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persistência e amor!, por embarcar no 

nomadismo de nossa vida e nossas ideias.  

 

Ao meu filho Benjamin Gomes, cujo sorriso é 

uma oração, um deslocamento para a 

Esperança nessa minha vida. 

  

À minha vó Maria Correia, sabedoria que 
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com os meus cadernos e livros sobre a mesa, na casa que os meus pais 

moravam em Sítio Tabuleiro Alto, Zona rural do Vale do Açu/RN. Faz 

muito tempo, não me recordo ao certo a data, só sei que aconteceu. 

Ali, no oco do mundo, percebi que havia em mim um desejo por 

sabedoria, escutei-o, e o segui. Encontrei no meio do caminho tantas 

pessoas, tantos lugares, tantas ideias e mundos. É com essa lembrança 

que me revisto para expressar a minha gratidão por essa jornada 

chamada doutorado. Meu pai e minha mãe me ensinaram uma 

máxima que a guardo como um princípio de vida, eles aprenderam 

com os nossos avós a dizer “a gratidão mandou lembranças!”, é nesse 

ritmo de saudade mando lembranças para algumas pessoas que se 

tornaram meu cimento nesse tempo de caminhada, que só começou, 

pois para mim o oco do mundo não tem fim.  
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 À Vida por me tatuar de experiências ambivalentes, por me dar a 

respiração cotidiana.  

Ao Robson Marques, por compartilhar comigo a amizade e a 

sabedoria, e por me receber em sua casa com a gentileza sempre. 

Estendo a minha gratidão a Dona Creuza e aos seus filhos.  

À minha orientadora e minha deusa, Ceiça Almeida, por 

despertar em mim o incessante desejo pela sabedoria, por me formar 

com entusiasmo e fazer deslocar com coragem no oco do mundo, 

quando eu mesmo não via possibilidades. És minha fada madrinha, uma 

marca inesquecível em minha história.  
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eu não páre, a caminhada só começou, por isso, continuo a caminhar 

no embalo da canção “Preciso me encontrar”, composição de Antônio 
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 Deixe-me ir 

Preciso andar 

Vou por aí a procurar 

Rir pra não chorar 

Deixe-me ir 

Preciso andar 

Vou por aí a procurar 

Sorrir pra não chorar 

Quero assistir ao sol nascer 

Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 

Eu quero nascer 

Quero viver 

 



11 

 

 

 

 

Uma sociedade-mundo maestrada pelos princípios da unidade na 

diversidade e do diálogo intercultural supõe uma aprendizagem 

mestiça.  

Ceiça Almeida  

 

E um pensamento lhe despertou a sua vontade de estar presente 

naquele lugar... O pensamento foi o seguinte: Todos os caminhos nos 

serão curtos, se tivermos a ousadia e a coragem de chegarmos onde 

queremos e sonhamos..  

Robson Marques 

 

Eu escrevo para mim. 

Escute!  

Não tenha medo. 

 É preciso ousar com obediência. 

Robson Marques, o velho do rio 

 

Ah se eu pudesse, só por um segundo 

Rever os portões do mundo que os avós criaram.  

Vale do Jucá, Metá Metá 

 

Pois bem, acreditar é preciso; e eu acredito na humanidade! Para dar 

início à nossa modesta história, valeu a pena lutarmos tão duramente e 

vai valer muito mais, pois jamais desistiremos do nosso slogan que 

criamos ao longo da batalha, com a marca de nossa resistência e 

persistência: ESPERAR NÃO CANSA, CANSA É NÃO ESPERAR NUNCA 

Robson Marques, o guardião 

 

Tudo o que é humano me é alheio. 

 Terêncio 
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RESUMO 

As pegadas dos dinossauros e as histórias narradas por Robson Marques, 

o Velho do Rio constituem a base de referência da tese. A vida e as 

ideias de Robson Marques compõem-se na multiplicidade de um 

intelectual da tradição que se assume como um guardião de histórias, 

desde 1975. Ele narra a história das pegadas dos dinossauros no 

município de Sousa, do alto sertão paraibano, narrativa mítica herdada 

de seu avô Anísio Fausto da Silva – um tropeiro, um viajante. Seu 

trabalho é uma combinação de pesquisador, especialista em 

linguagem simbólica, narrador de histórias, interlocutor do absoluto e 

viajante do tempo. O modo de pensar do Velho do Rio expressou uma 

compreensão tecida em quatro lugares físicos e noológicos: O vale dos 

dinossauros; o sítio Jangada; a cidade de Sousa/PB e o Rio do Peixe. 

Para a escrita das sete cartas tomou-se como horizontes temáticos: a 

politização do pensamento e a emergência de um intelectual da 

tradição; a relação entre espiritualidade, artes e ciência; e a interface 

educação e antropolítica como antídotos contra o utilitarismo das 

ciências. Os caminhos tecidos na tese compuseram o que denomino de 

Oco do mundo, como uma expressão que compreendo como eco do 

Pensamento do Sul (MORIN, 2010a) enquanto reserva antropológica 

(ALMEIDA, 2012a), um lugar de gestação da Terra-Pátria. Os principais 

autores com quem estabeleci interlocução foram: Maria da Conceição 

de Almeida, Edgar Morin, Clarissa Pinkola Estés, Francisco Lucas da Silva, 

Teresa Vergani, Norval Baitello Jr., Daniel Munduruku, Walter Benjamin, 

Nucio Ordine, Karl Marx, Claude Lévi-Strauss e Michel Serres. A lição de 

Robson Marques é a de que a Educação para a vida deve levar em 

consideração o ensino da condição humana, apostando no imperativo 

ético: “ESPERAR NÃO CANSA, CANSA É NÃO ESPERAR NUNCA”. 

Palavras-Chave: Complexidade. Guardião de histórias. Robson 

Marques.  Educação. Saberes da tradição. 
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RÉSUMÉ 

Les empreintes de pas des dinosaures et les récits racontés par Robson 

Marques, le vieil homme de Rio, constituent la base de la thèse. La vie et 

les idées de Robson Marques sont composées dans la multiplicité d'un 

intellectuel de la tradition qui assume comme un gardien des histoires, 

depuis 1975. Il raconte l'histoire des empreintes de pas des dinosaures 

dans la municipalité de Sousa, du haut sertão paraibano, récit mythique. 

hérité de son grand-père Anísio Fausto da Silva - un tropeiro, un 

voyageur. Son travail est une combinaison de chercheur, spécialiste des 

langues symboliques, conteur, interlocuteur absolu et voyageur 

temporel. La façon de penser du vieil homme exprimait une 

compréhension tissée en quatre lieux physiques et noologiques: la vallée 

des dinosaures; le site de Jangada; la ville de Sousa / PB et le Rio do 

Peixe. L'écriture des sept lettres a été considérée comme un horizon 

thématique: la politisation de la pensée et l'émergence d'un intellectuel 

de tradition; la relation entre spiritualité, arts et sciences; et l'interface 

éducation et l'anthropologie comme antidotes contre l'utilitarisme des 

sciences. Les voies qui composent la thèse ont constitué ce que 

j'appelle le creux du monde, une expression que je comprends comme 

un écho de la Pensée du Sud (MORIN, 2010a) en tant que réserve 

anthropologique (ALMEIDA, 2012a), lieu de gestation de Terre-Patrie. Les 

principaux auteurs avec lesquels j’ai établi des interlocutions étaient: 

Maria da Conceição de Almeida, Edgar Morin, Clarissa Pinkola Estés, 

Francisco Lucas da Silva, Teresa Vergani, Norval Baitello Jr., Daniel 

Munduruku, Walter Benjamin, Nucio Ordine, Karl Marx et Karl Marx, 

Claude Lévi Strauss et Michel Serres. La leçon de Robson Marques est 

que l'éducation pour la vie doit prendre en compte l'enseignement de 

la condition humaine, en misant sur l'impératif éthique: "ATTENDRE 

CANSA, CANSA N'ATTEND JAMAIS". 

Mosts-clés: La complexité. Conteur. Robson Marques. Éducation. 

Connaissance de la tradition. 
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RESUMEN 

Las huellas de los dinosaurios y las historias narradas por Robson 

Marques, el Viejo del Río, constituyen la base de referencia de la tesis. 

La vida y las ideas de Robson Marques se componen en la multiplicidad 

de un intelectual de la tradición que se asume como un guardián de 

historias desde 1975. El Viejo del Río narra la historia de las huellas de los 

dinosaurios en el municipio de Sousa, del alto sertão paraibano, 

narrativa mítica heredada de su abuelo Anísio Fausto da Silva, un 

tropero, un viajero. Su trabajo es una combinación de investigador, 

especialista en lenguaje simbólico, narrador de historias, interlocutor del 

absoluto y viajero del tiempo. El modo de pensar del Viejo del Río 

expresó una comprensión tejida en cuatro lugares físicos y noológicos: El 

Vale dos Dinossáuros; el Sítio Jangada; la ciudad de Sousa / PB y el Rio 

do Peixe. Para escribir las siete cartas se tomó como horizontes 

temáticos: la politización del pensamiento y la emergencia de un 

intelectual de la tradición; la relación entre espiritualidad, artes y 

ciencia; y la interfaz educación y antropolítica como antídotos contra el 

utilitarismo de las ciencias. Los caminos tejidos en la tesis compusieron lo 

que denomino de Oco do Mundo, como una expresión que 

comprendo como eco del Pensamiento del Sur (MORIN, 2010) como 

reserva antropológica (ALMEIDA, 2017), un lugar de gestación de la 

Tierra-Patria. Los principales autores con quienes establecí interlocución 

fueron: Maria da Conceição de Almeida, Edgar Morin, Clarissa Pinkola 

Estés, Francisco Lucas da Silva, Teresa Vergani, Norval Baitello Jr., Daniel 

Munduruku, Walter Benjamin, Nucio Ordine, Karl Marx, Claude Lévi-

Strauss e Michel Serres. La lección de Robson Marques es que la 

Educación para la vida debe tener en cuenta la enseñanza de la 

condición humana, confiando en el imperativo ético: "ESPERAR NO 

CANSA, CANSA ES NO ESPERAR NUNCA". 

Palabras-Chave: Complejidad. Guardián de historias. Robson Marques. 

Educación. Saberes de la tradición. 
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BEM VINDO AO OCO DO MUNDO! 

 

A tese é uma composição em sete capítulos organizados em 

formato de cartas. O primeiro capítulo, intitulado POR QUE CARTAS?,  é 

um texto introdutório sobre o gênero epistolar, assumido aqui como uma 

estratégia de método para pensar bem, capaz de religar os contextos e 

os sujeitos das narrativas em destaque. Essa primeira carta é destinada a 

Norval Baitello, com quem aprendi a cultivar o desejo de construir cartas 

à beira do abismo. 

O segundo capítulo, CARTA PRELÚDIO: PARA ENTRAR NO OCO DO 

MUNDO, é destinado aos habitantes do oco do mundo que ousam 

pensar às margens. Apresento a construção de uma meta-carta da 

tese de doutorado, pautada pela ideia do oco do mundo, expressão 

popular cara a Robson Marques. A carta é a linha que aproxima todas 

as outras cartas, mantendo uma relação de dependência e autonomia 

entre elas. 

O terceiro capítulo chama-se CARTA SOBRE A OBSTINAÇÃO 

INTELECTUAL. Trata da incansável busca de Robson Araújo Marques, o 

guardião de histórias, pelo conhecimento das pegadas dos dinossauros. 

Hoje com 73 anos, nascido em Florânia/RN, lembrada saudosamente 

por ele como cidade das Flores, mas criado em Sousa/PB, Robson 

desde 1975, isto é, por 42 anos tem se dedicado ao Sítio Arqueológico 

Vale dos Dinossauros. Como ele mesmo afirma, tudo começou com um 

apelo insistente a ele: “Robson, conte-nos a história do rastro de boi e 

de ema que seu avô viu na fazenda jangada”. Os rastros eram de 

dinossauros e a história não mais parou de ser contada. Nesse capítulo 

apresento a obra de Robson Marques como uma maneira de compor, 

retrospectivamente, sua arqueologia das ideias, expondo o contexto 

em que se constrói a sua noosfera: o Vale dos Dinossauros, o município 

de Sousa/PB, o Rio do Peixe e o Sítio Jangada. A relação de Robson 

Marques com o Vale dos Dinossauros retroage sobre esses espaços, 



20 

 

 

 

capazes de gerar narrativas diversas. Esse contexto revela a 

organização hologramática entre Robson e o Vale, o todo e as partes, 

além de compreender Robson como um intelectual da tradição, tendo 

como base epistemológica os estudos de Maria da Conceição Almeida 

com Francisco Lucas da Silva, morador da Lagoa do Piató. Essa carta é 

destinada a Francisco Lucas da Silva.  

O quarto capítulo é uma CARTA SOBRE A POLITIZAÇÃO DO 

PENSAMENTO. Expõe a figura de Robson enquanto um pesquisador da 

tradição associado ao pensamento de Lévi-Strauss. Objetiva-se 

também compreender o trabalho intelectual de Robson a partir do 

Pensamento do Sul em Edgar Morin, como uma “reserva antropológica” 

(ALMEIDA, 2012a).  Nesse item, há um destaque para a distinção e a 

complementaridade entre saberes científicos e saberes da tradição. 

Essa carta é destinada a Edgar Morin. 

O quinto capítulo constitui-se de uma CARTA SOBRE A 

ESPIRITUALIDADE. Isso porque Robson Marques, ao longo de sua vida, se 

percebe orientado por guias espirituais e ancestrais que, em sua 

percepção, influenciam diretamente na produção de suas obras. A 

influência do pensamento mítico-mágico-religioso é uma presença 

visível em poemas místicos, orações, e no modo como percebe Deus, o 

absoluto, mas um absoluto que pode ser questionado. Uma 

espiritualidade política é o que denota a poesia de Robson. Seus 

principais guias espirituais são Rabindranath Tagore e sua santidade o 

Dalai–Lama. Essa carta será destinada a Teresa Vergani. 

O sexto capítulo traz como horizonte temático CARTA CONTRA O 

UTILITARISMO DA EDUCAÇÃO. Propõe-se, a partir do modo de pensar de 

Robson, conceber o fenômeno educativo como parte inerente da 

Vida. Para isso, estabeleceu-se nessa carta um tom de manifesto, sim, 

contra o aspecto utilitário, mercantil, que faz o ser humano por vezes 

esquecer-se de ser o construtor da sua história. Numa interlocução com 

o educador indígena Daniel Munduruku, procurei tecer um princípio de 
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uma educação para a vida, de uma educação para a Terra-Pátria, 

circunscrita na antropolítica.  

O sétimo capítulo é um MANIFESTO PROVISÓRIO PARA UMA 

ANTROPOLÍTICA DA EDUCAÇÃO, uma tentativa de expor um pouco das 

narrativas de minha vida e ideias, uma peregrinação ao oco do mundo, 

e as ligações que mantenho com os estudos dos saberes da tradição 

desde a minha infância no meio rural. Destaco a implicação do sujeito 

no conhecimento, princípio caro às ciências da complexidade. 

Apresento as metamorfoses do tema em estudo desde a graduação 

até o doutorado. Os destinatários dessa carta são os Assistentes Sociais, 

Cientistas Sociais e Educadores.  

Entre as cartas destinadas a Teresa Vergani e a Daniel Munduruku 

foi construída uma exposição IMAGENS DO OCO DO MUNDO, com os 

desenhos, pinturas de Robson Marques e com fotografias da pesquisa 

no Vale dos dinossauros em Sousa/PB. Além disso, para introduzir cada 

carta foi criado um envelope aos moldes da trilogia de cartas de Griffin 

a Sabinne, do artista plástico Nick Bantock.  

Saliento que a fonte da letra das mensagens introdutórias dos 

capítulos e partes dos escritos, poemas e crônicas de Robson Marques é 

distinta da fonte do corpo do texto – Courier New. Por último, apresento 

as fontes inspiradoras da tese.  
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Natal-RN, 2018 

Caro Mestre Norval Baitello Jr,  

 É movido por alegria que lhe escrevo, aqui do Grecom/UFRN, 

lugar que lhe admira , pois, a leitura que eu fiz dos seus livros A CARTA, O 

ABISMO, O BEIJO – Os ambientes de imagens entre o artístico e o 

mediático e O PENSAMENTO SENTADO – sobre glúteos, cadeiras e 

imagens, além de eu ter assistido pela internet as palestras do evento 

organizado por você e pelo SESC-SP,  SAPIENTIA - Arquelogia de um 

saber esquecido, me deram um forte entusiasmo para imaginar as 

pegadas dos dinossauros como narrativas vivas da natureza; e pensar a 

carta como esse lugar de encontro entre pessoas, histórias e épocas.  

 Aprendi com você que os pés são os primeiros narradores de 

histórias, e que o pensamento precisa deixar o assento e caminhar pelos 

tempos, espaços, lugares. Quando eu estava lendo os seus livros, sentia-

me como envolto por uma “imaginação orgásmica”, como gosta bem 

de afirmar minha deusa e orientadora Ceiça Almeida. Falo isso porque 

me provocam a criar, a experimentar o pensamento, coisas que são da 

ordem da raridade. Me animastes a não ter medo de escavar as 

palavras, de embrenhar-me no oco do mundo para compreender a 

sabedoria do guardião de histórias Robson Marques. Imaginei como são 

as suas aulas na PUC/SP, um lugar para aprender a ser nômade na vida 

e ideias e para cultivar obstinadamente a sabedoria. 

Querido Norval, compreendi que as pegadas dos dinossauros são 

caminhos registrados sobre a pele da natureza, são roteiros, são destinos 

de lugares passados, presentes e futuros. Também percebi que Robson, 

ao escrever as suas cartas, os seus bilhetes e histórias planta sementes 

de esperança e de fraternidade nas profundezas esquecidas e invisíveis 

das outras histórias, contadas por outros sujeitos. Enviarei para você o 

texto POR QUE CARTAS?, dessa tese de doutorado, já que esse capítulo 

é uma carta endereçada a você. Abraços! 

Luan Gomes 
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POR QUE CARTAS? 

 

Estimado Norval Baitello,  

 

Escrevo esta carta para lhe informar do meu contentamento ao 

ler um de seus livros, recomendado afetivamente por minha orientadora 

Ceiça Almeida (minha deusa), recentemente publicado, A CARTA, O 

ABISMO, O BEIJO – Os ambientes de imagens entre o artístico e o 

mediático (2018). A leitura dele me serviu como uma inspiração para a 

escrita deste trabalho de doutoramento, uma vez que,  

 

Algumas cartas são dotadas explicitamente pelos 

carimbos postais, outras, veladamente, pelas bordas 

verde-amarelas dos antigos envelopes, pelas rugas do 

papel e pelas dobras, amarelecidas pelos anos, uma vez 

que papel é pele, superfície de contato e de registro do 

tempo, estampa da história (BAITELLO JR., 2018, p. 19) 

 

 Caro Norval, a sua maneira de pensar a carta me possibilitou uma 

compreensão mais poética da história do mundo, da história das coisas, 

e, associado a esta tese, das pegadas dos dinossauros. As cartas 

ensinam a condição de sermos passantes, de deixarmos marcas na vida 

dos outros, no tempo, na terra e na história da humanidade. Essas cartas 

que aqui construí são sinais de minha persistência em seguir as pegadas 

de um velho sábio, que escutou as pegadas dos ancestrais dinossauros. 

Cartas, pegadas, se tornaram lições de método de como construir uma 

narrativa viva, pulsante, imaginária, e, portanto, real. Segundo o 

químico russo naturalizado belga Ilya Prigogine, “em outras palavras, o 

que fazemos é marcar nossa presença, datar a pedra” (PRIGOGINE, 

1986, p. 238). Nessa mesma direção, acrescenta Maria da Conceição 

de Almeida: “é isso o que conta na vida: imprimir nossa maneira de ser 

no mundo” (ALMEIDA, 2016c, p. 74). 
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 Em uma das minhas visitas, no ano de 2018, ao Museu Câmara 

Cascudo em Natal/RN, conheci parte da equipe de Paleontologia, a 

exemplo da paleontóloga Fátima Cavalcante - parceira em pesquisas 

com o Prof. Giuseppe Leonardi e Robson Marques, o guardião do Vale 

dos dinossauros e do paleontólogo Fernando Henrique. Nessa visita 

conversamos sobre o tema da presente pesquisa doutoral: o guardião 

de histórias, Robson, e sua narrativa sobre as pegadas dos dinossauros. 

Contei-lhes da escolha que fiz em narrar o texto pelo gênero epistolar. 

Naquele dia fizemos um exercício de compreensão epistemológica 

sobre a possibilidade das cartas serem parecidas com as pegadas, no 

sentido de deixar marcas, registrar uma travessia, de trazer histórias da 

natureza e do tempo, onde Anísio e Robson (avô e neto, 

respectivamente) abriram essa carta da natureza e a interpretaram ao 

seu modo. Se essas pegadas dos dinossauros são entendidas como 

cartas da natureza, assim,  

 

Sobre as cartas abertas são aplicados pigmentos minerais 

em água, de cor terra, vermelho-terra, às vezes a própria 

terra, como que a querer encobrir (e descobrir), enterrar 

(e desenterrar) os vínculos perdidos e soterrados pelo 

tempo e pela distância. Escrever, escavar e escarificar 

são palavras que nascem da mesma raiz, do indo-

europeu “sker”, que também dá origem a ‘carne 

(cortada)’ e a ‘cerne’. A escrita da carne e das 

entranhas. O tempo, apenas o tempo as desnuda em sua 

crueza e em sua verdade (BAITELLO JR, 2018, p. 20)  

 

É pela narrativa que existo, e a carta se tornou esse espaço que 

me proporcionou pensar, escutar, compreender, escavar o modo de 

pensar de Robson Marques como um fenômeno complexo, um 

guardião de múltiplas sabedorias em falta na educação e na ciência 

que serve ao mercado. Por isso, Norval Baitello, apresento a seguir 

algumas reflexões em torno da minha relação com as cartas, e de 

como elas foram se metamorfoseando no tempo e na história. 
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Desde a minha infância e adolescência escutava de meu pai, 

Francisco Antônio, histórias sobre a sua mãe e minha avó, Maria Correia. 

Ela era professora do ensino básico no Município de Alto do Rodrigues. 

Quando eu tinha um mês de nascido, ela veio a falecer. Uma das 

histórias de meu pai que marcaram o meu caminho é o fato de minha 

avó ter sido muitas vezes solicitada por amigos e familiares a escrever 

cartas para parentes distantes. Análogo a isso, o filme “Central do 

Brasil1” vem complementar essa história, quando traz a relação por meio 

das cartas entre os personagens Isadora – escrevedora de cartas 

(personagem interpretado pela atriz Fernanda Montenegro) e Josué 

(Vinícius de Oliveira). Eles foram ao fim do mundo para encontrar o 

amor, esse marcado por perdições, desencontros e esperanças. Esse 

filme me fez pensar que eu estou a procurar a minha vó nas sabedorias 

do oco do mundo. Ainda recordo, com um ar de saudade, meu pai 

repetir isso várias vezes, e de como eu fui me apropriando deste hábito 

de escrever cartas.  

Certo dia, quando eu ainda tinha uns 14 anos quis expressar 

insatisfações ao meu pai e à minha mãe por meio de uma carta, de um 

bilhete, como chamávamos na escola. Fomos às lágrimas. Depois, 

enviei muitas cartas a paixões da adolescência, à minha namorada e 

esposa Luciana Gaspar, a professores que eu muito estimava, isso em 

tantas outras ocasiões.  

A carta se constituiu em minha vida como um meio de ser inteiro, 

de carne e osso, ser inteiro nos meus afetos pelo outro. É o lugar onde a 

minha afetividade encontra asas para fazer o bem ao próximo. É dessa 

pequena história que escolho o gênero epistolar para escrever a 

presente tese de doutorado. 

                                                           
1 Película dirigida por Walter Sales, em 1998, narra a história de Dora e Josué. As cartas permitiram eles 

viajarem pelo sertão. Uma experiência de reencontro com a sabedoria de minha vó Maria Correia.  



26 

 

 

 

Esse formato é interessante porque favorece um estilo 

mais ensaístico para a elaboração poética, científica, e 

literária, além de contribuir para uma episteme menos 

canônica no combate às noções racionalistas de obras-

primas: “Lá onde outros propõem obras, eu não pretendo 

fazer outra coisa senão mostrar meu espírito. [...] Eu me 

reencontro tanto em uma carta escrita para explicar a 

contração íntima de meu ser e a castração insensata de 

minha vida, quanto em um ensaio que é exterior a mim 

mesmo, e que se me aparece como uma gravidez 

indiferente de meu espírito” (GALENO, 2005, p. 19) 

 

Existem diversos modos de pensar uma carta. Geralmente a 

escrevemos sobre uma mesa, num lugar silencioso, num ambiente 

marcado por sons de pássaros, pelo ruído do balançar das árvores, em 

tempos de chuva, e assim por diante. Nossas emoções e a expectativa 

da leitura do outro permeiam a folha em branco. Na história da 

humanidade, a carta assumiu naturezas diversas: confidencial, magna, 

de alforria, manifestos.  Mas o que é uma carta? Por que ousar escrevê-

la?  

Há mais de dois mil anos a carta foi o principal meio de 

comunicação a distância. Ela tornava os ausentes presentes. A carta 

como um meio de estabelecer pontes com as pessoas onde quer que 

estivessem, quiçá no oco do mundo. Assim eram as cartas entre Sêneca 

e Cícero: expressavam a intimidade, a amizade, a autenticidade, a 

presença.  

Agradeço-te a frequência com que me escreves, pois é 

o único meio de que dispões para vires a minha 

presença. Nunca recebo uma carta tua sem que, 

imediatamente, fiquemos na companhia um do outro. Se 

nós gostamos de contemplar os retratos de amigos 

ausentes como forma de renovar saudosas recordações, 

como consolação ainda que ilusória e fugaz, como não 

havemos de gostar de receber uma correspondência 

que nos traz a marca autêntica, a escrita pessoal de um 

amigo ausente? A mão de um amigo gravada na folha 

da carta permite-nos quase sentir a sua presença – 

aquilo, afinal, que sobretudo nos interessa no encontro 

directo (TIN, 2005, p. 24). 
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Desde o século I a. C. até o século IV d. C., cartas são 

mencionadas nas obras de Demétrio, Filóstrato de Lemnos e Caio Júlio 

Victor,  nas epístolas de Cícero, de Sêneca e de Gregório Nazianzeno. 

Essas são as primeiras formas de expressão epistolar. As epístolas de 

Cícero e de Sêneca foram eleitas como um dos estilos mais importantes 

de escrita epistolar durante o Renascimento, nos séculos XV e XVI. São 

atribuídos traços comuns às cartas da antiguidade.  

 

(...) a carta é definida como um diálogo entre amigos e, 

como tal, deve ser breve e clara, adaptando-se aos seus 

destinatários e empregando o estilo mais apropriado. 

Como veremos, de certo modo, essa definição da carta 

como diálogo, ou como uma das partes de um diálogo, 

perpassará praticamente todas as artes epistolares (TIN, 

2005, p.18). 

 

Essa forma de comunicação epistolar apela para diversos tipos de 

escritas. Historicamente nos ensinaram as saudações iniciais para 

cumprimentar os mais variados tipos de pessoas próximas e distantes 

afetivamente: “prezado amigo”, “caro colega”, “ao leitor”, “senhor 

presidente”, ou um “olá”.   

Um detalhe a se observar é o estilo e a forma de se escrever a 

carta. Há os que preferem redigir à mão, imprimindo na própria escrita a 

cor de uma caneta especial, um papel especial. Outros escrevem em 

seu computador, notebook, demonstrando que a escrita no papel é 

antiquada para os tempos modernos. A carta geralmente é escrita no 

contexto de distâncias, para um alguém que está longe, mas 

intimamente perto. Cria-se um elo afetivo entre os correspondentes. As 

cartas trazem em si um desejo de intimidade com o destinatário, revela 

proximidade. Entretanto, esse gênero de escuta está rarefeito no 

mundo contemporâneo.  

A escritura de cartas vem sendo substituída pela escrita de e-

mails. Esses estão desenvolvendo uma linguagem diferente do estilo 

epistolar tradicional. Mesmo assim, a carta resiste ao tempo, por menos 
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usada que seja frente às inovações do e–mail e do facebook, que 

virtualizam as vidas. Na época de Virgínia Woolf, século XX, ocorreu uma 

espécie de crise do gênero epistolar, associada à redução do preço do 

selo, que, ao tornar-se barato, banalizou o custo da correspondência, 

ao passo que, quando o selo postal era mais caro, as pessoas se 

dispunham a escrever e a redigir uma carta quando lhes era 

importante. Mesmo diante dessa desvalorização, a carta ainda é um 

meio de comunicação e de amizade, mesmo que esporadicamente. 

Há cartas dos mais variados tipos. A maioria das cartas são 

dirigidas a uma única pessoa; em algumas situações, endereçadas a 

comunidades ou grupos, como demonstram as cartas de Paulo, 

Apóstolo, aos Coríntios, aos gálatas, aos romanos, aos efésios e outras. 

Há cartas entre pessoas de todos os tipos. Correspondências 

envolvendo escritores famosos, como Goethe e Schiller, escritas para 

serem publicadas em livro, no século XIX. Curiosamente, mesmo quando 

ambos moravam na mesma cidade, República de Weimar, não 

deixaram de se escrever. Há também cartas aproximando amigos 

estudiosos, como as missivas trocadas entre Ceiça Almeida e Edgard 

Carvalho, escritas para celebrar a amizade e expor seus 

contentamentos e desencantos em relação à vida, à academia, entre 

outros assuntos.  

Nos séculos XVIII e XIX, as cartas estavam ligadas a uma sensação 

de autenticidade. Isso repercutiu nas obras de romancistas que usaram 

o artifício das cartas para expressarem seus dramas, suas alegrias, cartas 

guardadas em pequenos baús, em caixas especiais decoradas por 

sentimentos diversos.  

Os iluministas eram correspondentes ativos. Exemplo disso são as 

correspondências de Voltaire, mais de dez mil cartas escritas, além das 

de Denis Diderot com a atriz Sophie Volland, aproximadamente cinco 

anos de intensa comunicação. Por meio dessas cartas estudiosos 
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revelaram que foi possível o estudo do pensamento do autor. As cartas 

passam a se tornar o lugar da escrita criativa, com liberdade, 

impressões das desordens dos pensamentos, campos ricos à 

compreensão da vida e do mundo. A carta é um texto com vida. Isso 

pode ser percebido nas palavras de Leandro Konder sobre Diderot.  

 

O caráter privado das cartas facilita a Diderot assumir 

suas contradições. Ele escreve a Madame de Meaux, em 

1769: “Enfureço-me de me sentir impregnado por um 

diabo de filosofia que meu espírito não pode deixar de 

aprovar e meu coração não se cansa de desmentir”.  

(KONDER, 2005, p. 52) 

 

Além dessas cartas há as correspondências entre Karl Marx e 

Friedrich Engels, exilados na Inglaterra, os quais, estando em diferentes 

cidades, articularam estratégias para pensar a situação das condições 

de vida dos trabalhadores. Outros tipos de correspondências são as de 

Nick Bantock, artista que criou a narrativa epistolar griffin & Sabine, uma 

trilogia de cartas por meio de selos postais. Bantock conta a história de 

uma relação que é “parcialmente ficção, parcialmente mistério e 

inteiramente uma obra de arte” (BANTOCK, 1991).  Cartas a um jovem 

poeta datadas entre 1903 e 1908, de autoria de Rainer Maria Rilke, é um 

livro constituído por dez cartas que ele trocou com um jovem poeta 

admirador e aspirante a escritor, o “Kappus”, de fevereiro de 1904 a 

dezembro de 1908.  

Merecem ser destacados alguns estudos que se tornam pontos 

referenciais para a nossa pesquisa. As cartas de Nise da Silveira (1995), 

psiquiatra, estudiosa do pensamento de Carl Gustav Jung e de Baruch 

Spinoza, são correspondências imaginárias direcionadas a Spinoza, 

retratam a relação mestre-discípulo. Nise da Silveira torna Spinoza um 

contemporâneo, e constrói sete cartas sobre o que pode constituir, em 

sua concepção, o pensamento do filósofo.  
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Há três estudos no âmbito do Grecom (Grupo de Estudos da 

Complexidade) e do Complexus – São Paulo (Grupo de Estudos 

Complexus), que fizeram uso de cartas enquanto estratégia de 

pesquisa. São: Antonin Artaud – a revolta de um anjo terrível (2002), de 

autoria de Alex Galeno. Nessa obra o autor abre um espaço para se 

corresponde com Artaud por meio de algumas cartas; As lições do vivo: 

ciências da vida e complexidade (2010), de autoria de João Bosco 

Filho, sobre a integralidade da formação em saúde; e A formação pela 

escrita do amor (2003), escrita por Josineide de Oliveira, que propõe a 

escrita de cartas sobre o filósofo Abelardo a sua discípula Heloísa. Tais 

estudos deixam como possibilidade a escrita das cartas com rigor 

epistemológico e leveza poética. A nossa tese de doutorado segue o 

mesmo caminho já trilhado pelos três pesquisadores supracitados, 

constituindo assim uma tetralogia de teses.  

A carta é algo presente em minha vida, como já afirmei no início 

desse texto, e me leva para um espaço habitado por diversos lugares, 

saberes, seres imaginários. As cartas para mim borram as fronteiras entre 

o real e a minha imaginação. Vale registrar que conheci a expressão 

“fronteiras borradas” por ocasião da Oficina do Pensamento, uma 

atividade de estudos do nosso Grecom, entre os dias 25 e 26 de outubro 

de 2017, conduzida por minha orientadora, Maria da Conceição de 

Almeida. No cartaz-convite dessa oficina estava escrito: Oficina do 

Pensamento – FRONTEIRAS BORRADAS (geografia, sociologia, biologia). 

Essa oficina foi marcada especialmente pelas vozes de três 

pesquisadores: Eugênia Dantas, da Geografia, Fagner França, da 

sociologia, e Patrícia Limaverde, da Biologia. Vivi essa experiência como 

uma escrita imaginária de uma carta enviada a todos que são atraídos 

pelo exercício da religação dos saberes em contraposição a uma 

ciência marcada pela fragmentação e pela expulsão do sujeito da 

narrativa que ele constrói sobre o mundo.  Nessa atividade do Grecom 

recebi um bilhete de Josineide de Oliveira (Pesquisadora do Grecom), o 
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qual ansiosamente li ao chegar em minha casa, que dizia assim: “Por 

que não pensar a tese que estás a construir, como esse lugar de 

fronteira borrada? ” Assim, me dispus a caminhar em busca dessa 

compreensão. Por meio das cartas talvez eu possa exercitar o 

mapeamento das fronteiras borradas a partir da sabedoria de Robson 

Marques, intelectual da tradição, tema desta tese.  

No momento em que escrevo este texto, sou atravessado por 

sentimentos como o medo, a insegurança, a ousadia. Sou tomado por 

um misto de tensão entre o entusiasmo e o desânimo. Acredito que não 

dá para separar vida e ideias, no sentido de viver o doutorado sem 

estar inteiro, sem encontrar pedras no meio do caminho.  

 

Na construção do trabalho científico, as noites espirituais 

e emocionais mais frias são frequentes, e a necessária 

solidão e isolamento para tatuar no papel os sopros do 

espírito, tanto quanto a ”ausência” de ideias e a 

dificuldade de encontrar a forma certa de dizer, são 

algumas de suas expressões. Nesses momentos, o calor 

das ideias e a partilha das angústias cognitivas se tornam 

porções afetivas (Boris Cyrulnik) que impedem a solidão 

absoluta.  (ALMEIDA, 2003, p. 47) 

 

A responsabilidade com a pesquisa é desafiadora. A isso se soma 

o fato de escolher, e ter sido escolhido por esse tema. Além disso, um 

detalhe se acrescenta a esse desafio: nossa tese é extensão da matriz 

epistemológica construída por minha atual orientadora e mestre há 

anos: os conhecimentos da tradição, os intelectuais da tradição. É um 

desafio que me ponho a mim mesmo, superar determinados limites para 

ocupar com humildade o meu lugar no conhecimento consolidado por 

Almeida (2017b).   

O temor de escrever, por ora assombrado por sentimentos já 

expressos acima, me coloca também o desafio de compreender a 

minha viagem ao oco do mundo. É lá, imagino eu, onde as fronteiras 

borradas indicam a não separação entre sujeito e objeto, entre mestre 

e discípulo, entre intelectuais da tradição e intelectuais acadêmicos, 
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entre saberes científicos e saberes da tradição. Desde já, sublinho que a 

minha ligação com Ceiça Almeida, com Francisco Lucas da Silva e 

com Robson Marques responde pela minha sede insaciável de uma 

sabedoria humilde, capaz de fazer emergir “um mundo melhor, mesmo 

que não seja o melhor dos mundos” (MORIN apud ALMEIDA, 2003, p. 09) 

Esse medo, paradoxalmente, se torna um combustível para a 

minha própria escrita e pensamento. Desde menino, escuto os meus 

avós e pais dizerem: “o que é mais fácil vai fácil, hás de enfrentar o 

difícil”. Eles me alertavam para construir a vida com dignidade e 

respeito pelos outros. É o mesmo que diz Rilke em Cartas a um jovem 

poeta: “o fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para 

que seja feita” (2014, p.9). E assim vou reexistindo, na obstinação de 

superar-me, de conhecer-me a mim mesmo, marca dos filósofos 

humildes que tenho tentado incorporar. 

Nesse estudo me resta retornar aos fundamentos do estudante 

que tenho tentado ser: o esforço, a dedicação, o amor pelo 

conhecimento, dos quais não abro mão. E é por isso que vejo o 

doutorado no Grecom como uma possibilidade de entender melhor 

meu anseio pela sabedoria. Mas afinal, por que cartas? É uma pergunta 

em aberto, é um método enquanto estratégia, pois “o método é aquilo 

que ensina a aprender. Trata-se de uma viagem que não se inicia com 

um método, inicia-se antes procurando um método” (MORIN, 2003, p. 

29).  

Sendo assim, as cartas funcionaram enquanto vias de 

abordagem, um caminho em que se escreve e conhece ao percorrer. 

Essa estratégia epistolar não se conforma, portanto, em uma 

metodologia, ou uma receita estabelecida, ou um programa pronto a 

capturar a realidade, que reforça a fragmentação entre sujeito e 

conhecimento, a separação entre o remetente e o destinatário da 

carta, bem como do cenário em que ela é escrita e pensada. As 
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cartas, para mim, são estratégias de método. Para não esquecer a 

relevância do método enquanto estratégia, Almeida propõe: 

 
É a estratégia que apela o pensamento complexo. A 

criação de vias de abordagem (expressão que substitui 

metodologias para Morin) é o que se espera do sujeito 

sensível à complexidade do tema ou fenômeno que quer 

conhecer, com o qual quer dialogar. Aqui certamente, o 

pesquisador abre mão dos cardápios de receitas 

oferecidos pelos manuais de pesquisa para criar suas 

próprias estratégias de abordagem, seus operadores 

cognitivos. Produzir um conhecimento pertinente é o que 

se espera dele relacionar o fragmento e o contexto, o 

local e o global é a arte esperada das pesquisas 

multidimensionais e complexas. “Esta é a razão pela qual 

a investigação local exige também muita estratégia, 

invenção e, se quer ser ciência, também deve ser arte” 

(ALMEIDA, 2009, p. 108).   

 

Almejo com a estratégia escolhida conhecer, comunicar e 

dialogar com o pensamento de Robson Marques, habitante do oco do 

mundo. Essa estratégia talvez possa me permitir compreender o lugar 

dele na cultura.  

Informo-lhe agora, Norval, quem é Robson. De nascimento ele é 

de Florânia, município do Rio Grande do Norte. De coração e ideias 

pertence a Sousa, cidade sertaneja, onde cata seus orvalhos poéticos e 

paleontológicos. Compreendo Robson como um guardião de histórias. 

Os habitats que o nutre são: o Vale dos Dinossauros, sítio paleontológico; 

a cidade de Sousa; o Rio do Peixe; e o Sítio Jangada. Esse universo do 

qual emana sua noosfera me faz compreender Robson como um 

fenômeno multidimensional, e por isso proponho cartas sobre ele, afim 

de melhor elucidar a sua contribuição na relação entre saberes 

científicos e saberes da tradição.  

Aos quatro de outubro de 2013, tomei posse do cargo de 

Professor do Magistério Superior na Universidade Federal de Campina 

Grande, do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, no Campus Sousa, 

no curso de Serviço Social. Um dia simbólico para mim, dia de São 
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Francisco de Assis, patrono da Ecologia. Ali, fui conhecendo a cidade 

de Sousa inscrita na história do Vale dos Dinossauros e atravessada pela 

seca. Aos poucos, fui conhecendo a dinâmica da cidade. Por meio de 

um evento realizado na UFCG, em setembro de 2014, o Inova Sertão, 

veio nos visitar a amiga Geovânia Toscano, professora na Universidade 

Federal da Paraíba. Com a sua vinda a Sousa passaríamos o final de 

semana a conhecer os principais pontos turísticos da cidade sertaneja. 

Até então, eu não conhecia Robson Marques, mais conhecido como o 

Velho do Rio.  

Na visita que Geovânia e eu fizemos ao Vale, fomos recebidos por 

um guia que nos levou diretamente a um velho barbudo, com o 

chapéu em sua cabeça, escrevendo debaixo de uma cabana. Esse 

encontro me levou de volta aos estudos dos saberes da tradição. Na 

verdade, a atração pelo estudo dos saberes não científicos vem desde 

a graduação. Depois, com o mestrado em Meio Ambiente, havia 

estudado catadores de materiais recicláveis, em especial Zefa, uma 

ativista que luta pelas causas ambientais. Ao escutar Robson, 

comuniquei o meu desejo a Geovânia de envolvê-lo em um projeto de 

extensão.  

Reacendia em mim a memória do mestiço. Então, fui em busca 

de um encontro, acredito eu não por acaso, mas cultivado no meu 

itinerário de formação. Aqui encontro os estudos de Ceiça Almeida, na 

Lagoa do Piató, no Vale do Açu, e sua relação com Francisco Lucas da 

Silva, “intelectual da tradição”, conforme Almeida (2017b). Essa matriz 

epistemológica já se desdobrou em outras pesquisas sobre alguns 

intelectuais da tradição estudados no Grecom: Francisco Lucas da Silva 

(Lagoa do Piató - Açu/RN); Semião Paulino (poeta, militante e 

sindicalista de Touros/RN); Zefa (catadora de lixo de Mossoró/RN); 

Manoel Rico (tropeiro de Vitória da Conquista/BA, homenageado com 

o título de Intelectual da tradição por iniciativa da Carreiro Tropa em 

pareceria com o Grecom, em audiência pública na Câmara dos 
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Vereadores da cidade baiana). A pesquisa sobre Robson Marques 

emerge nesse contexto dos intelectuais da tradição acima referidos.  

Após isso, comecei a me aproximar de Robson Marques e a visitar 

a sua casa e o Vale dos Dinossauros. Eu via a necessidade de tornar a 

sabedoria de Robson conhecida por outras pessoas, porque, como nos 

sugere Ceiça Almeida, se configura como uma reserva antropológica 

capaz de regenerar e retotalizar as ciências.  

O desejo pelo estudo sobre Robson cresceu e vi que era o tempo 

de ir em busca de um doutorado em 2016. Escolhi o doutorado em 

Educação, sob a orientação de Ceiça Almeida. Sendo aprovado, eu 

me perguntava como manter a minha amizade com Robson. Ele não 

gosta muito do telefone, então fazer ligações só em caso de 

necessidade extrema. Foi aí que eu lembrei das cartas. Eu e Robson 

temos isso em comum: escrevemos cartas para as pessoas, para mostrar 

o que pensamos e para promover o bem, alimentar nas pessoas um 

desejo por um mundo melhor. Enviei a carta com várias perguntas, e 

aguardei ansiosamente a resposta dele. Ao que me parece, esse meu 

amigo poeta já esperava muito que eu desse notícias. O projeto de 

doutorado defendido em junho de 2017 tinha como proposta inicial 

estudar a relação entre as sabedorias de Robson Marques, Francisco 

Lucas da Silva e Zefa Avelino, metaforicamente a rocha, a mata e o 

asfalto, como me ensinou o professor Walter Pinheiro, que estava 

presente na banca. Mas por uma questão metodológica, optei por 

Robson Marques. As outras duas sabedorias estarão diluídas nas páginas 

deste texto, pois todas elas são influências fortes para a minha 

formação e educação.  

Essa tese de doutorado enquanto um projeto de vida também 

entra no circuito epistemológico que dissolve a dualidade observador – 

observado. Por outro lado, as cartas em questão objetivam retratar o 

Robson Marques que eu conheço de forma parcial e inacabada.   
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Robson habita as fronteiras borradas, mesmo que as narrativas 

espaciais sejam situadas, conforme escutei as palavras da amiga e 

professora Eugênia Dantas. Por isso, se faz urgente embarcar nessa 

aventura, em busca das sabedorias do oco do mundo, o que 

compreendo não como o fim do mundo, como é comumente tomado 

de forma pejorativa. Entendo oco do mundo como lugares de 

criatividade, lugares de existência de diversos seres e ideias.  Gilberto Gil 

compôs uma música chamada “Oco do mundo”, que expressa e 

amplia o que eu quis dizer: “o oco do mundo pré -para- trans e meta- 

pós. O oco do mundo a foz de um rio sem nascente como um broto 

sem semente um raio de sol sem luz como infecção sem pus o oco do 

mundo a sós”.  

Acredito, Norval Baitello, que você entende o que é o oco do 

mundo, é o lugar e o não-lugar ao mesmo tempo. O espaço onde “o 

artista restabelece os fios condutores de histórias, narrativas e 

caminhadas interrompidas ou soterradas pela avalanche civilizatória” 

(BAITELLO JR., 2018, p. 47). É esse, pois, em síntese o que eu persegui no 

doutorado: aprender a cultivar a sabedoria. Robson Marques me 

conduz por esse caminho, caminho contínuo de criação poética 

(ARISTÓTELES, 2011).  

Comecei a perseguir essa intenção de escavar o modo de pensar 

dele quando recebi uma de suas cartas, a qual compartilho com você 

mais abaixo. Observe Norval, o tom quase de entrevista (pergunta-

resposta) das palavras de Robson endereçadas a mim:  
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Espero com entusiasmo que um dia essa carta chegue a você, 

caro mestre Norval Baitello! E sabe por quê?  Porque Robson se 

expressaria muito bem entre os alemães e os brasileiros que estiveram 

reunidos no evento “SAPIENTIA - Arqueologia de um saber esquecido”, 

que aconteceu dias15 e 16 de setembro de 2015, coordenado por 

você. O evento, tive conhecimento, foi uma parceria entre o Centro 

Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, o SESC-SP, o Centro 

Alemão de Ciência e Inovação, o Goethe - Institut e IFHA-FUBerlin. 

Percebi que o evento trazia como principal pauta a busca da 

sabedoria na cultura ocidental contemporânea. Aqui, encontro um elo 

de possibilidade de diálogo entre você e o Velho do Rio, tomando 

como caminho o oco do mundo. Para isso é preciso preparar os pés 

para marcar a terra de narrativas mestiças, como fizeram os velhos 

ancestrais dinossauros. 

 

De um estudante de doutorado que aprecia o seu modo de 

escavar os silêncios para encontrar a arte nas palavras.  

Luan  
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Natal-RN, 2018 

Caros amigos habitantes do Oco do mundo,  

Estou lhes escrevendo para agradecer pelo dia que me fizestes 

encontrar a cidade de Sousa-PB e o Velho do Rio. Sim, esse encontro foi 

mediado pela presença imaginária e real de todos vocês. Nesse tempo 

de doutoramento, vocês me ensinaram uma estratégia de método, 

qual seja, pensar o oco do mundo como esse operador das ideias que, 

a partir do modo de pensar de Robson Marques, pude compreender 

como uma melhor via de abordagem para compreender a 

multidimensionalidade do fenômeno humano. Vocês habitantes do oco 

do mundo se utilizam de forma mais ousada e intrépida da capacidade 

de criar inerente aos humanos.  

Amigos, vocês me levaram por esse caminho curvilíneo, 

acidentado, de perdição, para aprender a construir novas 

compreensões no entre epistemológico, e me ensinaram a bifurcar pela 

arte, pelas espiritualidades, pela política, revestindo de um novo fôlego 

o meu desejo por conhecer e experimentar sabedorias que não podem 

ser esquecidas. Há os que dizem que vocês, habitantes do oco do 

mundo, não existem. Isso não é verdade, vocês são guardiões de 

reservas antropológicas, capazes de acionar atitudes, valores capazes 

de refundar uma nova sociedade rumo a Terra-Pátria. 

Nesse mesmo tom de gratidão que recomendo afetivamente a 

leitura da CARTA PRELÚDIO: ode ao pensamento de Robson Marques, 

que compõe essa tese de doutorado.  

Um abraço de um menino que nasceu, cresceu e vive no oco do 

mundo! 

Luan Gomes 
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CARTA PRELÚDIO: ODE AO PENSAMENTO DE ROBSON MARQUES 

 

Aos habitantes do oco do mundo que ousam pensar às margens 

 

 A minha entrada no oco do mundo aconteceu entre a 

adolescência e o início da juventude. Depois que aí entrei nunca mais 

encontrei saída. Talvez seja isso o que me mantém eternamente 

sonhador e cheio de ilusões. O que me faz pensar em oco do mundo? 

Escutar as histórias contadas por meu pai e minha avó Maria Correia e 

aprender a dançar o forró com a minha avó Bibia, cujo desejo sempre 

foi o de ser cigana, apaixonada que era por uma vida ativa no mundo. 

Também foi uma senha de entrada a leitura de cordéis. Mas, e o oco 

do mundo? O que pode ser?  

O oco do mundo é popularmente conhecido como o lugar que 

não existe. Para mim, não! Eu sou muito afeito as palavras de Estamira2, 

aquela catadora de lixo que diz em filme que leva o seu nome: “tudo o 

que é imaginário, é real e existe!”. E, para mim, o oco do mundo é uma 

expressão muito forte, porque é uma expressão que os antigos sempre 

usaram, quando queriam se referir a um lugar muito longe e inacessível. 

É também uma expressão que é usada pelo Robson Marques, meu 

grande mestre, que se refere ao oco do mundo. É também uma 

expressão que diz do não lugar, que é o lugar, ao mesmo tempo, de 

sonhos, mistérios, medos, utopias, o lugar do além, do sem fim, das 

lendas, dos personagens fantásticos, dos segredos, e assim por diante.  

Os personagens que habitam o oco do mundo são como aquela 

parte demens de que fala Edgar Morin quando conceitua o homem 

como sendo não apenas sapiens, mas simultaneamente sapiens-

demens, racional e delirante.  
                                                           
2 Filme dirigido pelo cineasta Marcos Prado, em 2006, no Rio de Janeiro dá visibilidade a catadora de lixo 

Estamira, acometida por transtornos mentais, e mesmo num mundo de injustiças, a sua loucura é 

sabedoria.  
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Vocês, habitantes do oco do mundo são a parte demens, são a 

parte capaz de insuflar a superação do impossível e de sonhar.  

 O oco do mundo é difuso, volátil, inacessível, arcaico, invisível. 

Claude Lévi-Strauss (2012b) tem uma frase que diz, sempre haverá o 

inacessível! O oco do mundo talvez seja esse fenômeno inacessível, por 

isso que ele retrata uma sabedoria mais seminal, pois não se prende a 

uma definição e, portanto, o oco do mundo é indefinível. Ele está no 

cancioneiro popular, nas pessoas antigas, na fala de Robson, ele é o 

parcialmente inominável, como se fosse um grande magma, ao mesmo 

tempo fugaz e permanente, algo da ordem da condição humana. É o 

lugar onde o vento fez a curva, e isso me leva a suspeitar que somente 

um pensamento ousado é capaz de habitar o oco do mundo, porque é 

capaz de se contaminar pela audácia, pela liberdade, pelo 

pensamento que vagabundeia. O oco do mundo é lugar que abriga a 

parte poética da vida. As narrativas sobre o mundo que se expressam 

pela arte da poesia, do cordel e assim por diante. Lembro bem, a esse 

respeito, por exemplo, com o ingresso no doutorado em Educação da 

UFRN, o dia em que escrevi um texto que intitulei de Pequeno Manifesto 

por um novo mundo, para fazer uma ode aos dias em que eu acordava 

no sítio e sentia as gotas do orvalho da manhã. Foi aí que entrei no 

mundo; sim, no oco do mundo, 

 

Sonho com um mundo novo  

Um mundo mais unido 

Um mundo mais destemido 

Que ousa viver na diversidade 

Na alegria da saudade 

De histórias que escutei 

 

Um mundo novo 
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Será utopia? 

Sim, uma boa utopia 

Que arde como o fogo em chamas  

Que grita na gentileza enquanto ato político 

 

Possível no impossível... 

Povos, culturas, línguas 

Unidade na diversidade 

Peito aberto, respira o orvalho da manhã 

Terra seca molhada pelo orvalho 

Novo mundo, por ti buscarei 

Colóquios, diálogos rompendo os debates de trincheiras... 

 

Rompei rótulos, retirai as amarras, subvertei as divisões 

Linguagens plurais...que costuram 

Camaradagens, fraternidades... 

Será isso uma bobagem? 

 

Sinto o cheiro da esperança... 

Quem me avisa é o Bem-te-vi 

Trazendo vozes ancestrais 

Destruindo as vaidades e os pedestais 

E lembrando que essa vida é uma passagem 

Que não levo nada na bagagem 

Mas só a esperança de encontrar o inesperado 

De entrar no oco do mundo e sair em jornada na busca da criatividade 

 

Me levanto e sonho... 

Por um mundo novo... 

De braços dados 

Nutridos pelo princípio da diversidade 
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Rememos na unidade 

Pelas pegadas dos ancestrais 

 

Vou ao oco do mundo... 

E volto do oco do mundo 

Com os pés cansados 

Sem perder o entusiasmo 

Anseio pelo dia em que verei as ruas e as cidades tomadas de poesias 

Aquelas que o orvalho da manhã um dia soprou ao meu ouvido 

Vejo mundiólogos 

Abraços entre os que se dividem pelas teorias, pelas ciências, pelas 

religiões 

Pode isso ser sonho, ou uma triste ilusão?... 

Não parar na dúvida, caminho para sonhar... 

 

É um sonho! Sim!  

Um sonho! 

Que me dá as asas do Pássaro de Minerva, 

E desperto pelo orvalho da manhã 

Viajo em direção as bandas do Açu 

E é lá que o oco do mundo quer começar 

 

Escuto os tambores soarem... 

E gritos poéticos cantarem... 

As ciências em danças se transformam 

E Robson Marques, o Velho do Rio, o guardião de histórias nos convida a 

entrar no oco do mundo! 

Natal/RN, abril de 2016 

Na penumbra, no vazio fecundo 

 Esses versos nasceram no percurso da formação doutoral em 

Educação. Na ocasião do exame de qualificação da tese de 
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doutorado, fui provocado pelos examinadores a me debruçar sobre o 

oco do mundo e assumir essa narrativa como expressão do Pensamento 

do Sul, proposto por Edgar Morin e que ganha um significado 

epistemológico mais amplo nas palavras de Ceiça Almeida,  

 

O pensamento do Sul diz respeito a uma ecologia das 

ideias e a práticas socioculturais que favorecem as forças 

da criatividade, da diversidade noológica e de formas de 

viver tão necessárias a uma metamorfose da vida no 

planeta Terra – o que inclui a vida humana, mas não se 

reduz a ela. Ao reconhecer o pensamento do Sul como 

pensamento complexo, Morin demonstra, mais uma vez, 

a expansão das matrizes epistemológicas por ele 

construídas e permanentemente reorganizadas 

(ALMEIDA, 2011, p. 114).  

 

 O modo de pensar do Velho do Rio se situa no Pensamento do Sul 

e se desdobra na maneira de ver e escutar o mundo, quando se 

posiciona politicamente, comprometendo a sua vida em lutar por tudo 

que for bom, humano, real e que traga soluções através do humanismo 

e da solidariedade. O oco do mundo como uma expressão 

sociocultural do pensamento do Sul. Esse oco do mundo é o endereço 

das expectativas, dos aprendizados escusos, o exercício da 

convivialidade dos diversos. Assim, ir para o oco do mundo é obedecer 

a “vocação” de escavar, é ser capaz de encontrar aquilo que não se 

pode imaginar.  

 O Velho do Rio, ao falar sobre as histórias em torno das pegadas 

dos dinossauros, em sua querida Sousa/PB, demonstra como é o 

cuidado com os icnofósseis do Vale dos Dinossauros. É preciso, segundo 

ele, escavar as pegadas, para que a água não as deteriore em 

períodos de chuva, e observar diariamente o estado material delas. A 

partir disso, posso depreender uma lição de método, contida em três 

princípios, alargar, escavar e advertir. Essa estratégia de método 

ensinada por Robson se afina com o “pensamento complexo, ou seja, 

uma forma de pensar não apenas as ciências, não apenas a filosofia, 
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não apenas a política, mas, também, a vida cotidiana, a vida de cada 

um de nós” (MORIN, 2010d, p. 216). 

 O escrever, o pintar, o politizar e o rezar para o guardião de 

histórias são materiais simbólicos que ordenam o modo de existir dele. 

Muitas vezes o ouvi pronunciando umas palavras, “o que é o homem? 

O que é o mundo? Uma gota de orvalho na borda de um cântaro...” e, 

acrescenta sabiamente, tudo no mundo começou com os nossos 

velhos ancestrais dinossauros, e tudo termina neles, eles não morreram, 

marcaram as rochas, eu não esquecerei deles, do valor histórico das 

pegadas, é minha história também e da humanidade” (MARQUES, 2018, 

entrevista). Com o objetivo de endossar a narrativa do Velho do Rio, 

onde os dinossauros construíram história e deixaram marcas para a 

eternidade, exponho as palavras de Cassé e Morin (2008, p. 78) em 

Filhos do céu, entre vazio, luz e matéria,   

 

Por exemplo, um cataclismo, sem dúvida ligado à queda 

de um meteorito, que talvez tenha causado um 

vulcanismo, que, por sua vez, provocou a extinção dos 

dinossauros e de numerosas espécies vivas. Antes do 

terciário, duas catástrofes de imensas proporções 

modificaram essa história da vida, pois se os dinossauros 

desapareceram com a extinção da vegetação, durante 

muito tempo, e de forma abundante, eles serviram de 

alimento a pequenos mamíferos, animais carniceiros que 

foram nossos ancestrais. E aqui estamos nós, isso talvez 

porque os dinossauros morreram. O tempo e a história 

penetram na biologia. Além disso, como afirma François 

Jacob, quando observo a divisão de uma célula, vejo 

toda uma história.  

 

 A narrativa das pegadas ancestrais moveu mudanças no modo 

de pensar e existir do guardião do Vale dos dinossauros. Toda a 

produção de conhecimento dele tem como matriz o Vale, em que “o 

Vale é velho e o velho é Vale”! Ao estudar o itinerário intelectual de 

Robson Marques, e sob o rigor terno de minha orientadora, me senti 

desafiado a não me contentar com o fácil, pois quem se contenta com 

o fácil jamais acessará, ou se dará conta da sucessão de camadas que 
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se acomodaram e esconderam-se nos contornos das coisas. Análogo a 

isso, compreendi que o modo de pensar desse sábio o situa no domínio 

da geologia, e daí toma para si obstinadamente a procura da ordem 

mais profunda das coisas.  

 Compreendendo o pensamento do Velho do Rio em camadas 

de uma noosfera (mundo das ideias), me questionei, tentando entender 

que habitava o oco do mundo, que visitei nesse tempo de 

doutoramento: o que estaria procurando Robson Marques no Sítio 

Jangada, no Vale dos Dinossauros, na cidade de Sousa/PB? no Rio do 

Peixe? Assim, esse guardião de histórias penetra, monta, desmonta e 

vigia esses lugares de onde emana uma sabedoria que não se irrita, não 

é invejosa e não é orgulhosa.  

 O pensamento desse sábio é nômade, e isso pode ser percebido 

nos quatro lugares que compõem a cosmologia do pensamento dele. 

Primeiro, escolhi apresentar o Sítio Jangada, ou a Fazenda Jangada, 

lugar de sua infância e adolescência, distante aproximadamente oito 

quilômetros da cidade de Sousa/PB, e vizinho ao Vale dos Dinossauros. 

Foi lá que moraram seus avós, e que em especial atenção Robson 

destaca a presença do avô Anísio Fausto da Silva, quem descobriu as 

pegadas de dinossauros. A história do Sítio Jangada foi transformada 

por ele em poesia,  

 

RECORDAR É RENASCER 

 

Passa boi, passa boiada 

Ainda hoje na estrada  

Da minha infância querida 

Quando as rosas da felicidade 

Atapetavam a minha vida! 

 

Ora, eu era vaqueiro 

Outra, era fazendeiro 

O mais rico do lugar 

Meus bois; búzios e ossos 

Que eu catava aqui e acolá 
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Para na sombra do juazeiro 

A gente poder brincar  

De dono de gado ou fazendeiro 

O sonho era só imaginar... 

 

Ah, me lembro muito bem 

Tinha uma casinha de taipa  

E uma gaita a tocar 

Casinha singela, simples, singular 

Onde morava o velho Bonifácio  

Que nos ensinava a rezar 

Após as brincadeiras de ossos 

Credo, Ave Maria, Pai Nossos 

Ele era o “querido” do lugar... 

 

Maria da Várzea de Pedro 

Chiquinho, Zezé, Mariinha 

“Seu Antônio – o boi velho 

Rubito apelidava assim 

Chegava de tardezinha  

Para brincar com a meninada... 

Oh, como está saturna a JANGADA! 

 

Nem parece aquela bela 

Bela terrinha abençoada  

Onde alegre gurizada 

Se divertia a brincar 

Hoje, tudo abandonado 

Não se ver burro, nem gado 

Só lembrança a se esquivar... 

 

Bem cedo, à beira do fogo 

Mamãe fazendo tapioca  

O café, a coalhada e os cuscuz 

O velho Rubens, tirando leite  

Quanta lembrança, JESUS! 

 

Chegava a seca braba  

Animais a relinchar  

Vento, seco em açoite 

Comida água a faltar... 

Foi quando roubaram um santo 

E esconderam lá num canto 

Bem enfeitado num altar 

O dito santo era São José 

Roubado da casa de Angelina  

A quem o povo guardava fé 

E naquela tarde quente  
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Os crentes pegaram o andor  

E saíram em procissão  

Com muita fé, crença e louvor 

Fazendo e cantando bendito 

Para o santo protetor 

Meu Divino São José 

Nós acreditamos no Senhor 

Manda chuva nesse dia 

Para acabar com a agonia  

Do povo do meu sertão  

Tão forte, mas tão sofredor  

Tão devoto de Frei Damião! 

E haja fogos e haja rojão 

Foi quando um grande trovão  

Lá no alto do céu ribombou 

E a multidão muito contente 

Ouviu Bonifácio que ecoou:  

Viva São José! Viva São José! 

O nosso Santo Protetor 

O nosso guardião da Fé! 

Viva São José! Viva São José! 

 

A chuva começou a jorrar 

Entre grotas e grotões  

E quando alcançamos o rio 

Águas barrentas aos borbotões  

E todo mundo a festejar  

A bela chuva promissora  

Dia dezenove de março 

A SALVAÇÃO DA LAVOURA! 

 

Foi um ano de grande fartura 

Que de menino eu lembro 

Homens indo e voltando 

Mulheres de alegria correndo 

Uns meninos se escondendo 

Outros, carregando grandes lençóis  

E nos cantos das paredes 

Já não cabiam paiós! 

 

Mês de maio. Eram conhecidas 

As novenas do mês Mariano 

Na casa de tia Olímpia 

Onde se celebrava ano após ano 

O mês SAGRADO DE MARIA 

Cheio de fartura, repleto de Alegria! 

E nenhum desengano! 
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ANÍSIO da Jangada – o anfitrião 

Dono daquele pacato lugar  

Postado no meio da sala  

Caduquice a balbuciar 

Palavras cândidas da velhice  

De quem cem anos ia completar!... 

 

Ali, também, naquela sala 

Tio Agenor e tia Maria Helena 

E pregado na parede 

O retrato de vovó Helena 

Que eu não tive o prazer de conhecer 

Porque partiu antes d’eunascer 

 

As brincadeiras de roda  

E as brincadeiras de anel... 

Oh, quantos, Oh, quantos, meu Deus 

Desses parentes meus 

Hoje repousam no Céu?! 

 

Já se alonga o meu modesto poema  

Por aqui vou terminar  

Antes que as lágrimas abram covas 

No fundo do meu olhar!  

 

Ó velha Jangada querida 

Onde um amor escondido 

O poeta tentou preservar  

Mas o destino é quem manda  

Faz o que ele bem achar... 

Hoje, só restam vagas lembranças 

Das velhas carajaneiras do lugar... 

 

Hoje, a casa da Jangada 

Vive triste e abandonada 

(Palco das minhas doces ilusões) 

Mas ainda por lá perambula 

O espectro penumbral da “MULA” 

E os restos mortais das recordações! 

Porém, foi ali que encenei 

Que fui artista e fui Rei 

Quando menino cheio de esperança 

Onde muito me encantei... 

Onde uma bela infância presenciei... 

Não fico feliz em vê-la assim 

Pois ainda guardo dentro de mim 

Aquela traquina criança 
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Enchendo na casa de vovô a pança 

De uma vida tão fértil e bonita  

Lígia e Corrinha – duas fitas –  

Que ainda vivem dentro de mim! 

 

Porém, é para você, ANGELINA 

E também para você, VELHO ALCEU 

Esse paupérrimo poema 

Foi o Absoluto que o escreveu 

Lembrando com muita saudade 

De saudade que nunca morreu! 

 

Fica assim registrada a saudade 

Da saudade que ainda tenho  

DA JANGADA SEM ENGENHO 

Mas rica de fraternidade 

Onde ANÍSIO FAUSTO DA SILVA  

Era a grande autoridade 

Pai de uma prole valente 

Gente de sinceridade 

 

Que vai escapulindo aos poucos 

Num louco redemoinho de saudade 

Que transformou com certeza 

O que representava só beleza 

Num palco imenso de tristeza 

Sufocando à Natureza... 

Falo isto sem nenhuma maldade  

A Jangada, ontem, era um paraíso 

De muito amor, candura e riso 

Hoje, um paiol de tristes saudades! 

 

Hoje fui visitar a Jangada 

Juro! Não encontrei quase mais nada 

Da vida que vivi ali  

Bebendo água de cacimba 

Ouvindo o canto do Juriti 

Tudo triste, macambúzio 

Não encontrei um só búzio 

Dos meus exuberantes currais 

Mas, estou muito feliz ainda 

Para ouvir a coisa mais linda 

Que se repete nesse lugar 

Meu pai, aboio cantarolando 

Minha mãe, linda, ensaiando 

A BELA CANTIGA DE NINAR 

PARA EU DORMIR, PARA EU SONHAR! 
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Como foi bom voltar aqui 

Sacudir a poeira do passado 

Como se até hoje eu estivesse apaixonado! 

Repito: como foi bom aqui voltar 

Vejam só, ANGELINA E ALCEU 

Como estão os olhos meus 

Amparados pelas mãos de Deus 

Consolando-me para não chorar 

Para não causar sofrimento 

Às doces almas desse lugar... 

 

Por isso, passa boi, passa boiada 

Ainda hoje, na estrada 

Da minha infância querida 

Quando as rosas da felicidade 

Atapetavam a minha vida 

Ora, saudade, minha querida 

MATA A MORTE E TRAZ A VIDA! 

 

Robson Araújo Marques 

O Velho do Rio  

 

 Foi no Sítio Jangada, em 1897, no século passado, que Anísio 

Fausto da Silva, avô do Velho do Rio, ao caminhar pelo lugar da 

passagem das pedras, na bacia do Rio do Peixe, encontra rastros de 

alguns animais, “estranhos achados”, e logo os chamou de rastros de 

boi e de ema. Após o encontro dessas pegadas, as notícias se 

espalharam e atraíram a atenção de estudiosos do mundo inteiro, 

como o Prof. Clerot, da cidade luz, Paris; Frederick F. Von Ruene, 

paleontólogo inglês (em 1924 ele visita Sousa, até aí Jardim do Rio do 

Peixe); Giancarlos Ligabue (Itália); Prof. Mugle (Suíça).Também os 

estudos geológicos de Luciano Jaques de Moraes contribuíram com a 

atenção às pegadas, além da visita e colaboração dos estudiosos de 

paleontologia do Museu Câmara Cascudo da cidade de Natal/RN: 

Fátima Cavalcante, Narendra e Claud foram importantes na fundação 

do monumento do Vale dos dinossauros. No entanto, a marca principal 

no pensamento de Robson Marques é a presença do paleontólogo 

italiano Giuseppe Leonardi. Para iniciar a história do Vale dos 
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dinossauros, Robson destaca a sua amizade com o paleontólogo 

Giuseppe Leonardi. O guardião do Vale dos dinossauros relembra esse 

período com uma certa saudade,  

 

Nos dirigimos, primeiro, para a PASSAGEM DAS PEDRAS, 

lugar onde o meu avô Anísio Fausto da Silva viu pela 

primeira vez “os rastros do boi e da ema”, e, aí, nós 

acampamos debaixo de uma moita, lembro-me bem 

como se fosse hoje, uma pequena moita mole 

(mofumbo), como chamamos uma modesta árvore 

nordestina; naquele memorável ano de 1975! (ROBSON 

MARQUES, ENTREVISTA, 2016) 

 

A luta incansável do Velho do Rio para tornar o Vale dos 

dinossauros um patrimônio do mundo é um sonho que, para ele, pode 

se realizar. O Vale se estende por vinte e três localidades de Sousa, e em 

outras mais, nos municípios de Antenor Navaro (hoje, São João do Rio 

do Peixe). O Velho do Rio e o paleontólogo Giuseppe Leonardi não 

cansavam de escutar,  

 

Lá vão os dois birutas, de rio acima, de córrego abaixo, 

catando ilusões. Poucas pessoinhas nos viam, nos 

olhavam de soslaio, criticamente, e prendiam suas vozes 

no silêncio sepulcral, medrosamente tímidas...Porém, 

hoje, depois da construção do Monumento Vale dos 

Dinossauro, denominado Vale dos Dinossauros Giuseppe 

Leonardi e MUSEU EDÉSIO AFONSO DE CARVALHO, uma 

significativa parte da população sousense entende o 

nosso modesto projeto, o nosso ideal, a nossa renhida luta 

na defesa desse patrimônio natural da Humanidade, e, 

às vezes, nos elogiam abertamente. Todavia, muitos nos 

deixam a desejar, por não entenderem o significado, a 

importância, a real magnitude do Vale dos Dinossauros 

de Sousa, como Sítios paleontológicos, e quanto 

representam para os mais IMPORTANTES 

PALEONTOLOGISTAS E CIENTISTAS DO MUNDO! É verdade, 

fomos muitas vezes escanteados por autoridades 

brasileiras, e, vejam só, elogiadas entusiasticamente por 

cientistas de renome internacional.  

 

O guardião de histórias registrou em seus escritos sua relação com 

o Vale dos dinossauros, uma relação simbiótica que move o 
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pensamento dele em múltiplas atividades socioculturais.  Apresento a 

seguir fragmentos das histórias que Robson conta sobre o tão amado 

Vale dos dinossauros,  

É uma história curiosa, divertida e bonita. Foi 

assim...Era uma vez...Aqui no Vale, as coisas são bem 

singulares, mais belas, mais apaixonantes. Cada coisa que 

existe, está envolta num mistério muito grande, indizível, 

e isto me traz um conforto espiritual por demais profundo. 

Aqui a vida é diferente. Aqui não compro nada, tudo é 

gratuito que nem o sorriso da criança campesina. Aqui não 

se houve Bethoven, Mozart ou o famoso Oscar Strauss de 

“Sonho de Valsa”, e “Menino de Chocolate”... Todavia, a 

sinfonia dos pássaros supera todos esses grandes 

maestros... os maiores do Mundo, quiçá.  

Quando o vento sacode as folhas do arvoredo, é como se 

puxasse conversas comigo, através da linguagem de Deus. Não 

esse Deus de bronze, de metal, que asfixia, polue e 

envenena alma dos homens, dos insensatos, dos biltres e 

pusilânimes, que cegam ante o brilho fosco de um meteorito 

que imerge na mais alta escuridão cósmica... 

Aqui tudo tem inspiração, sopro divino. O verve 

transcende todas as coisas, e campeia, e galopeia, e 

envolve tudo. Muito diferente lá da cidade, onde os homens 

se degladiam; uns querendo engolir os outro. Lá, não existe 

respeito; só a inveja domina e predomina seus atos vãos, 

passageiros e efêmeros. Aqui, tudo é real, verdadeiro, 

comum, exemplar. Todos participam equitativamente da ceia 

larga e abundante da Natureza. Ninguém manda, ninguém é 

dono, ninguém engana; se aperfeiçoa sob a miragem das águas 

e o tanger do vento... 

Robson Araújo Marques, Entrevista concedida em 2018 

 Há um aspecto que se destaca na narrativa mítica do Vale dos 

dinossauros, são as pegadas desses ancestrais. Penso que vale a pena 
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sublinhar algumas reflexões sobre esse tema, que é o coração da 

história narrada pelo guardião. O que são essas pegadas de 

dinossauros? São pegadas de ema, de boi, de dinossauros? Sim, são 

todas ao mesmo tempo, revela o entrelaçamento entre saberes 

científicos e saberes da tradição, pois a história contada pelo avô de 

Robson, rastros de boi e de ema, não é suprimida pela narrativa 

científica paleontológica, não! São histórias complementares que 

constroem a história da cidade de Sousa/PB.  

 As pegadas dos dinossauros são icnofósseis, mas também são um 

registro silencioso do passar do tempo e da história. Algumas delas são 

feitas de materiais fáceis de esquecer que se desvanecem com o 

passar do tempo. Outras ficam registradas imponentes em rochas por 

várias partes do mundo. Elas contam histórias do passado e a nossa 

herança se mantém. São sólidas testemunhas que fazem com que o 

tempo pareça ficar preso numa cúpula mineral e assim transcorre 

diferente, nos impedindo de esquecer, nos convidando a questionar: “o 

que é o universo?”  

 Essas pegadas dos dinossauros que estão presentes em várias 

partes do Vale dos dinossauros em Sousa são motivo de inspiração e de 

criatividade para o Velho do Rio, que chega a afirmar que cada 

pegada conta a história de um novo acontecimento na história da 

Terra. Ele vive a pintar desenhos diversos, e narra que uma das suas 

motivações é deixar marcas na história, como os ancestrais dinossauros. 

Além de permitir imaginar como se comportava a flora, a fauna do 

ambiente do Vale, chega a dizer que a Natureza é o tipo mais sublime 

de arte. O guardião, ao falar das pegadas, sempre as associa ao Rio do 

Peixe. Para ele, o fato do rio viver em constante seca, devido as 

condições edafoclimáticas do sertão paraibano, possibilitou a 

emergência desses icnofósseis, que ele chama de tesouro científico. 

Ainda para ele o Rio do Peixe não deixou de existir, está contido nas 

pegadas e as pegadas revelam a história desse rio, que  
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[...] são escritas móveis, água que corre sobre a terra, 

rasgando-a em meio à mata de madeira como tinta que 

corre sobre o papel ou pincel que corre sobre a tela, 

desenhando marcas de sinuosidades e linearidades, 

deixando a sombra do gesto. Quando percorrem os 

sulcos, deixam certas marcas e apagam outras tantas 

(BAITELLO JR., 2018, p. 47) 

 

Assim, trago em relevo mais um fragmento da narrativa desse 

lugar: 

 

Amo o rio do peixe como se ama uma mulher. Aquela 

difícil e sensual mulher. Cujo olhar se perde em cada 

curva, cujo abraço é passageiro que nem a cheia calamitosa, 

mas que deixa no limo a certeza de que voltará, mas não se 

sabe quando... E é essa incerteza que me faz mais 

apaixonado por esse rio cheio de arcanos, labirintos e 

mistérios. Sabe como converso com ele? Riscando com os meus 

pés os meus rastros, que o vento apaga com ciúmes desse meu 

amor cândido e pueril, porém, sincero, quando subo e desço, 

a jusante ou a montante, caçando novas pegadas dos 

extraordinários e fenomenais dinossauros.  

O Rio do Peixe nasce na Serra do Padre, de Luiz Gomes 

e Constantino, nas proximidades da cidade de Sousa. Estas 

serras começam no Piancó e se dirigem na direção poente até 

o Estado do Ceará, serras que, juntamente com as de Santa 

Catarina e do Comissário, conformam a paisagem em torno da 

planície onde habitavam os índios Icós Pequenos e aonde, no 

final do século XIII, vieram povoar os primeiros 

portugueses e bandeirantes. Nestas terras, que passaram a 

ser patrimônio do Senhorio da Casa de Torre da Bahia, Bento 

Freire de Sousa construiu a antiga capela de N.S dos 

Remédios, ficando raízes para que o florescente sítio 

Jardim do Rio do Peixe se tornasse mais tarde cidade de 

Sousa. 
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Trazendo fartura para a região. O rio do Peixe, apesar 

de ser temporário, propiciou o povoamento do sertão e 

guardou em suas margens um tesouro para a sua posteridade. 

Sua bacia sedimentar, da Idade do Cretáceo Inferior, 

com aproximadamente de 100km de largura e uma área de 

1.040km², apresenta em seus afloramentos rochosos imensas 

pistas fósseis e atribuídas a quatro ou cinco subordens e 

numerosas famílias de dinossauros.   

Robson Marques – Entrevista concedida em 2018.  

 

 E por último, mas não menos importante, o Velho do Rio 

referencia Sousa/PB, município do sertão paraibano, antigamente 

chamado de Jardim do Rio do Peixe, hoje também conhecida 

mundialmente como a capital dos dinossauros. Ela é a Terra pátria de 

Robson, e não se limita a extensão territorial, mas alcança o mundo 

inteiro. Sua percepção é de que Sousa/PB está no mundo e o mundo 

em Sousa. É na cidade sorriso que o Vale dos dinossauros está situado. 

Porém, o Velho do Rio vive a advertir o povo paraibano, sousense, do 

descaso político com a memória que para ele é uma relíquia a ser 

cuidada para o conhecimento de toda a humanidade. Algumas 

palavras expõem brevemente a paixão platônica que ele sente por 

essa terra que o adotou como filho,  

 

 Sousa, a Antiga Jardim do Rio do Peixe (fundação em 1766), 

Cidade Sorriso, Capital dos Dinossauros, Cidade Eucarística de Pe. 

Dagmar do Bom Jesus Aparecido de Sousa; orbe de Bento Freire de 

Sousa, Cidade de MARIZ... cortada pela bacia do Rio do Peixe e 

habitada pelo Vale dos Dinossauros. Ao entrar e passear pela cidade 

pude perceber que o lugar exibe dinossauros gigantes (estátuas), 

demonstrando o quanto a história contada pelo guardião se espalhou e 

ganhou o contexto da vida dos sousenses, que nomearam 
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estabelecimentos do comércio, do turismo, da educação com o nome 

de dinossauros. A história de Sousa sem o Vale dos dinossauros fica 

empobrecida, e esse é um grito que Robson assume enquanto ação 

política. Quanto a isso, o Velho do Rio complementa com uma história,  

  

 Não desistimos nunca dos nossos sonhos de ver Sousa, 

hoje com quase setenta mil habitantes, navegando nas águas 

tranquilas e límpidas da grandeza, do destaque, da nobreza 

que ela merece: PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE! Isso não é sonho, 

não é ilusão! São raios fúlgidos de esperança, sangrando 

pelas várzeas de Sousa, aguadas pelas águas límpidas da FÉ, 

da nossa imensa FÉ, que não deixa sua dignidade apagar-se 

um só instante, um só segundo, pois fomos criados no tempo 

em que se faziam homens, como murmurava o meu saudoso avô.  

 O que fizemos, fazemos e continuaremos a fazer pelo 

Vale dos Dinossauros de Sousa, é muito pouco, mas será 

sempre revestido de muito amor, zelo, dedicação, 

desprendimento e renúncia, por acreditarmos piamente no 

real valor que o Vale dos Dinossauros tem de auspicioso 

para sanar as finanças de Sousa e ajudar à Paraíba tão 

linda a continuar crescendo a passos largos! De uns tempos 

para cá, SOUSA e a PARAÍBA vêm tomando um fôlego de 

renovação e de entusiasmo. Vem recebendo um sangue novo, 

revigorante; vem se desvencilhando das armas da corrupção; 

vem abrindo, aos trancos e barrancos, horizontes mais 

afáveis e progressistas. Que bom! 

 Finalmente tenho um pedido a fazer aos paraibanos e 

sousenses, principalmente: unamo-nos todos, pretos e 

brancos, ricos e pobres, adversários e correligionários 

para reconstruirmos uma Sousa e uma Paraíba altiva, 

dinâmica, democrática e feliz.  

Sousa 

És uma oblação 
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Uma devoção secular 

És bela hoje, amanhã e sempre 

Livre e independente 

Protetora de filhos fraternos 

Poeta, escritores e eternos 

E heróis anônimos! 

 

Bendita sejas, Sousa! 

TIRAR-TE OS MÉRITOS 

Ó DE TI, NINGUÉM OUSA 

Ó MINHA NETA, MINHA FILHA 

MINHA MÃE, ENFIM, minha ESPOSA!!! 

 

Vale dos Dinossauros 

Robson Araújo Marques 

O Velho do Rio 

10 de julho de 2014 

Emancipação da Cidade Sorriso 

 

 

 Após ter apresentado as narrativas dos lugares que compõem a 

noosfera do Velho do Rio, vale ressaltar que esses lugares se 

interpenetram, dialogam entre si, mantém distinções e possibilitam a 

emergência do oco do mundo. 

 

[...] um operador cognitivo que poderia restaurar o 

singular, o concreto, a dialógica global-local; expressão 

de valores como solidariedade, honra, hospitalidade, 

esperança no improvável e aspiração à harmonia; 

recusa a um universal abstrato e aos mitos do 

desenvolvimento e do progresso sem limites (ALMEIDA, 

2011, p. 114).  

 

 

O oco do mundo é lugar dos andarilhos, como professa o poeta 

Manoel de Barros em “o livro das pré-coisas (2007)”, aparentemente um 
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nada, um vazio, que está prenhe de criatividade, de uma esperança 

em um mundo que inclua outros saberes, cosmologias e 

espiritualidades. E isso também é algo percebido em A hora da estrela 

com Clarice Lispector,   

 

Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as 

mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei 

de que houve um tempo em que para me esquentar o 

espírito eu rezava: o movimento é espírito. A reza era um 

meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a 

mim mesmo. Quando rezava conseguia um oco de alma 

– e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do 

que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança 

do pleno. Um meio de obter é não procurar, um meio de 

ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio 

que eu creio em mim é resposta a meu – a meu mistério 

(LISPECTOR, 1998, p. 14).  

 

 O oco do mundo é e não é um lugar físico! Não é um espaço 

definido conceitualmente, ou estático, mas sua dinâmica é semelhante 

a uma espécie de nomadismo no espírito, e isso é presente no modo de 

pensar do Velho do Rio que pode ser apreendido no mesmo registro 

daquilo que Almeida chama de pensamento nômade. 

 

[...] sem boias e salvo-condutos o pensador nômade 

navega entre as duas margens de um rio, sem ver mais o 

porto de onde saiu nem, ainda, a margem de chegada. 

Dois pensamentos, entretanto, o movem e são suficientes 

para manter o ritmo de sua trajetória errante. De uma 

parte, a obstinação em construir um mundo mais justo, 

uma humana ciência, criativa, amorosa; de outra parte, 

a convicção de que, sem riscos, ousadias e desconfortos 

pessoais não pisaremos, jamais, novos territórios 

(ALMEIDA, 2017b, p. 184).  

  

 O oco do mundo é movido por nomadismos, em que os sujeitos, 

seus habitantes, são como cartas, por vezes vão ao encontro de 

alguém sem saber como serão recebidas e podem até não ser 

compreendidas. Por vezes, ficam parados nas estações e ainda podem 

ser extraviadas, errando o destino. Assim, os sujeitos do oco do mundo 
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são sujeitos da “diáspora”, viajantes que carregam saudades, 

esperança e esquecimento e que peregrinam em busca de um mundo 

melhor, mais justo e solidário. O guardião de histórias, ao se dar conta 

do oco do mundo, compôs um conto que pode iluminar a sua 

sabedoria,  

 

O Oco do Mundo  

 

Chegou assim como de supetão 

Ansioso para criar tudo de uma vez só  

E de supetão mergulhou no oco do Mundo 

E não se arrependeu nem criou objeção 

Tudo tão vazio; viu-se diante agora de um enorme mundo 

O que pensava raso, tornou-se profundo 

Notou que no fundo do mais profundo 

Precisava de alguém, e murmurou baixinho:  

LUAN?! Foi um chamamento! 

Sonolento e preguiçoso, respondeu:  

Sou eu, numa voz quase inaudível.  

Para que me queres? 

Vou fazer uma construção; e quero como meu pedreiro.  

Mãos a obra!  

Aí, aquele invisível vulto falou:  

Barro e água! 

De repente nos seus pés apareceu.  

Tijolos! 

Caiu ao seu lado.  

Argamassa! 

Está aqui, respondeu Luan, o primeiro trabalhador do Mundo.  

Ah, você é o tal! É o que eu esperava. Muito bom. Ótimo 

companheiro.  

Vamos nos dar bem aqui no oco do Mundo.  

Vamos! – ordenou, e Luan logo obedeceu.  



63 

 

 

 

E começaram a construção.  

Alguns dias de trabalho sem atrapalho.  

Porque não construímos uma mansão, nobre, amigo! 

Lembre-se que as ordens são minhas! Calou-se.  

Mas Luan não se convenceu.  

Um nobre, morar numa taipa, num casebre? 

Só preciso disso! 

Mas corre o risco dessa taipa incendiar, pois feita de 

barro e palhas,  

O fogo pode entrar em combustão! 

Eu quero uma vida humilde e cheia de razão.  

O pouco é a maior quantidade que quero e espero possuir.  

Quando for para nos alimentar, quero apenas um peixe para a 

fome do dia e da noite. Tudo demais é veneno! 

Luan, calou-se, obedeceu.  

Notou que haviam ordens a cumprir. Daí, entraram de supetão 

à procura do mais fundo do oco do Mundo! 

E andaram e andaram 

Anoiteceu!  

O Absoluto na frente, e Luan atrás,  

Passos lentos, comedidos... 

Chegou a noite, precisava de luz.  

Luan reclamou: numa escuridão dessa, não podemos 

prosseguir... 

Não reclame da escuridão. Acenda uma vela.  

E a vela apareceu acesa.  

Luan vibrou: Esse é o criador de tudo... 

Mas falou mudo e se calou. Mas como calar? 

Aí, ouviu o silêncio que falavam mais que o gasguito.  

Aprendeu que “o Absoluto” não era de falar muito.  

Andaram, andaram.  

Luan cansou.  

Paramos um pouco para descansarmos.  
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Eu não me canso, sou o entusiasmos! 

Aí  Luan adormeceu. 

Quando acordou, já haviam atravessado um imenso deserto.  

Luan olhou para traz, e não viu os seus rastros.  

Como foi que cheguei aqui?  

“Eu o carreguei nos braços todo esse tempo”.  

A isto eu chamo de solidariedade: um ajudando ao outro.  

A vida assim é bem melhor de tratar... 

Luan falou:  

Estou com sede! 

Cave um pouco a areia.  

Luan cavou, e surgiu água límpida em abundância.  

Em se buscando acha!  

O dia amanheceu. E andaram.  

O sol está quente, reclamou Luan.  

Plante uma semente. E deu a Luan uma semente de oliveira.  

Cave o chão e plante. 

Luan obedeceu.  

Daí há segundos, estavam na sombra da oliveira frondosa e 

fresca.  

Milagre, perguntou Luan.  

Não. Trabalho! Só o trabalho vence as necessidades.  

Outra noite...andaram, andaram... 

Outro dia amanheceu.  

Estou com fome!  

A oliveira está carregada! 

Luan apanhou os frutos e comeu.  

Como você é capaz de fazer tudo isso?  

Com amor, entusiasmo e trabalho.  

Depois de algum tempo, Luan, perguntou 

Para onde seguimos? 

O mundo é meu, é imenso, é infinito. Eu te criei para 

ajudar-me.  
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Agradeço de coração sua ótima ajuda.  

Eu ter que partir.  

E eu, o que faço?  

Tasques de mundo à fora, onde por onde quiser. Siga o oco 

do Mundo. 

O mundo, agora, é seu. Vire-se.  

O Absoluto desapareceu.  

Luan ficou só E agora? Como será minha vida, sozinho... 

E uma voz suave respondeu: te vira, malandro, trabalhe e 

sinta entusiasmo, e nada te faltará... 

Começou a trabalhar, e trabalhar...Viu que era pesado o 

labor 

Que se tornou diário...Não aguento. Reclamou. Ninguém 

ouviu.  

Luan tinha o mundo aos seus pés, mas viu que o oco do Mundo 

era mais profundo, não era raso como ele imaginou... 

Cansado e fatigado de velhice, parou debaixo da oliveira, 

não havia mais fruto, estava morta, seca, esfacelando-se em 

pedaços apodrecidos... 

Seguiu. Não andou muito. A cacimba havia secado. E ele 

estava sedento, morto de sede e fome. Arrastou-se um pouco. 

Lá estava o casebre destiolado. E agora, Luan? Perguntou a 

si mesmo. Cadê o entusiasmo que o absoluto falou? 

Tentou, mas não podia mais se locomover 

Ih, a coisa ficou preta..., Aí, notou que uma seiva 

escorria do seu corpo e se esfacelando, apodrecendo, 

fedendo... Ih, eu sou apenas isso? 

Sem entusiasmo, Luan, não vai a lugar nenhum!...murmurou.  

Ali esbarrou Luan, parou, caiu, morreu.  

Aí, uma luz acendeu do espírito que saiu de Luan, tascou-se 

no oco do Mundo, e findou virando sombras no oco do Mundo.  

Chegou assim como de supetão!  

Ansioso para criar tudo de uma vez só.  
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E de supetão mergulhou no oco do Mundo 

Sem saber se era raso ou fundo. Ficou sozinho no oco do 

Mundo.  

Ah, macaco velho não mete mão em combuca.  

Viver é perigoso!  

Como tinha razão o poeta.  

 

Vale dos dinossauros 

Robson Araujo Marques 

O Velho do Rio 

Agosto de 2018 
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Natal-RN, 2018 

Meu mestre, Francisco Lucas da Silva,  

 Escrever para ti foi fazer memória do tempo em que morei na 

zona rural chamada Tabuleiro Alto, na cidade de Alto do Rodrigues, 

região do Vale do Açu. Foi ali que eu comecei a desejar a sabedoria. 

Observava meu pai contar a história de minha avó Maria Correia, 

professora da região, e também meu avô Zé de Nilo, que gostava muito 

de ler cordéis enquanto debulhava feijão na calçada de minha bisavó 

Joana.  

 Certo dia, em uma conversa com o meu pai Chico Antônio falei 

em você, que eu tinha visitado a Casa da Memória em Areia Branca, 

Piató. Meu pai me contou que havia pescado na Lagoa do Piató, foi aí 

que eu disse que talvez vocês já tenham se encontrado. Vocês dois, 

cada a sua maneira, aprenderam com os seus pais e avôs a lerem a 

natureza. Ela é a maior narradora viva de histórias do mundo, e do oco 

do mundo.  

Recordo com gratidão quando eu li, em 2007, um de seus livros, o 

primeiro, A Natureza me disse. Foi ali que eu quis escutar outras 

linguagens produtoras de conhecimentos e sabedorias, que se aliadas 

ao conhecimento científico podem ampliar as ciências de base 

complexa. O nosso encontro, Chico Lucas, se deu por ocasião da 

outorga do título de cidadã assuensse de minha orientadora Ceiça 

Almeida, no ano de 2016. Observei que você cultiva o silêncio como 

uma estratégia de pensar bem, algo que é presente também em 

Robson. Só o silêncio pode permitir a escuta da natureza. Você me disse 

uma coisa que guardo como uma lição de humildade até hoje comigo: 

“você é gente como nós!”. Continuo essa CARTA SOBRE A OBSTINAÇÃO 

INTELECTUAL na tese de doutorado. Qualquer dia desses apareço na 

terra dos baobás. Abraços! 

Luan Gomes 
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CARTA SOBRE A OBSTINAÇÃO INTELECTUAL  

 

    Estimado Mestre Francisco Lucas da Silva,  

  

Escrevo esta carta e ao olhar para janela do meu quarto percebi 

que anoiteceu. Não vi o tempo passar. Estou obstinado a escrever essa 

carta para você e falar sobre um outro mestre que vem me auxiliando a 

pensar a vida. Seus estudos são a base para a minha persistência em 

aprender a pensar bem “para enfrentar e conviver com os problemas e 

desafios colocados hoje nos níveis locais e globais” (ALMEIDA; SEVERO, 

2015, p. 13). Além disso, ter visitado Areia Branca-Piató para conhecer 

você foi para mim um presente da minha orientadora Ceiça Almeida. 

Sou muito grato a vocês dois por me ensinarem a humildade como um 

princípio caro à educação para sabedoria.  

Vou apresentar o sábio de que eu lhe falei. Seu nome é Robson 

Marques, Velho do Rio, guardião do Vale dos Dinossauros, poeta da 

cidade de Sousa/PB, um homem de fé. O que eu mais admiro em 

Robson é a sua marca de criança curiosa, obstinada, sonhadora, 

inventiva. Encontrei ecos de uma compreensão mais ampla de Robson 

Marques no pensamento da psicanalista junguiana Clarissa Pinkola Estés 

(1998, p.10): “A vida de um guardião de histórias é uma combinação de 

pesquisador, curandeiro, especialista em linguagem simbólica, narrador 

de histórias, inspirador, interlocutor de Deus e viajante do tempo”.  

A minha forma de lhe apresentar Robson Marques será como um 

diálogo. Sua história pode ser contada e recontada de diversas 

maneiras, assim como ele mesmo faz em seus escritos. Por isso, o 

concebo inicialmente como um guardião de histórias.  



69 

 

 

 

O que será um guardião? O que ele guarda no tempo? Para 

quem ele guarda? Essas perguntas nos remetem a Robson Marques. Ele 

é um guardião no sentido de proteger histórias. Sua vida é confundida 

com o Vale dos Dinossauros, ou seria ele mesmo o Vale dos 

Dinossauros? Robson é e não é o Vale dos Dinossauros. Deixa eu lhe 

contar uma história que o Velho do Rio vive contando.  

Era uma vez... um menino que acreditou nas histórias de seu velho 

pai Rubens Marques: “Sempre é bom contar histórias, como dizia o meu 

velho pai! Elas permanecem para sempre na glória da ETERNIDADE” 

(MARQUES, 2012, p. 31).  

Esse menino velho nasceu na cidade de Florânia, no Rio Grande 

do Norte, em 1944, no dia 19 de abril, dia do indígena, como bem gosta 

de frisar, pois os considera seus ancestrais. É esposo de dona Creuza, pai 

de duas filhas, Renata e Roberta e avô.  Aos 74 anos, Robson vive, 

desde 1975, como guardião do Vale dos Dinossauros. O seu trabalho se 

desdobrou em tantas outros, mas o fundamental, o suficiente é contar 

histórias sobre o Vale.  

Isso demonstra claramente que o ser humano é sensível 

as narrativas, em qualquer idade. É por essa razão que a 

grande quantidade de histórias acumuladas ao redor do 

mundo, nos lares, ao longo das eras, contadas ou em 

forma escrita ultrapassa qualquer outro tipo de riqueza 

acumulado pelo homem.  (TAGORE, 2013, p. 20) 

 

Robson Marques, o guardião de histórias arrisca-se a contar a sua 

própria história. Ele veio de Florânia, ainda aos três anos de idade. Com 

sua família, chegou em Sousa/PB, que já foi chamada de Jardim do Rio 

do Peixe, Cidade Sorriso e, atualmente, Capital dos dinossauros. Robson 

conta que a sua história se desenrola no Sítio Jangada, aí cresce e 

aprende a viver de histórias com a sua primeira professora e tia Olímpia 

Marques, seu avô Anísio Fausto da Silva e Bonifácio, um negro africano 

que morava perto dele o ensinou orações. Começa a escrever poesia, 
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história e poemas, aproximadamente aos dez anos de idade. Sua mãe 

desejava que Robson fosse padre ou político, mas ele desviou-se de tais 

caminhos e desejava ser um aviador e trovador.  

Robson, ao narrar as suas histórias, se lança de corpo e alma para 

falar de quatro ambientes, minas de seu pensamento: a Jangada, o 

Vale dos Dinossauros, a cidade de Sousa/PB e o Rio do Peixe. Esses 

quatro lugares não têm separação na obra dele; as fronteiras estão 

borradas, entrelaçadas. Ele se confunde com esses lugares, ele é 

tomado por eles, é inscrito neles, e esses retroagem sobre ele tatuando 

a sua pele de memórias, fatos, acontecimentos.  

Robson Marques é constituído por esses lugares reais e 

imaginários. Mas esses lugares têm sentidos próprios de forma 

independente. São um meio mestiço de onde emergem sua 

cosmologia do pensamento. Esses lugares constituem seu próprio modo 

de pensar e existir, pois “(...) ideias e, mais amplamente as coisas do 

espírito, nascem dos próprios espíritos, em condições socioculturais que 

determinam as suas características e as suas formas, como produtos e 

instrumentos do conhecimento” (MORIN, 2001c, p.131). Disso 

compreendi que as histórias são co-elaboradas pelo espirito humano e 

por uma realidade bioantropossocial.  

Robson Marques guarda uma história do avô Anísio Fausto da 

Silva, que era contada por seu pai, Rubens Marques, e sua tia Olímpia 

Marques. Foi no ano de 1897, século passado, que seu avô, um tropeiro 

viajante, descobriu rastros de boi e ema, na passagem das pedras, ilha, 

Fazenda de Rosa Dias. Sua família participou dessa descoberta; seus 

filhos ficaram assustados, assombrados, nunca tinham visto algo igual. 

Sobre esse lugar da passagem das pedras foram ressignificados 

personagens da mitologia brasileira: o saci-pererê, o lobisomem, o 

papa-figo. Essa história causava medo nos arredores, era um local 

proibido para se ir. 
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Com certeza são pegadas de papa-figo, lobisomem ou 

de alma, como mamãe nos dizia... nunca mais pisaremos 

os pés lá...Vôte! Vige maria! Te desconjuro! Não 

voltaremos nunca mais lá, juramos! Essas eram as 

conversas dos meninos, ainda apavorados com o susto... 

(MARQUES, 2010, p. 18).  

 

Esses mitos permeados de ideias, símbolos formam uma noosfera 

extremamente rica de sentidos. Robson Marques herdou essas histórias 

de seus ancestrais, e tem feito delas a razão para estar vivo.  

 

As representações, símbolos, mitos, ideias são 

englobados, ao mesmo tempo, pelas noções de cultura 

e de noosfera. Do ponto de vista da cultura, constituem a 

sua memória, os seus saberes, os seus programas, as suas 

crenças, os seus valores, as suas normas.  (MORIN, 2001c, 

p. 139) 

 

Mas a história é móvel. A ideia de tradição se mantém em 

constante dinamicidade pelo paradoxo permanência-mudança. Até 

então os rastros de boi e de ema eram a narrativa mítica a ser contada. 

Em 1924, passava por Sousa o geólogo do estado de Minas Gerais, 

Luciano Jacques de Moraes, que estava na cidade de Mossoró/RN, e, 

por essa ocasião, visitara Sousa para conhecer os recursos hídricos 

locais. Ao chegar em Sousa/PB, visita a Fazenda Jangada, uma 

comunidade rural que dista aproximadamente 8 km da sede do 

município, lugar onde Robson viveu a sua infância. O geólogo 

estabelece um diálogo com o senhor Rubens Marques, pai de nosso 

guardião. Sabendo das pegadas ambos se deslocam até a passagem 

das pedras e o geólogo as fotografa e envia para um amigo na 

Inglaterra, Frederick F. Von Ruene. Este, mais tarde, o corresponde e 

atesta que as pegadas são de dinossauros que viveram naquela região 

milhões de anos atrás.  Mesmo assim, essa história só veio ganhar força 

em 1975, quando veio para Sousa/PB o paleontólogo italiano, da 

cidade de Veneza, Giuseppe Leonardi, que em sua passagem pelo 
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estado do Paraná foi convidado pelo prefeito de Sousa, nesse tempo 

Gilberto de Sá Sarmento, a visitar o município. E Leonardi, por meio de 

estudos científicos constatou que os rastros de boi e de ema tatuados 

no lajedo da passagem das pedras eram de dinossauros. É nesse 

contexto que Robson Marques foi solicitado pelo prefeito Sá Sarmento a 

guiar o paleontólogo Giuseppe Leonardi às pegadas dos dinossauros. O 

guardião nos conta que:  

 

Foi no verão austral, que Leonardi chegou a Sousa; e eu 

fui convidado por Gilberto Sarmento e escolhido para 

ciceronear o italiano, alto e galego – o mesmo não 

falava uma palavra em português, e eu, nenhuma em 

italiano... A Torre de Babel acontecia pela segunda vez 

na terra, às margens do Rio do Peixe ...ele me solicitava 

um lápis, lá vinha eu com uma pedra de uns vinte quilos 

no ombro ...Mostrava-me um rastro de boi, e falava que 

era uma “impronta”...E eu pensava que ele estava 

dando uma “bronca”...Porém, depois de pouco tempo, 

ele aprendeu o português, e eu, infelizmente, não 

aprendi nada de italiano...E acho uma boa essa minha 

atitude...Só aprenderei outra língua, quando souber falar 

a minha corretamente, sem falhar um tico, um 

som...”Questão de gosto não se discute”! 

(MARQUES, 2010, p. 19)   

 

Robson e Leonardi tornaram-se amigos, uma amizade que 

alimentou o desejo deles em manter o Vale dos dinossauros vivo na 

memória do mundo. Acredito que os saberes científicos e os saberes da 

tradição se encontraram, e por meio de suas distinções se 

complementaram. Robson guardava a história das pegadas e Leonardi 

contava outra história a partir dessa.  

Giuseppe, depois de muito tempo, retorna a Sousa/PB, e com a 

ajuda de Daniel Duarte, da cidade de Areia, elaborou um projeto para 

a construção do Parque Paleontológico. Esse projeto foi submetido ao 

Banco Mundial, que destinou verbas para a edificação do 

empreendimento. A partir disso, a estrutura do Parque foi composta por 

cinco passarelas, com a desapropriação do terreno pelo Governo da 
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Paraíba, mais um canal de alívio com 800 metros de extensão, um 

museu, uma casa para pesquisadores e o cercamento da área de 40 

h/km².  

Vale salientar que as pegadas estão localizadas em mais de 23 

localidades de Sousa, e em outras mais, nos municípios de Antenor 

Navaro (atualmente São João do Rio do Peixe), Uiraúna e Aparecida. O 

parque foi nomeado de Complexo Giuseppe Leonardi e inaugurado no 

dia 10 de julho do ano de 1999, dia da emancipação da cidade de 

Sousa, no Governo de José Targino Maranhão.  

Se como disse um pouco mais acima, a troca de formações entre 

Giuseppe e Robson expressou um encontro entre saberes científicos e 

saberes da tradição, o nome oficial do Parque chancela a dissimetria 

entre esses dois saberes e a hegemonia da cultura científica sobre os 

conhecimentos tradicionais. Outros pesquisadores foram se 

aproximando do Vale dos Dinossauros e Robson destacou três deles: 

Fátima Cavalcanti, bióloga do Museu Câmara Cascudo, em Natal/RN; 

Narendra, um geólogo potiguar; e Cloud, biólogo da UFRN. Eles 

contribuíram com a sistematização do conhecimento da paleontologia 

dos Dinossauros na região.  

A história do Vale dos dinossauros retroage de forma recursiva 

sobre a história do Município de Sousa. Giuseppe Leonardi retorna à 

Itália e sela um pacto com Robson: pede a ele que seja o guardião do 

Vale. Este homem vem lutando obstinadamente nesses quarenta e dois 

anos  para tornar o Vale patrimônio da humanidade. Desse acordo eles 

estabeleceram entre si um slogan, uma espécie de grito de guerra: 

“ESPERAR NÃO CANSA, CANSA É NÃO ESPERAR NUNCA! ”. 

É importante observar que Robson, sistematicamente, vai 

organizando essa história do rastro de boi e de ema ao longo desses 

anos. Há um destaque para as forças da imaginação em sua obra. 
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Fiquei a pensar como Robson transmitiria essa história como uma 

tradição de família que começou com o seu avô, depois seu pai, e 

finalmente ele. E agora? Suas duas filhas se orgulham do trabalho de 

seu pai, mas não se envolveram na aprendizagem das histórias. No 

entanto, Robson, de forma obstinada, por meio da escrita, vai 

registrando essas histórias da tradição oral e, ano após ano, recria as 

histórias. Ele viaja por esses dois universos: o da oralidade e o da escrita. 

Assim, a escrita, em vez de domesticar a oralidade, estende-a às 

gerações futuras. Robson destina as suas histórias a todos os recantos do 

planeta, por isso sempre chama a atenção para o Vale enquanto um 

patrimônio da humanidade.  De certa forma Mia Couto fundamenta 

esse exercício epistemológico de Robson. 

 

É preciso estar livre para mergulhar no lado da não-

escrita, é preciso capturar a lógica da oralidade, é 

preciso escapar da racionalidade dos códigos da escrita 

enquanto sistema de pensamento. Esse é o desafio de 

desequilibrista – ter um pé em cada um dos mundos: o da 

escrita e o da oralidade. Não se trata de visitar o mundo 

da oralidade. Trata-se de deixar-se invadir e dissolver pelo 

universo das falas, das lendas, dos provérbios.  (COUTO, 

2011, p. 108) 

 

Assim, o desafio que se apresenta por meio da sabedoria de 

Robson é ensinar a escrita a dialogar com a oralidade. Como um 

cidadão do oco do mundo Robson rebate quando o assunto é 

esquecer o Vale dos Dinossauros. Como ele mesmo diz: “é minha 

pequena felicidade”. Sua família, esposa e filhas, registraram, por meio 

do documentário “Velho do Rio”, que não entendiam o porquê de sua 

doação ao Vale dos dinossauros. As filhas sentiam a sua ausência em 

casa, mas aos poucos foram compreendendo a paixão do Velho pelo 

Vale dos Dinossauros, lugar místico. Ele mesmo nos fala disso, por meio 

de um bilhete:  

Para mim, creia, senhores, esse lugar é 

sagrado, é divino mesmo...Onde canta o sabiá, 
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voa livre o carcará, salita o preá, e à 

noitinha, se avizinha o lobo-guará, rondando 

toda à margem  do rio do Peixe, ora seco, ora 

vazio, recoberto de pedregulho ou fragmentos de 

pedras, e que guarda e traz tantas recordações 

imemoráveis e difíceis de esquecer, olvidar, 

deixar para lá...E tornou-se lugar onde certa 

feita serviu de palco magistral, quando 

escrevi, murmurei e declamei uns pequenos e 

modestos versinhos mixurucas ou quarteto para o 

Paleontólogo Giuseppe Leonardi ...Mais ou menos 

assim os rasbiquei:  

Aqui sim no meu Valinho 

Olhando o rio do Peixe 

Acho tudo tão certinho 

Que não há do que me queixe!  

Mostrando assim a minha imensa felicidade de 

trabalhar ao lado, dia a dia com um eminente 

homem. Recebendo instruções de um homem tão 

nobre, sábio, simples, humanitarista tão bom e 

formidável!  

E foi justamente neste místico lugar, onde o 

meu avô um dia descobriu sem querer, por acaso, 

não cientificamente, “as pegadas do boi e da 

Ema”, pela semelhança que achou com esses 

animais...Hoje, famosas no mundo inteiro, 

propiciando a visualização dos brasileiros e 

ilustres estrangeiros que não ficam atrás, e 

que diga-se de passagem, dão o maior valor ao 

vê-las, filmá-las, estudá-las e se deleitarem 

com a sua estória e descoberta por acaso, há 

algumas centenas de anos(...) 

 

O Rio do Peixe é outra entidade noológica que compõe o 

pensamento de Robson. Em seus poemas, fala do Rio como o lugar que 

atravessou o lajedo em que permaneceram gravadas as pegadas dos 

dinossauros. Essas pegadas revelam narrativas da tradição que resistem 

nos tempos modernos. É o lugar sagrado das lembranças de sua 

infância, o rio que guarda toda a sabedoria de Sousa, do Vale dos 

dinossauros e da Jangada. O Rio do Peixe enfrentou diversas secas no 

sertão paraibano, mas resiste.  Robson expressa uma devoção ao Rio 

do Peixe. Este trouxe “fartura para a região, o rio do Peixe, apesar de ser 

temporário, propiciou o povoamento do sertão e guardou em suas 

margens um tesouro para a sua posteridade” (MARQUES, 2006, p. 26).  
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Suas ideias sobre o Rio do Peixe são escritas em poesias, que 

levam a história como uma dimensão sine qua non de seu trabalho 

intelectual. Transcrevo abaixo uma das mais importantes:  

 

O RIO DO PEIXE E ARIANO SUASSUNA  

 

Hoje bem cedo pus-me a lembrar  

Do velho Rio do Peixe 

Onde não há do que me queixe  

Das queixas do meu lugar... 

O rio se assemelhando a uma flor  

Descendo pela correnteza  

Saudando Sousa com amor 

Levando a minha tristeza  

Na rota do seu corredor  

Para as profundezas do mar... 

 

 

O Rio do Peixe é o lugar em que Robson se acocora para de lá 

sonhar, olhar, sentir as pegadas, escutar os seus ancestrais, lições de 

sabedoria. O Rio alimenta a obstinação intelectual do velho e o ensina 

A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o 

próprio caminho de forma constante, sem nunca 

apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos 

os obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe aonde 

quer chegar e sabe que vai chegar, não importa o que 

tenha de fazer para isso (MUNDURUKU, 2009b, p. 31) 

 

 Caro Chico Lucas, o seu trabalho de estudar a natureza, a sua 

relação com a Lagoa do Piató com o Grupo de Estudos da 

Complexidade ecoa no resto do oco do mundo. E por isso você e 

Robson são guardiões de saberes. Você escuta a lagoa, as rochas, 

chegando a afirmar: “na lagoa eu esqueço os problemas...”. 

Semelhante a Robson que olha para o Rio do Peixe e diz cultivar o 

silêncio e escutar as pegadas dos dinossauros tatuadas pelo tempo. 

Esse rio é temporário e vive as secas do sertão paraibano. Assim como a 

Lagoa do Piató, é marcada pelo destino da seca, da inconstância 
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climática. Você bem entende a relação das pegadas dos dinossauros, 

da natureza e do Velho do Rio, quando se volta para pensar que,  

 

A natureza também pinta seus quadros. São verdadeiros 

desenhos, como essa pedra que tem uma imagem de 

ramalhete, trabalhando pela natureza. Definindo bem, 

você vê o formato de um “p” e ao mesmo tempo um “r”. 

E do outro lado é um ramalhete. Em um xêxo. Isso é 

trabalhado pela natureza. Ela é uma grande desenhista 

(SILVA, 2015, p. 56)  

 

Como guardião do Vale dos Dinossauros Robson, tornou-se 

relevante para a cultura. Sua incansável jornada intelectual o 

compromete e o engaja politicamente na vida da cidade de Sousa. O 

ambiente do Vale é local que irradia nas ações de Robson e na 

produção de conhecimento. Como bem sugere Morin,  

Assim, o conhecimento está ligado, por todos os lados, à 

estrutura da cultura, à organização social, à práxis 

histórica. Ele não é apenas condicionado, determinado e 

produzido, mas é também condicionante, determinante 

e produtor (o que demonstra de maneira evidente a 

aventura do conhecimento científico). E, sempre e por 

toda parte, o conhecimento transita pelos espíritos 

individuais, que dispõem de autonomia potencial, a qual 

pode, em certas condições, atualizar-se e tornar-se um 

pensamento pessoal (2001b, p. 27).  

 

A construção do conhecimento de Robson só faz sentido por 

meio de uma organização hologramática, em que não apenas a parte 

está no todo, mas também o todo está na parte. O pensamento de 

Robson compreende a relação do Vale -Sousa – Jangada - Rio do Peixe 

como um todo, um todo que, por meio dos circuitos dialógicos e 

recursivos, age por complementaridade, distinção e retroatividade em 

cada um dos lugares dos quais Robson se alimenta. E cada lugar desses 

possui uma história diferente, compartilha uma história comum, e é 

peça de um mundo imaginário que elabora um todo dinâmico, 
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incompleto, inacabado, dependente e autônomo em relação a suas 

partes.  

 

Eu pude observar o processo de reescrita de texto de Robson, o 

que significa a emergência de novos aspectos dos temas trabalhados 

por ele. Por isso, é preciso ter uma certa atenção para perceber que as 

histórias contadas pelo Velho do Rio são as mesmas e ao mesmo tempo 

são diferentes. Reconstituem o movimento do trabalho dinâmico 

intelectual conduzido por Robson. São a busca por uma totalidade, mas 

uma totalidade inacabada.  

 

Isto quer dizer que, para conhecer o conhecimento 

científico e, em princípio, todo o conhecimento, é 

necessária esta espécie de universo que se pode chamar 

noosfera, com sua noologia, ou seja, o modo de 

existência e de organização das ideias (MORIN, 1996, p. 

19).   

 

Essa noosfera é composta de saberes, mitos, divindades, espíritos, 

histórias. Esse é o universo que move a produção do conhecimento de 

Robson.  

Ele busca a sabedoria do oco do mundo todos os dias. Pela 

manhã, às seis horas sai em direção ao Vale dos Dinossauros em uma 

bicicleta Monark. Nesses 42 anos ele tem se dedicado a sistematizar a 

história do Vale dos Dinossauros. Seus textos são escritos em cadernos e 

depois datilografados. Já escreveu livretos de cordel, sonetos, histórias, 

contos, crônicas, poemas e poesias, e sobre a história dos dinossauros.  

Seu trabalho é dia após dia de um pesquisador da tradição, ou 

melhor, nas palavras de Almeida (2017b), “um intelectual da tradição”. 

Essa ideia de intelectual da tradição, mobilizada por três níveis ou 

escalas de leitura do mundo, se expressa, em um primeiro nível, na 

leitura organizada pelo mundo vivo, em especial animais e vegetais. O 

segundo nível situa-se no domínio dos saberes humanos, e é construído 
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na relação direta e sensível com o meio ambiente. É nesse nível que se 

encontram os saberes das populações tradicionais e dos intelectuais da 

tradição. O terceiro nível postulado por Almeida (2017b) também está 

no ambiente dos saberes de domínio humanos, mas marcados por uma 

escala de distanciamento do sujeito e do mundo, o lugar do 

conhecimento científico.  

A par desses princípios epistemológicos que embasam os saberes 

da tradição, procurei nesses três anos de doutorado compreender em 

que nível se situa o Velho do Rio, e por meio de uma escuta atenta de 

minha orientadora Ceiça Almeida, afirmo que o modo de pensar dele 

incorpora elementos de leitura do mundo de todos os três níveis, o que 

torna Robson um intelectual da tradição. Como guardião do Vale dos 

dinossauros isso pode ser notado quando o seu trabalho diário ao longo 

de quatro décadas permitiu que ele mantivesse relações de 

proximidade com o paleontólogo Giuseppe Leonardi, sua principal 

referência, que o ensinou a permanecer e atualizar a história do rastro 

de boi e de ema contada por seu avô, ao lado da história narrada 

pelos cientistas da paleontologia.  O intelectual da tradição, em sua 

maneira de narrar o mundo, é nômade nas ideias, mestiço no 

pensamento, vive em busca do oco do mundo. Sobre a ideia do 

pensamento mestiço, deixemos falar o filósofo francês Michel Serres: 

 

Como uma corda vibrante que soa, o mestiço não cessa 

de oscilar- de cintilar – entre as boas notícias e as más, 

entre a vantagem e o desprezo, a indiferença e o 

interesse, a informação e a dor, a morte e a vida, o 

nascimento e a expulsão, o tudo e o nada, o zero e o 

infinito, o ponto do qual jamais se fala, entre os dois focos, 

solar e negro, e o universo que ele semeia. O seu 

aprendizado consiste numa mestiçagem... (SERRES, 1993, 

p. 55). 

    

Embora a ciência ocidental tenha consagrado o intelectual 

moderno único produtor de conhecimento separado dos mitos e das 
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tradições, em Morin encontro uma nova concepção de intelectual: “o 

intelectual define-se, pois, por seu trabalho com as ideias, pelas ideias, 

para as ideias: ele trabalha as ideias” (1986, p. 232). Penso que Robson é 

esse intelectual que manipula ideias. Essa compreensão pode ser 

ampliada no sentido de que,  

 

Os pseudoprimitivos, os nossos antepassados caçadores – 

recolectores, que se considerava viverem na magia, nos 

mitos, na feitiçaria, foram eles que ao mesmo tempo 

criaram e desenvolveram os instrumentos, os arcos, as 

flechas, a cerâmica, as técnicas. Por outras palavras, 

como observou Elkana, há ciência em todas as 

sociedades, incluindo as sociedades arcaicas; há um 

conhecimento racional-empírico em todas as 

sociedades. Mas esta ciência, este conhecimento 

racional-empírico não se decantaram, disjuntos, da 

esfera simbólico – mítico – mágica. Não se transformaram 

numa esfera separada como nas nossas sociedades 

ocidentais modernas (MORIN, 1996, p. 34).  

 

Talvez o pensamento de Robson Marques seja reflexo do duplo 

pensamento que constitui todo ser humano. Ele opera pelo diálogo e 

pela complementaridade os pensamentos racional-empírico e 

simbólico-mítico–mágico. Pode-se perceber isso em suas ações 

multidimensionais, guardião de histórias, politização do pensamento e 

espiritualidades. De forma a complementar essas ideias, Almeida 

sugere:  

Seja como for, em todas as culturas humanas alguns 

indivíduos ou grupos acabam por desenvolver com 

acuidade e perseverança a arte de refletir, compreender 

e falar sobre os fenômenos, seus lapidadores das 

representações, capazes de tratar informações e 

transformá-las em conhecimento, podemos chamar 

intelectuais – estejam eles imersos nas culturas tradicionais 

ou inseridos nas instituições universitárias se ocupando da 

edificação da cultura científica (2010a, p. 50).  

 

O pensamento de Robson vai se delineando pela dimensão 

poética. Seu método de escrita é permeado de criatividade e de 
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surpresas. Gosta de afirmar que é “preciso ousar com obediência”. É 

autodidata, e registra os acontecimentos diários do Vale dos 

Dinossauros. Ele costuma afirmar que não pode faltar papel onde 

estiver, pois as ideias são mensageiras de sentidos que, se não 

anotados, são perdidos.  

Conhecer o modo de pensar de Robson Marques foi uma 

aspiração que nasceu da leitura da pesquisa que Maria da Conceição 

de Almeida vem fazendo por mais de 30 anos com o modo de pensar 

de Francisco Lucas da Silva. Na primeira vez que sentei para conversar 

com Robson em sua casa estava presente sua esposa, dona Creuza. 

Ambos, são pais de duas filhas, Renata e Roberta. Robson me dizia que 

havia passado o dia pensando em um provérbio: “Não há nada de 

novo debaixo do sol” (Ecl 1, 9). E expressou um ponto de vista: “já morri 

há muito tempo. Mas ainda vivo por aqui! Tudo parece a mesma coisa, 

mas eu não pareço”. É nesse salão literário, científico e cosmológico de 

tantas memórias que as palavras de Robson deixam ecoar a mais 

profunda sabedoria de um outro filósofo:  

 

Eu insisto: de um peso imenso, a memória da carne viva 

nos conduz energicamente para milhões de anos atrás; 

descemos com facilidade a árvore das espécies da qual 

emergimos com tanta dificuldade. Quem tem a sorte de 

viver homem, morre muitas vezes inseto seco ou polvo 

sovina; cada um morre de seu próprio animal. Mas a 

metamorfose direta, o devir-homem a partir do animal, 

que ascese, que ascensão! Numa vida, como chegar a 

percorrer, por si mesmo, o caminho da “hominização” 

que, por milhões de anos, atravessou caça e violência, 

fome e deserto, mar e sede, suor e trabalho, exercício e 

piscina, coragem e estaleiro, aprendizado, escola, 

inteligência e ciência... mas a adaptação ao outro, na 

cama? Quem não preferiria receber, de uma vez por 

todas, garras e presas, inocência e dominância, estações 

designadas aos amores? (SERRES, 2015, p. 291). 

 

Silenciamos... 
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 Em alguns dos nossos diálogos, Robson me comunicou que havia 

feito a leitura do livro Grandes Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, por 

duas vezes, e estimulou para que o lêssemos em grupo com os 

estudantes de Serviço Social. O Velho do Rio olhava com simplicidade e 

falava-nos da seca no sertão paraibano, defendendo-a como um 

problema político.  Ele destacou dois trechos do livro Grandes Sertão 

Veredas: “Conto ao senhor é o que eu sei e que o senhor não sabe; 

mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode ser 

que o senhor saiba. (...). Não gosto de me esquecer de coisa nenhuma. 

Esquecer, para mim, é quase igual a perder dinheiro” (ROSA, 2015, p.15). 

Ele nos orientou a pensar que essa literatura nos transporta para a seca 

no sertão paraibano. Em um dos meus diários, havia registrado uma 

afirmação do velho: “a literatura pode ajudar vocês na Universidade a 

entender de política”.  

Quando questionado sobre o seu método de escrever as suas 

poesias, ele conta que o seu ato de criar é imaginário, e que muitas 

vezes não sabe como explicar as suas criações, mas cria. Em um dos 

meus diários, Robson fala de seu método estratégico para criar as 

poesias, crônicas, pinturas: “Eu vou seguindo o desejo de escrever, no 

início não me importo com a cara que vai ter, depois leio e releio. Não 

escrevo para ninguém. Se alguém lê o que eu escrevo, disso não sou 

culpado. Mas, quando me sinto incomodado por um fato de injustiça, 

escrevo poesias, poemas e crônicas. Envio à rádio da cidade, e quem 

quiser se identificar que se identifique, mas o recado foi dado. Eu não 

sou cientista, não preciso provar nada, sou um velho trovador. Tarado 

por poesia. Uma das poesias que mais me marcou é Velha carcaça de 

boi. Certo dia passei em frente a cabeça de um boi morto e aquilo não 

saiu da mente, escrevi naquele momento algumas estrofes e depois de 

alguns anos acrescentei as últimas estrofes. Você chama isso de 

método, eu chamo de invenção”.  
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A seguir a poesia Velha Carcaça de boi, um exemplo de método 

como invenção desenvolvido pelo Velho do Rio.  

VELHA CARCAÇA DE BOI 

Robson Marques 

 

Velha carcaça de boi 

Que no passado já foi 

De um boi de estimação. 

Hoje, és apenas carcaça 

Vives achando graça 

Na mais triste solidão! 

 

Quando o vento sopra brando 

Tu pareces chorando 

Dentro do atar soledade 

Tu, carcaça, até pareces  

Rezar uma santa prece 

No rosário da saudade. 

 

O teu dono te esqueceu 

Por certo que já morreu 

E te deixou aí, carcaça 

Para cumprires o teu fado 

Sobre o chão crestado 

Tu vives achando graça... 

 

Já correste em vaquejada 

Quando era madrugada  

E as flores se abriam  

Tu corrias pelos campos 

E à noite os pirilampos 

Umas preces te faziam... 

Hoje, estás abandonada 

Olhas o céu deslumbrante  

E vês distante, distante  

Os campos que foram teus... 

 

Se nesta lânguida hora  

Nesta triste aurora 

Um vaqueiro te visse aqui 

Dar-te-ia a alma 

Num abaixo a ti! 
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Dos olhos lânguidos do vaqueiro 

Honrado, bravo, ordeiro 

Cairiam lágrimas geladas 

Lembrando com devoção  

As festas de apartação 

E as tardes de vaquejadas. 

 

Boi velho amigo 

O chão é o teu último abrigo 

É o teu último horto 

O teu dono te esqueceu 

Por certo que já morreu 

E tu estás aí morto! 

 

Feliz és tu, velho boi 

Que no passado já foi 

De um boi de estimação  

Um dia hás de renascer  

E pelos campos correr 

Noutras festas de apartação! 

 

Quando questionado sobre a motivação que há por trás de suas 

histórias, escritos, poemas, crônicas, contos, Robson afirma que são 

resultado da imaginação, e que, ao escutar vozes espirituais, doa ao 

mundo.  

Pronto, comecei a viagem ao oco do mundo, e não posso mais 

voltar, nem desistir. Tomo as palavras de Mia Couto emprestadas para 

dizer que esse doutorado se situa, “(...) nesse espaço de fronteira, 

costureiros de diferenças e viajantes de caminhos que atravessam não 

outras terras mas outras gentes” (COUTO, 2011, p. 106).  São as fronteiras 

borradas, lugares de emergências de histórias do oco do mundo.  

Por fim, meu mestre Francisco Lucas da Silva, eu agradeço a 

delicadeza em ler essa carta. Sua sabedoria me acompanha como 

uma luz em tempos de rigidez na academia.  

Abraços! 

Luan
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Natal-RN, 2018 

Meu caro Mestre Edgar Morin,  

Escrevo essa carta para demonstrar-lhe minha admiração, por 

seres um pensador com uma sabedoria atraente e política, mas 

também para lhe falar o quanto as leituras de seus livros me 

possibilitaram uma compreensão complexa do fenômeno Robson 

Marques, o guardião de histórias. Você e Robson possuem algo em 

comum, são obstinados no pensar bem, por isso, não se cansam da 

religação dos saberes no que corresponde as saberes científicos e 

saberes da tradição. Caro Morin, ao ler os seus textos, em especial Meus 

demônios, o Pensamento do Sul e Terra-Pátria, fui levado a identificar o 

oco do mundo como uma expressão da politização do pensamento, 

algo caro para a minha orientadora Ceiça Almeida.  

O trabalho de guardião do Vale dos dinossauros que Robson 

obstinadamente vem fazendo há 40 anos pode ser situado como uma 

experiência do Sul. Você, na obra Para sair do Século XX, toma a 

concepção de intelectual como aquele que trabalha com as ideias, 

escreve ensaios e se posiciona politicamente no mundo contra as 

barbáries no interior da civilização ocidental. O guardião de histórias é 

um pesquisador incansável, um escritor que politiza os seus ensaios e os 

envia às ruas do mundo. Agradeço, meu mestre Morin, por mobilizar 

minha vida e ideias rumo ao oco do mundo. Apresento, por meio de um 

exercício epistemológico, Robson Marques enquanto intelectual da 

tradição (ALMEIDA, 2017), e essa ideia é desdobrada na CARTA SOBRE 

A POLITIZAÇÃO DO PENSAMENTO. Sou muito grato ao cosmos por você 

existir, Morin, por ter plantado em mim sonhos de um mundo melhor 

para resistir às crueldades presentes no mundo. Um dia quero ir à França 

e lhe conhecer. Abraços!  

Luan Gomes  
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CARTA SOBRE A POLITIZAÇÃO DO PENSAMENTO 

 

Estimado Mestre Edgar Morin,  

 

Estou contente por lhe escrever, pois és um mestre que me 

convida a viver poeticamente e a pensar com rigor e paixão.  

Recordo-me quando ouvi teu nome na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, nos corredores das ciências sociais, e um 

professor me dizia “não leia Edgar Morin, pois ele não é cientista!” Essa 

proibição foi para mim um chamado para ler “Meus demônios”. E, ao 

terminar a leitura dessa obra, me reconheci em seu caminho, pois existia 

em mim um desejo nascente de um conhecer mais ampliado, 

multidimensional do homem, em sua dimensão genérica 

potencialmente criadora. Imagine se eu tivesse parado o caminho de 

conhecer o pensamento complexo? Meu desejo era estudar outros 

saberes, saberes que me ensinassem a viver. 

 Como fiz com os outros destinatários das cartas anteriores, deixe-

me apresentar o guardião do Vale dos dinossauros, Sítio Paleontológico 

do município de Sousa, Paraíba, Brasil, sertão. Há algo que aproxima o 

pensamento de Robson Marques com o seu, caro Edgar Morin. Ele, aos 

74 anos de idade, guarda pegadas de dinossauros, por uns quarenta 

anos, em parceria com o paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. 

Para ele, guardar as pegadas assumiu um valor simbólico de presentear 

a humanidade com a história desses icnofósseis, dos seus ancestrais, 

como costuma retomar em seus escritos.   

As pegadas são narrativas que permaneceram marcadas no 

tempo, e guardam histórias que possibilitam a recomposição parcial, 

inacabada de cenários ecossistêmicos, nos quais viviam os dinossauros. 
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Na base dessa leitura, o Velho do Rio me permitiu imaginar que as 

pegadas guardaram a história da terra, dos animais, dos vegetais. Nas 

palavras do guardião, as pegadas dos dinossauros são pinturas de arte 

da natureza. Ele afirma que as pegadas são fontes para criar histórias, 

carregam sabedorias milenares e nos ensinarão a deixar as nossas 

pegadas nessa terra.  Essa leitura das pegadas dos dinossauros 

encontra um elo de complementaridade com algumas das reflexões 

realizadas por você, Morin, em “O Paradigma Perdido”, particularmente 

quando argumenta que,  

 

[...] o homem também traz uma nova característica: nas 

espécies vegetais ou animais, o fenômeno estético está 

inscrito geneticamente, e o indivíduo é portador e não 

produtor dos desenhos e cores. No sapiens, trata-se de 

uma produção individual, de inspiração cerebral, 

executada por uma técnica e uma arte. A partir de 

então, o cérebro humano apodera-se de um novo 

campo de competências e, assim, já não são apenas a 

imagem-percepção e a imagem-recordação que vão 

disseminar e se traduzir fora do cérebro nas obras 

figurativas; é, sim, uma proliferação criadora de imagens 

que vai se manifestar na criação de novas formas e de 

seres fantásticos. Ao aparecimento do homem 

imaginário, acrescenta-se indissoluvelmente o 

aparecimento do homem imaginante (MORIN, 1973a.b, 

p. 116). 

  

A comunicação dialógica entre natureza humana – humano 

genérico – como “aptidão de gerar e regenerar todas as qualidades 

humanas, que está aquém e além das especializações, dos 

fechamentos, das compartimentalizações” (MORIN, 2014, p. 90-91), essa 

aptidão encontrei ao observar essa relação de mutualismo entre 

Robson e as pegadas dos dinossauros, que refunda uma antropologia 

de base de complexa e reorganiza o fenômeno educativo como um 

lugar de ensinar a condição humana, em que natureza e cultura são 

indissociáveis.  Tais reflexões me levaram a aprender com você e 

Almeida que o conhecimento 
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(...)não poderia constituir um domínio privilegiado para 

pensadores privilegiados, uma competência de experts, 

um luxo especulativo para filósofos, mas uma tarefa 

histórica para cada um e para todos. A epistemologia 

complexa deveria instalar-se, senão nas ruas, ao menos 

nas mentes, mas isso exige, sem dúvida, uma revolução 

mental. (ALMEIDA, 2000, s/p.) 

 

O pensamento complexo é mais que uma escola de pensamento 

ou uma corrente filosófica. Ele é capaz de viajar pelas ruas e despertar 

o pensamento de indivíduos à religação dos diversos saberes e de 

ensinar o contrabando de saberes. Talvez Robson Marques, o Velho do 

Rio, viva nesse despertar. Seu modelo de pensamento comporta a 

incerteza, o trabalho com ideias, a relação entre ciência e tradição, e o 

duplo pensamento racional-empírico e simbólico-mítico-mágico. O 

pensamento dele revela um autodidatismo, uma sede insaciável pelo 

conhecimento que é inacabado, incompleto.  Em uma das visitas à sua 

casa conversamos sobre a forma como trabalha e redige os seus 

escritos: 

Nesses quarenta anos de trabalho pelo Vale dos 

Dinossauros não me cansei de ir em busca de apoios de 

profissionais da paleontologia, da geografia, da 

geologia, da biologia, da antropologia. Mas esses 

profissionais nos visitam esporadicamente. Eu não sou um 

visitante, nem quero o ser, vivo pelo Vale. Geralmente 

acordo na madrugada e corro para pegar a máquina de 

escrever, porque eu não gosto de computadores, eles 

me fazem perder o desejo de me imprimir no papel. 

Então primeiro vou escrevendo manualmente em 

pedaços de papel, depois reescrevo na máquina de 

escrever. É assim que eu tenho feito, eu não posso perder 

as ideias que me chegam, são matérias para os meus 

poemas, poesias, contos, crônicas... (GOMES. Diário de 

Campo, 2016) 

 

Robson é um intelectual complexo, portanto, mestiço, porque 

suas atitudes são em prol da religação das ideias e da vida, porque se 

insere na aliança entre saberes científicos e saberes da tradição. Esse 

circuito complexo entre Robson e o Vale dos Dinossauros reflete um 
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processo de autosocioformação voltado para o mundo. Faz ele dedicar 

a sua vida ao Vale, especialmente por não se perceber como um 

visitante. Isso nos lembra que não somos visitantes da terra, somos filhos, 

e não nos livramos do nosso compromisso com a Terra que vivemos. 

Para Morin, 

O reconhecimento da Terra-Pátria conflui com a religião 

dos mortais perdidos, ou melhor, desemboca nessa 

religião da perdição. Não há, portanto, salvação se a 

palavra significa escapar à perdição. Mas se salvação 

significa evitar o pior, encontrar o melhor possível, então 

nossa salvação pessoal está na consciência, no amor e 

na fraternidade, nossa salvação coletiva é evitar o 

desastre de uma morte prematura da humanidade e 

fazer da Terra, perdida no cosmos, nosso “porto de 

salvação” (MORIN, 2011a, p. 174).   

 

 O trabalho dele revela como pano de fundo uma educação em 

que as múltiplas narrativas são provocadoras da liberdade de pensar, 

pensar por si próprio, como assinala Morin em Meus demônios. No 

entanto, o cenário dessas narrativas da tradição é secundarizado pela 

hegemonia da narrativa científica, que por vezes se tornam o fiscal do 

conhecimento. Instalado no panóptipo, conforme expressão de Michel 

Foucault.  

Posso dar um exemplo: quando finalizo as minhas aulas, peço 

para que os alunos escrevam um breve texto sobre como eles pensam 

aquela temática, quais são as suas dúvidas, as suas crises, e – se for 

possível, claro – sugerir quais escolhas políticas tomariam diante das 

incertezas da vida. Para muitos alunos, esta iniciativa soa como uma 

novidade que coopera para a liberdade de pensar e de escrever, e, 

mais ainda, estimula o diálogo; outros, que são minoria (mas devem ser 

levados em conta para promover autocrítica), preferem as provas e as 

aulas expositivas. A importância das narrativas pessoais e subjetivadas é 

contextualizada por Conceição Almeida:  
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Como sabemos, sendo um produto da cultura, a ciência 

é também um tipo de conhecimento tornado 

hegemônico numa sociedade capitalista, utilitária, e tem, 

na padronização, uma base importante de sua 

consolidação. A padronização – outra forma de dizer da 

negação a tudo o que é diverso – acaba por celebrar 

uma prática científica monolítica, voraz em nivelar os 

indivíduos, em subsumir suas individualidades e em cultuar 

um modelo único de conhecer e narrar. (...) Do ponto de 

vista da narrativa da ciência, a monocultura da mente 

impõe uma gramática dessubjetivada, fria e 

supostamente impessoal. (...). Ora, a impessoalidade, ao 

mesmo tempo em que amesquinha a singularidade das 

narrativas, funda por outro lado, um discurso de 

autoridade capaz de, por vezes, desautorizar qualquer 

outra concepção. Esse padrão monolítico da narrativa 

morta, porque sem sujeito, acaba por livrar o autor do seu 

compromisso com o que é dito, o que se constitui, em 

última instância, numa porta aberta para o 

distanciamento ético do pesquisador com o seu mundo.  

(2012b, p 16) 

 

O Velho do Rio é um pesquisador, pois vive à procura de pegadas 

de Dinossauros em narrativas que expliquem as origens da vida no 

planeta. Para ele, as histórias, sejam fabulações ou científicas, precisam 

ser repetidas por serem instrumentos de sabedoria, alimentação vital 

para a psique, e, por isso não descansa em contar essa história.  

 

Pois o que fazemos com muito orgulho e honra, 

dedicação, amor e carinho por Sousa, é simplesmente 

preservar, defender, “nos matar” pelo vale dos 

dinossauros, essa relíquia imensurável e fabulosa. ...Pois 

não sou nenhum historiador coisa nenhuma, contudo, um 

autodidata incansável à busca de novas pegadas 

dinossaurinas que ainda existem em todo o solo sousense, 

navarrense, uiraunense, aparecidense e demais 

municípios em derredor de Sousa, “Cidade Sorriso, terra 

de MARIZ!” (MARQUES, 2012, p. 32).  

 

Essa obstinação de Robson em conhecer as pegadas dos 

dinossauros é também uma atitude política, seu pensamento é 

engajado. Percebi que os estudos que Robson realiza nesses longos 
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anos o tornam uma referência para Sousa e para o mundo. Nessa 

aproximação com ele, pudemos elaborar um projeto de extensão, no 

ano de 2015, cujo principal objetivo era pôr em diálogo os 

conhecimentos de Robson com algumas escolas municipais e estaduais 

do município.  Esse projeto tinha por base a experiência Estaleiro de 

Saberes, ação de extensão da UFRN, coordenada pelo Grecom. Um 

aspecto chamava a atenção de Robson: sua cidade Sousa não 

conhecia tanto a história do Vale dos Dinossauros e por isso ele 

expressava certa insatisfação,  

 

Pois bem, o paleontólogo Giuseppe Leonardi e eu, 

comemos o pão que o diabo amassou, para construir o 

pouco que almejamos naquela época tão difícil! 

Recebemos “chás de cadeira” de políticos 

inescrupulosos, vadios, irresponsáveis; fomos ludibriados 

pelos quatro cantos do mundo, porém, ainda assim não 

arredamos o pé um só segundo do que ainda 

continuamos sonhando, para que Sousa possa crescer, 

pois tudo o que realizamos pelo Vale dos Dinossauros foi 

muito pouco, contudo, foi e será sempre por amor e 

dedicação a esta cidade que tão bem nos acolheu, 

durante muitos anos, muito tempo...Amamos a cidade de 

Sousa de coração. A cidade de MARIZ, sem dúvida! 

(MARQUES, 2012, p. 39)  

 

Essas palavras revelam o quanto Robson politiza o seu 

pensamento e ação. Para ele a escola deveria sair em direção aos 

injustiçados, aos desgraçados. E para a escola investir nas narrativas da 

tradição seria preciso revitalizar 

 

A diversidade das histórias de que dispomos como 

herança cultural [que] pode estimular a reorganização 

dos conhecimentos no ambiente escolar porque provém 

de todas as culturas e se mantém como referência, 

comportando temas que ultrapassam o seu tema 

histórico(...)Nesse sentido, poderíamos dizer que as 

narrativas da tradição têm um aspecto que diz respeito a 

essa concepção de clássico porque, quando se trata de 

temas, relações e valores que dizem respeito ao homem 

e ao mundo, se fala de um domínio das representações 
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sempre inacabado e aberto. Sempre pronto a ser 

complementado, atualizado e ressignificado, que não 

terminou de dizer aquilo que tem a dizer.  

(FARIAS, 2006, p.54) 

 

 

Essa pesquisa é uma história dentro de outras histórias. E por isso 

sigo com Conceição Almeida quando afirma que a pesquisa é 

percebida como um projeto de vida, é movida por obsessões 

cognitivas. Uma das primeiras ideias desse projeto, era conhecer o 

modo de pensar de Robson Marques, o Velho do Rio.  Em umas das 

nossas conversas Robson me impressionou ao ouvi-lo afirmar que havia 

lido a obra Grandes Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, por duas 

vezes. O espanto, a surpresa e o entusiasmo me moveram a conhecer o 

modo de pensar desse velho poeta, paleontólogo da tradição. Seu 

compromisso é guardar o Vale dos Dinossauros para as futuras 

gerações, com uma nova humanidade mais justa, mais solidária e mais 

fraterna. O velho guardião complementa:  

Meu “querido”, o Vale dos Dinossauros não é meu, não é 

seu, aliás, não é de ninguém, porém, é de Sousa 

(município sede), é da Paraíba, é do Brasil, enfim é do 

Mundo inteiro; mas ninguém, mas ninguém mesmo, 

modéstia parte, pode deixar de reconhecer, de provar 

que eu e Giuseppe Leonardi salvamos, lutamos por este 

“grãozinho de areia mixuruca”,  mas salvamos, 

derramamos suor, lágrimas e sangue, com muita honra e 

dignidade...O VALE DOS DINOSSAUROS é daqueles que 

queiram com honestidade e dedicação defendê-lo, 

amá-lo ou trabalhar honestamente para vê-lo como o 

grande paleontólogo Giuseppe Leonardi relatou: “o mais 

importante sítio paleontológico do MUNDO!” (MARQUES, 

2012, p. 32) 

 

Os conhecimentos e experiências de Robson Marques talvez se 

configurem como uma expressão do Pensamento do Sul, uma das 

propostas de Edgar Morin para regenerar pensar a civilização, a vida, a 

cultura e a humanidade. O Sul para Morin (2011) não consiste em uma 

localização geográfica, enquanto “o pensamento dominante do Norte 
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é fundamentado na redução do complexo ao simples e na disjunção, 

ou seja, na separação do que, na verdade, é inseparável” (MORIN, 

2011, p.25). O Sul, segundo interpretação de Almeida, é atravessado 

pela multiplicidade, diversidade, movimento e não fechamento. Assim, 

é preciso concebê-lo de outra forma, mais aberta e plural. Ao invés de 

Sul, Suis, pois, 

(...) no plural, Suis, diz respeito à reservas antropológicas 

da condição humana; capacidades criativas de 

regeneração da diversidade cultural ; estilos  e 

estratégias de viver mais próximas da dinâmica e do 

ritmo da natureza estendida; cultivo de valores capazes 

de questionar a homogeneização tecnoeconômica do 

planeta; potencializador de emergências, desordens e 

ruídos no interior de uma mundialização constituída por 

crises de várias ordens; operador cognitivo que poderia 

restaurar o singular, o concreto, a dialógica local-global; 

expressão de solidariedades, conjunção, honra, 

hospitalidade, responsabilidade, esperança no 

improvável e aspiração à harmonia; recusa a um 

universal abstrato e aos mitos do desenvolvimento e do 

progresso sem limites. (ALMEIDA, 2012a, p.106) 

 

As sabedorias dos intelectuais da tradição sinalizadas nessa tese 

talvez precisem ser entendidas como uma problematização à ciência 

hegemônica do Norte, que uniformiza o que é da ordem do diverso. “O 

Pensamento do Sul só pode ser complexo” (MORIN, 2011, p. 26) pois: 

 

(...) seria um pensamento que religa e, por isso mesmo, 

estaria apto a ressuscitar os problemas globais e 

fundamentais. Trata-se de um pensamento que 

reconheceria, defenderia e promoveria as qualidades e 

a poesia da vida, ainda mais porque o Sul ainda 

permanece depositário dessa poesia que, 

frequentemente, é considerada pelo Norte como atraso, 

ou como algo reservado simplesmente aos períodos de 

férias, um folclore que se pode desfrutar gozando do sol e 

do mar (MORIN, 2011e, p. 27). 
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Como você sabe Edgar Morin, a matriz epistemológica dessa 

tese, a pesquisa desenvolvida por Maria da Conceição de Almeida 

sobre os saberes da tradição e seu diálogo com as comunidades de 

pescadores e agricultores desde os anos 1970 assume um compromisso 

político com o Pensamento do Sul. Para ela os saberes da tradição 

dialogam em seus princípios com as bases do Pensamento Complexo e 

com o Pensamento do Sul.  

 

A metamorfose da sociedade e do conhecimento exige, 

simultaneamente, a metamorfose da concepção e da 

prática do intelectual. Reconstruir a simbiose e hibridação 

das duas faces de um mesmo intelectual é o que se 

espera da atual reorganização cultural propugnada por 

um pensamento do Sul. Os métodos, modelos de 

pensamento e estratégias de que se valem os intelectuais 

da tradição muito têm a oferecer aos métodos, modelos 

e estratégias de pensar dos intelectuais acadêmicos. 

Aproximar e fazer dialogar essas duas experiências 

noológicas – simétricas e assimétricas, ao mesmo tempo, 

ângulos e escalas distintos e complementares – podem 

facilitar a expressão de um pensamento complexo que 

amplia seus horizontes para além da aproximação entre 

as áreas de especialidade da ciência da fragmentação. 

(ALMEIDA, 2012a, p. 118) 

 

Inicialmente, a ideia deste projeto foi compreender as sabedorias 

de Robson Marques associadas às sabedorias de Francisco Lucas e Zefa 

Avelino. Optamos por nos limitar ao modo de pensamento de Robson, 

uma necessidade que tem um compromisso ético e político com a 

matriz epistemológica dos saberes da tradição. Essa pesquisa configura-

se, portanto, como exercício de admiração ao pensamento de Ceiça 

Almeida. Tenho construído esta tese ouvindo a sua relação com Chico 

Lucas, intelectual da tradição, como fica bem expresso na imagem a 

seguir: 
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Figura 1 Chico Lucas, Luan e Ceiça 

Viagem ao Piató/Açu/ -  

 

Fonte: Reis, Mônica; outubro/2016. 

 

Esta tese de doutorado integra, no momento atual do Grecom, 

uma trilogia de teses cujas chaves podem ser desdobradas no eixo 

ciências-arte-saberes da tradição – espiritualidades: a de Louize 

Gabriela Silva de Souza, sobre o “Itinerário de Teresa Vergani”, e a de 

José Gledson Nogueira Moura sobre a “Condição Humana” em Raul 

Seixas. Essa trilogia comunga o espírito de construção das pesquisas no 

Grecom, pois retrata três sujeitos do oco do mundo, Teresa Vergani, Raul 

Seixas e Robson Marques. Requer, portanto,  

 
(...)ultrapassar a prática egocêntrica do trabalho 

intelectual e o sentimento de propriedade privada dos 

argumentos e das informações...” (ALMEIDA; KNOBBE, 

2003, p. 46). “Nesses momentos, o calor das ideias e a 

partilha das angústias cognitivas se tornam porções 

afetivas (Boris Cyrulnik) que impedem a solidão absoluta”. 

(ALMEIDA, KNOBBE, 2003, p. 47).  
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Esse reconhecimento me permite reafirmar que essa tese de 

doutorado é uma construção compartilhada. Os estudos dos saberes 

da tradição em seus diversos matizes podem ser classificados não sob o 

rótulo do fechamento, mas pela diversidade e dinamicidade. As 

pesquisas de Almeida (2012) apontam a necessidade de “conhecer, 

aprender e dialogar com as estratégias do pensamento das 

populações ligadas a tradição” (p. 205).  Aliados a esta pesquisa, estão 

os estudos doutorais anteriores de Sérgio Moraes (“Saberes da pesca”, 

2005), Wyllys Farkat (“Ecologia de base complexa”, 2007), Samir Cristino 

(“Pedagogia da fraternidade”, 2009) e Silmara Marton (“Paisagens 

sonoras, tempos e formação”, 2008). Tal matriz de pensamento opera 

pelo diálogo, pela religação entre saberes científicos e saberes da 

tradição.  

Comumente, nos trabalhos etnográficos e antropológicos de 

cunho teórico relativista, alguns pesquisadores fazem mau uso dos 

saberes da tradição. Cooperam em transformá-lo em saber colonial, 

em saber popular, em etnociência, atribuindo um tom de inferioridade, 

se apropriando dos saberes não científicos por meio de traduções, 

deslegitimando a tradição enquanto uma ciência, nas palavras de Lévi-

Strauss (2012b), a ciência primeira. Dessa forma,  

 

Longe da oposição e da tradução teremos que operar 

pela complementaridade. Assim como a régua é feita 

para a reta, e o compasso para o círculo – e esses dois 

instrumentos não se substituem – também ciência e a 

tradição constituem-se em mentefatos singulares, que 

não se substituem, mas se complementam (ALMEIDA, 

2012b, p. 205). 

 

A complementaridade entre saberes científicos e saberes da 

tradição pode ser notada na vida de Robson Marques. O seu trabalho 

com as ideias só tem sentido com a influência de seu amigo italiano 

Giuseppe Leonardi. Vejamos o que Robson diz sobre isso:  
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Hoje, após tantos anos, atendi finalmente ao apelo de 

Dona Creusa de Licinha, que sempre insistiu, não desistiu, 

e pediu para eu contar a história do “BOI E DA EMA”, ou 

dos Dinossauros de Sousa. Vou ver, vou tentar contar 

detalhes a estória que um dia ouvi, também, do meu 

velho e querido pai, Rubens Marques da Silva; minhas tias, 

e que Giuseppe Leonardi desvendou ou passou a limpo 

com tanta dedicação incomum. (MARQUES, 2012, p.32) 

 

Como matriz epistemológica maior dos estudos dos saberes da 

tradição estão as reflexões do antropólogo franco-belga Claude Lévi-

Strauss. Suas pesquisas no Brasil destacam estratégias cognitivas do 

antropos. Pesquisar o modo de pensar dos nativos permitiu afirmar que 

todos os homens pensam bem. A capacidade de pensar é um atributo 

universal do humano. E dessa forma, para Lévi-Strauss e Almeida, há 

uma só ciência que se inaugura com uma ciência primeira ou ciência 

neolítica. Essa ciência única opera entretanto por meio de duas lógicas 

de pensamento: uma próxima à lógica do sensível e a outra distante. 

Sendo assim, reconhece-se a distinção destes modos de pensar, não os 

percebendo em oposição, embora a ciência moderna, enquanto 

narrativa hegemônica, tenha sido ingrata. São distintas as formas de 

pensamento, “mas não devido à espécie de operações mentais que 

ambas supõem e que diferem menos na natureza que na função dos 

tipos de fenômeno aos quais são aplicadas” (LÉVI-STRAUSS, 2012a, p. 

29). 

Robson Marques é um pensador que constrói e é construído 

simultaneamente pelas narrativas espaciais em que vive. Seu pólo de 

espírito imaginário poético é o que permite a organização das histórias 

empíricas. Portanto, Robson contribui para a ampliação de uma ciência 

de base complexa, de uma ciência primeira.  

A concepção de ciência da tradição compreende “o homem 

enquanto um ser biológico ao mesmo tempo que um indivíduo social” 

(LÉVI STRAUSS, 2012c, p. 39).  Tal compreensão rompe com a dualidade 
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entre natureza e cultura. O ser humano, ao mesmo tempo, é cultura e 

natureza. No entanto, as ciências modernas, datadas do século XVII, 

cooperaram com a fragmentação dos conhecimentos em disciplinas 

que não dialogam. Essa condição alerta para o fato de que os 

domínios do conhecimento fraturam, cada vez, mais a noção de 

antropos.  

 
Essa condição imanente ao “sapiens-demens” indica que 

o conhecimento científico se distanciou da vida porque 

acreditou ser a única possibilidade da razão. Ao contrário 

da explicação científica, a “ciência” da tradição leva 

em conta as relações subjetivas, sensíveis e “des-

racionais” como fundamentais para os entendimentos 

dos processos sócio-culturais. Esse caráter unitário do 

pensamento que Lévi-Strauss já havia postulado teórica e 

epistemologicamente, parece desaparecer no corpus da 

produção analisada. Isso talvez seja fruto da divisão entre 

tradição e ciência(...) Essa arrogância da ciência, ao se 

supor o nível mais avançado de leitura da realidade, 

inscreve-se na problemática da divisão e especialização 

do processo de conhecimento que, sem dúvida, 

extrapolando os estreitos limites internos da ciência, 

contaminou a “realidade”, seccionando-a e dividindo-a 

entre os proprietários e os não proprietários do saber 

instituído (ALMEIDA, 1992, p. 179. 181). 

 

Quando questionado sobre o que é ciência, Robson Marques 

argumenta: “a ciência não é só uma pergunta é um montão de 

indagações, que só tem sentido na ação”. Nesse mesmo diapasão 

acrescenta que: 

O homem que se diz cientificamente sábio, este ser 

DIVINO, tem por obrigação tornar-se cientista, isto é, 

saber manusear autenticamente o saber da ciência! Se 

falhar, um ilógico, é um desperdício, é um inválido ou 

proscrito. Este não é um cientista, é um ilógico, sem 

consciência pura. É morto eterno, pois deixou-se 

monopolizar infelizmente pelo orgulho e vaidade, cujo 

fruto insípido e mal cheiroso, danifica tudo, estraga a 

festa da vida...desfanece a ciência (CARTA DE ROBSON 

MARQUES, 2016). 
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Dessa forma, todo ser humano tem possibilidades de pensar bem, 

a ciência só é um dos tipos de narrar o mundo. A concepção 

epistemológica em Almeida (2012b) está embasada na compreensão 

de que “(...)a história do conhecimento científico é bastante curta para 

que estejamos bem informados a seu respeito; mas o fato de que a 

ciência moderna remonta somente a alguns séculos coloca um 

problema sobre o qual os etnólogos ainda não refletiram 

suficientemente: o nome de paradoxo neolítico lhe conviria 

perfeitamente” (LÉVI-STRAUSS, 2012b, p. 30). E quanto a esse paradoxo, 

ainda podemos concluir que:  

 

O homem neolítico ou da proto-história foi, portanto, o 

herdeiro de uma longa tradição científica; contudo, se o 

espírito que o inspirava, assim como a todos os seus 

antepassados, fosse exatamente o mesmo que o dos 

modernos, como poderíamos entender que ele tenha 

parado e que muitos milênios de estagnação se 

intercalem, como um patamar, entre a revolução 

neolítica e a ciência contemporânea? O paradoxo 

admite apenas uma solução: é que existem dois modos 

diferentes de pensamento científico, um e outro funções, 

não certamente estádios desiguais do desenvolvimento 

do espírito humano, mas dois níveis estratégicos em que a 

natureza se deixa abordar pelo conhecimento científico – 

um aproximadamente ajustado ao da percepção e ao 

da imaginação, e outro deslocado; como se as relações 

necessárias, objeto de toda ciência , neolítica ou 

moderna, pudessem ser atingidas por dois caminhos 

diferentes: um muito próximo da intuição do sensível e o 

outro mais distanciado (LÉVI–STRAUSS, 2012b, p. 31).  

 

O modo de pensar dos povos taxados de “primitivos” possui 

autonomia em sua ciência primeira, também chamada de bricolage, 

quando percebida em relação ao pensamento domesticado 

ocidental. Pode ser considerado um pensamento selvagem que não 

está distante de nós ocidentais. Lévi-Strauss faz uso da metáfora do 

engenheiro e do bricoleur para expor os dois tipos de conhecimento 

científico: 
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O bricoleur está apto a executar um grande número de 

tarefas diversificadas, porém, ao contrário do engenheiro, 

não subordina nenhuma delas à obtenção de matérias 

primas e de utensílios (...) isto é um conjunto sempre finito 

de utensílios e de materiais bastante heteróclitos...  Em 

nossos dias, o bricoleur é aquele que trabalha com suas 

mãos, utilizando meios indiretos se comparados com os 

do artista. (...). Para o bricoleur trata-se de mensagens 

forma pré-transmitidas e que ele coleciona... Já o homem 

de ciência, engenheiro ou físico antecipa sempre a outra 

mensagem que poderia ser arrancada a um interlocutor, 

apesar de sua relutância em se pronunciar a respeito de 

questões cujas respostas não foram dadas anteriormente. 

(LÉVI-STRAUSS, 2012b, p. 37) 

 

Robson Marques, além de intelectual da tradição, intelectual 

complexo, é também um bricoleur. Entre as suas ações há o campo das 

artes plásticas. Ele desenha - o que chama de um exercício de 

imaginação -, além de pendurar papeis com provérbios nas árvores do 

Vale dos Dinossauros.  

 

Figura 2 Robson Marques e a criação de desenhos 

 
Foto: Acervo do autor, 2015. 

 

Quando reflito sobre a complementaridade entre a ciência e os 

saberes da tradição, vejo a necessidade de uma compreensão de 
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“ciência enquanto um diálogo com a natureza” (PRIGOGINE; STENGERS, 

1984, p. 2). Essa máxima redefine o que pode se compreender como 

ciência, não mais uma ciência monolítica, único modo de narrar o 

mundo, mas uma: 

 

(...)atividade científica...uma tentativa de comunicação 

com a natureza – de aprender com o seu contato quem 

somos nós e a que título participamos da sua evolução. E 

eis que uma permuta fecunda faz de nós seres solitários 

no mundo, ciganos às margens do Universo” (idem, 

ibidem, p. 2).  

 

Com o aparecimento de sinais limitantes de interpretação de 

alguns tipos de fenômenos, a ciência clássica não é mais a mesma. Os 

conceitos básicos que fundamentavam a “concepção clássica do 

mundo encontraram hoje seus limites num progresso teórico que não 

hesitamos chamar de metamorfose” (idem, ibidem, p. 2).   

Na acepção de Almeida essa aproximação entre ciência e 

saberes da tradição parte da lógica de que a ciência ganhou 

autonomia nos domínios fragmentados do conhecimento, e é por essa 

razão que usa os saberes não científicos para “recompor a 

convivialidade perdida” (1992, p. 221).  Almeida (2012b) faz uso de 

escalas ou níveis do conhecimento para aproximar o que é da ordem 

do pensamento humano e do mundo.  

O argumento anterior se corporifica no diálogo das ciências com 

as ideias de Robson Marques. Esse sábio tem construído uma estratégia 

de método próximo à lógica da natureza. Isso pode ser visível quando 

Robson, nas escavações das pegadas dos Dinossauros e nas escritas 

das poesias, exercita a observação atenta ao universo material que o 

cerca. Com isso fica claro que temos muito aprender com as narrativas 

e experimentos dos saberes sistematizados pelos intelectuais da 

tradição, tendo em vista que:  



102 

 

 

 

 

Cada uma dessas técnicas supõe séculos de observação 

ativa e metódica, hipóteses ousadas e controladas, afim 

de rejeitá-las ou confirmá-las através de experiências 

incansavelmente repetidas. Assentadas em uma base de 

pensamento em que toda classificação é superior ao 

caos, e mesmo uma classificação no nível das 

propriedades sensíveis é uma etapa em direção a uma 

ordem nacional.  (LÉVI-STRAUSS, 2012b, p. 30-31) 

 

Caro mestre Edgar Morin, conheci Robson Marques, chamado de 

o Velho do Rio, na cidade de Sousa/PB, alto sertão paraibano, no ano 

de 2014. Ele é o guardião do Vale dos dinossauros há 42 anos, reserva 

que protege as pegadas fósseis de Dinossauros. Sua vida é marcada 

pela paleontologia, pela poesia, pelas crônicas e pelas artes plásticas. 

Possui livros publicados e divulgados pelo sertão paraibano. É militante 

do Movimento em Defesa do Vale dos Dinossauros. É um parceiro das 

pesquisas do paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi.  

Considero que Robson Marques politiza o pensamento de forma 

singular. Seus métodos de produção do conhecimento se configuram 

como uma atitude política de resistência aos problemas de caráter 

ecológico em ordem planetária. Tais protagonismos expressam um 

imperativo: “Devemos reproblematizar nossa relação com a natureza, 

que temos considerado como feita de objetos a serem manipulados, 

domesticados ou destruídos, quando somos inseparáveis e vitalmente 

ligados a ela” (MORIN, 2011, p. 23). Na mesma direção caminha 

Conceição Almeida, para quem 

 

Pôr em diálogo essas sabedorias distintas [talvez] seja 

uma possibilidade de promover uma ciência híbrida, que 

é metamorfose, capaz de religar as ciências e os saberes 

da tradição. Talvez os intelectuais da tradição possam 

contribuir com essa nova aliança. Porque são verdadeiros 

pensadores, são poetas que exercitam conjuntamente o 

pensar e o sentir, leem os níveis de realidade em seus 

diferentes motes. E marcam politicamente um modo de 

pensar próprio, irrepetível, autêntico. Essas sabedorias 
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que funcionam como “(...) reservas antropológicas 

estariam prontas para serem acionadas por indivíduos e 

grupos que tenham por horizonte uma sociedade mais 

justa, igualitária, cooperativa, una e diversa ao mesmo 

tempo” (ALMEIDA, 2012a, p.105). 

 

O Vale dos Dinossauros para Robson Marques influi diretamente 

no modo como ele politiza o seu pensamento. Ele é cidadão do 

mundo, do oco do mundo. Para finalizar essa carta, meu nobre mestre 

Edgar Morin, gostaria de compartilhar um poema do Velho do Rio, 

chamado Fraternidade.   

 

FRATERNIDADE – Robson Marques 

Ser fraterno, ser irmão 

É dividir com o outro  

Até o que não se tem  

Desde que estas misérias juntas  

Não façam mal a ninguém... 

De um milhão a um tostão  

Não há diferença, não... 

Prestando a sua colaboração  

Na defesa do Vale dos Dinossauros  

Patrimônio imensurável de Sousa 

Orgulho de nossa NAÇÃO! 

Você que é solidário e amigo 

Com certeza vai nos ajudar  

De um tostão a um milhão 

A sua marca vai registrar  

Salvaremos o Vale dos Dinossauros  

Custe lá o que custar! 

De um milhão a um tostão 

Não há diferença não 

Desde que você doe 

De coração!  

 

Por fim, mestre Edgar Morin, compartilho com você um bilhete 

que recebi de Robson em quatro de outubro do ano de 2016. Penso 

que você gostaria de ler:  
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Pois bem, amigos, já tentamos de tudo, e continuaremos 

tentando por todos os meios, defender o Vale dos 

Dinossauros; já que escrevemos para o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, para o Ministério da Cultura (Gilberto 

Gil) ... que inclusive visitou SOUSA na solenidade de 

inauguração do CENTRO CULTURAL DO BANCO DO NORDESTE, e não 

teve a gentileza de nos fazer uma modesta e rápida 

visita..., Enviamos carta para o Presidente LULA...A GLOBO 

já nos visitou inúmeras vezes, a PETROBRÁS, a TV SENADO, 

CIÊNCIA HOJE, TERRA DA GENTE , JORNAIS NACIONAIS  E 

INTERNACIONAIS, autoridades do Mundo inteiro... Agora 

estamos apelando, isto é, oferecendo um livreto simples e 

muito modesto, para que possamos salvar o VALE DOS 

DINOSSAUROS, patrimônio riquíssimo para Sousa, para a 

Paraíba e para o Mundo, segundo palavras de PHILIP Taquet 

(Paris), Giancarlos Ligabue (Itália), Prof. F. P. Mugle 

(Suíça) e Giusepe Leonardi (afeiçoado e apaixonado defensor 

do Vale dos Dinossauros(Italiano) e o mesmo continua 

avariado, e não temos mais a quem nos dirigir e apelar, 

infelizmente, a não ser a você, diletíssimo turista.) 

Lembrem-se que não estamos com isto criticando quem quer 

que seja, mas fazendo a nossa parte.  

Para finalizar, uso uma frase minha, quando nos perguntam 

onde vamos arranjar tanta dedicação para defender o Vale 

dos Dinossauros:  

ESPERAR NÃO CANSA, CANSA É NÃO ESPERAR NUNCA! 

Atenciosamente Robson de Araújo Marques – O VELHO DO RIO.  

  

Pronto, caro Edgar Morin, você está convidado a conhecer 

pessoalmente, quem sabe um dia, o Robson Marques, um homem que 

sabe viver com poesia.  

Abraços! 

Luan 
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Natal-RN, 2018 

Minha querida mestra Teresa Vergani,  

 A ideia de lhe escrever uma carta partiu de minha amizade 

com Louize Gabriela, pesquisadora do Grecom, que em sua tese de 

doutorado toma a sua vida e obra como itinerário de formação. 

Sabendo disso, tomei a iniciativa de ler uma obra de sua autoria, 

Excrementos do Sol, por meio da qual fui entendendo a religação que 

você fez entre domínios do conhecimento frequentemente 

fragmentados no interior das ciências modernas, pouco afeita a 

integrar arte e espiritualidade. Aprendi que a poesia não se trata 

somente de versos, métricas, mas de um estado póetico e estético que 

está base dos sábios e poetas que lêem o mundo por outras lentes, 

lentes essas que observam a filiação do humano ao cosmos. Você e 

Robson são próximos dessa compreensão de se religar aos outros seres 

vivos, de procurar compreender as linguagens entre eles, não descritas 

pelos manuais da Ciência.  

Por meio das leituras de obras suas ampliei o modo de 

compreender o pensamento de Robson Marques, o guardião, pelo 

pensamento duplo, mito-logos, esses dois pólos do humano 

segmentados no contexto das ciências modernas.  No entanto, em 

você e em Robson, observo que essas duas dimensões noológicas 

operam em sentidos complementares. A relação que Robson mantém 

com o cosmos é semelhante à sua, no sentido de caminhar pelo mundo 

feito um cigano e descansar contemplando as estrelas como uma 

forma de espiritualidade de vocês sábios. Uma espiritualidade em que o 

templo é o mundo, e a fraternidade universal é o caminho a perseguir. 

Por isso, a seguir apresento, a CARTA SOBRE A ESPIRITUALIDADE, e a sua 

maneira de pensar foi essencial para entender a cosmologia de Robson 

Marques. Abraços! 

Luan Gomes  
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CARTA SOBRE A ESPIRITUALIDADE 

 

Estimada Teresa Vergani,  

 

Talvez não chegues a ler esta carta, mesmo assim sinto-me 

encorajado a escrever-lhe, pois admiro o seu modo de compreender o 

mundo e de viver poeticamente. Quero lhe dar notícias de um sábio 

que vive no oco do mundo, assim como você, ele vive a religar 

ciências-arte-espiritualidade na vida e ideias. Seu nome é Robson 

Marques ou, como gosta de ser chamado em seus escritos, o Velho do 

Rio, da cidade de Sousa, do sertão da Paraíba, Brasil. Ele é um guardião 

espiritual dos saberes e da história que compõem o Vale dos 

dinossauros, no Nordeste do Brasil e penso que um detalhe o situa 

próximo a cosmologia de seu pensamento, qual seja, a poesia como 

um caminho para se aproximar do sagrado. E é por esse aspecto que 

começo a tecer esta carta, partindo de uma atitude cosmológica da 

espiritualidade que engloba os conhecimentos, as crenças e as 

compreensões metafísicas do mundo.  

Uma das principais fontes da espiritualidade de Robson é a 

poesia, que para ele é a única forma de religião possível, essa 

compreendida na acepção de religare, de realiance, palavra grega 

que simboliza a religação entre o humano e o universo. O guardião de 

histórias não se enquadra num formato institucional das religiões, seu 

templo é o mundo. Sua vida espiritual inclui o mundo, pois foi 

observando as pegadas dos ancestrais dinossauros que ele visualizou ali 

o cosmos, uma presença que chama de absoluto e que compreendo 

como o aberto (vastidão, infinito, princípio criador impresso na matéria). 

Então, cara Teresa, percebo que a cosmovisão do Velho do Rio se 

aproxima da sua quando você afirma em Excrementos do Sol que,  
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[...] a poesia pode ser considerada como uma linguagem 

de revelação, ou seja, uma linguagem de epifania: 

aquela que abre caminho para compreensão de um 

acontecimento que se realiza no domínio dos fatos 

históricos mas que, ao mesmo tempo, apela para uma 

interpelação que permita entender a transcendência no 

coração da história. É por isso que a teologia da festa 

associa a poesia à Alegria e à Sabedoria divinas, 

reveladas no jogo da criação que se desenrola na 

história (VERGANI, 1995, p 174). 

 

 Sendo assim, entendi que a poesia e a história no guardião 

desenham um modo particular de espiritualidade, essa com atributos 

de uma política de civilização, direcionada para pensar os problemas 

do mundo. Dito de outro modo, essa relação entre história e poesia na 

vida e ideias do Velho do Rio, aponta na direção de que “o poeta 

deva ser inventivo e utilizar bem as histórias legadas pela tradição 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 63) ”. Essa espiritualidade só pode ser 

compreendida situada em fragmentos da história do poeta. O Velho do 

Rio incansavelmente por 40 anos dedica a sua vida ao monumento 

Vale dos dinossauros, lugar das pegadas dos dinossauros e de 

inspiração para a poesia do sábio, onde dia após dia conta a história 

de seus ancestrais.  Na contramão dos que relegam a poesia ao lugar 

do lazer, das “desimportâncias”, há quem politize a poesia, que 

 

[...] é feita quando a vida se compõe em palavras. Desde 

muito pequeno eu admiro a poesia porque ela é uma 

abertura para o mundo. Uma promessa de libertação. 

Por isso quando estou triste ou alegre faço alguns versos. 

Misturo minhas rimas com as dos outros poetas e vou 

falando de Deus e do mundo. (OLIVEIRA; NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2018, p. 37) 

 

  Contar histórias é uma forma singular de deixar pegadas no 

mundo, assim como os dinossauros: “A iconografia fóssil é também 

reflexo do homem, seu imaginário sobre o passado e a ancestralidade; 
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representação caracterológica e mística de homens e dragões” 

(MARQUES, 2005, p. 22). Essa é uma história que Robson escreve: “É uma 

história singular, se me permitem, porém, é uma verdadeira história que 

eu ouvi, guri ainda, no raiar do sol da minha vida” (MARQUES, 2010, p. 

17).  

Ao tomar a poesia como substrato da história herdada do seu 

avô Anísio Fausto da Silva, ele reafirma um princípio em que o homem 

só ensina bem o que para ele tem poesia, palavras do poeta 

Rabidranath Tagore citadas pelo velho na escuta das pistas dos 

dinossauros. E ainda continua, “de dinossauros gigantescos e magistrais, 

que viveram há milhões de anos, e que foram os nossos legítimos 

ancestrais!” (MARQUES, 2014, p. 23). 

Ao acompanhar o guardião de histórias em uma das minhas 

viagens ao sertão paraibano percebo, cara Teresa, que ele não é 

simplesmente um guardião de histórias, pois vai além, compondo 

linguagens diversas.  Para ele, a base das suas histórias, da sua 

educação, da sua poesia está fundada no saber ensinado por seus 

avós. Esse saber ancestral é um símbolo que dá sentido à existência do 

velho poeta e colabora para “compreender sabedorias antigas, que 

nem por isso estão mortas, porque ainda falam do essencial, que 

permanece; é facilitar a emergência de novas sabedorias” (ALMEIDA, 

2010a, p. 73).  

Compreendo que o Velho do Rio cultiva diariamente por meio de 

suas atividades o exercício de uma espiritualidade que tem como fonte 

principal o saber do passado. É a partir da história narrada pelo seu avô 

Anísio Fausto da Silva que Robson Marques atualiza os saberes da 

tradição como uma filosofia de vida, que rema contra-maré no 

contexto da tecnociência que prioriza uma vida que não cabe a 

poesia.  
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Se é assim, cabe perguntar sobre as condições de 

manutenção dessas sabedorias ecológicas, ou mesmo se 

é necessário e desejável a tradução delas na correnteza 

perversa de um rio caudaloso chamado globalização, 

hábil em transportar riqueza para o mar dos soberbos da 

civilização, e mestre em dispensar, nas suas extensas 

margens, os que vão, cada vez mais, se despossuindo dos 

bens da vida e dos valores ancestrais (ALMEIDA, 2010a, p. 

64). 

 

 Penso, estimada Teresa Vergani, que me compreendes quando 

expresso que os saberes dos avós vão na contra – mão de uma cultura 

consumista, relativista e capitalista. Assim, os avôs e avós são guardiões 

de histórias, e foi com eles que Robson Marques aprendeu a usá-las “[...] 

para ensinar, para corrigir erros, para iluminar, auxiliar a transformação, 

curar ferimentos, recriar a memória. Seu principal objetivo consiste em 

instruir e embelezar a vida da alma e do mundo” (ESTÉS, 1998, p.10).  

O saber dos avós aponta um caminho que inclui o cuidado com 

o planeta, com o mundo. Eles são guardadores de conhecimentos 

ancestrais, saberes vinculados a terra, e por isso podem contribuir com a 

construção de uma espiritualidade mais ampla, que ultrapassa e integra 

o espaço das religiões. Além disso, eles se comportam como 

conselheiros.  

Daniel Munduruku, escritor indígena, amplia a ideia de saber dos 

avós, na sua obra Meu vô Apolinário, quando afirma “[...] as histórias dos 

espíritos ancestrais a quem ele chamava carinhosamente de avós e 

guardiões (2009a, p. 7). Mas quem é o avô de Robson? Vou lhe 

apresentar histórias em torno desse outro ancestral do Velho do Rio, 

cara Teresa. E essa história está associada a narrativa das pegadas dos 

dinossauros.  

 

Vejamos só, no ano de 1897 (presumivelmente), Anísio 

Fausto da Silva (meu avô paterno), agricultor, alambiqueiro 
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(o primeiro da região de Sousa), almocreve, isto é, 

tropeiro viajante (pois o mesmo era, também, dono de uma 

tropa de burros de carga) que carregava em Mossoró, com 

sal, e trocava em Campina Grande por açúcar, farinha, 

rapadura, jabá e outras mercadorias, e saía fazendo o 

comércio da época por Santa Luzia, Patos, Pombal, Sousa e 

Cajazeiras... Pois, como ia dizendo, certo dia saiu de casa 

com o intuito de procurar seus animais que fugiram do seu 

roçado, na fazenda Jangada, e, como demorava muito à sua 

volta, seus filhos ficaram apavorados com a sua delonga, e 

saíram à sua procura...Quando, porém, deram os primeiros 

passos, eis que ele apresentou-se de chofre... Aí, todos 

correram atônitos para abraça-lo, felizes, e gritando: 

“Pai, papai, que susto o senhor nos deu, nos pegou, hein?! 

Por onde o senhor andava? Estávamos convictos que o senhor 

ou estava perdido ou havia desmaiado por aí, pois o calor 

estava insuportável?... E Anísio Fausto da Silva, aquele 

cidadão de estatura mediana, dobrando a esquina da 

longevidade do tempo, quase completando um século, 

comedidamente comentou porque do seu suposto 

desaparecimento. E muito satisfeito disse: Eu encontrei um 

rastro de boi e de ema marcado num lajedo milenar, lá na 

fazenda de Rosa Dias, na “Passagem das Pedras”!... Aí, 

todos, numa só voz, murmuraram baixinho: “Sabe, papai está 

caducando. Caducando sim! Ora essa, onde já se viu rastro 

de boi e de ema marcado num lajedo tão antigo, como o da 

Passagem das Pedras, no leito do Rio do Peixe?! É caduquice 

mesmo, não há outro jeito de interpretar!... Contudo, 

Anísio Fausto da Silva tinha um bom ouvido e captou aquilo 

como deboche, um sarcasmo, e, pausadamente, chamou a 

atenção dos filhos, que eram muitos, (época sem televisão!) 

e Anísio Fausto da Silva falou: Amanhã cedo, vocês vão ao 

lajedo da Passagem das Pedras para constatarem in loco, se 
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são pegadas ou não de boi e da ema. Juro que são 

singularmente perfeitas, e foram deixadas ali, quando 

aquilo era uma imensa lagoa formada antes de Cristo, quem 

sabe, há milhões de anos atrás, quando “galinha 

falava”...só não vou acompanhar vocês agora, porque já é 

noite, e o lobisomem, o fantasma, o Saci-Pererê, o papa-

figo podem comer seus “figos”, pois ali deve ser mesmo um 

lugar mal assombrado como diz sua mãe. E eu acho que ela 

tem toda razão de dizer assim...Depois dali, 

sarcasticamente, zombando dos meninos que ainda estavam em 

estado de choque, muito lívidos e pálido, prendendo o 

fôlego, de tão assustados. No outro dia bem cedo a reca de 

meninos se deslocaram até à Passagem das Pedras, e lá 

chegando, todos arrepiaram os cabelos e voltaram em cima da 

bucha para casa, numa desabalada carreira, entre caçançãs, 

pereiros, mofumbos, aroeiras e seixos que se aglomeravam de 

um e do outro lado do caminho curvilíneo. Ao chegarem em 

casa, comentaram o fato inusitado: ”om certeza são pegadas 

de papa-figo, de lobisomem ou de almas, como mamãe sempre 

nos alertou. Ela não estava nos pregando medo. Nunca mais 

pisaremos os pés lá. Juramos! Virgem Maria! Te desconjuro! 

Não voltaremos nunca mais naquele lugar! Essa era a 

conversa de gurizada ainda apavorada com o susto. E aquilo 

ainda ia durar por muito tempo, por muitos anos... Bom essa 

história do rastro do boi e da ema perdurou até 1924, 

quando um geólogo de Minas Gerais (Luciano Jaques de 

Moraes), encontrando-se em Mossoró, no Rio Grande do Norte, 

à procura de recursos hídricos, quis conhecer Sousa, para 

tirar com certeza as suas dúvidas. Ao chegar, neste mesmo 

ano (1924), dirigiu-se à fazenda Jangada e deslocou-se, com 

Rubens Marques da Silva (meu pai), à Passagem das Pedras, e 

com uma máquina lambe-lambe, tirou algumas fotografias 

muito rústicas. Não entendo de que bichos eram ou se 
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tratavam aquelas pegadas, enviou suas fotos inéditas para 

um amigo seu na Inglaterra, por nome Fredrick F. Von Ruene, 

e esse, mais tarde, lhe endereçou uma correspondência 

(certo documento) para Luciano Jaques de Moraes, dando a 

entender que aquelas pegadas nada tinham haver com rastros 

de boi e de ema, porém, sim, eram rastros deixados naquela 

lama dura há milhões de anos atrás...e, de DINOSSAUROS! 

Todavia, o rastro do boi e da ema perdurariam por muitos 

anos, até que veio da cidade de Veneza, Itália, o 

paleontólogo Giuseppe Leonardi, que se encontrava na cidade 

de Castro, no Paraná, e que a convite de Gilberto Sarmento 

(figura simpática e ilustre prefeito de Sousa, 1975), e aí 

constatou que realmente aqueles rastros eram de fato de 

Dinossauros gigantes e fabulosos, e que passaram por ali há 

110 e 10 milhões de anos; fazendo em Sousa o seu habitat 

por longos e intermináveis anos...Foi no verão astral de 

1975 que Leonardi chegou à Sousa, e eu fui o escolhido por 

Gilberto Sarmento para ciceronear o italiano muito 

simpático e cordial... A Torre de Babel acontecia pela 

segunda vez na Terra, às margens do rio do Peixe... Ele me 

solicitava um lápis e um papel, lá vinha eu arrastando uma 

pedra de 20 quilos no ombro ... Mostrava-me uma pegada de 

boi e da ema, e dizia ser uma “impronta”... E eu achava que 

ele estava me dando uma bronca... Porém, depois de pouco 

tempo, ele assimilou a língua portuguesa, e eu, felizmente, 

não aprendi nada de italiano. E acho isto, esta minha 

atitude, certa. Só aprenderei outra língua ou idioma, 

quando souber falar a minha corretamente, sem deixar uma 

vírgula ou uma palavra sem saber o significado 

corretamente... Questão de gosto não se discute (MARQUES, 

2012, p. 37-39).  

Essa história não terminou, o saber do avô em Robson ganha um 

sentido cosmológico, espiritual, é como um portal para acessar 
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sabedorias ancestrais que estão em extinção nesse mundo. Quanto ao 

avô, ele retoma,  

 

Meu avô era um sujeito extraordinário, fantástico! Sinto 

ainda hoje muitas saudades dele... Principalmente 

quando eu era um menino, pois eu me escondia por trás 

do pilar do alpendre, ele já velhinho, e eu guri, “roubava” 

as rolas de laranja misturadas com açúcar...Por outro 

lado, foi ele o primeiro a descobrir as pegadas do boi e 

da ema, hoje celebrizadas no mundo como de 

dinossauros, para orgulho de Sousa, que está recebendo 

centenas de turistas do mundo inteiro (MARQUES, 2014, p. 

5).  

 

Essa narrativa mítica que lhe apresentei, cara Teresa, constitui 

uma noosfera que compõe o modo de pensar do Velho do Rio, 

habitada por ideias, crenças, entidades de ordem espiritual, revelando 

as forças criadoras da imaginação, espalhando-se pelo assoalho das 

ruas da cidade de Sousa/PB indo na direção do mundo.  

Dessa forma, o guardião assume uma imagem em movimento, 

múltipla, onde “[...] a especificação homo sapiens permanece, de 

qualquer maneira, insuficiente. Faz do humano um ser ignorando 

loucura e delírio, privado de vida afetiva, de imaginário, do lúdico, do 

estético, do mitológico e do religioso” (MORIN, 2012a, p. 116). Na base 

dessa narrativa mito-lógica está a relação entre os saberes científicos e 

os saberes da tradição.  Robson é herdeiro de uma história de seu avô, 

de pegadas de boi e de ema, e que depois de um tempo torna-se uma 

descoberta científica, reconhecendo a origem das pegadas como de 

dinossauros. Essas duas narrativas, da tradição e da ciência, convivem 

entre si e se retroalimentam no imaginário da cidade de Sousa/PB e do 

mundo.  

Tal realidade, da relação entre os saberes da tradição e os 

saberes científicos não pode ser lida por um prisma fragmentário, mas 

de complementaridade. Em Almeida há uma leitura mais complexa, de 
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ordem epistemológica, que incorpora nos saberes da tradição as 

dimensões míticas, simbólicas e religiosas sob o signo da conjunção.  

 

Os saberes da tradição resolvem mais harmonicamente 

os antagonismos entre materialidades e idealidades, 

entre os domínios do físico e do metafísico. Daí a 

presença explícita de elementos míticos e nos 

enunciados interpretativos dos processos ecológicos ou 

comportamentais. A religação de elementos mágicos, 

míticos, e simbólicos com elementos da natureza tem por 

base a relação de simbiose e complementaridade entre 

o indivíduo e seu meio e permite entender porque a 

religiosidade estendida e recriada se pauta por códigos 

que diferem radicalmente das regras das religiões oficiais, 

caracterizadas por uma natureza dual de oposição 

frente ao real vivido. Pode-se afirmar que não há lugar 

para a religião como um estatuto à parte nos espaços 

onde habitam o pensamento e os saberes da tradição. Aí 

os preceitos se misturam, sem que haja uma atrofia de 

nenhum dos termos que circunscrevem as oposições 

físico versus metafísico, imanência versus transcendência, 

natural versus sobrenatural (2017b, p. 95).   

 

A Passagem das Pedras é um lugar mítico, rodeado por 

assombrações e mistérios, em que o tempo tatuou a lama petrificada, 

estendeu a história dos ancestrais dinossauros. Ainda há alguns detalhes 

que compõem a espiritualidade desse sábio e creio que você terá 

interesse em conhecer, Teresa. Esses detalhes dizem respeito à relação 

que ele estabelece com a flora e a fauna do Vale dos dinossauros. Em 

uma das minhas visitas de pesquisa, realizada em agosto de 2018, o 

guardião narrou como construiu uma espécie de vínculo de amizade 

com os saguis, com os carcarás, com algumas árvores e com o Rio do 

Peixe. Sentado embaixo de uma cabana, rodeado de livros e de 

pequenas estatuetas de dinossauros, o velho alimenta 

espontaneamente os saguis, conversa, e diz escutá-los, sabe quando 

estão com fome, e diz que eles o conhecem como um amigo.  

Primeiro, os saguis, acompanham a presença do Velho do Rio no 

Vale dos dinossauros, ele os alimenta, se comunica com eles. O velho 
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afirma que a aproximação dos saguis se deu por uma confiança 

mutuamente construída. Segundo, os carcarás, o contato com esses 

pássaros faz o poeta intuir que por volta do meio dia eles podem 

chegar, e ao se dirigir a passagem do rio, alimenta os pássaros. Terceiro, 

Robson criou um vínculo peculiar com algumas árvores do Vale, ele 

expressou que em alguns momentos sente como que uma espécie de 

chamado para abraçar delas.  

Então, cara Teresa Vergani, penso que você compreende muito 

dessas histórias, pois fui informado do modo como você se relaciona 

com alguns animais e árvores por minha amiga Louize Gabriela Silva de 

Souza, que em sua tese de doutorado se dedicou a estudar o seu 

itinerário de formação intelectual. Contou-me Louize Gabriela que 

você, minha cara Teresa, se compadece da fome das gaivotas e as 

alimenta, assim como também alimenta os pombos, os cachorros e os 

gatos. Em Ciclos e Metamorfoses, Conceição Almeida narra a sua 

estadia no Grecom por motivações de seu ano sabático em maio de 

2001, um acontecimento que em meu ponto de vista conecta você ao 

Robson Marques, uma conexão estabelecida sensivelmente com as 

árvores.  

Fazia anotações, escrevia, escrevia. Vez por outra, a 

víamos sair da sala/cela e se dirigir para alguma árvore, 

caminhar ao vento e ao sol. Essa é uma atitude curiosa 

de Teresa: ela parece ter necessidade de se deslocar em 

silêncio e sozinha como que para viver a oscilação dos 

estados de ser árvore e ser mulher (ALMEIDA; KNOBBE, 

2003, p. 95, grifo meu). 

  

Depois de apresentar alguns entrelaçamentos entre as histórias de 

Robson Marques e algumas de suas histórias, Teresa, há um aspecto que 

emerge como um princípio de ordem mítica nessas narrativas, e é o 

aspecto antropo-cosmo-mórfico, “ou seja, imputar qualidades humanas 

ao que não é humano, é uma propriedade do processo cognitivo do 
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qual não podemos nos livrar, mas sim, procurar reduzir (ALMEIDA, 2010a, 

p. 155). Esse cenário das histórias de Robson constitui a dimensão 

simbólica e seu pensar, sendo ampliado por Morin (2012a) quando 

afirma que,  

[...] a narrativa mítica supõe o princípio antropo-cosmo-

mórfico (em que o cosmo corresponde à imagem do 

humano e o humano à imagem do cosmo) que permite 

as metamorfoses do ser humano em animal, estátua ou 

rochedo, e do animal em humano. Assim como o “duplo” 

em relação ao indivíduo, o mito desenvolve-se num 

universo duplicado que possui as características do 

universo empírico e suas próprias características 

sobrenaturais. Tece um mundo mitológico sobre o mundo 

empírico, dando surrealidade à realidade (p. 104).   

 

 O guardião de histórias, ao manter contato com a fauna e com a 

flora do Vale dos dinossauros compõe uma espiritualidade dinâmica, 

integral, no sentido de situá-lo numa compreensão do mundo. 

 A espiritualidade vivenciada pelo Velho do Rio se afina com a 

proposta do pensamento complexo, cujo objetivo maior, segundo 

Almeida “[...]é religar as ciências, espiritualidades, artes e propor vias 

para o futuro da Terra-Pátria” (2017b, p. 186). A relação que ele 

mantém com o Vale dos dinossauros, com o Rio do Peixe, com a 

cidade de Sousa/PB e com o Sítio Jangada é tecida por símbolos que, 

nas palavras do paleontólogo Theilhard Chardin, constituem o meio 

divino. Esse paleontólogo que também era filósofo, teólogo e padre 

jesuíta, levou para o mundo uma espiritualidade que assume a 

evolução natural e humana, a união mística com a descoberta 

científica. Chardin (2010) deixou como lição escutar a presença do 

sagrado no ordinário. O poeta sousense também vive essa 

espiritualidade cotidiana, política e social interlocutor do divino.  

 Cara Teresa Vergani, tenho notícias de que em seu itinerário há o 

esforço de religar ciências, arte, espiritualidades. Isso muito me interessa, 

pois o guardião de histórias pode colaborar com a ampliação de uma 
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educação que tem por base a ecologia integral (Papa Francisco – 

Encíclica Laudato Si). Assim, nessa pesquisa tomamos como horizonte 

sobre o fenômeno educativo,  

 

A compreensão de que a educação é um facilitador da 

reforma do sujeito, condição sine qua non da 

regeneração planetária da sociedade-mundo. Como a 

argamassa para promover uma formação integral dos 

indivíduos (material, histórica e espiritual)[...] recrutam os 

educadores para a tarefa de reconstrução de nossa 

casa comum (ALMEIDA, 2017b, p. 194).  

 

 Quero lhe contar, caríssima Teresa Vergani, mais algumas histórias 

que não podem ser esquecidas nessa carta que incansavelmente 

escrevo. Antes de retomar as histórias, observei que a transparência do 

divino no Universo é uma ideia constante nos escritos do Velho do Rio, e 

por isso cada ser vivo é para ser cuidado e tratado com respeito. 

Voltemos a um dos aspectos basilares na obra de Robson Marques, em 

que a primeira forma de religião dele foi e é a poesia. Isso pode ser 

complementado com a justificativa de que,  

 

[...] pela fé e pelo rito, a religião constitui uma experiência 

poética de comunhão com o ser supremo ou com as 

potências cósmicas. O sentimento do sagrado, transe 

que transborda além da esfera religiosa, é um “elemento 

da estrutura da consciência” (Mircea Eliade) 

característico das mais fortes emoções poéticas (MORIN, 

2012a, p. 136) 

 

 Quando Robson Marques pensa sobre as poesias vai além da 

escrita de versos, e faz da sua vida um estilo espiritual de habitar o 

mundo. Para ele nem a ciência nem a filosofia são produtoras de 

verdades, somente o é a poesia. Ela que vai para além da composição 

de versos, métrica, melodia, ritmo, se situa no universo da criação 

poética, “literalmente do poético, do grego poiesis, genericamente 

criação, ou seja, sobre o que é próprio da poesia (ARISTÓTELES, 2011, p. 
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39). O poeta Robson Marques se comporta como um criador, um 

inventor, em que a sua poesia ensina a viver,  

 

Isso deixa claro que o poeta deve ser mais um criador de 

narrativas (roteiros) do que de versos, na medida em que 

é poeta devido à imitação, e esta sua imitação é das 

ações. Mesmo que sua poesia verse sobre eventos 

passados, não é por isso que ele é menos poeta, visto 

nada impedir que alguns eventos passados sejam tanto 

prováveis quanto possíveis, e é com base na 

probabilidade que o poeta cria a partir deles 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 56).  

 

As histórias narradas por Robson são em sua maioria tecidas na 

forma de poesia, compostas e atualizadas de tempos em tempos num 

movimento criativo e artístico. A arte em Robson funciona como um 

princípio organizador do seu pensamento e do mundo. De forma a 

evidenciar o papel da arte no trabalho intelectual e artístico do 

guardião de histórias, penso que a relação ciência e arte não devem 

ser opostas, mas complementares, pois 

 

O enriquecimento que a arte pode nos trazer origina-se 

em seu poder de nos relembrar harmonias que ficam fora 

do alcance da análise sistemática. Pode-se dizer que a 

arte literária, a arte pictórica e a arte musical compõem 

uma sequência de modos de expressão em que a 

renúncia cada vez mais ampla à definição, característica 

da comunicação humana, dá a fantasia uma liberdade 

maior de manifestação. Na poesia, em particular, esse 

propósito é alcançado pela justaposição de palavras 

relacionadas com situações observacionais mutáveis, 

com isso unindo emocionalmente múltiplos aspectos do 

conhecimento humano (BOHR, 1995, p. 101). 

 

 Cara Teresa, o Velho do Rio, por meio da poesia, procura criar 

vínculos afetivos aos conhecimentos que ele nomeia de absoluto, de 

aberto, de Deus. O entrelaçamento da arte e da espiritualidade em sua 

produção de conhecimentos é perceptível. Nele essa relação é nutrida 

pela história das pegadas dos dinossauros, pois, passados milhões de 

anos, o tempo ainda não pôde apagar as marcas de uma história que 
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sobreviveu às intempéries do clima. Ele escreve para não esquecer, 

para se reinventar, e para dar notícias de uma história que não pode 

ficar no passado. Essas três linguagens – ciências-arte-espiritualidade- se 

associadas a uma comunicação entre si podem cooperar com a 

ampliação e reforma das ciências modernas. Thuan (2002), em O 

agrimensor do cosmo, retoma a relevância de outras linguagens 

produtoras de sentidos e conhecimentos sobre a vida, 

  

A ciência é somente uma janela pela qual o humano 

percebe o real. A poesia, a literatura, a filosofia, a 

metafísica, a arte...são janelas igualmente válidas. Estes 

outros modos de conhecimento lançam igualmente um 

olhar sobre o real e tentam, à sua maneira, compreendê-

lo, e apreender o princípio que o governa (p. 46).  

  

A espiritualidade fundada na vida e no modo de pensar do 

guardião de histórias não expulsa o elemento humano de sua narrativa 

transreligiosa, não se assenta em um espiritualismo que nega a 

condição humana. E por isso, outro aspecto emerge da condição 

sapiens demens, ou seja, uma espiritualidade cósmica que carrega em 

sua constituição componentes construtivos e destrutivos, assim, ciência, 

arte e espiritualidade em Robson Marques são acompanhadas por uma 

dimensão ética. E ainda nesse contexto, Thuan alerta, frente ao perigo 

da fragmentação histórica entre ciência e espiritualidade, que “a 

ciência pode funcionar sem a espiritualidade. A espiritualidade pode 

funcionar sem a ciência. Mas o homem, para ser completo, para não 

esquecer sua humanidade, precisa das duas” (2002, p. 60).  

Antes de narrar o modo como penso a tessitura das histórias do 

Velho do Rio, é importante a situarmos em um contexto de 

espiritualidade. Ela é,  

 

[...] encarnada no mundo que interconecta as dimensões 

físicas, biológicas, ambientais políticas, culturais, estéticas 

e espirituais. Em síntese, uma antropologia fundamental, 
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complexa e transdisciplinar. Uma sugestão e uma 

estratégia para compreender o mundo e o homem de 

forma múltipla, diversa e interligada (ALMEIDA, 2017b, p. 

189).  

 

 A base religiosa de Robson é o cristianismo, desdobrado na 

cosmologia espírita (leitura d’O Livro dos Espíritos de Allan Kardec), o 

Velho do Rio pensa Deus como "Inteligência suprema, causa primária 

de todas as coisas" (2004, p. 18), ou princípio vital, o princípio da vida 

material e orgânica, comum a todos os seres vivos, das plantas, dos 

dinossauros e dos humanos. Disto resulta que uma Inteligência ou 

Entidade que abarca tudo o que existe não pode estar de fora, pois 

não há espaço em que não esteja aberta a alguns princípios do 

Budismo, como a compaixão, referenciando-se no líder espiritual Dalai-

Lama.  

 

Como não sou ateu, não sou católico, não sou agnóstico 

ou protestante, todavia, dou o maior grau ao ESPIRITISMO 

VERDADEIRO; por exemplo, admiro a filosofia de um Allan 

Kardec, de um Chico Xavier, de um Carlos Torres Pastorino, 

uma Joana de Angelis, um André Luiz, e por aí vai, contudo, 

não me meto em religião ou qualquer seita do Mundo. E, 

graças a Deus, isso não me faz falta nenhuma. O meu templo 

é o mundo.  (CRÔNICA – UMA MANSÃO OU UM MUSEU?!, ROBSON 

MARQUES, p. 1) 

E continua por meio de versos: Oh, Deus, oh, Deus, me responda 

Em que onda andará você. Que eu loucamente procuro. E só 

esbarro no estático escuro. Mas juro, não vou lhe esquecer. 

Pois a fé de um sertanejo bravo. Pode até um dia vacilar. 

Porém, jamais há de morrer...A poesia do Velho do Rio é 

acompanhada de uma oração: Porém, digo sempre, quando 

tentam me denegrir, quando buscam jogar lama e lôdo fétido 
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no meu rosto. Uso essa modesta oração que um espírito 

kardecista muito forte se orgulhou em me passar para me 

defender da maldade alheia, tão despudorada e desalmada... 

Deus pode e eu quero, por ninguém mais espero, jamais 

desespero, espero no Senhor! Ele me defende da inveja. E 

desarticula o rancor, pois, se ódio e asco, algém sente por 

mim. Logo, logo chegará ao fim. Então, sem rancor, eu troco 

o espinho pela flor. Não há troca melhor, não estou só, me 

bate palmas o absoluto!olha só, eu não possuo nada, mas na 

minha caminhada, estou de mãos dadas com o Senhor! Sei que 

esse “alguém” só quer status, prega ódio e esturra 

rancor... Porém, lá vou eu devagarzinho incólume e sem 

ódio, margeando a beira do caminho, do caminho do rio do 

peixe, sim sinhô, nos braços do meu Deus, este Deus imenso 

e protetor! Contra os bajuladores, nada de mágoa ou de 

rancor, eles tentam destruir o meu jardim, eu só lhes 

almejo PAZ e AMOR! E, devagarzinho com Deus eu vou 

espalhando o perfume da mais fina flor! Uso aqui as 

palavras de MANDELA: “Perdôo, mas não esqueço”, com o forte 

arremesso, sigo a caminhada, atravesso a minha pinguela, 

“quem vier atrás que bata a cancela”. Deus pode e eu quero, 

por ninguém mais espero, jamais desespero, espero no 

Senhor. Me vomitem ódio, asco, inveja, desprezo, humilhação 

e rancor, infeliz é quem usa disso... Eu só desejo paz e 

amor, graças a Deus, o meu advogado é o Senhor!Se alguém me 

atira espinho, com alegria retorno uma flor, devagar 

atravesso o deserto, nos braços cândidos do Senhor, alegre 

e satisfeito, manso, humilde e vencedor, ninguém contra 

mim, como? Se estou com o Senhor! 

Bons amigos, nem todos podem ser bons, mas todos podem 

resistir ao Mal. Então confesso, para finalizar, aprendi 

com o Dalai Lama, um dos mais consagrados mestres, uma bela 
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coisa: “As boas qualidades humanas são: Honestidade, 

Sinceridade e um bom coração – não podem ser compradas com 

dinheiro nem produzidas por máquinas ou mesmo pela mente. 

Nós chamamos isso de LUZ INTERIOR. Assim disse o mestre, e 

eu acrescento: ESSA É A ÚNICA LUZ QUE PRODUZ A VERDADEIRA 

FELICIDADE! Não digo isso como o Dalai Lama ou como alguém 

que tenha poderes ou talentos especiais. Não os tenho. Falo 

como ser humano, alguém como você, quer ser feliz e não 

sofrer. Por isso, não arredo o pé da minha fé! (ROBSON 

MARQUES, ENTREVISTA CONCEDIDA EM 2018). 

  

 O guardião de histórias não frequenta os templos das religiões 

oficiais, ele repete com frequência que o absoluto não é propriedade 

privada de ninguém, e que sua presença é um entusiasmo que move 

todas as coisas naturais e sobrenaturais. Pois é, Teresa, “essas questões 

ultrapassam o âmbito da ciência, mas como ser humano devemos 

abordá-las” (THUAN, 2002, p. 23). E por meio desse astrofísico pode-se 

compreender a cosmovisão do absoluto em Robson, “[...] para mim, 

Deus não é o Deus personificado, barbudo etc., que essa frase parece 

indicar. Para mim, Deus é antes um princípio criador: o princípio que 

regulou o universo” (THUAN, 2002, p. 19). 

 Sobre o Absoluto, o Velho do Rio se arrisca e escreve: “seja para 

quem Deus for, o meu Deus é justiça, bondade, piedade e amor” 

(MARQUES, 2015, p. 8). Robson não tem um compromisso com as 

religiões oficiais, mas com uma religião que abraça uma mística 

cósmica e política. E dessa forma, querida Teresa Vergani, compreendi 

a partir de Morin, em “Meu Caminho” que, “[...] o fenômeno místico não 

é monopólio das religiões clássicas, as que postulam a existência de 

Deus. Ele é um momento de poesia que torna adorável uma vida, que, 
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de outro modo, seria horrível. Nesse sentido, sejamos místicos!”(MORIN, 

2010d, p. 341).  

 O estado poético e estético são os que permitem a Robson o 

deslumbramento diante da vastidão do infinito, do inominável, do 

divino, e acredito que esteja próximo de uma concepção em que o 

sagrado é vivo na matéria. A partir disso, posso refletir que o absoluto 

está impresso em todas as partes do mundo, um caminho que se 

estende por diversas realidades e que não pode ser cativo de ninguém. 

Posso entender que somos filhos do cosmo, nosso nascimento e nossa 

morte estão conectados profundamente ao nascimento do universo, 

somos pó de estrelas, como nos lembra o astrofísico Thuan, em O 

agrimensor do cosmo. Na mesma direção segue Morin, ao pensar a 

história humana como um reflexo da história cósmica. 

 

E a história humana, torrente tumultuosa de criações e de 

destruições, despesas inusitadas de energia, mistura de 

racionalidade organizadora, ruído e furor, tem algo de 

bárbaro, de horrível, de atroz, de esplêndido, evocado 

pela história cósmica, como se esta tivesse gravado em 

nossa memória hereditária. O cosmo criou-nos à sua 

imagem (MORIN, 2012a, p. 28).   

 

Em Robson, as religiões oficiais não são rejeitadas, pois dispõem 

de narrativas sobre o mundo por meio das quais ele tece para si uma 

espiritualidade transreligiosa que tem no sagrado, enquanto 

experiência, a sua origem (NICOLESCU,1999, p. 137), composta de 

elementos naturais, sobrenaturais, de filosofias como o budismo e o 

espiritismo. Para o guardião, Deus não possui a imagem de uma pessoa, 

mas é percebido como sabedoria que mantém viva a criação. 

Análogo a isso, Sheldrake (2014, p. 341) sugere que “[...] essa mente 

cósmica é o mesmo que Deus? Só se Deus for concebido num espírito 

panteísta como a alma ou mente do universo”.  
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E associado a esse pensamento de que o universo é animado por 

uma força criadora e destruidora, de forma simultânea, Morin enfatiza 

que, “[...] como um ponto num holograma, carregamos, em nossa 

singularidade, não apenas toda a humanidade, toda a vida, mas 

também quase todo o cosmo, inclusive seu mistério que jaz no fundo de 

nossos seres” (MORIN, 2012a, p. 49). Robson compreende Deus como 

algo exterior ao mundo, mas o observa como princípio que organiza e 

desorganiza a natureza. E esse ponto de vista fica mais substancioso 

quando Spinoza dizia: “Tudo aquilo que é, é em Deus e nada pode, sem 

Deus, nem ser, nem ser concebido” (2017, p. 158).  

 O Velho do Rio aprendeu a rezar com um africano que se tornou 

amigo de sua família no Sítio Jangada, chamado Bonifácio Ferreira da 

Silva. Nas palavras de Robson, foi ele que o ensinou a valorizar a fé nas 

rezas e a respeitar os curandeiros.  Cara Teresa Vergani, compartilho 

com você alguns versos que visibilizam a presença do Bonifácio Ferreira 

da Silva, o negro rezador, amigo de Robson.  

 

Ah, me lembro muito bem 

Tinha uma casinha de taipa  

E uma gaita a tocar  

Casinha singela, simples, singular  

Onde morava o velho Bonifácio  

Que nos ensinava a rezar  

Após as brincadeiras de ossos 

Credo, Ave Maria, Pai Nossos 

Ele era “o querido” do lugar... 

 

Zezé e Idalina, moradores  

Mês de maio, mês das flores  

Bonifácio a cantarolar  
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Hinos, rezas e benditos 

Como aquele tempo era bonito 

Onde a gente se divertia  

Com o canto do sabiá da mata 

E o chirlheio da cotia.  

 

 Além de se comportar como um guardião de histórias e saberes, 

o Velho do Rio é um guardião espiritual. Para ele a espiritualidade inclui 

as religiões e as ultrapassa. Compreendo esse deslocamento 

epistemológico como um ato de reforma do que significa a religião. A 

concepção adotada nessa pesquisa é de religação, e por meio do 

guardião, assume outros significados, religar não só a práticas e 

ensinamentos, mas também as obras de arte, fonte de beleza, acesso 

ao sagrado. Assim a espiritualidade desse poeta inclui a arte como um 

princípio organizador do mundo. Reforço isso quando entendo que, 

acompanhando a reflexão de Leloup, que 

 

A linguagem do poeta, a linguagem da arte é talvez 

uma das linguagens que poderia ser utilizada para 

ousarmos falar a respeito de Deus porque trata-se de 

uma linguagem que não nos confina, não conceitualiza, 

não distribui rótulos, mas nos deixa livres e nos convida a 

fazer uma experiência, a empreender uma 

transformação (LELOUP, 2002, p. 106) 

 

Quando questionado sobre seu modo de ver a vida, afirma “[...] a 

minha espiritualidade é ver o que eu chamo de absoluto em todas as 

partes do mundo. Só pode ver quem tem esperança. É o meu 

entusiasmo”. Retornamos, com Morin e Cassé, à espiritualidade 

multiforme de Spinoza: 

 

Com isso, não retornamos à intuição de Spinoza? Ao 

rejeitar a ideia de um Deus exterior ao mundo, que o teria 

criado como se cria uma máquina ou um produto, e 

considerar que esse Deus não existe, Spinoza inscreve a 
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força criadora no interior do universo. (MORIN; CASSÉ, 

2008, p. 31) 

 

Essa espiritualidade múltipla toma a arte como um espaço de 

possibilidades. Em relação a isso, há um episódio que merece destaque, 

quando o velho narra que desce ao rio seco para escrever. É ali, 

naquele deserto, naquele vazio de potencialidades que a sua 

criatividade se faz caminho, se faz poesia.  

A vida e ideias de Robson Marques narram a capacidade da 

arte, enquanto linguagem, de iluminar o mundo. E isso deve-se a um 

dos atributos que compõe a noção de guardião de histórias como 

alguém movido por inspiração, mas não uma inspiração qualquer, 

como bem pensou Maurice Blanchot,   

 

A inspiração não significa nada mais que a anterioridade 

do poema em relação ao poeta... O poeta só existe 

depois do poema. A inspiração não é o dom de um 

segredo ou de uma palavra, a alguém já existente; ela é 

o dom da existência a alguém que não existe... do 

poema nasce o poeta (1997, p. 106-117). 

 

 A poesia para o Velho do Rio tornou-se um modo de existir, “em 

que a fonte mesma do símbolo, do mito e da magia ressurge no modo 

estético, renova-se sem descanso e acalma-nos” (MORIN, 2012, p. 184). 

O guardião do Vale dos dinossauros, em uma de suas correspondências 

escritas a mim no dia dez de agosto de 2016, comunica que 

 
Se o poeta disse que viver é perigoso. É verdade. Poeta 

não mente. Diz a verdade, para que os tolos não se 

arrisquem e caiam em abismos. Eles são seres 

humanamente bons, sensatos e atentos ao absoluto. 

Querem sempre ajudar, mostrar caminhos certos, e não 

veredas simulatórias e dificultar o bom da vida! (ROBSON 

MARQUES, CORRESPONDÊNCIA, 2016). 

 

 A arte e em especial a poesia é o espaço que permite ao Robson 

Marques exercitar a sua ciência, que comporta a sabedoria, a 
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criatividade e a improvisação, análogo ao que Almeida e Knobbe 

(2003, p. 140) reiteram “[...] a arte, seja exposta nas ruas ou nos museus, 

invoca, com muita propriedade e poesia, a natureza e a contradição 

do humano”. Isso vem sendo pensado há algum tempo pelo físico Niels 

Bohr, e creio que pode complementar a percepção de que arte e 

ciência são distintas, mas não opostas, e possuem métodos de 

compreensão do mundo.  

 

Apesar da inspiração exigida por toda obra de arte, 

talvez não seja irreverente comentar que, mesmo no 

auge de seu trabalho, o artista depende da mesma base 

humana comum em que nos sustentamos. Em particular, 

devemos reconhecer que uma palavra como 

improvisação, que vem à boca tão prontamente ao 

falarmos de realizações artísticas, aponta para um 

aspecto essencial a toda comunicação (BOHR, 1995, p. 

101).  

 

O Velho do Rio se aventura em pintar telas sobre a vida. Posso 

compartilhar contigo um fato que não pode ser desprezado. Há seis 

meses, no ano de 2018, ele ficou doente, e proibido pelo médico de ir 

ao Vale dos dinossauros. Ele mora na cidade de Sousa e todos os dias 

vai na sua bicicleta Monark para o Vale. Mediante tal impedimento, o 

Velho foi se dedicar às pinturas em sua casa, de forma que essa atitude 

o mantinha ligado à sua paixão pelo Vale. Acredito que ele cultivou em 

si mesmo aquilo que Morin chama de estado poético“[...] que possibilita 

o sentimento de superar os nossos próprios limites, de sermos capazes de 

comungar com o que nos ultrapassa (MORIN, 2012a, p. 138).   

Irei lhe contar pequenas histórias em que esses princípios se 

apresentam. O princípio da compaixão no Velho do Rio se expressa 

como amor à humanidade, como a amor à natureza. Ele vive a repetir 

que a compaixão é o que pode trazer a fraternidade universal, “...se eu 

ajudo o outro, estou construindo uma sólida escada na vida, sem criar 

calos ou feridas nas mãos...Aí, vou subindo devagarinho, suavemente 
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abrindo caminhos para a minha íngreme subida. O outro é a seiva, o 

incenso da essência que nos faz respirar a Vida... (MARQUES, 2016, p. 

34).  

Certo dia Robson Marques me contou que viu uma criança 

catando lixo na rua em Sousa, mas não era um lixo qualquer, era 

procurando restos de alimentos para se saciar, sinal de uma sociedade 

mundo baseada na posse, na criação de pessoas indesejáveis, 

descartáveis, despossuídas. Michel Serres observa que “assim fazem os 

donos do espaço. Possuidores do mundo, em volume, mas também em 

laço social. Os citados lixos” (SERRES, 2011, p. 76). Imediatamente chega 

e conta a história a dona Creuza, sua esposa, e depois ele escreve à 

rádio da cidade para expressar a sua indignação e chamar a atenção 

do povo para a compaixão. Em seus escritos ele não se cansa de 

lembrar de alguns pensamentos propostos por Dalai-Lama,  

 

[...] aprendi com o Dalai-Lama, um dos mais consagrados 

mestres, uma bela coisa: as boas qualidades humanas 

são: Honestidade, Sinceridade e um Bom coração – não 

podem ser compradas com dinheiro nem produzidas por 

máquinas ou mesmo pela mente. Nós chamamos isso de 

LUZ INTERIOR. Assim disse o Mestre, e eu acrescento: ESSA 

É A ÚNICA LUZ QUE PRODUZ A VERDADEIRA FELICIDADE! E 

essa Felicidade é a que nos transporta até a MANSÃO DE 

DEUS! (MARQUES, 2015, p. 47) 

 

  Esses princípios expressos na vida do Velho do Rio, podem 

contribuir com a vontade de reacender a memória de fraternidade e 

de amor que há em cada ser humano. Compaixão é amor, é perdão é 

o que constrói o universo em versos, princípios de educação com 

sabedoria (LAMA, 2008). 

 

A palavra UNIVERSO quer dizer  

Versos de amor 

Isso, comigo, a memória guardou 
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Por isto Albert Einstein disse:  

A MAIOR FORÇA DO UNIVERSO É O AMOR.  

Já o meu saudoso prof. Joaquim da Cintilante, disse:  

Há um tempão distante:  

SÓ O AMOR CONSTRÓI 

Numa mansão, numa espelunca, num “rói” 

Digo eu: sem amor 

Pessoa nenhuma no Mundo 

Pode ser herói! 

Poema – “Trovas” 

 

 A relação bem-mal emerge nos escritos do guardião espiritual, 

que não estaciona numa compreensão maniqueísta da vida, quando 

ele pensa que o mal pode servir como uma lição para viver. E que 

devemos usar da autorreflexão e nos perdoar antecipadamente, a nós 

e aos outros por suas errâncias. Certo dia o Velho do Rio, ao abrir a 

porteira do Sítio Jangada, foi tomado por uma sensação de mal-estar 

que, segundo ele, era uma entidade espiritual lhe sugerindo fazer o mal. 

Logo, se colocou a rezar e a pedir ao universo que trouxesse harmonia, 

equilíbrio.  

Compreendi o bem como princípio ético em Robson, pois “[...] a 

ética é, para os indivíduos autônomos e responsáveis, a expressão do 

imperativo da religação. Todo ato ético, vale repetir, é na realidade, 

um ato de religação, com o outro, com os seus, com a comunidade, 

com a humanidade e, em última instância, inserção na religação 

cósmica” (MORIN, 2011b, p. 36). Já o mal, “[...] é o desastre, o horror da 

condição humana. O mal existe, embora não exista princípio do Mal” 

(idem ibidem, p. 191).  

Influenciado pela cosmologia espírita, Marques compreende que 

se alguém te faz o mal, não retribua, pois o mal que o outro oferece só 
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ofende a ele mesmo.  O Velho do Rio reconhece que devemos resistir 

ao mal, e advoga que “nada há de faltar tempo algum quando se faz 

o bem e o justo!... Se o Universo vive em constante evolução, para que 

pressa?!” O Absoluto nunca será menor do que sua vontade. E sua 

vontade é criar sempre o Bem para o Bem. Esse ato espiritual de criar 

fez com que ele diversas vezes, ao pronunciar o absoluto como o 

princípio criador, o artista, por excelência, possibilitou a ele tomar para si 

o absoluto, Deus que talvez não seja o mesmo dos outros, como 

entusiasmo. Essa ideia está na base de seu processo artístico e criativo, 

de abraçar a arte como concepção de vida. Sobre essa cosmologia 

de ideias, as palavras do poeta Rilke, em A melodia das coisas, tornou-

se complementar,  

 

Por isso também aquele que faz dela sua concepção de 

vida, o artista, é a pessoa da última meta, que atravessa 

jovem os séculos, que não tem passado atrás de si. Os 

outros vêm e vão, ele perdura. Os outros têm Deus atrás 

de si como uma lembrança. Para o criador, Deus é a 

realização última, mais profunda. E quando os devotos 

dizem “Ele é”, e os tristes sentem “Ele foi”, o artista sorri: 

“Ele será”. E sua crença é mais do que crença; pois ele 

mesmo está construindo o seu Deus. A cada olhar, a 

cada reconhecimento, em cada uma de suas discretas 

alegrias o artista lhe acrescenta um poder e um nome, 

para que o Deus finalmente se complete num bisneto 

tardio, ornado de todos os poderes e todos os nomes 

(RILKE, 2011, p. 134).  

 

Com isso, o guardião espiritual elucida Deus, o Absoluto é tudo, “é 

como olhar e escutar o mar revolto e pacífico em movimento”, 

enquanto que o Diabo são todas as pessoas desonestas, que levantam 

falso, sonegam, roubam os pobres, abandonam crianças. Posso pensar 

a partir da narrativa do Velho guardião que Deus e o Diabo são a 

mesma coisa, são forças que engendram a ordem e a desordem do 

universo. Edgar Morin, em Meu Caminho, procurou pensar sobre a 

relação bem e mal. 
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[...] ambos têm uma fonte comum. Na origem do nosso 

universo, o que separa e o que interliga nasceram juntos: 

no princípio, Deus e o Diabo são a mesma coisa. O que 

separa – diabolus – é a fonte do mal. O que religa – 

religação – é a fonte do bem. Para mim, então, o bem 

significa a Amizade e o Amor que religam. O mal é o que 

separa, desintegra, destrói. O mal é a crueldade do 

mundo e a barbárie entre os seres humanos (MORIN, 

2010d, p. 240).  

  

Assim, cara Teresa como, resistir à crueldade do mundo? O Velho 

do Rio,por meio de seu trabalho solitário, aposta numa sociedade em 

que reine o amor, e destaca que “[...] acreditar é preciso; e nós 

acreditamos nos homens!” (MARQUES, 2012, p. 39). Para adicionar mais 

uma camada de sedimento epistemológico, Edgar Morin (idem ibidem, 

2010), sugere pensar em duas exigências éticas. A primeira exigência se 

dá no plano da resistência à crueldade do mundo e a luta contra as 

barbáries entre os humanos. Já a segunda exigência parte do que o 

autor chama de viver com poesia, que tem por base o amor, a 

fraternidade, a comunhão, o encantamento e o êxtase. Perante isso, é 

preciso civilizar a terra em prol de um futuro melhor. E para isso, a melhor 

estratégia para enfrentar a crueldade do mundo é o amor, o que Morin 

(2010) chama de fé ética. Esse amor,  

 

[...] nos ensina a resistir à crueldade do mundo, ele nos 

ensina a aceitar/recusar este mundo. Amor é também 

coragem. Ele nos permite viver na incerteza e na 

inquietude. Ele é o remédio para a angústia e a resposta 

para a morte, ele é a consolação (MORIN, 2010d, p. 240).  

 

Outro aspecto que é presente na obra do poeta e guardião é seu 

modo de conceber a morte, sim, para ele a morte é algo que 

acontece todos os dias, ele mesmo morre e renasce dia a dia. Esse 

pensamento pode estar associado a uma máxima filosófica de 

Heráclito, “viver de morte e morrer de vida...”. Essa relação entre vida e 

morte é da ordem da complementaridade entre um aparente 

antagonismo. Isso é perceptível, quando a,  
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A vida usa de astúcias para lutar contra a morte, ela 

integra em si mesma a morte que mesmo assim, não 

deixa de ser uma inimiga. Entretanto, é fatigante 

regenerar-se permanentemente. A longo prazo, o 

processo de degradação/regeneração altera-se e 

conduz irremediavelmente à morte. Finalmente, morre-se 

pelo fato de tentarmos rejuvenescer a qualquer preço.  

Morre-se de vida. Mas é como enunciado global que ela 

contém em si contradição, paradoxo e verdade luminosa 

(MORIN, 2014, p. 26).  

 

 Robson narra o que pensa sobre a morte por meio de uma poesia 

intitulada Foi tão de súbito, e arrisca-se a formular uma compreensão. 

Quanto à poesia,  

 

Foi tão de súbito 

Foi tão de súbito 

Que não deu para ver 

O vento sacudindo forte 

O febril esqueleto da Morte! 

E, diante do espelho lúcido 

Aparecia o meu corpo feio 

Não era corpo, era uma caveira 

Olhando a cova que se abria ao meio.  

Um baque súbito foi ouvido 

Como num estampido de uma bomba à toa 

E entre um e outro gemido 

A vida ainda era muito boa... 

Depois, foram passos soltos pela estrada  

Vagando lentos, contando hora... 

Aí eram os meus próprios passos 

Me levando embora! 

20 de junho de 1981 

Robson Araújo Marques, o Velho do Rio 
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 Essa poesia sobre a morte me levou a compreender que Robson a 

entende como uma passagem, todos somos passantes nessa vida. Ele 

ainda enfatiza: “Qual morte?! Não existe morte, existe transformação, 

existem mutações, mudanças... E tenho certeza de que depois de 

passar por esta vida, voltarei, tenho certeza, com os mesmos propósitos, 

as mesmas ideias”. Essa narrativa se liga ao pensamento de Edgar 

Morin, em “O homem e a morte”, quando propõe que,  

 

O homem é transitório, mas isso mesmo ilumina o que 

Fourier chamava a sua natureza “pivotal”. O fluxo 

microcósmico e o fluxo macrocósmico penetram ambos 

nele. O homem é, com efeito, por um lado, irrigado, 

iluminado e destruído pelo caos quântico 

perpetuamente nascente, e por outro, empanturra-se de 

fotões solares e repercute como um eco tudo o que vibra 

no céu. Essa natureza dupla, presente e ativa nele, é 

precisamente a natureza da vida, de que ele é a 

imagem, o concentrado, o produto. O homem traz 

consigo o mistério da vida, a qual por sua vez traz consigo 

o mistério do mundo. É o bionauta da “nave espacial 

Terra”. É o depositário e o actor hic et nunc do destino 

biótico. É o filho e o pastor das nucleoproteínas que o 

impelem e que ele conduz entre o indefinido e o inifinito 

(MORIN, 1970, p. 327).  

 

 Assim, a morte é um fenômeno de ordem complexa, “[...] fala-se 

dela como de um sono, de uma viagem, de um nascimento, de uma 

doença, de um acidente, de um malefício, de uma entrada para a 

morada dos antepassados, e, o mais das vezes, de tudo isto ao mesmo 

tempo (MORIN, 1970, p, 25).  Dessa forma, a morte não é o fim da vida, 

talvez uma passagem para um incerto espaço de vida, onde a,  

 

A nova aventura não consiste em assegurarmo-nos da 

propriedade do planeta Terra, do seu subúrbio Lua ou até 

do sistema solar e de um talhão galáxico, mas sim em, 

impelidos pelo amor e pela curiosidade, nos dedicarmos 

à itinerância para os aléns, entregues ao acaso, à 

incerteza, à morte (MORIN, 1970, p. 327).  
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Ele também se aventura nas artes plásticas, cria pinturas, 

desenhos. Quando perguntei a ele sobre de onde vem a inspiração 

para compor suas as telas, ele afirma que não sabe, e que esse 

processo criativo é maior que ele. É por meio dessas obras de arte que o 

guardião espiritual pode se eternizar, isto é, seu trabalho artístico ganha 

independência e leva sua existência como uma marca que atravessará 

a história. Então, querida Teresa Vergani, ponho em destaque, seguindo 

Comte-Sponville, que 

 

O problema é o da origem da obra de arte. O bom senso 

responde que a origem da obra é o artista, o que, sem 

dúvida, não está errado. Há um problema, porém, 

porque é comum o artista viver a criação de sua obra 

como um dom de origem estranha, que ele recebe muito 

mais do que produz. Não apenas porque o dom é, 

justamente, um dom, mas porque ele não basta. O 

homem dotado nem sempre é inspirado. São presentes 

inesperados que o homem recebe do alto, a serem 

considerados como puros filhos de Deus, que o homem 

deve acolher com fervorosas ações de graças e 

venerar... Donde o tema da inspiração, a que muitas 

vezes é reduzido todo mistério da criação artística. Se a 

obra é superior ao artista, como poderia tirar deste seu ser 

e seu valor? Ela tem de vir de alguma outra parte, 

portanto... A inspiração é essa outra parte, ou dela 

emana. Só há criação pelo sopro, e só há sopro Espírito. 

Só há inspiração divina (COMTE-SPONVILLE, 2006, p. 232-

233).  

 A arte em Robson Marques é imortal, ficará na história, como as 

pegadas dos dinossauros, e adquire um sentido espiritual, na medida 

em que possibilita expressar um estado estético que, nas palavras de 

Edgar Morin, em O Paradigma Perdido – a natureza humana, é 

formulado por meio de uma questão: 

 

Qual é o sentido deste novo fenômeno? Aqui opõem-se 

geralmente duas interpretações, uma que reconhece 

pura e simplesmente o aparecimento de uma atividade 

artística e de uma via estética, que encontram a 

finalidade ritual e mágica. Na nossa opinião, podem 

muito bem combinar-se as duas interpretações, tanto 
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mais que defendemos nas outras obras (Morin, 1956, 

1972) que os fenômenos mágicos são potencialmente 

estéticos e que os fenômenos estéticos são 

potencialmente mágicos (MORIN, 1973, p. 98).  

 

 No guardião espiritual, em consonância com Morin, “a arte vai, 

por um lado, brincar e inventar formas. Repetimos que esta reprodução 

e esta invenção vão inscrever-se no quadro da magia, da religião e, de 

maneira geral, das atividades sociais, mas vão, sobretudo, satisfazer um 

prazer, uma emoção, propriamente estéticas” (MORIN, 1973a.b, p. 102).  

 Então, querida Teresa Vergani, o guardião de histórias tem se feito 

história para toda a humanidade, e pode deixar como legado uma 

sabedoria que tem na curiosidade e na obstinação sua raiz. Robson 

Marques é um artista, “é uma criança que se recusa a deixar de crescer 

e aposta na semente da ’eterna novidade‘ plantada no terreno da 

fantasia” (OLIVEIRA, 2013, p. 111). Ele testemunha a imortalidade do 

espírito, pois seu entusiasmo transformado em obra de arte é imortal, e 

por isso o poeta guardião não pode morrer. Nesse mesmo contexto, 

vinculo as realizações no âmbito da arte do velho poeta com a 

compreensão de arte do poeta da termodinâmica, Ilya Prigogine, na 

obra Diálogos com cientistas e sábios, em que  

 

A arte é, essencialmente, a expressão de algo 

fundamental na natureza. Nela, vemos irreversibilidade e 

imprevisibilidade. E essas são as características que 

gostaríamos de emprestar tanto ao universo quanto a 

uma obra de arte. ...Em outras palavras, que fazemos é 

marcar nossa presença, datar a pedra. (WEBER, 1986, p. 

237-238) 

 

Em muitos dos escritos, como crônicas e poesias, o guardião de 

histórias além de denunciar os problemas que envolvem a cidade 

sorriso, também se refere a Deus. Ele foi capaz de criticar uma 

concepção de Deus que fecha os olhos para a pobreza e para a 

miséria, pois segundo ele as pessoas revelam esse Deus em seus valores 
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e em suas ações. Para ilustrar essa realidade de injustiça social, o 

cronista – o Velho do Rio -  apresenta a crônica Um cão entre os 

homens, narrando a história de um homem chamado Montoro, sempre 

a vagar pelo mundo esbravejando, e tomado por uma triste lucidez se 

revoltava contra Deus e o mundo,  

Porque foi que você me jogou aqui nesse mundo, hein, 

Deus? Meu destino é esse, é? Morrer de fome, de solidão, 

não ter nada, viver de arribada, aguentar abuso, pedir 

esmolas pra sobreviver, para não morrer? Até que seria bom 

morrer, mas não assim desse jeito, não assim. Porque foi 

você que me fez, hein? Me diga, me responda. Tem medo dos 

poderosos, é isso? Pois eu não tenho medo de ninguém. Só 

que não posso dizer nada, porque a última vez que disse a 

verdade, fui surrado sem dó, apanhei que só cachorro. E não 

só é bem isso: não sou homem do piar, viu? Olhe aqui: você 

está satisfeito comigo, tá? Nem rezar eu sei; e dizem que 

você gosta de reza. Não sei se estou contra ou a favor de 

você agora que me sinto tão só, afastado dos homens, sem 

esperanças na vida, porque nada dá certo em meu favor... 

Desculpe só estou lhe magoando, pois eu não quero que você 

fique com queixa de mim... Mas pra que foi que você me fez, 

me diga? Uma vida dessa, nem pra cachorro... 

 Até você, você, Deus me traiu. Tá vendo? Estou 

liquidado, morto. E eu pedia apenas um pouco de liberdade 

para viver menos aperreado... Isso não é vida Deuuusss! Eu 

vi cachorros devorando coquetéis, e andei milhares de 

quilômetros a procura de uma fatia de pão, e só encontrei 

nagaça e repúdio de todos... Mas isso não vai continuar 

assim...Sabe, Deus, eu vou voltar pra vingança...pra 

vingança! 

Robson Marques. Um cão entre os homens, 1975, p. 53 
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É o Deus dos ricos que cala os pobres. Para Robson o Absoluto é a 

compaixão, é se doer com a dor dos mais sofridos do sistema 

capitalista. Análogo a esse pensamento, Heisenberg, em A parte e o 

todo pergunta-se como Deus permite tanta miséria e injustiça, a 

exploração dos pobres pelos ricos e todos os outros horrores que ele 

poderia impedir (1996, p. 105). Em um tom de revolta, a arte do 

guardião vai às ruas do mundo e ganha uma moldura política. 

Destaco umas palavras ditas por você, Teresa, na apresentação-

testemunho da obra Ciclos e Metamorfoses (ALMEIDA; KONOBBE, 2003), 

e as tomo emprestadas para dizer ao mundo que a sabedoria do Velho 

do Rio pode contribuir com um pensar bem, com uma educação para 

vida tendo por sustentáculo um dos princípios da espiritualidade do 

guardião – “A Terra é nossa mãe!” (LAMA, 2002, p. 31), pois “[...] levanta-

se igualmente para fitar a sanidade das loucuras, a ciência mais prenha 

de seiva indomável, a tradição abandonada, mas devorada pela fé 

mais nua” (p. 6).  

Que o Absoluto te beije com a mais bela poesia!  

Atenciosamente, 

Luan Gomes  
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Figura 3 -  Robson Marques e as pequenas estatuetas de dinossauros (2018).  

 
Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral.  

 
Figura 4 – Robson Marques e a sua bicicleta Monark no Vale dos Dinossauros (2018). 

 
  Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 5 – Robson Marques e Luan Gomes conversando sobre as pegadas dos 

dinossauros (2018).  

     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
 

Figura 6 – Robson Marques e Luan Gomes em diálogo (2018). 

     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 7 – Robson Marques ensinando Luan Gomes a arte de escutar (2018). 

     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
 
Figura 8 – Lado a lado ciências e tradição (2018). 

 
     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 9 – Abraço de Robson Marques nas árvores do Vale dos Dinossauros (2018) 

 
      Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 10 – O exercício de escuta das árvores no Vale dos Dinossauros (2018).  

 
     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 11- Robson Marques mostrando o caminho para chegar às pegadas dos 

dinossauros (2018). 

 
     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 12 – Casa de Robson Marques no Sítio Jangada, Zona Rural de Sousa/PB (2018). 

 
     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 



144 

 

 

 

Figura 13 – Uma narrativa tecida pelos pés do guardião de saberes (2018). 

 
Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 14 – O caminho que dá acesso ao Sítio Jangada (2018).  

 
     Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 15 – Robson Marques – o poeta(2018)              Figura 16 – Os saguis e o guardião             

          
Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral (2016, 2018) 

 

Figura 17 - Escultura de um dinossauro no Vale dos Dinossauros (2016). 

 
Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 168 – Robson e Dona Creuza, sua esposa (2017).  

 
Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 

 

 

Figura 179 – O Paleontólogo Giuseppe Leonardi sendo entrevistado em Sousa/PB.  

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 20 e 21 – Robson e as pegadas dos dinossauros.                                              

  
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 182 – Robson e um geólogo exibindo uma pegada encontrada.  

 
        Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 193 – Robson e as escavações no Vale dos dinossauros 

   
 Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 

 
Figura 204 – Robson com estudantes de Biologia – a pele da serpente. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 215 – Robson Marques aconselhando. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 26 – Sobre o caminho da passagem das pedras – pegadas dos dinossauros. 

 
                            Fonte: Marvin, Gomes. Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 227 – Geólogos, Paleontólogos e o guardião de saberes – Identificação das 

pegadas dos dinossauros. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 28 – Giuseppe Leonardi e as pegadas dos dinossauros. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 
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Figura 29 – Robson, o pesquisador, o poeta e o cronista (2018). 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral. 

 

Figura 30 – Pintura 01, Robson Marques  

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 



152 

 

 

 

Figura 31 – Pintura 02, Robson Marques  

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

 

Figura 32 – Pintura 03, Robson Marques 

 
     Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 33 – Pintura 04, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

 

Figura 34 – Pintura 05, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 35 – Pintura 06, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 36 – Pintura 07, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 37 – Pintura 08, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 38 – Pintura 09, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 39 – Pintura 10, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 40 – Pintura 11, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 41 – Pintura 12, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 42 -Pintura 13, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 



158 

 

 

 

Figura 43 – Pintura 14, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 44 – Pintura 15, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 45 – Pintura 16, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 46 – Pintura 17, Robson Marques  

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 47: Pintura 18, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 48: Pintura 19, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 49 – Pintura 20, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 50 – Pintura 21, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 



162 

 

 

 

Figura 51 – Pintura 22, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 52 – Pintura 23, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Figura 53: Pintura 24, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 

Figura 54: Pintura 25, Robson Marques 

 
Fonte: Acervo de pesquisa doutoral (2017). 
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Natal-RN, 2018 

Caro Mestre Daniel Munduruku,  

 A escrita dessa carta se deve a dois momentos particulares de 

minha formação, e penso que é algo que conecta o seu pensamento e 

o de Robson Marques, guardião de histórias, tema dessa tese de 

doutorado. O fato de vocês dois serem marcados pelas histórias que os 

seus avôs contavam, o avô do Velho do Rio, Anísio Fausto da Silva e o 

seu avô Apolinário, presenças ancestrais que sustentam a base da 

sabedoria de vocês.  

 Contar história é também educar para sonhar, pois a educação 

do ocidente tem se preocupado com fins utilitários. O trabalho que 

vocês dois realizam apontam para uma antropolítica da educação, isto 

é, uma educação para a vida, apoiada em sabedorias milenares, na fé 

ética, na solidariedade, na fraternidade universal, numa outra 

civilização que não tenha por base apenas o progresso, mas a conexão 

com a condição terrena. Pois nossas histórias são marcadas por outras 

histórias anteriores às nossas, como heranças que podem nos conduzir 

ao oco do mundo, lugar de regeneração da condição humana, de 

uma política de civilização oposta a mercantilização da vida, e uma 

política de humanidade baseada na cidadania planetária.  

Caro Daniel, entendi que Robson Marques, ao denunciar os 

problemas do sertão paraibano, pela poesia, pelas crônicas, assumiu 

para si um projeto de educação, cujo tema principal é a politização da 

vida e ideias. Para dar continuidade a esse ensaio, apresento a CARTA 

PARA ULTRAPASSAR A EDUCAÇÃO UTILITÁRIA, já assumida como um 

compromisso ético-político pelos habitantes do oco do mundo, tão 

urgente e necessária para resistir aos retrocessos nos direitos humanos e 

sociais do mundo contemporâneo. Abraços! 

Luan Gomes 
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CARTA PARA ULTRAPASSAR A EDUCAÇÃO UTILITÁRIA  

 

Estimado educador Daniel Munduruku, 

 

Decidi escrever-lhe por quatro motivos. O primeiro, porque és 

amigo do Grupo de Estudos da Complexidade e realizas com ele uma 

simbiose em vida e ideias. O segundo se refere ao seu compromisso 

ético e político com os saberes tradição. O terceiro diz respeito a algo 

que escutei em uma das suas falas na defesa de tese de doutorado do 

colega Jair Moisés, em que você afirmava sobre o fato de entre as 

populações tradicionais existirem pesquisadores, narradores de histórias. 

O quarto, a sua militância política por uma educação que aposte na 

integralidade do ser humano e que não seja mais associada a uma 

mercadoria.  

Esses motivos me deram a possibilidade de te dar notícias de 

como venho, ao longo do processo doutoral, estudando e ruminando o 

modo de pensar do intelectual da tradição (ALMEIDA, 2017b) Robson 

Marques, um velho guardião de 74 anos que mora no sertão paraibano. 

Por mais de quarenta anos, o Velho do Rio, como também é 

conhecido, vem atuando como um guardião do Sítio Paleontológico 

Vale dos Dinossauros, na cidade de Sousa/PB. Situar esse poeta na 

cultura foi compreendê-lo como um guardião de histórias, que tem 

início com as pegadas dos dinossauros, habitantes ancestrais nas terras 

do oco do mundo. Por isso, caro Daniel, voltei ao ponto disparador 

dessa tese, quando li pela primeira vez o livro O dom da história – Uma 

fábula sobre o que é suficiente,da pensadora Clarissa Pinkola Estés. 

Retomo, nesse instante, essa obra para realizar um autoexame e 

recolocar uma questão:o que é suficiente no modo de pensar do Velho 

do Rio, como ele mesmo se nomeia?  

A história que conto de Robson pode ser contada de outra forma 

por ele mesmo, e por isso não me arroguei a uma vontade de descrever 
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tudo sobre ele. O que fiz? Exercitei um pensar bem e uma arte de 

escutar a sabedoria desse velho guardião que aprendeu o valor das 

histórias com as pegadas dos ancestrais dinossauros. Isso se afina a uma 

afirmação que escrevestes no livro Mundurukando:“A gente tem de 

contar histórias e, por elas, dar sentido à existência das pessoas e à 

nossa própria existência” (MUNDURUKU, 2010, p. 33). Em um dos meus 

encontros com o guardião de histórias, ele narrou como aprendeu a 

historiar. Diz ele: 

 

Quando me perguntam o que é ser um guardião do Vale 

dos dinossauros, penso que é por causa das pegadas dos meus 

parentes dinossauros. Mas, há algo que posso acrescentar a 

esse acontecimento, desde criança escutei a tia Olímpia 

contar histórias de trancoso, e ali eu comecei a fantasiar, 

a imaginar. A imaginação é real, e não preciso ter dúvidas 

disso. Imagine só, quanto as pegadas, elas me revelam que 

animais grandes viveram ali, e que ali a natureza viva se 

manifestava como queria. Então escute bem, a natureza é a 

primeira narradora de histórias viva, e a maior da 

humanidade, ela se expressa em todos os elementos, no 

vento, no fogo, na água, na terra. Assim quando eu escutei 

a história das pegadas dos dinossauros do meu avô Anísio 

Fausto da Silva, primeiro contava aquela história como uma 

herança, depois como um compromisso com a humanidade. A 

natureza foi a responsável por manter as pegadas marcadas 

na lama, que se transformou em rocha pela ação do tempo. Em 

cada camada de terra que escavamos ali no Vale dos 

dinossauros, eu e o meu amigo Giuseppe Leonardi, 

descobríamos uma idade da terra, ah! Uma idade da vida, 

então quando conto e reconto essa história hoje, vou 

acrescentando sempre coisas novas, a história é antiga, mas 

eu a atualizo, entende, e ela não deixa de ser verdadeira. 
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Outro detalhe que preciso dizer, é que a maioria dos 

visitantes do Vale me procuram para narrar a história das 

pegadas, eu cá comigo, que isso pode ser porque eu narro 

com paixão, não se pode narrar uma história “pei pá”, tem 

que envolver e criar o cenário para as pessoas, e o melhor 

é quando você vê o sorriso delas de alegria. Se você quer 

ser um narrador de história não deixe de imaginar, não 

perca a criança dentro de você, e use isso para o bem da 

humanidade. Estamos precisando de novos narradores, de 

contadores, eles se acabando. Essa sociedade do whatsapp 

não sabe o que é contar histórias, vive no mundo do lucrar, 

do consumir, onde o dinheiro é a moeda para tudo. A 

história não tem preço, levam sabedorias dos antepassados, 

dos meus velhos avós.  

 

Caro Daniel, há alguns aspectos que eu quero destacar desse 

fragmento de carta sobre os narradores de história que o Velho do Rio 

nos contou. Compreendi que a leitura que o Robson faz da história das 

pegadas dos dinossauros se expressa enquanto um fenômeno 

complexo, pois não se trata de contar somente a história, mas de vivê-la 

a cada instante que se conta. Me faz recordar quando você, no seu 

livro Mundurukando, traz um princípio filosófico de nos compreendermos 

como um fio da teia da vida. E como parte dessas camadas da história 

da vida e do humano, o pensador Ilya Prigogine compôs uma reflexão 

que borra as fronteiras de uma concepção de uma história tratada 

como linear, parada no passado, sem imaginação e fantasia, e nos 

contempla com uma noção de história mais ampla,  

 

Em meu livro, chego até dizer que é um pouco como 

Sherazade e as mil e uma noites. A jovem conta uma 

história e depois pára para contar outra. Da mesma 

forma, há uma história da matéria, no interior da qual há 

uma história da vida, na qual há finalmente nossa própria 

história (PRIGOGINE, 2002, p. 26).  
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 Somos parte de uma grande narrativa a qual, como afirma o 

poeta da termodinâmica, se compõe de outras histórias. É nessa forma 

de narrar o mundo que o Velho do Rio constrói os seus escritos. E por 

isso, Daniel, penso que ele é um exímio narrador de histórias, pois por 

meio disso troca experiências, que podem ser tomadas como matéria a 

ser incorporada em outras histórias. Ele costuma verbalizar que usa da 

narração de histórias para propor conselhos, disseminar ideias que 

precisam germinar no mundo, na humanidade, valores humanitários de 

igualdade, justiça social e fraternidade que estão cada vez mais 

escassos com o fortalecimento do quadrimotor ciência, capitalismo, 

indústria e mercado (MORIN, 2011d), que engendra a formação 

geopolítica do mundo.  

E os conselhos? A filha mais nova de Robson Marques, Renata 

Marques, relembrou que o seu pai, o guardião, frequentemente lhe 

escreve cartas, recheadas de poesias, e nessas poesias ele tece uma 

oportunidade de lhe dar conselhos, assim, Munduruku, fui percebendo 

na compreensão do modo de pensar de Robson algo que o identifica 

ao “narrador” descrito por Walter Benjamin, pois   

 

[...] o narrador é um homem que sabe dar conselhos. 

Mas, se “dar conselhos” parece hoje algo de antiquado, 

é porque as experiências estão deixando de ser 

comunicáveis. Em consequência, não podemos dar 

conselhos nem a nós mesmos nem aos outros. Aconselhar 

é menos responder a uma pergunta que fazer uma 

sugestão sobre a continuação de uma história que está 

sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário 

primeiro saber narrar a história (sem contar que um 

homem só é receptivo a um conselho na medida em que 

verbaliza a sua situação). O conselho tecido na 

substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A 

arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o 

lado épico da verdade- está em extinção. Porém esse 

processo vem de longe. Nada seria menos tolo que ver 

nele um “sintoma de decadência” ou uma característica 

“moderna”. Na realidade, esse processo, que expulsa 

gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao 



169 

 

 

 

mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está 

desaparecendo, tem se desenvolvido 

concomitantemente com toda uma evolução secular de 

forças produtivas (BENJAMIN, 2012, p. 200-201).   

 

O Velho do Rio resiste em meio ao avanço do progresso e da 

tecnociência como medidor de todas as relações humanas. Pois ele 

compreendeu que,  

 

A especialização própria da tecnologia comporta 

grande dificuldade para se conseguir um olhar de 

conjunto. A fragmentação do saber realiza a sua função 

no momento de se obter aplicações concretas, mas 

frequentemente leva a perder o sentido da totalidade, 

das relações que existem entre as coisas, do horizonte 

alargado: um sentido que se torna irrelevante. Isto 

impede de individuar caminhos adequados para resolver 

os problemas mais complexos do mundo atual, sobretudo 

os do meio ambiente e dos pobres, que não se podem 

enfrentar a partir de uma única perspectiva nem de um 

único tipo de interesses. Uma ciência, que pretenda 

oferecer soluções para os grandes problemas, deveria 

necessariamente ter em conta tudo o que o 

conhecimento gerou nas outras áreas do saber, incluindo 

a filosofia e a ética social. Mas este é atualmente um 

procedimento difícil de seguir. Por isso também não se 

consegue reconhecer verdadeiros horizontes éticos de 

referência. A vida passa a ser uma rendição às 

circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida 

como o recurso principal para interpretar a existência. Na 

realidade concreta que nos interpela, aparecem vários 

sintomas que mostram os erros, tais como a degradação 

ambiental, a ansiedade, a pedra do sentido da vida e da 

convivência social. Assim se demonstra uma vez mais que 

a realidade é superior à ideia (FRANCISCO, 2015, p. 70).  

 

Prova disso é a sua crítica ao estudar para ter um diploma, sem 

ter prazer de pensar, de escrever poesia para seduzir e encantar, o 

prazer de criar sem ter a pressa de publicar. Desse contexto, caro 

Daniel, quero lhe contar como ele compreende o que é a educação 

para a vida, e penso que nesse ponto há uma afinidade entre os 

pensamentos de vocês dois.  
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 Primeiro, a crítica realizada por Robson ao imediatismo que 

permeia a vida do século XXI tem por base uma concepção de 

humano que vai além do viver para consumir, de fazer atividades que 

visem somente o lucro, de submeter os ideais a desesperança tecida 

nos meandros do capitalismo mundializado e financeiro. Nesse contexto 

o homem se submete a situações de sobrevivência e não se realiza 

como humano em suas capacidades intelectuais, tornando-se uma 

mercadoria. Por isso, alinha-se ao pensamento de Marx quando este 

último entende que  

 

A produção produz o homem não somente como uma 

mercadoria, a mercadoria humana, o homem e a 

determinação da mercadoria; ela o produz, nesta 

determinação respectiva, precisamente como um ser 

desumanizado (entermenschtes Weses) tanto espiritual 

quanto corporalmente – imoralidade, deformação, 

embrutecimento de trabalhadores e capitalistas. Seu 

produto é a mercadoria consciente-de-si e autoativa, ... 

a mercadoria humana. ... (MARX, 2010, p. 93).  

 

Não seria uma retomada daquilo que é urgente e essencial no 

humano, educar para depois saber como usar o whatsapp, e não 

tornar o aplicativo virtual como uma espécie de mente parasita dos 

humanos neste século? Quanto a isso, o Velho do Rio aponta que as 

pessoas não têm mais tempo para escutar histórias, quanto mais para 

narrar, o egoísmo e a falta de altruísmo se estabeleceram e se 

naturalizaram nesse mundo em que tudo é lucro. O estudo da 

sabedoria do guardião de saberes narra um retorno fundamental a 

uma concepção mais ampla e complexa de ser humano e educação. 

Essa concepção “deve se basear no ensinamento dos sentidos, tem de 

passar pelo ensinamento do presente” (MUNDURUKU, 2010, p. 41).  

Educar para vida é o essencial e o urgente neste século XXI, 

porque estamos vivendo uma crise de ordem planetária, crise que se 

desdobra em policrises, nas suas dimensões social, política, religiosa, 

ambiental, ecológica. Como resolver essa crise? Ah!, essa não é 
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pergunta adequada. Poderia ser, por que ainda não nos 

compreendemos como um planeta, como filhos da terra? Isso quer 

dizer que os problemas do mundo contemporâneo não podem ser 

compreendidos de forma fragmentada, fronteirizada. Há que se ocupar 

de uma leitura multidimensional dos problemas do globo. Como pistas 

de uma educação complexa, o Velho do Rio propõe o ensino da 

condição humana, tomando os saberes da literatura, as histórias 

tradicionais, a literatura de cordel como meios de reforma do 

pensamento, no cerne de uma ciência que serve ao mercado e 

esquece de retornar a uma compreensão complexa de humano. 

Aliado a essa base ontológica e complexa, o humano, diz Marx, 

 

[...] não é apenas ser natural, mas ser natural humano, 

isto é, ser existente para si mesmo (für sich selbst seindes 

wesen), por isso, ser genérico, que, enquanto tal, tem de 

atuar e confirmar-se tanto em seu ser quanto em seu 

saber. Consequentemente, nem os objetos humanos são 

os objetos naturais assim como estes se oferecem 

imediatamente, nem o sentido humano, tal como é 

imediata e objetivamente, é sensibilidade humana, 

objetividade humana. A natureza não está, nem objetiva 

nem subjetivamente, imediatamente disponível ao ser 

humano de modo adequado. E como tudo o que é 

natural tem de começar, assim também o homem como 

seu ato de gênese a história, que é, porém, para ele, 

uma [história] sabida e, por isso, enquanto ato de gênese 

com consciência, é ato de gênese que se suprassume 

(sich aufhebender Entstehungsakt). A história é a 

verdadeira história natural do homem (MARX, 2010, p. 

128).  

 

É nessa relação hologramática entre a história do Vale dos 

dinossauros e sua própria história que o Velho do Rio se expressa de 

maneira múltipla enquanto poeta, artista plástico, guardião de saberes, 

narrador, cronista, sem perder de vista o seu lugar no mundo. Ele é o 

narrador que aprendeu a contar histórias escutando as pegadas dos 

ancestrais dinossauros, observando a fauna e flora que compõem o 

Vale dos dinossauros, e dessa forma ele “retira da experiência o que ele 
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conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora 

as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 2012, p. 

201).  

Caro Daniel Munduruku, a educação para a vida é um dos 

princípios caros a você e ao guardião, isso reforça a qualidade do 

educar contando histórias (ALMEIDA, 2017a). O Velho do Rio ainda 

insiste que as escolas, as universidades, instituições consideradas 

produtoras de conhecimento, têm esquecido de mostrar o valor das 

histórias, em detrimento de uma educação baseada na inovação, nas 

necessidades do mercado, na competição desleal, e acrescenta que 

hoje vivemos na terra sem saber como cuidarmos dela.  

Aonde foi parar a verdadeira educação que não quis 

permanecer nos ambientes universitários? Ele ainda repete: os saberes 

ancestrais não podem ser vendidos, não podem ser comprados, por 

dinheiro algum, não é a mesma coisa que escolher um curso por que 

vai dar dinheiro, não! É se sentir parte de uma vida maior que a sua, e 

essa sabedoria não pode ser vendida, aliás, não interessa aos cofres 

bancários.  Isso me fez recordar de uma reflexão que você, Daniel, faz, 

ao pensar bem o contador de histórias, e peço licença para tomar essa 

sua compreensão para caracterizar a educação que Robson Marques 

vem construindo ao longo de sua vida de guardião.  

 

A educação da mente para compreender essa 

concepção passa pelos contadores de história. Quem 

são eles? São os que trazem para o presente o passado 

memorial. São aquelas pessoas, homens e mulheres, que 

assumiram o papel relevante de “manter o céu 

suspenso”, conforme a compreensão guarani. São os que 

leem e releem o tempo, tornando-o circular. Quase 

sempre são velhos que já sentiram a passagem do tempo 

em seus corpos. São os guardiões da memória. Para 

muitos dos povos originários, esses anciões são como uma 

enorme biblioteca que guarda a memória ancestral. Daí 

sua importância para a manutenção da vida e do 

sentido (MUNDURUKU, 2010, p. 57).  
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 Esses guardiões de saberes de outros mundos que não 

operam pela lógica do capitalismo, do progresso desenfreado, são 

nômades no pensamento e no espírito. Robson Marques vive esse 

nomadismo em sua vida e ideias. Além de politizar ações e 

pensamentos, esse cronista bem diz,  

 

Tentando fugir de mim 

 

[...] para ser alguma coisa na vida, é preciso 

caminhar... 

O sol estava quente, mas eu tinha necessidade de 

caminhar, de sair estrada afora, procurando chegar em algum 

lugar, parar, descansar de uma nostálgica caminhada pelas 

asas do tempo...ouvir o mavioso e divino cântico dos 

pássaros livres para amenizar a alma sofrida e arrancar dos 

meus olhos a imagem de tantas cenas negativas, de tantos 

escândalos, de tantas misérias, de tanto desespero e tantas 

injustiças sociais. Deixei a cidade nas costas e não sentia 

nenhuma saudade nem vontade de olhar para trás, de 

contemplá-la, de ver seus palacetes e a miséria dos seus 

casebres desengonçados e descatembados. Quanto mais andava, 

mas a estrada se alongava. Aqui e acolá encontrava uma 

pessoa. “Bom dia”. “Bom dia”. Só isso. Isso e nada mais. As 

pessoas tinham pressa. E só aquele lacônico bom dia não me 

satisfazia os desejos, os anelos, os ardentes anseios. Eu 

queria conversar mais, dialogar, indagar coisas que eu não 

tinha a menor visão ou noção... 

Aí estávamos: a estrada, eu, as pedras do caminho, 

salsas murchas, velames sujos de poeira jogada pelos pneus 

dos veículos. Longe, alguns animais. No espaço, alguns 

urubus (Belos urubus!), fazendo círculo como a adivinhar 

carne putrefata nalgum lugar... 
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Por que os urubus não comem a Humanidade? Por que os 

urubus não devoram a Humanidade? Será que eles não sentem 

que a Humanidade está podre? Imbuído destas indagações eu 

olhava os urubus, e chorei copiosamente. Depois fiz-me de 

tolo, de neurótico, de egocêntrico...E caminhava na ânsia 

atômica de fugir, de escapar das unhas felinas do 

mundanismo. Caminhava e caminhava. Diacho! Uma pedra me 

ferira o dedo do pé e o sangue foi jorrando e melando as 

pedras cinzentas e alimentando o barro sedento da 

estrada...Longe uma árvore frondosa avistei e senti a 

sensação gostosa, melíflua, divina. Os pés que me doíam 

tanto foram perdendo a dor e o cansaço que me aproximava da 

árvore. Um pássaro gorjeou. Era um sabiá-da-mata. Linda 

melodia! Agradeci a Deus a linda canção que o pássaro 

cantava acariciando a Natureza. Aquele momento me 

hipnotizou. Fiquei como a dormir acordado. O pássaro, após 

pressentir a minha presença, voou para longe, alçando um 

vôo rápido, lépido e fugidio. Fiquei triste. Pensei em 

Deus, nos homens e no diabo. O pássaro era Deus, os homens 

a maldição e a injustiça, o diabo a penitência das agonias. 

Pus-me então de pé. Pensei: era preciso voltar à realidade 

insossa e cruel; era preciso voltar outra vez para a 

cidade; ver carros correndo em louca disparada; ver belas 

lojas, luxuosas vitrines; ver pobres trapos de gente, 

passando fome, desgraça; suicidando-se. Ver tudo sem poder 

escapar das emoções, sem poder escapar de nada... com tanta 

vontade de escapar de tudo... 

Cada cidade é um inferno. Pequeno, mas é. E lá vinha 

eu de volta para o meu inferno. Fui voltando, voltando, 

preguiçosamente, acionado por uma necessidade irreprimível. 

Não podia fugir. E tanto necessitava fugir de mim, sair de 

mim, ganhar os espaços e deitar-me com as estrelas, sonhar 

com os mistérios e os arcanos do mundo extraterrestre...A 
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cidade foi se tornando próxima, na minha frente, no meu 

nariz como um soberbo monstro de cal, cimento e taipa. 

Quando entrei na cidade, aquela zoada, aquele ar quente de 

aglomeração, aqueles gritos frenéticos, aqueles chamados 

gritantes, aquelas conversas diversas, aqueles rostos 

disformes, aquelas reuniões de pessoas...Vendo tudo aquilo, 

me senti sozinho, querendo fugir não sei de quem, não sei 

de que...Mas já era tarde, pois o aglomerado de casas e 

pessoas outra vez me comprimia, me afogava no seu calor, me 

pisava com os calcanhares do seu orgulho... 

Voltei ao trabalho, que me cansou, depois que chegou a 

tarde e o expediente de serviço foi fechado. Depois de um 

banho rápido e frio, uma janta humilde, e, enfiando a 

colher devagar naquela insalubre sopa, querendo reclamar um 

jantar mais rico em proteínas, lembrei-me do menino que 

sentindo a fome rasgar-lhe o estômago, acompanhara a 

trajetória do carro do lixo e lá encontrara uns restos de 

comida azeda que lhe amenizou a falência estomacal... 

Infelizmente, eu não podia fugir, por mais que 

tentasse das garras da miséria, da realidade fatal e 

contraditória deste mundo vil e desumano.  

Jantei pouco naquele dia em que me senti tão 

pulsilânime e covarde como toda Humanidade. 

Ao deitar-me, senti profundo e amargamente que não 

podia fugir do meu destino de pobre diabo “amarrado para a 

onça comer”... 

Robson Marques, Sousa/PB, 15 de julho de 1970 

  

Essa crônica é uma forte expressão da vida do guardião que não 

posso deixar no esquecimento, e acredito que está em afinidade com a 

sua maneira de viver. Ele politiza vida e ideias, e acrescenta mais um 

atributo a sua espiritualidade múltipla, a dimensão da política. A arte de 
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narrar para ele é política, e por isso trata-se de uma estratégia de 

guardar cantinhos do mundo para que não sejam esquecidos. Vale 

então reatualiza-los por meio de atitudes políticas como as do Velho do 

Rio e as suas, Daniel, comprometidos com uma educação para a vida, 

em que, relembrando o italiano Nucio Ordine e sua ode à utilidade do 

inútil,  

O saber apresenta-se por si mesmo como um obstáculo 

ao delírio da onipotência do dinheiro e do utilitarismo. É 

bem verdade que tudo se pode comprar. De 

parlamentares a juízes, do poder ao sucesso, tudo tem 

seu preço. Mas não, o conhecimento: o preço a ser pago 

para conhecer é de outra natureza. Nem mesmo uma 

assinatura num cheque em branco poderá nos dar a 

permissão de adquirir mecanicamente aquilo que é fruto 

exclusivo de um esforço individual e de uma paixão que 

não se esgota. Resumindo, ninguém, senão nós mesmos, 

poderá realizar o cansativo percurso que nos permitirá 

aprender. Sem grandes motivações interiores, o título de 

maior prestígio adquirido com o dinheiro não trará 

nenhum verdadeiro conhecimento, não favorecerá 

nenhuma autêntica metamorfose do espírito (ORDINE, 

2016, p. 16). 

 

Esse trabalho de dedicação ao Vale dos dinossauros é 

essencialmente político. Atualmente o Velho do Rio não recebe 

nenhum valor em dinheiro, mas não desiste de lutar incansavelmente 

por esse monumento natural. E o essencial para Robson é que essa 

história que já lhe contei no início da carta seja divulgada em todos os 

cantos do mundo, no oco do mundo. É uma convocação a 

antropolítica, que requer a participação de todos nós na vida de todos 

os dias situada à nossa volta. Não se trata, portanto, só da vida 

individual, mas de um indivíduo capaz de “contaminar” outros no lugar 

onde vive, mantendo uma relação ombro a ombro sob a guia da 

fraternidade universal. Compreendi, a partir do modo de pensar do 

velho guardião, que era preciso não apenas inscrever a política na era 
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planetária, mas considerá-la em suas camadas humanas fundamentais, 

daí derivando a ideia de antropolítica (MORIN, 2011d).  

Essa é a realidade em que vive o sábio Robson Marques, sua 

poesia é política e aponta para a fraternidade. Assim posso perceber 

quando ele opina, “Bastava um homem sério na Presidência da 

República do Brasil, um em cada Estado e um em cada cidade votados 

pelo povo. Como disse certa feita um paraibano da terra de Maringá: 

‘Só o povo é forte’ (ROBSON MARQUES).  

O Velho do Rio usa de seus escritos para se posicionar 

politicamente sobre os problemas de sua venerada cidade, Sousa. 

Resolvi, dessa forma, rememorar algumas das situações em que ele se 

expressa enquanto um ator político. Primeiro, ao lembrar de sua luta 

para o reconhecimento do Vale dos dinossauros, como um monumento 

de ordem pública, com financiamentos do governo do Estado da 

Paraíba. Robson  narra firmemente como tal fato aconteceu,  

 

Pois bem, o paleontólogo Giuseppe Leonardi e eu, 

comemos o pão que o diabo amassou, para construir o 

pouco que almejamos naquela época tão difícil! 

Recebemos “chás de cadeira” de políticos 

inescrupolosos, vadios, irresponsáveis; fomos ludibriados 

pelos quantos do Mundo, porém, ainda assim não 

arredamos o pé um só segundo do que ainda 

continuamos sonhando, para que Sousa possa crescer, 

pois tudo o que realizamos pelo Vale dos Dinossauros foi 

muito pouco, contudo, foi e será sempre por amor e 

dedicação a esta cidade que tão bem nos acolheu, 

durante muitos anos, muito tempo...Amamos a cidade de 

Sousa de coração. A cidade de MARIZ, sem dúvida! A 

terra dos Gadelhas, indubitavelmente! (MARQUES, 2012, 

p. 39).  

 

 Essa luta pela consolidação do Vale dos dinossauros como 

patrimônio da Paraíba e do mundo continua até os dias atuais. O Velho 

do Rio não se cansa de reclamar que o monumento merece mais 

atenção por parte da população e dos políticos. Outro problema que 

fez Robson escrever um pequeno ensaio foi a falta de água no sertão 
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paraibano, que na concepção dele, além de ser um problema 

climático da região semiárida nordestina, configurado em secas, é um 

problema também de ordem política. Peço, querido Daniel, mais um 

pouco de paciência, pois vou lhe apresentar esse pequeno ensaio 

político, onde o Velho do Rio faz a politização do pensamento. 

 

ÁGUA – O PROBLEMA É SÉRIO – ÁGUA!!! (Por Robson Araújo 

Marques) 

 

 Quem sabe, um dia, um gigantesco Dinossauro esturrou 

essa exuberante palavra pela primeira vez há milhões de 

anos atrás, quando se encontrava pela primeira vez há 

milhões de anos atrás, quando se encontrava agonizante 

diante de uma tremenda seca, de uma terrível estiagem que, 

também, assolava a Terra pela primeira vez naquela era tão 

remota?! 

 Sim! É confirmado pelos Astrofísicos (cientistas que 

estudam os movimentos da Terra, a sua idade, o seu clima, o 

seu relevo, etc), cujos constataram que a Terra tem 4,5 

bilhões de anos. Então, quem pode dizer, provar ou 

desmentir essa hipótese, essa suposição ou o estudo 

acirrado desses “engenheiros do Mundo”? Quem pode afirmar 

“sim ou não”, que essa foi a primeira palavra expelida com 

muita avidez e desespero quiçá sob aquele sol causticante, 

adurente; pois podemos imaginar que aquela fornalha 

estupenda que acabava de encerrar o ciclo da sua explosão, 

soltava ou expandia tochas de fogo de bilhões de graus 

centígrados; enfim, talvez impossíveis de serem 

dominados?... 

 Na minha imaginação medíocre, já busquei encontrar, já 

revirei centenas de páginas do meu subconsciente e tudo 
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indica que esse espírito que falou ÁGUA, concorda e atesta: 

“Foi a primeira vez sim solta ou pronunciada há milhões de 

anos atrás, quando a vida começava a engatinhar a sua 

adolescência tão jovial, tenra e tão sacrificiosa...Água! 

 Vocês, caros nobres ouvintes do Programa de Aniobel 

Vicente – REVIVENDO EMOÇÕES -, vocês discordam ou acham que 

eu estou caminhando tropegamente pelos labirintos da 

DEMÊNCIA? Será impossível, esdrúxula, facciosa a minha 

ideia extravasada neste momento? Absurda talvez? Pois sim! 

Um alguém, um poeta, um sábio, certa feita comentou num 

arroubo entusiástico: NÃO HÁ NADA DE NOVO DEBAIXO DO SOL! 

 Pois é, aqueles extraordinários “bichos grandes” – OS 

DINOSSAUROS, que desapareceram há mixurucas sessenta e 

cinco milhões de anos atrás, sentindo talvez a língua 

ressequida, a pele descamando diante do calor insuportável, 

rachando o couro cabeludo; agonizante e desesperado, abriu 

a bocarra e o som que pôde provocar apto a ser ouvido nos 

corredores daquele deserto sem fim e tão intragável, acho 

que para controlar, conter tamanho medo e 

espanto...acredito que o que suavizaria aquela inominável 

quentura do seu corpanzil a pegar fogo, tenha sido mesmo a 

palavra abrasadora: ÁGUA!!! Pois naquele difícil e 

extraordinário momento, não restando sequer um minuto para 

o seu fim, o fim dramático de uma espécie extraordinária, 

acredito aqui com os meus botões que o desaparecimento 

drástico dos Dinossauros foi a falta, a carência de ÁGUA, 

este líquido precioso que move a vida em toda a sua 

extensão imensurável diante deste Universo finito.  

 Quem sabe ou poderá afirmar que o SENHOR DO ABSOLUTO 

não folheou o seu compêndio de CRIATIVIDADES e, 

sucintamente, em silêncio, com a sua força e poder 

absoluto, não deu o seu veredito? FAÇA-SE O HOMEM! E esse 
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substitui extraordinariamente os fantásticos Dinossauros, 

que acabavam de cumprir o seu tão delongado ciclo 

orbitacional no Mapa do Mundo? Também, quem sabe, tenha 

dado um forte murro num morro de pedra, e ancho de alegria 

e satisfação, viu-se abrir no lajedo, na pedra granita uma 

fenda enorme, é ELA, a ÁGUA, voltou a transpirar por todos 

os poros da Terra? Aí, num átimo de segundo, surgiu o 

córrego, o riacho, a lagoa, a fonte e o mar tomou conta de 

uma enorme extensão? Pode até não ser tão real assim essa 

magnífica história ou ideia minha...Sim ou não?! Se é 

verdade ou não, que atirem a primeira pedra...Porém, depois 

do advento do desaparecimento dos DINOSSAUROS,  acho que a 

água abundou com mais ênfase invadiu a Terra mais 

soberanamente...Porém, hoje, agora, há algum tempo ELA = A 

ÁGUA – (que palavra doce, afável, sonora, sublime, 

deslumbrante) está desnorteando a mente de alguns; virando 

o senso dos que ainda, graças a Deus e o bom raciocínio dos 

justos, vêm alertando a Humanidade que não polua tão 

irresponsavelmente as águas; que a poupe, que a deixe 

tranquilamente e modorramente escorrer afavelmente em favor 

da VIDA.  

 Essas pessoas que se envolvem com as águas, que se 

preocupam com o precioso líquido, afinal, o que eles 

querem? Estão simplesmente dizendo QUE ÁGUA É VIDA! E se 

analisarmos com perspicácia, veremos que é o maior e mais 

caro tesouro da vida, do Universo! 

 Ué! A água está causando esse fisson? E respondo: está 

sim. E agora, José?! Oh, meu bom Carlos Drummond de 

Andrade, você não falou de água, hein?! Pois é, taí...Aqui 

em SOUSA – Capital dos Dinossauros – faz muito tempo que o 

problema foi lançado nas páginas da consciência dos 

sousenses, como um alerta, como um avisado a dizer: QUEM 
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AVISA AMIGO É! Estou certo, Aniobel Vicente? Tenho razão, 

Eugênio Rodrigues? 

 E aí, vamos continuar poluindo as águas, gastando água 

sem necessidade? Queremos mesmo nos autodestruir? Bom, eu 

acho que não. O CRIADOR ainda acredita e confia que o 

objetivo maior de sua criação é ainda o HOMEM. E, 

certamente, enviará a eles, o discernimento, a compreensão 

para que parem de destruir abusivamente os ecossistemas do 

lugar que recebemos gratuitamente para desenvolvermos uma 

vida saudável, pacificadora, moralista, e poder trabalhar 

honestamente e sonhar ludicamente às margens de um rio 

caudaloso e pleno de exuberância; e, por cima, continuar a 

sonhar nos braços da Perfeição: homem e mulher de mãos 

dadas, à busca do Absoluto! 

  Todavia, debruçando-me mais para a minha “cidade 

sorriso”, Sousa, ah, faz um tempão que se ventilou na Rádio 

Líder FM de Sousa, um aviso contundente, apelativo do nobre 

repórter JUCÉLIO ALMEIDA, no programa consagrado de Eugênio 

Rodrigues, sobre o desperdício de água para aguar jardins, 

lavar roupas, aguar sítio de coqueiros, enfim...E, logo 

depois, mais tarde um pouco, ouviu-se um grito estridente, 

forte e sério de um dos PERICÊ DA VIDA, também empunhando à 

bandeira da luta na salvação das nossas fontes de água 

potável, principalmente o tão maltratado AÇUDE DE SÃO 

GONÇALO, que continua vivendo dias críticos, sem que as 

autoridades constituídas de Sousa e da região, movam uma 

palha sequer para esbarrar tamanha violência contra aquele 

velho manancial tão desprestigiado, e que nos sustenta com 

o seu precioso líquido, há tanto tempo! 

 Se Jucélio Almeida mostra por A mais B a má 

distribuição das águas, a maioria desconhece; faz ouvido de 

mercador, silencia, emudece, olvida os seus conselhos 
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robustos e sinceros. Então, o que fazer?! Já, por outro 

lado, com veemência, também, vem PERICÊ...Hije! Vôte! Te 

desconjuro! Que o diabo te leve para os invernos! São 

palavras de repúdio que se extravasam conectadas ao ódio 

contra um cidadão brasileiro de bem (uma meia dúzia), como 

se ele fosse – O PERICÊ – um bandido perigoso, um mão 

branca hediondo, um Drácula exterminador, singularmente 

porque ele, que é igual a mim ou a você, temos o direito 

sagrado na Constituição Brasileira de nos posicionarmos 

contra a corrupção, de acusar, de denunciar, de mostrar 

provas cabais fortes e sérias, contundentes, contra aqueles 

mau-caráter que usurparam os Cofres Públicos, isto é, se 

amotinaram nas trincheiras do enriquecimento ilícito, 

usando e abusando do nosso próprio dinheiro, lesando à 

Pátria irresponsavelmente. Não há como ficar contra a 

verdade! 

 E agora, José? O que fazer?  

 Devemos, a estes dois cidadãos sousenses (pois o 

Pericê já se tornou filho de Sousa, por necessidade!) 

Devemos sim a esses dois bravos amigos da Terra de Mariz, 

Jucélio Almeida e Pericê, bater palmas, elogiar, defender, 

por terem a coragem de dizer a verdade, cuja dói e como 

dói, para quem vive ou viveu se acoitando nos chalés e 

mansões da CORRUPÇÃO tão deslavada e criminosa.  

 O bom nisto tudo é que os corruptos paguem o que devem 

ao nosso Tesouro Público, os crimes nefandos, hediondos 

até, para termos uma Sociedade mais justa, mas democrática, 

mais feliz...Se não os nossos filhos e netos se tornarão 

passivamente adeptos e amigos da corrupção, que só leva à 

degradação dos valores éticos de uma cidade, de um país ou 

de uma nação!  
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 A Jucélio Almeida, em nome de Sousa, os nossos mais 

efusivos parabéns pelo alerta que não se cansa de fazer, há 

um tempão, defendendo a água de São Gonçalo e Coremas 

(roubadas, também, por ricos) esse nosso tesouro maior e 

mais precioso do Mundo. A PERICÊ, esta figura 

extraordinária, forasteiro autêntico, cidadão brasileiro 

nobre e indobrável na sua missão por demais difícil e 

espinhosa, porém, digna e invejável; e que não é todo 

mundo, todo ser humano que aceitaria ou escolheria, pois 

entendo o quanto é difícil o trabalho de um indivíduo 

altaneiro, um verdadeiro missionário da VERACIDADE. A 

Pericê, as nossas alvíssaras a Deus por ter trazido até os 

nossos rincões, e provar ao vivo e a cores quem quer 

trabalhar dignamente por Sousa e quem vive a roubar o pão 

modesto do homem trabalhador: os humildes de Sousa, cujos 

sofrem à bessa! 

 Porém, voltemos ao tema água! O mais importante também 

para este momento crucial que atravessamos... 

 Então água! Na verdade, a nossa bendita água está se 

esvaindo, chegando ao fim; está secando rapidamente. O 

pote, quem diria, o pote, já, já vai rachar, e a última 

gota saudável de água se extinguirá... E aí eu quero ver 

nêgo o que é que vai dizer, reclamar! Quero ouvir o que 

dirão aqueles que não deram nem “bolas” aos comentários 

sérios de Jucélio Almeida, quase alucinantes desse filho 

amigo e fiel de Sousa, filho do meu mais nobre e saudoso 

amigo, NEQUINHO DO BECO DO CACETE...Oh, quanta recordação 

boa neste momento de rara saudade! 

 Sim. A irresponsabilidade vem se arrastando de longe, 

há muito tempo. É da ANA, da Cagepa, das autoridades 

constituídas, dos prefeitos, dos Governadores...E eu me 

apresento de gaiato para defender aqui neste modesto 
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comentário, o Prefeito de Sousa André Gadelha e o 

Governador Ricardo Coutinho, por um único motivo: Os dois 

tentaram ou vem tentando descobrirem água para matar a sede 

do povo. Um, cavou um POÇO que já chega a quase mil metros 

de profundidade. Coisa nunca vista na nossa região! O solo 

negou sistematicamente o líquido precioso – a ÁGUA! O 

Governador Coutinho está entupindo cano por cano, com 

intuito de trazer as águas de Coremas, via às Várzeas de 

Sousa, para minimizar a sede dos sousenses... Não seria 

melhor, Governador Coutinho, trazê-la para São Gonçalo, 

pois se Coremas neste período crítico dispõe de mais de 

trezentos milhões de metros cúbicos ainda (enquanto Deus 

não se apieda de nós mortais), daria para sanar ou aliviar 

a sequidão da alma...pois salvaria o HOMEM e os frutos, 

quer dizer, da junção que daí se podia promover...É um 

“quebra galho”, mas é louvável e muito proveitosa a 

ideia...Porém, a culpa, a grande culpa não é apenas dos que 

foram citados...Mas, e, principalmente, dos Deputados 

Estaduais, Federais e Senadores, e quase toda essa corja 

que se escora nas vigas de Brasília, para enriquecer de 

forma ilícita, fajuta, esdrúxula, cínica (e bota cinismo 

nisso) e corrupta ao extremo! 

 E agora, José, quem sofre com isto? 

 Singularmente este pobre “bêsta”, que se deixa comprar 

por palavras vãs, quando chega o período eleitoreiro (já 

está chegando!) cuja cédula lhe atormentará por anos de 

penúria: O VOTO!, essa condenada arma ou máquina de 

construir MISÉRIA! 

 E agora eu me pergunto a mim mesmo: E agora, ROBSON, o 

que fazer?! O mais lógico é cuspir, escarrar, vomitar as 

picuinhas eleitoreiras, politiqueiras que vêm destruindo a 

nossa cidade, mostrando um retrato falso, pernicioso de 
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nossa linda e hospitaleira SOUSA, essa Sousa de EDÉSIO 

AFONSO DE CARVALHO, que, com certeza, está furioso, se 

esperneando sob uma tumba, lá na cidade de Pistoia – Itália 

– terra do meu queridíssimo amigo paleontólogo Giuseppe 

Leonardi, por não poder defender com galhardia esta cidade 

que tão bem sabia sorrir e ainda sabe brilhantemente 

sorrir, e que estão tentando, com ingratidão, fazê-la 

chorar, por culpa de alguns “terroristas radiofônicos” 

(meia dúzia) que não se contentam nem se cansam de espalhar 

difamações maléficas, coisas impróprias. Todos nós temos 

filhos, netos, sobrinhos, famílias. Respeitemos, por favor, 

às famílias. Respeitemos, por favor, a Terra que os viu dar 

os primeiros passos e desabrochar os primeiros sorrisos. Se 

não AMAM SOUSA, respeitem Cajazeiras... Não sejam dúbios... 

Não usemos as Concessões públicas para denegrir a face 

linda da “Cidade Sorriso”. Isto é ridículo! É vergonhoso! É 

estúpido! É simplesmente criminoso! 

Vale dos Dinossauros 

Robson Araújo Marques 

O Velho do Rio 

 

 Esse relato sobre a problemática da água no sertão paraibano 

enquanto fenômeno climático e político reflete na humanidade como 

de ordem global, planetária. Esse tipo de problema traduzido na 

contemporaneidade em outras localidades do mundo como 

privatização das águas, e antigamente como a indústria das secas, foi 

denunciado pelo intelectual da tradição que ainda repete nos dias de 

hoje que a humanidade esqueceu de si própria na busca por dinheiro. 

Mesmo assim ele ainda acredita no humano e aposta na luta por uma 

sociedade mais justa, igualitária e livre. Por isso se faz necessário educar 
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para a sabedoria, um exercício noológico, ético e político de 

compormos permanentemente a Terra pátria (MORIN, 2011a) 

acompanhada da política do homem e de civilização.  O trabalho 

intelectual do guardião é uma expressão do pensamento do Sul 

enquanto reserva antropológica (ALMEIDA, 2012a). E o oco do mundo é 

semelhante ao pensamento do Sul, pois se trata de  

 

[...] restaurar o concreto, a existência, o que existe de 

afetivo na nossa vida. Restaurar o singular, não dissolvê-lo 

num universal abstrato, mas integrá-lo no universal 

concreto que liga a unidade à diversidade. Restaurar o 

contexto e o global. É um pensamento que deveria 

empenhar-se em restaurar as solidariedades concretas e 

não apenas as solidariedades que se degradaram nas 

nossas civilizações ocidentalizadas  ou nortificadas, mas 

também a  nova solidariedade planetária, cuja 

necessidade é vital para nós. Queremos uma 

mundialização de solidariedade e de compreensão, uma 

religião da fraternidade humana no sentido cunhado por 

mim de Terra-pátria (MORIN, 2010a, p. 27).   

 

 Quero por último oferecer-lhe uma das minhas memórias afetivas 

que sedimentou a minha caminhada nos estudos, isso está relacionado 

ao itinerário intelectual de Robson Marques. Passei a minha infância e 

adolescência morando em uma zona rural chamada Taboleiro Alto. 

Recordo-me que aos oito anos de idade já escutava meu pai Francisco 

contar a história de sua mãe, minha avó Maria Correia, educadora, que 

veio a falecer um mês após meu nascimento. Essa história foi o que 

impulsionou um dos meus maiores sonhos, ser educador. E para isso 

tenho realizado uma jornada que começa lá numa casinha simples, 

onde um menino andava com livros debaixo do braço, estudava até 

nas madrugadas, escrevia intensamente em sua máquina de escrever 

na esperança de que um dia viesse a viajar pelo mundo. Foram muitas 

vezes que escutei o meu pai e minha mãe dizerem, “vem para cama, já 

é tarde, não se cansa de estudar, vai parar no oco do mundo!” Anos 

mais tarde, encontro um velho ancião ao contar uma história parecida, 
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herdada de seu avô, esse velho poeta, que acordava durante as 

madrugadas só para escrever, anotar e passar a limpo em sua máquina 

de escrever como bem gosta de frisar. A minha proximidade com 

Robson me ensinou a ser um narrador, a não esquecer do meu 

compromisso ético e político com a humanidade, pois no oco do 

mundo percebi que dia após dia se trabalha para a esperança, por isso 

olho para trás e vejo nas pegadas do guardião histórias, também as 

minhas, que com entusiasmo persegui, aprendi a não desistir, a ser forte, 

e a plantar uma semente de perseverança: “ESPERAR NÃO CANSA, 

CANSA, É NÃO ESPERAR NUNCA!” 

 Por fim, agradeço a paciência, caro Daniel Munduruku, e espero 

ter notícias de suas histórias no oco do mundo. Ao final dessa carta 

deixo um recado que alimentou meus passos nessa caminhada Por 

favor, como o deus Hermes, o mensageiro, avisai aos irmãos habitantes 

do oco do mundo dessa mensagem.  

 

Os que têm, em princípio, menos dificuldade para chegar à 

consciência descentrada/marginal são aqueles que se encontram 

marginalizados na sociedade, seja porque seu pensamento os leve 

naturalmente às ideias inortodoxas, seja porque um ou outro 

desvio/particularidade os rejeite para as margens (ser órfão, filho de pai 

desconhecido, mestiço, gringo, homossexual, etc.). A marginalidade é 

um ponto de partida últi (não-suficiente) para a autonomia de 

pensamento. Mas quem conquista e mantém sua própria autonomia de 

pensamento (principalmente com a ajuda do autoexame/ autocrítica) 

deixa de identificar com o centro do mundo e torna-se marginal.  

Edgar Morin, Para Sair do Século XX, p. 163 

      De Natal/RN para o oco do mundo!  

Luan
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Natal-RN, 2018 

Caros Assistentes Sociais, Cientistas Sociais e Educadores,  

 O tempo presente é de desafios que se impõem às nossas 

formações profissionais enquanto sujeitos do oco do mundo. Com vocês 

e Robson Marques eu aprendi a reacender a memória da política, 

comprometida com princípios éticos e políticos que apontam para um 

mundo melhor, mais justo, igualitário e diverso.  

Foi com a simplicidade dos agricultores que eu aprendi a escutar 

as narrativas de uma sabedoria da tradição que guarda princípios de 

uma boa educação. “Ir para a escola, para a universidade, para me 

tornar gente”, eram frases que escutava repentinamente do meu avô, o 

que entendo hoje como gente de dignidade, respeito ao outro e não o 

compromisso com uma educação fast food.  

 No capitalismo tudo e todos se tornam moeda de troca. Mas nós, 

habitantes do oco do mundo vamos resistindo, mantendo o nosso 

projeto ético-político, voltado para o compromisso com uma sociedade 

mais libertária, mais justa e mais fraterna. Num mundo em decadência, 

vamos manter os nossos ideais acesos.  Por isso, nessa última carta 

propus uma espécie de MANIFESTO PARA UMA ANTROPOLÍTICA. Nele 

narro as experiências de minha vida e ideia. Não se trata de um 

autoelogio, mas de me reconhecer em minhas próprias ideias, que sei, 

estão costuradas nas de vocês. Parafraseando Walter Benjamin sobre o 

narrador de histórias, quero afirmar que devemos continuar narrando as 

experiências nossas e as do mundo. Por isso, não nos calemos, a história 

está apenas começando... 

Abraços, 

Luan Gomes  
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MANIFESTO PARA UMA ANTROPOLÍTICA  

 

Aos Assistentes Sociais, Cientistas Sociais e Educadores 

 

É com alegria que eu me dirijo a vocês por meio desta carta. 

Estamos distantes e próximos, não há fronteiras para a nossa 

comunicação. O que existe são fronteiras borradas, sedentas pela 

contaminação de saberes, culturas, sabedorias, espiritualidades 

diversas. Escrevo para vocês um pouco do mundo em que vivi e no 

interior do qual venho construindo meu universo de pesquisa.  

Quando eu escrevo para vocês, vem à minha lembrança um 

certo menino, magricelo, insistente, persistente, sonhador e sedento por 

sabedoria. Ele morava no oco do mundo. Na verdade, ele nunca saiu 

de lá; vive em trânsitos imaginários. Esse menino da comunidade rural 

Taboleiro Alto – Sítio São José, do Alto do Rodrigues, no Vale do Açu, 

possuía uma máquina de datilografar. Era tamanha a emoção do 

menino, que com seus dedos feito gravetos, escrevia histórias sem parar. 

Sua vontade era ganhar o mundo e conhecer novas histórias, 

simplesmente perambular, como diz o poeta Robson Marques. Esse 

menino vive resistindo, acreditando, ainda com sede de conhecer.  

Essa tese de doutorado é resultado de uma jornada de formação 

e autoformação. A aproximação com os estudos dos saberes da 

tradição me mobilizou a reacender a marca de politização de minha 

primeira formação universitária, o Serviço Social, uma profissão que 

resiste contra a mercantilização da vida e das relações entre os sujeitos 

em sociedade, que sempre está a se manifestar em prol de uma 

sociedade emancipada humanamente, e por isso retomo as palavras 

de Iamamoto para embasar essa experiência.  
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O momento que vivemos é um momento pleno de 

desafios. Mais do que nunca é preciso ter coragem, é 

preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É 

preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e 

concretizá-los dia-a-dia no horizonte de novos tempos 

mais humanos, mais justos, mais solidários (2007, p. 17).  

 

E desafiado por minha orientadora Ceiça Almeida tomei a 

decisão de compartilhar com vocês um pouco de minha vida e ideias. 

Quero lembrá-los que o doutorado me possibilitou repensar atitudes, 

ideias e formas de conceber o mundo, antes não incorporadas na 

minha autocrítica.   

 

Era uma vez... 

 

MOSAICOS DE VIDA  

Menino, levanta da cama... 

O sol já desperta o dia... 

A lua já se vestiu de nuvens 

Os pássaros começam a cantar  

 

Ó, meu pai, me dê licença,  

Levanto logo e vou já... 

Minha mãe grita lá fora  

Tenho raiva do vou já 

Venha para cá deixe de me arremedar 

 

Passarim que é passarim 



191 

 

 

 

Solta canto sem parar 

Quem dorme muito perde o dia  

Perde de vê o sabiá 

Pia, pia, pulando de galho em galho 

Junto com o Bem-te-vi a cantar... 

 

Ó, minha mãe, me dê licença 

Pois eu quero levantar... 

E por favor não grite mais  

Porque esquecerei o vou já!  

 

Viver a vida no sítio... 

É como perambular... 

Amigo para jogar bila 

E terra para plantar... 

 

Quem dera eu ser agricultor... 

Para aprender da terra cuidar 

Mas me dê licença, vô Zé,  

Pois eu quero estudar.  

 

Eu vou para as bandas de Açu... 

A vida vou lá tentar 
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Estudar e querer ser gente  

Para um dia eu trabalhar... 

 

Mas pode deixar que eu não esqueço... 

Tuas palavras a ensinar: não esqueça teus valores, de viver e de andar.  

E como um bom sertanejo de coração viva a poetizar 

E quando a saudade bater, teu peito chora a dor, escreve, meu filho... 

E olha xique-xique em flor.... 

É seca, é chuva, espera, a vida não é para entender 

 

Pode deixar, vovô que, alguns cordéis vou escrever... 

Versando sobre a minha vida... 

Como um cigano viver... 

Como esquecer de vovó Bibia a falar.... 

Ah, se eu fosse cigana, vivia a perambular.... 

 

E desde pequeno eu escuto, a velha Chicó a falar... 

Nessa vida vivi tudo, 88 anos na proa... 

Só não sei ler e escrever, mas vivo contando história à toa  

 

E assim vivo contando estrela no céu para não esquecer de vocês.  

Ó, meu vô, não chore não... 

Na vida hei de sofrer... 
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Comer cuscuz de farinha... 

Mas com um papel na mão... 

E com os pés no chão  

Eu hei de viver. 

 

E agora para finalizar, ainda me lembro das serestas... 

Do tempo em que aprendi forró ao som de uma sanfona velha... 

José Nilo, Bibia, Chicó, Maria Correia 

Vou contar mais uma coisa 

Porque o dia está a tardar 

Já é o pingo do meio dia ... 

E ainda tem lixo para catar 

Lá vai Zefa na carroça  

Com o seu sonho não há de ceder 

Escuto o canto do carcará 

Para casa não volto mais 

Quero viver a perambular... 

 

E desse saber ancestral dos meus avós vou viver... 

Escrevendo para Ceiça Almeida... 

...Minha mestre no entardecer 

Conhecendo Chico Lucas, baobás hão de nascer... 

E para não esquecer ... 
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Poetizar como Robson Marques  

Na terra quente do Sertão... 

 

Chico Lucas já me disse... 

O que posso fazer no doutorado... 

Dos Saberes da Tradição você vai viver... 

Cada homem estuda a seu modo 

Mas é preciso viver... 

 

Uma ciência valiosa para proteger... 

Vá lá e conecte as duas Sabedorias... 

Chico Lucas e o Velho do Rio 

Em uma grande sintonia... 

Não esqueça de pôr os acentos 

Cada um é cada um... 

Depois não esqueça de cantar... 

Caba da peste em um só dia... 

 

Vou então para o Grecom... 

Pois é pingo do meio-dia. 

Não esqueço de ousar... 

Com obediência na vida.  
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Dá licença... 

Te convida a descer... 

A mergulhar nas narrativas.... 

Que agora hei de tecer... 

 

Foi no meio rural que cresci em estatura e valores. Como dizia 

meu avô, “crescer para ser gente”.  Sou neto de uma mulher, Maria 

Correia de Oliveira, mais conhecida como Maria Roque, professora na 

zona de Tabuleiro Alto/Alto do Rodrigues/RN. Eu nasci em dezembro de 

1987, minha vovó falecera em janeiro de 1988, um mês logo após o meu 

nascimento. O meu pai cuidou em me transmitir algumas histórias de 

minha vó. E acredito que essas histórias contribuíram muito com as 

minhas escolhas. Maria Roque era professora, seu nome é respeitado 

pela comunidade, pois escrevia cartas a pedido dos parentes e dos 

amigos que precisavam corresponder-se com outros parentes e amigos 

distantes. Não conheci minha avó, mas sou marcado por suas histórias. 

Penso que não é por acaso que escrevo cartas desde os onze anos ao 

meu pai, à minha mãe, e a amigos, além de ter escolhido o ofício do 

magistério. Uma infância no campo é inesquecível. É poder lacrimejar 

os olhos todos os dias de saudade das histórias de meus avós. Por isso 

me comprometo com os saberes da tradição, porque o amor da 

tradição não é saudade do passado, mas preocupação com o futuro. 

Quando vejo apodrecer uma raiz, penso nos frutos que jamais serão.  

Ansiava e vislumbrava a universidade como um espaço de 

criação e de formação humana para um mundo mais justo, igualitário e 

esperançoso. Mas mal sabia que precisaria enfrentar desconfortos na 

sala de aula, como estudante. Porque eu me sentia deslocado, 

introspectivo, por muito tempo fingi, e neste movimento de 

inquietações, as interrogações me atraiam a me conhecer no 
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conhecimento que eu tocava. E a partir daí me deparava com uma 

condição. Escutava frequentemente, “é melhor fazer o que o professor 

quer, do que ser você mesmo!”, “deixe para pensar por si próprio depois 

que terminar o doutorado”, “não fale em primeira pessoa, você não é 

um intelectual”.  

Algum tempo mais tarde, lendo Edgar Morin, no Método I, 

percebo que posso falar de mim e que todo sujeito é implicado na 

narrativa da ciência:  

 

Por que falar de mim? Não é decente, normal e sério 

que, quando se trata da ciência, do conhecimento e do 

pensamento, o autor se apague de sua obra e se 

desvaneça num discurso tornado impessoal? Devemos, 

pelo contrário, saber que é aí que a comédia triunfa. O 

sujeito que desaparece no seu discurso instala-se, de 

fato, na torre de controle. Fingindo deixar um lugar ao sol 

copernicano, reconstitui um sistema de Ptolomeu cujo 

centro é o seu espírito (MORIN, 2013, p. 38). 

 

O espaço escolar e acadêmico me parecia fragmentado. Essa 

forma de compreender a Ciência e sua narrativa também aparece 

claro nas palavras de Almeida:  

 

Uma ciência sem sujeito é o mesmo que um livro sem 

autor, uma casa sem alicerce, um crepúsculo sem sol, um 

discípulo sem mestre, um corpo sem alma. Uma 

matemática sem sujeito é o mesmo que um triângulo sem 

vértices, uma área sem extensão, uma fórmula sem 

símbolos. Um poeta sem alma equivale a um poema sem 

palavras. Um educador sem sonhos, dor, desejos, 

obstáculos e afetos é o mesmo que uma cultura em 

mármore frio fixada na solidão de um deserto. Um 

professor que não reconhece na experiência vivida os 

vetores de sua vontade de compartilhar conhecimentos 

é um ventríloquo, um personagem sem história. Uma 

ciência sem subjetividade só faz sentido no interior de um 

paradigma da racionalização patológica que, diga-se 

com todas as letras, está longe de enobrecer o uso da 

razão – esse atributo do pensamento humano sempre 

aberto às circunstâncias vividas, individual e 

coletivamente, por homens e mulheres de carne e osso. 
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Um texto excessivamente axiomático e técnico equivale 

a uma linguagem em código secreto decifrável apenas 

pelos iniciados de uma seita secreta (ALMEIDA, 2016a p. 

32). 

 

 Não se podia falar a palavra subjetividade, emoção e paixão, 

em territórios construídos sob o signo da razão científica. Pensava 

comigo nos meus silêncios e nas minhas reorganizações de 

pensamento: se o que me faz acadêmico é ser racional, é ter 

sofisticação e pompa nas discursividades, então tudo que era 

emocional, paixão, se tornava anátema para a cultura científica. E 

nesse movimento de reflexão, vinha a questão cabal: por acaso não 

sou um ser humano integral? Eu choro, sinto raiva, compreendo, sorrio, 

alegro-me? E que conhecimento é este que é criado fora de mim? 

Quem o domina?  

Por um tempo, permaneci silenciado na graduação, mas o 

desejo de ser fiel às minhas ideias, de me reinventar por meio das e nas 

interrogações científicas e existenciais eram tão persistentes que eu vivia 

no rótulo dos marginais; talvez eu morasse em Marginália, terra dos 

perdidos. Creio que não há como me isentar deste processo de 

construção de narrativas que atravessam a minha história de vida. 

Descubro que o conhecimento científico é uma construção humana, 

que a narrativa do mundo me faz pertencer à tríade indivíduo-

sociedade-espécie, que sou parte de um contexto tanto local como 

global, o conhecimento pertinente. Localizo-me nas palavras de Morin 

quando afirma que 

 

O conhecimento, a serviço do sujeito cognoscente, pode 

também colocá-lo a seu serviço. A possibilidade de 

comprometer todo o seu ser no conhecimento e, no 

limite, de dedicar a vida ao conhecimento torna-se um 

dos aspectos mais originais da condição humana 

(MORIN, 2001b, p. 140-141) 
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Sentia-me atraído por um pensamento que me permitisse 

deslocamentos entre as formações na academia. Os livros de Karl Marx 

e Edgar Morin favoreciam esses deslocamentos.  

O acesso a algumas obras de Edgar Morin, em 2007, me permitiu 

uma busca incessante por uma nova forma de pensar a minha 

formação acadêmica. Durante o curso de Serviço Social, me preparei 

várias vezes para uma transferência de curso – Ciências Sociais (ênfase 

em Antropologia). Entretanto, algo me impedia, mantinha em meu 

pensamento o cultivo de um marxismo aberto e includente. Foi em 

pesquisas na internet que encontrei ensaios publicados pela Profª Maria 

Lúcia Rodrigues – PUC – SP, que leciona no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Serviço Social. Tomei coragem e comecei a escrever e-

mails para ela e para o NEMESS, grupo de pesquisa. Percebi que eu 

poderia assumir uma formação paralela e que isso iria me custar muito 

caro, diante das ortodoxias que fechavam o marxismo num dogma. 

Quanto à identificação com Edgar Morin, é um espaço em cultivo. O 

que marca um encontro com o pensamento complexo foi ter me 

permitido perceber que 

 

existem, simultaneamente, muitas reticências, rejeições 

frequentemente a priori, mas também uma verdadeira 

adesão entre indivíduos que pertencem a disciplinas e 

profissões diversas. Por quê? É que minha obra responde 

aos anseios, por vezes inconscientes, de pensadores 

insatisfeitos com a compartimentação das disciplinas, 

inclusive da filosofia, e que aspiram a uma nova forma de 

conhecimento, a um outro modo de pensamento. Creio 

que formulei verdades ainda adormecidas no 

subconsciente daqueles que, sem saber, esperavam por 

mim. Ao depararem comigo, encontraram a si mesmos. 

Aí reside minha maior alegria... (MORIN, 2010d, p. 237).  

 

E quando começo os estágios supervisionados, escolho o campo 

da psiquiatria social, no Hospital Psiquiátrico São Camilo de Léllis.  Este 

espaço me possibilitou repensar o modo como eu compreendia a vida. 
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Anotava as ideias nos meus diários, e havia um detalhe que agora 

revelo: eu escrevo diários e cartas desde os meus 14 anos. Quando 

entrei em contato com os loucos, sentia o medo na minha pele. Os 

estigmas que escutava em relação a eles me fizeram imaginar que não 

eram dominados pela razão. Há um destaque para esta experiência: 

sempre eu perambulava pelo hospital, conversando com os pacientes, 

escutando as suas histórias e contando as minhas. Um certo dia um 

deles me leva a um espaço com telas e começa a mostrar o que 

faziam nas horas de lazer: pintavam telas. Aquilo me fascinava, me 

impulsionou a investigar, fiz amizade com o psicólogo Paulo (in 

memoriam) que, por sinal, era freudiano e apreciador de Jung. Ele me 

apresentou obras da doutora humanista Nise da Silveira. Meus 

pensamentos começavam a me questionar para além do ramo 

profissional que eu havia escolhido. Quando assisti a uma entrevista 

concedida pela Nise da Silveira (Do mundo da caralâmpia à emoção 

de lidar), algo me marcou: “o louco é um ser humano sensível capaz de 

amar em seu íntimo”.  

Impulsionado pela busca do saber, conheço os professores Ailton 

Siqueira, Jarileide Cipriano e Geovânia Toscano. Eles estavam 

envolvidos com a criação de um grupo de estudos, o Grupo de 

Pesquisa do Pensamento Complexo (que, nas palavras da teóloga e 

etnomatemática Teresa Vergani no prefácio de Ciclos e Metamorfoses 

é o “Lugar de ler, ouvir, interrogar. Lugar de imaginar, unir, desenvolver, 

sem mordaças e amarras” (p. 5). Na disciplina de Antropologia do 

Imaginário, consegui trazer e expor algumas das telas dos pacientes do 

São Camilo. Havia um desejo nascente em mim: unir as culturas 

científica e humanística, separadas pela ocidentalização da Ciência e 

pelo império da fragmentação das disciplinas. Eu desejo uma 

educação integral, que concebe o ser humano de forma inteira, 

inacabada, incompleta e paradoxal.  
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Ilya Prigonine, Isabelle Stengers e Maria da Conceição de 

Almeida distinguem, em seus estudos, o modo como se nomeia o termo 

ciência. Ciência, iniciada pela letra maiúscula, e no singular, pode ser 

compreendida nos ditames da Ciência clássica, que buscava 

responder a tudo, monolítica, presa ao desconhecimento de si própria. 

No entanto, para os autores acima referidos, a Ciência clássica não é 

mais a mesma; vem demonstrando sinais de sua capacidade de 

explicar fenômenos de diversas naturezas. Para isso, eles nomeiam 

ciências, no plural e sua inicial minúscula, demonstrando que há outras 

ciências, outros modos de pensar o mundo e que exigem uma nova 

aliança, entre diversos saberes.  

Na minha monografia, iluminado pelas leituras de Paulo Freire, 

decidi estudar uma catadora de lixo que eu havia conhecido em 

Mossoró/RN, em 2008 – 2009. Seu nome é Josefa Avelino, possui uma 

razão apaixonada pela natureza e pela ecologia; seu desejo é 

transformar a vida. Ali, no contato com Josefa, construí diários de bordo, 

e sonhava um dia apresentá-los na universidade, mas era muita 

loucura, e eu necessitava da razão para não cair nos delírios. Algo 

intuitivamente me dizia que eu continuasse a trajetória complexa 

regada com paixão e sonho.  

Além de cursar Serviço Social pela UERN, eu estudava Engenharia 

Agrícola e Ambiental na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(antiga ESAM – Mossoró/RN). Estudei entre os anos de 2006 e 2008. Dois 

anos de convívio com estudantes das formações das ciências agrárias e 

da terra: Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de 

Pesca. As matérias eram comuns até o quarto semestre. Recordo-me 

que foi nesse período que redescobri o interesse pelos estudos da terra, 

da educação no campo, da organização política da Igreja Católica 

(Missões populares). Cursei matérias como Botânica, Sociologia Rural, 

Questão Agrária, Climatologia, Geologia aplicada à Engenharia, 
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Geomorfologia dos Solos, Resistência dos materiais, Estatística, uma 

experiência que contribuiu muito para a minha inserção em um estágio 

supervisionado pelo Prof. Dr. José Espínola Sobrinho, da matéria de 

Climatologia. O projeto tinha como objetivo pesquisar o cultivo de 

mamona (Eugenia cerasiflora), cujo título era: Análise Estatística do 

comportamento da umidade relativa e das temperaturas do ar e do 

solo em Mossoró/RN. Os participantes do projeto eram Lidiane Vieira, 

atualmente engenheira, e eu. Minhas atividades eram especificamente 

construir reuniões com as comunidades em Mossoró, acerca dos 

benefícios do óleo da mamona. Essa experiência com o campo me 

ligava cada vez mais às atividades de Extensão Rural.   

Do convívio com os amigos das Engenharias e da Agronomia não 

posso esquecer dos estudos que atravessavam a madrugada na 

Biblioteca Central da Ufersa. Amigos que quero mencionar nesta tese 

me foram essenciais para as minhas escolhas de pesquisa: Débora 

Barboza (estudos de física e mecânica), Herison (estudos de Estatística), 

Lidiane Vieira e Jurema Araújo (Estudos de Climatologia). Outro 

pequeno detalhe é que eu fui bolsista de atividade da Biblioteca 

Central. A bibliotecária kênia Cristina me apresentou ao mundo das 

informações e da catalogação dos livros. 

Ainda na Engenharia, fui apresentado a algumas da obras de 

Fritjof Capra (A teia da vida) e Enrique Leff (A complexidade ambiental).  

As matérias de cálculos, álgebras, físicas eram sem fim. E, em meio às 

necessidades, fui aprovado numa seleção para bolsista CNPQ no curso 

de Serviço Social para ser orientando da Profa. Gláucia Russo (ser 

humano de uma inteligência ímpar). Como eu já estava há mais tempo 

cursando na UERN, decidi trancar o curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental. Mas a formação da Engenharia e das ciências agrárias 

fazem muito sentido hoje para mim. A formação foi estendida no 



202 

 

 

 

diálogo com outros domínios do conhecimento. Eu tinha fome e sede 

de conhecimentos diversos.  

No Serviço Social, pude estender a formação das engenharias. 

Algumas professoras e assistentes sociais haviam realizado suas pós-

graduações em Meio ambiente, sociologia rural, questão agrária, 

dentre elas a Profa. Dra. Marilda Villela Iamamoto, a Profa. Dra. Gilcélia 

Batista de Góis, Profa. Dra. Ivonete Soares e Profa. Dra. Carla Iara. Meu 

nomadismo não parava por aí. Compreendendo o Serviço Social como 

uma formação profissional interdisciplinar, me preocupei sempre com a 

pluralidade no contexto das aulas e das relações. Eu fui escolhendo e 

sendo escolhido para viver e conhecer uma formação heteróclita.  

A vida como metamorfose errante continua a atuar em mim. 

Estamos mudando a todo tempo. Eu também mudei consciente e 

inconscientemente. No início em que optei por trilhar um itinerário de 

dialogar com outras formações, assumi uma atitude que ia para além 

de um interesse meramente profissional. Eu compreendia que era 

importante fazer a jornada, sem se cobrar resultados imediatistas. Ainda 

me lembro quando meu pai, Francisco, me aconselhou sobre a vida 

profissional: “meu filho, eu sei o quanto é importante você perseguir seus 

sonhos. Não se canse, espere, sua hora vai chegar. Dedique-se a sua 

jornada. Não importa se és engenheiro, assistente social, o que importa 

é o seu caminho”.  

A minha necessidade é de um saber enciclopédico, o que, por 

vezes, pode parecer saber um pouco de tudo e não saber de nada aos 

olhos dos outros. Porém, essa necessidade, vista pela perspectiva de 

sede do conhecimento da vida, rompe com a ideia de acumular 

conhecimento somente para o mercado de trabalho. Esse pensamento 

traz uma concepção política de conhecimento que se compromete 

com o outro. Na perspectiva de Joël de Rosnay, “Aprender e ensinar 

para aprender e ensinar é uma coisa. Aprender e ensinar para agir é 
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outra. Aprender e ensinar para compreender os resultados e os objetivos 

de sua ação é ainda outra” (ROSNAY, 1997, p.498). 

Em 2008, direciono as minhas disciplinas opcionais para o curso de 

Ciências Sociais da UERN. Essa aproximação foi essencial para ampliar a 

minha capacidade de diálogo com alguns educadores do GECOM – 

Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, integrado em sua 

maioria, por ex-orientandos e alunos de Ceiça Almeida, entre os quais 

Jarileide Cipriano, Geovânia Toscano e Ailton Siqueira. Esses professores 

de uma forma especial marcaram a minha trajetória nômade. Na 

oportunidade fui cursar Antropologia da Educação, Natureza e Cultura 

com a Profa. Jarileide Cipriano. 

Nos anos de 2017-2018 tive a oportunidade de retomar a 

formação em Ciências Sociais pela UFRN, com ênfase em Sociologia e 

Antropologia, na intenção de complementar as leituras das ciências 

sociais na minha primeira formação. Concluí o curso sob a orientação 

do prof. Dr. Alex Galeno. Essa conexão que estabeleci entre serviço 

Social e ciências sociais na minha formação é o que desejei desde que 

me tornei docente de Serviço Social.  

Por meio do GECOM tive a oportunidade de conhecer Ceiça 

Almeida. Ela fora convidada para ministrar um curso que se intitulava 

“Paradoxos e ambiguidades da condição humana”, na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, no período de 11 a 12 

de fevereiro de 2009. As ideias apresentadas no minicurso referiam-se 

ao etólogo e médico psiquiatra Boris Cyrulnik, francês que mais tarde 

viria ao Brasil por convite do GRECOM/UFRN. Tive a oportunidade de 

estar presente e viver num espaço tão rico de diversidades. Aprendi 

nesse espaço que tornar presente o que é ausente é um artifício da 

memória. 
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Como uma memória viva, ainda me vejo folheando o livrinho da 

capinha verde A natureza me disse, de autoria de Francisco Lucas da 

Silva, organização de Maria da Conceição de Almeida e Paula Vanina 

Cencig. Era o ano de 2007. A leitura me fascinou. Com uma escrita 

palatável, tornou-se uma guia nas minhas pesquisas. A partir dessa 

leitura, na matéria Antropologia da Educação, comecei a construir os 

deslocamentos teóricos, fui cursar disciplinas em Geografia, em Filosofia, 

e em Biologia, experiência que me marcou profundamente. Na leitura 

provei de uma escuta que mais me parecia um chamado a caminhar 

em busca da sabedoria e a me dedicar aos estudos dos saberes da 

tradição, especialmente quando Ceiça Almeida chama a atenção 

sobre o lodo da lagoa do piató,  

 

A sabedoria é como o lodo que mantém viva uma lagoa; 

é o que sobrevive em meio à superpopulação das ideias, 

dos conceitos, das informações, das teorias, das 

interpretações.  Quando dizemos que ‘somos um dos fios 

da teia da vida’, quando assumimos para nós próprios a 

ideia de que a vida é uma teia, estamos anunciando e 

vivendo uma sabedoria, porque as teorias podem mudar, 

informações novas podem aparecer, mas apesar dessas 

mudanças podemos continuar dizendo ‘a vida é uma 

teia de muitos fios e nós somos um desses fios’. O 

conhecimento se transforma, porém a sabedoria se 

mantém porque fala do essencial e permanente que se 

desdobra nos fenômenos, no particular, no fugaz, no 

instantâneo. E também no geral e universal (ALMEIDA, 

2015, p. 15).  

 

Em 2008, me aproximei dos estudos agrários e ambientais, e ao ter 

tomado conhecimento dos estudos de Ceiça sobre a Lagoa do Piató e 

o intelectual da tradição Francisco Lucas da Silva, me deparei com a 

história de uma catadora de lixo no município de Mossoró/RN, que 

mobilizou a cidade em torno de uma Associação em sua maioria 

composta por mulheres, que em meio ao lixo, encontravam formas não 

só de sobreviver, mas de resistir a cultura de descarte tão presente no 

lixo que catavam. Escolhi para acompanhar esse estudo uma 
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educadora do Departamento de ciências sociais e políticas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

A minha aproximação com Geovânia Toscano me rendeu a 

iniciação em uma pesquisa monográfica. Eu havia sido escolhido para 

estudar a Associação Comunitária Reciclando para a Vida – ACREVI, 

uma associação de catadores de matérias recicláveis, protagonista há 

mais de dez anos na coleta seletiva no município de Mossoró/RN. Nas 

visitas à ACREVI, me chamou a atenção uma catadora em particular, 

Josefa Avelino, presidente da ACREVI, uma sonhadora que luta 

incansavelmente no cuidado de sua cidade, uma altruísta, uma 

intelectual da tradição. Encantou-me e me espantou ver aquela mulher 

falando com entusiasmo do trabalho que desenvolvia há anos com o 

lixo. Seus conhecimentos por meio de palestras a levaram à 

universidade, possibilitando uma troca positiva.  

Zefa, como é conhecida por todos, é um exemplo de resistência, 

de iniciativa às monoculturas do conhecimento ou da mente, como 

bem defende a pensadora Vandana Shiva. Em um dos meus diários de 

bordo, Zefa explicitava: “Às vezes fico inconformada com a 

Universidade, vocês vêm aqui, levam o que querem, e depois 

desaparecem. Poucos ficam aqui. Nós queremos manter a pareceria 

com a Universidade”. Esse registro, feito em 2009, está em um dos meus 

muitos diários de campo. 

Por meio do contato com Zefa conheci o Prof. Dr. Ramiro 

Camacho, pesquisador da UERN que leciona no curso de Ciências 

Biológicas e cujas pesquisas estão ligadas à etnobotânica, meio 

ambiente, bioma caatinga, saberes tradicionais. Coordena o LESV 

(Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal), do qual me aproximei 

em 2008 e onde pude manter diálogos com alguns componentes do 

grupo. Participei de uma pesquisa em Ponta do Tubarão – Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável – no município de Diogo Lopes/RN. Dois 
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episódios importantes são apontados neste texto. O primeiro é o diálogo 

com Noélia e Lamarck, dois biólogos que trabalham com taxonomia 

botânica e etnobotânica. Mantínhamos um diálogo para alargar a 

compreensão do que era o conhecimento tradicional. Deveríamos ter o 

cuidado de não sobrepor a narrativa científica e de observar a relação 

de complementaridade. O outro episódio é que ao lado do LESV, havia 

o laboratório de estudos sobre paleontologia do Prof. Dr. Kelson Porpino. 

Sempre que podia, eu o questionava sobre os aspectos evolutivos da 

vida e as eras geológicas.  

Ao construir esse itinerário, escuto a voz de Ceiça Almeida: “vocês 

precisam perceber que o tema de uma tese é um caminho que 

estamos fazendo, uma obsessão que nos acompanha. É um projeto de 

vida”.  

No ano de 2010, continuo os estudos no mestrado em meio 

ambiente, e eu, que havia aprendido com o Chico Lucas em A 

Natureza me disse que, tudo que o homem conhece, a natureza já 

sabe há muito tempo, acabo caindo nos erros e ilusões da educação 

ambiental, das políticas públicas ambientais. Finalizei o mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente na UFRN, no ano de 2012.   

Finalizado o mestrado, logo após surgiu a oportunidade de realizar um 

concurso para docente efetivo da Universidade Federal de Campina 

Grande para lotação na Unidade Acadêmica de Direito e Serviço 

Social. Obtendo êxito no concurso, vou morar em Sousa, alto sertão 

paraibano, “cidade sorriso”, como é chamada. Decidi viver a docência 

por uns três anos, para amadurecer a minha escolha por um doutorado. 

Nesse tempo, eu já havia retornado à leituras de algumas obras de 

Edgar Morin, em especial dos diários. E foi lá nos diários que encontrei as 

obsessões esperadas para viver o caminho do doutorado. Recordo-me 

que, lendo um de seus diários, fui motivado a repensar o meu modo de 

pesquisar:  
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“A meditação” 

“Rumo à meditação” 

“Chegarei lá?” 

“Concentração...” 

“tempo...” 

“gênese, etc,. dispersão”. 

(é o que acabo de tratar) 

...Não anote essas fórmulas. O essencial emergirá. De 

resto, vejo claramente reaparecer, em diferentes escritos, 

a mesma ideia que desde quando? Sempre? me 

trabalha”. Agora já não é preciso apenas que as ideias 

me trabalhem, é preciso que eu as trabalhe”.  

(Pensar é isto: trabalhar o trabalho obscuro e meio 

inconsciente da ideia.) Meditar sobre o quê? Era preciso 

deixar os fluxos interiores me conduzirem rumo à 

“meditação”.  

(MORIN, 2003, p. 17) 

 

Foi então que, no ano de 2014, assumi o compromisso da 

Coordenação de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de 

Direito e Serviço Social da UFCG. A experiência com a extensão 

universitária me permitiu compreender a necessidade de novas 

propostas de relação da Universidade com a sociedade sertaneja, 

assolada pela seca.  

Iniciamos um grupo de estudos com alunos dos cursos de Serviço 

Social, Direito e Geografia. Recordo que o primeiro texto que entrou na 

pauta de nosso diálogo foi “Reforma do Pensamento e Extensão 

Universitária” (ALMEIDA, 2001b). Embalados pelas reflexões provocadas 

por aquele texto, destacamos uma frase-guia:  

 

Imaginemos a universidade como um corpo humano e a 

extensão universitária como seus braços. Uma reforma do 

pensamento requer que pratiquemos o abraço, isto é, 

que empreendamos o exercício do pensamento 

complexo. Se o pensamento complexo é o pensamento 
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que pratica o abraço e se o abraço é a expressão 

corporal do acolhimento, o ato de envolver, a forma que 

permite conter, cingir e abranger, então uma reforma do 

pensamento se expressa por uma estética de vida 

marcada pela plasticidade dos corpos e da alma. Saber 

praticar o abraço é promover a dialógica entre 

universidade e singularidade; é exercitar ações 

universitárias abertas ao acolhimento e a hostilidade, mas 

também ao ruído e a desordem. É saber decidir, optar, 

privilegiar o que queremos abraçar. Essa postura 

acadêmica que é também uma postura de vida, supõe 

uma ética do desafio, que comporta sempre a incerteza 

e a contradição, a ‘dificuldade de pensar e de viver’, 

como diz Morin. Situamo-nos, portanto, longe da 

calmaria, do equilíbrio total e das mundo-visões 

maniqueístas. Coragem, paciência tenacidade, leveza, 

descomedimento, generosidade, excessos e compaixão, 

são os sentimentos e atributos dos quais precisamos hoje 

na universidade para pensar e projetar uma sociedade 

do futuro que começa no presente. Se tal projeção traz a 

marca do perigo sempre a espreita, tudo bem. Que 

vivamos perigosamente! O perigo e os desvios estão, por 

vezes, grávidos de novas chances reorganizadoras.  

(ALMEIDA, 2001b, UFRN, p. 21) 

 

Impulsionados por essa boa utopia de universidade, continuamos 

as discussões em torno dos textos de Ceiça Almeida e de Edgar Morin. 

Nossa primeira participação enquanto grupo de estudos transdisciplinar 

ocorreu no Inova Sertão, um evento de empreendedorismo da Paraíba 

que aconteceu em Sousa no ano de 2014, no mês de outubro. Também 

tomei conhecimento de uma dissertação de mestrado, intitulada 

Políticas culturais e economia da cultura no sertão paraibano: o caso 

vale dos dinossauros, de autoria do Prof. Dr. Eduardo Pordeus Silva. Sua 

contribuição sinalizava a função de patrimônio histórico do monumento 

Vale dos Dinossauros. Na programação a UFCG convidou a Profa. Dra. 

Geovânia Toscano para expor sua experiência com a Extensão 

Universitária. A surpresa da vinda de Geovânia rendeu uma visita ao 

Vale dos Dinossauros. Até então eu não conhecia o lugar 

paleontológico. Na visita ao Vale dos Dinossauros, Geovania e eu 

tivemos a oportunidade de conhecer o guardião do Vale. Chamou-me 
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a atenção o senhor de barba enorme, sorridente, meio tímido, sentado 

em uma cabana, rodeado de alguns livros, cadernos, e rochas que ele 

coletava nas imediações do Vale. Quando nos dirigimos para conversar 

com ele, recebemos uma poesia de suas mãos, e me disse: “Esta poesia 

está no forno, estou trabalhando nela”. Aquilo me gerou um bom 

espanto, e entusiasmo; era uma identificação de pensamento. O saber 

desinteressado, prazeroso em que Robson Marques se ocupava me 

parecia complementar a boa utopia, de uma nova universidade com 

diálogos entre saberes diversos, com a reforma do pensamento por 

meio da extensão, da qual fala Ceiça Almeida.  

Ali, passei duas horas escutando Robson, e falei para Geovânia 

Toscano: “Quero fazer alguma parceria com o guardião”. Perguntei-lhe 

se podia visitá-lo mais vezes e entreguei os meus contatos caso ele 

tivesse alguma necessidade da UFCG. O encontro com Robson 

confirmava a minha necessidade de me reaproximar dos estudos da 

complexidade e dos saberes da tradição. Submeti à Coordenação 

Geral de Extensão da UFCG um projeto e, com êxito, pudemos 

desenvolvê-lo. Intitulava-se Alice no País dos Dinossauros e o Velho do 

Rio. O ano de 2015 foi marcado por um intenso contato com o Vale dos 

dinossauros e com Robson Marques. Com o desenvolver do projeto de 

extensão, Robson se tornara um parceiro, um amigo, e eu pude 

conhecer o Vale dos dinossauros com a permissão da SUDEMA/PB 

(Superintendência de Desenvolvimento e Meio Ambiente).  

As histórias de Robson me encantaram e entravam em comunhão 

com o meu modo de pensar a vida. Ele, sendo cordelista, contista, 

cronista, artista plástico, poeta tinha a contribuir com os saberes para o 

mundo. Em uma das minhas primeiras viagens percebi sua 

pontualidade. Convidou-me para visitar uma comunidade rural, lugar 

em que ele cresceu e viveu com os seus pais. Jangada é uma zona 

rural, localizada às margens do Rio do Peixe, e cercada pelo Vale dos 
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dinossauros. Robson construiu uma casa para poder escrever com mais 

paz, assim ele afirma; lá, pode cultivar o seu modo de vida rural. O que 

me pareceu emprestar um certo nomadismo ao seu modo de viver e 

pensar foram os quatro lugares que compõem a multidimensionalidade 

de seu ser, a jangada, a cidade de Sousa, o Vale dos dinossauros e o 

Rio do Peixe. O Velho do Rio vive a transitar por esses lugares, seus pés 

tecem uma narrativa viva, marcada pela perspectiva do entre,   

 

Entre andar e conhecer (ou ficar conhecendo, tomar 

conhecimento). Não será inquietante que nossa 

civilização tecnológica, a sociedade da informação, 

faça tudo sentada? Que as máquinas que operamos 

para nos comunicar, para nos divertir, para nos entreter e 

relaxar, para buscar novas informações nos ofereçam, 

antes de mais nada, assentos? Mais do que isso, que nos 

exijam estar sentados? (BAITELLO JR., 2012, p. 35). 

 

O andar e conhecer são estratégias de método desse poeta 

nômade. Ele foi me apresentar a esses nichos de produção de seus 

conhecimentos. E por isso, em relação à visita, quero sublinhar dois 

acontecimentos: 1) a distância do centro da cidade de Sousa à zona 

rural Jangada era de 8km, se fôssemos caminhando, e essa foi a nossa 

escolha. Saímos bem cedo, umas 6h da manhã. Conheci um pouco da 

história de Robson, de seu engajamento político no movimento pelo 

Vale dos dinossauros. Sua história se confunde com a do Vale; 2) o que 

me chamou a atenção é que essa visita me lembrava da minha 

infância e adolescência no meio rural. Robson me questionava quanto 

ao conhecimento da fauna e da flora daquela região: a caatinga, a 

flor de mofumbo, a emburana, o xique-xique, a flor do cacto; soins-

saguis, carcarás, bem-te-vi, rouxinol, beija-flor, raposa e as pegadas dos 

dinossauros. Foi um dia de conversas sobre a sua vida. 

Esse acontecimento foi fundamental para repensar a escolha de 

um doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande 
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do Norte. Isso se deu pelo fato de compreender a Educação como um 

espaço onde eu posso aglutinar toda a minha trajetória anterior. Assim, 

me tornei mais Assistente Social que anteriormente e agora apoiado 

pelas narrativas da sociologia, antropologia e da política retomo “o 

problema revolução; é preciso recolocar o problema do homem, desta 

vez na perspectiva antropológica” (MORIN, 1969, p. 16). Isso pode ser 

dito de outra maneira, mais ampliada e autocrítica, reconhecendo-me 

nas palavras de Almeida: 

 

Centrada no desafio de fazer dialogar conhecimento 

científico e saberes da tradição, a pesquisa tem 

investido, fundamentalmente, em construir aproximações 

entre estratégias distintas do pensamento sobre os 

fenômenos do mundo (ALMEIDA, 2009, p. 109).  

 

O Grecom foi o lugar que escolhi (ou fui escolhido?) para 

amadurecer intelectualmente, que me fez e faz compreender que 

nada faço sozinho e que amizade é um ato político, e que, 

naturalmente existindo resistências em seus diversos matizes, é preciso 

compreender que uma das responsabilidades é pensar pela distinção, 

não pela oposição. Esse trabalho de pesquisa não compactua com 

ideia de sacralização dos saberes da tradição e da demonização das 

ciências modernas, ambos são modos distintos do pensar humano, e 

podem atuar por vias de complementaridade na leitura do mundo. Foi 

nesse lugar, chamado Grecom, território de histórias nômades, que 

reacendeu em minha vida a memória do mestiço.  

A todos os habitantes do oco do mundo deixo uma lição que 

pode nos levar a fraternidade universal, que também é amor. Essa lição 

aprendi a realimentar todo dia, a minha maneira, a partir dessas 

palavras que vem agora e foram publicadas por Daniel Munduruku.  

Por meio de minhas leituras e viagens, fui 

compreendendo, aos poucos, aquilo que o meu avô dizia sobre 
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a sabedoria que existe em cada um e em todos os seres do 

planeta. Descobri que não precisa ser xamã ou pajé para 

chacoalhar o maracá, basta colocar-se em uma atitude 

harmônica com o todo, como se estivéssemos seguindo o fluxo 

do rio, que não tem pressa... mas sabe onde quer chegar. 

Foi assim que descobri os sábios orientais; os monges 

cristãos; as freiras de Madre Teresa; os muçulmanos; os 

evangélicos; os pajés da Sibéria, dos Estados Unidos; os 

Ainu do Japão, os Pigmeus; os educadores e mestres... 

Descobri que todas essas pessoas, em qualquer parte do 

mundo, praticando suas ações buscando o equilíbrio do 

universo estão batendo seu maracá. Entendi, então, a lógica 

da teia e o que fere e machuca a Terra, machuca a todos 

nós, os filhos da Terra.  

Foi aí que entendi que a diversidade dos povos, das 

etnias, das raças, dos pensamentos é imprescindível para 

colorir a teia, do mesmo modo que é preciso do sol e da 

água para dar forma ao arco-íris.  

Daniel Munduruku, Mudurukando-2 – Sobre vivências, piolhos 

e afetos.  

 

 

 

Um grande abraço!  

Seu amigo do oco do mundo. 

Luan 
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