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Resumo: O estudo do presente material ajudará na compreensão de nossa
realidade, a partir da observação das relações do homem com o meio
ambiente, bem como das práticas sociais e culturais desenvolvidas pelas
sociedades que vivem no entorno dos Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais visitados pelo Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de
Água Doce em Campos Rupestres”, práticas estas que, muitas vezes, de tão
inacreditáveis, sob o ponto de vista da relação do homem com o meio
ambiente, nos parecem objeto de ficção literária.
Palavras-chave: erosão da biodiversidade; cultura e meio ambiente;
educação ambiental; literatura comparada.

1. Ah, se Houvessem mais Explicações a Dar, Seria Possível...
Perceber, por meio de um enfoque na atividade de pesquisa científica, que a
literatura pode sim refletir algo mais além do que a linguagem em seu grau maior de
eficácia, como nos diria Ezra Pound.
A literatura pode e, em tempos de rupturas pós-modernas, talvez até mesmo
precise, ser parte relacional da atividade econômica, do ativismo político e
sociocultural humano. Assim, incentivar a leitura ou estudar a literatura talvez exija
de nós, pesquisadores, atitudes que transcendam as fronteiras de nosso território
comum, para buscar compreender como as ações humanas sobre a realidade objetiva
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se relacionam com aspectos particulares de outras áreas do saber, como a da erosão
da biodiversidade, por exemplo.
Já há muito tempo, sabemos que a literatura é mais que poética, é plural. Por
que a crítica literária não o pode ser? Não há como sermos nômades permanecendo
nos mesmos lugares.
As particularidades dos eventos sexuais e biológicos do homem obviamente
estão presentes numa obra como O Germinal, de Èmile Zola. O que não dizer dos
conflitos psicológicos desenvolvidos na Madame Bovary, de Gustave Flaubert? E as
questões políticas, não estariam bem representadas no texto de A Revolução dos
Bichos, de George Orwell? Os dramas da religiosidade também figuram na escritura
de A Viagem de Theo, de Catherine Clement. Do mesmo modo, a filosofia não teria
ficado mais atraente no romance O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder? O brasileiro
Marcelo Gleiser também não contribuiu significativamente para deixar os temas da
física mais convidativos ao leitor no seu A Dança do Universo? Os fenômenos da
comunicação de Massa contemporânea não ganharam um ar de profecia no
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury? E Machado de Assis, não teria sido o primeiro
stand-up writer?
Independentemente das respostas às perguntas acima, o que queremos
introduzir como problema principal em nosso texto, é que o nomadismo literário
também diz respeito a todos os afazeres que giram em torno da linguagem escrita,
seja ela poética ou não (produção, impressão, crítica, ensino, consumo e apreciação).
Isto é, consideramos como fato consumado a condição de que nos tempos de
hoje há um fluxo intenso no trânsito semiótico das profissões que de longe já
transcendeu os parâmetros da intertextualidade e da homologia. No exercício e
prática de cada profissional há um quê de plural visível, buscado e incompreendido.
Sobretudo, vemos que há também uma forte transição ocorrendo nos modos
de fazermos abordagens científicas ao estudarmos a matéria literatura. Pensamos que
numa crítica literária que se pretenda realmente nômade, talvez possa haver espaço
para lermos os textos de Os Sertões, de Euclides da Cunha, de Vidas Secas, de
Graciliano Ramos, de O Guarani, de José de Alencar, de Grande Sertão: Veredas, de
João Guimarães Rosa, ou de Inocência, de Visconde de Taunay, de modo a considerálos mais que poemas em prosa, ou mais que documentos históricos de nossa
sociedade. Do mesmo modo, que textos como o de Marcelo Gleiser, de Jostein
Gaarder, de Ray Bradbury possam também ter seu valor poético reconhecido, ainda
que essa poesia exista numa única linha de todo o texto do romance.
O que propomos ainda, é que esse nomadismo chegue a tal ponto, de modo
que possamos considerar os textos exemplificados acima também como documentos
socioambientais importantes, e que os pesquisadores de literatura, por razão dessa
abordagem, também possam trabalhar, a partir dos estudos realizados nestas
produções literárias, com equipes multidisciplinares (engenheiros, médicos,
psicólogos, biólogos) que estejam preocupadas em encontrar soluções para o
problema das relações do homem com o meio ambiente e com o consumo dos
recursos naturais renováveis e não-renováveis, por exemplo.
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Em suma, propomos mais que um nomadismo literário. Apontamos para um
nomadismo crítico, de abordagem, de objeto, de método, que seja igualmente
científico, a fim de ampliarmos os horizontes da ciência literária e de atrairmos novos
praticantes para esta arte.

2. A Literatura é Nômade: o pesquisador e a pesquisa também são
Nos termos apresentados até aqui, vê-se que é um trabalho tão gigantesco
quanto ousado e praticamente ainda está todo por fazer. Contudo, nossa investigação
pós-doutoral se dispôs a isto. O Projeto SISBIOTA2 se debruça sobre esta demanda e
se propôs a tratar de questões literárias de um lado, e socioambientais, de outro lado,
que envolvessem e evocassem, de algum modo, as premissas de uma pesquisa de
campo sociocultural que se pretende diferenciada, se considerada sob o ponto de
vista do objeto: o meio ambiente; ou se sob o ponto de vista do resultado: fomento à
leitura ou à literatura comparada, por exemplo.
Do ponto de vista do método, realizamos nossa pesquisa por meio da captação
de imagens, da realização de entrevistas, da construção de um acervo fotográfico
imenso, da utilização de protocolos de avaliação ecológica rápida, da confecção de
diários de campo manuscritos, fomos enxergando as partes de um complexo quebracabeça, cujas peças confundiam lentamente, conforme avançávamos no processo, os
limites entre a ficção e a realidade.
Não misturava apenas a realidade que víamos, mas, também, a nossa própria
realidade, da qual vagarosamente retirados e lançados num novo cenário de ciência,
de literatura, de personagens, de histórias.
Do ponto de vista do resultado, o desenho literal que vimos foi este. Do modo
como o homem se relaciona com o meio ambiente, pareceu-nos que a sociedade real
se comporta como objeto de ficção. No dia a dia das comunidades, percebemos que
as pessoas interagem com o meio ambiente como se estivessem se relacionando com
um alterego distante, que nosso habitat é um terceiro excluído de nossas
preocupações imediatas, como se nossos atos sobre este “outro” (o meio ambiente)
não tivessem consequência alguma sobre nós mesmos, tampouco sobre os demais
integrantes do grupo social.
2 O Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de Água Doce em Campos Rupestres”, vinculado ao
programa SISBIOTA Brasil, é desenvolvido numa parceria entre a USP (Universidade de São Paulo –
instituição sede do Coordenador do Projeto, o Prof. Dr. Carlos Eduardo Falavigna da Rocha) com a
UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus de Frutal), e está integrado ao “Sistema
Nacional de Pesquisa em Biodiversidade (SISBIOTA-Brasil), que é uma iniciativa conjunta entre os
ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação e do Meio Ambiente, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de 18
fundações de amparo à pesquisa estaduais: Fapeam, Fapema, Fapepi, Fapergs, Fapes, Fapesb,
Fapespa, Fapitec, Fundect, Fapemig, Facepe, Fapemat, Fapeg, Fapesc, FAPDF, Fapern, Fundação
Araucária e FAPESP” (Disponível em http://agencia.fapesp.br/12735, acesso em 05/02/2012).
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Contudo, nesse objeto-jogo (objeto, por dizermos respeito à natureza da
ciência, jogo, por falarmos sobre a cultura), as peças do quebra-cabeça conformaram
simultaneamente uma imagem da ciência – que expressa e registra as ações de quem
se preocupa em estudar a realidade –, mas, também do ser humano – personagem
que modifica esta realidade.
Nosso trabalho, por isso, vem carregado de uma confluência de interesses sui
generis em que os resultados podem ser tão exatos como se prevê no método
científico quanto imprecisos na medida das imprevisibilidades humanas – é aqui que
a matéria observada nos pareceu virar obra de ficção literária.
Num certo sentido, nossa proposta de pesquisa é nômade. O roteiro é sair do
lugar comum, do caminho previsível e do paradigma do teoricamente esperado. O
corpus não é exatamente a disciplina poética ou linguística. O resultado desse
híbrido é o nosso desafio. Por isso, por meio de olhares entrecortados, surpresos,
porém atentos, forçosamente fomos ao centro e também ao periférico de outros
centros e periferias da cultura, da sociedade, da linguagem.
Devido às exigências do projeto de pesquisa ao qual estamos vinculados,
visitamos o entorno da Serra da Canastra, em São Roque de Minas e demais cidades
da região – MG, e, também, da Serra de Pirineus, em Pirenópolis – GO, da Serra de
Cristalina, em Goiânia – GO, da Serra de Caldas Novas, em Caldas Novas – MG, da
Chapada dos Guimarães – MT, da Chapada Diamantina, Mucugê e Palmares – BA,
da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso – GO, da Serra do Cipó – MG, de São
Gonçalo do Rio Preto e Diamantina – MG (Figura 01)

Figura 01: Mapa extraído do Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de
Água Doce em Campos Rupestres” - SISBIOTA. Nosso pós-doutoramento
está vinculado a esta pesquisa, desde meados de agosto de 2011, na USP –
Capital.
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Infringindo o limite dos métodos da análise do discurso e da teoria literária,
pudemos ir além deles e protagonizar nossas próprias rupturas. Sem ignorar que na
ciência a formulação teórica se opõe ao senso comum, investimos tempo de leitura,
de estudo, de criação, recriação e transcriação teórica pessoal “inventando”novas
veredas pelo grande sertão que pudessem dar conta da compreensão que
desejávamos ter sobre a vida nos principais campos rupestres do país marcados no
mapa acima e previstos como objetos corpus de nossa pesquisa3:
Permanência das perguntas, contradição e fragilidade das respostas: daí
resulta que é sempre pertinente partir das noções populares que a teoria
quis anular, as mesmas que voltaram quando a teoria se enfraqueceu, a
fim de não só rever as respostas opositivas que ela propôs, mas também
tentar compreender por que essas respostas não resolveram de uma vez
por todas as velhas perguntas (Compagnon 2010: 18).
No calor e proximidade com o objeto de pesquisa que só o trabalho de campo
permite, recuperamos nossa verve literária e agimos como um cronista de viagem,
mas, sobretudo, atuamos como um crítico literário e crítico cultural aprendiz de
nossa própria cultura e de nossa poesia diária de existir.
Assim, dilatamos os territórios e os limites da metodologia científica, até o
ponto em que ela alcançasse as variáveis comportamentais e psíquicas do ser
humano em sua relação com o meio em que vive, e foi assim que ampliamos a nossa
capacidade visual e auditiva, pois:
A obra é aquilo que é comunicado poeticamente, aqui e neste momento:
texto, sonoridades, ritmos, elementos visuais; o termo [contrariando
Zunthor, aqui preferiríamos encontrar uma expressão como “o tempo
presente”, ao invés de “termo”] contempla a totalidade de fatores da
performance. [...] O texto, enfim, vai ser a sequência linguística
percebida auditivamente, e cujo sentido global não é redutível à soma
dos efeitos particulares produzidos por seus componentes que se
percebem sucessivamente (Zunthor 2010: 84).
Vimo-nos ainda diante de um modelo teórico que nos era novo, mas que
sabíamos o haver herdado acadêmica e intelectualmente de grandes viajantes como o
naturalista Charles Darwin, a bordo de seu barco “Beagle”, bem como de grandes
Nesse sentido, desenvolvemos uma teoria para incrementar o aporte teórico dos Estudos Culturais, a
qual foi preliminarmente delineada no paper “Estudos Culturais: a culturalidade e a culturariedade”, e
publicado no segundo semestre de 2011. Oferecemos, nesse artigo, duas novas palavras – a
culturalidade e a culturariedade – as quais estão para a análise cultural, do mesmo modo que os
vocábulos literalidade e literariedade estão para os Estudos Literários (Pessoa 2011). Nesse momento
de nossa pesquisa, fazemos apenas uma alusão aos neologismos teóricos e, num momento oportuno
de análise, os empregaremos.
3
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escritores como Júlio Verne e suas Viagens Extraordinárias, como Euclides da Cunha,
em suas escrituras científicas, literárias e jornalísticas para escrever Os Sertões, ou
João Guimarães Rosa, no imensurável testamento de história sócio-poética do Brasil,
o Grande Sertão: Veredas:
É significativo assinalar que a quase totalidade dos viajantes
exploradores europeus do século XIX e do início do século XX filiados
às sociedades geográficas, eram, total ou parcialmente, patrocinados
por elas e, ao retornarem, apresentavam seus resultados, relatos orais e
relatórios escritos às assembleias dessas sociedades. O material
acumulado constituiu um acervo inestimável, tanto para os interesses
das grandes metrópoles europeias, quanto para as instituições
científicas e culturais, para os pesquisadores, aventureiros, empresas
jornalísticas e para as grandes editoras (Filho 2010: 85).
Mas, é válido ressaltar, que a importância de nossa experiência híbrida, que
nos coloca dentro da academia literária à bordo do Beagle, ficaria em parte adstrita
ao território estéril da incomunicabilidade, se não fosse a orientação inicial do
pensamento de Vilém Flusser para a construção de nosso projeto de pesquisa pósdoutoral:
Com que direito, perguntou [Flusser], posso afirmar não ser uma árvore
um ser imaginário para o ecólogo – que só reconhece a floresta como
real? Com que direito, insistiu, posso afirmar a idealidade do triângulo,
se não estiver mergulhado numa camada geométrica de conversação?
Com que direito, concluiu, posso afirmar ser um centauro de fato
imaginário para o grego do século IX AC, a não ser com o direito da
minha própria superioridade auto-designada? (Flusser 2007: 16).
Os povoamentos, os prédios, as paisagens naturais e artificiais dos locais
visitados nos ajudaram a demolir qualquer indício de superioridade
autoproclamada. Foi assim nosso movimento migratório. Desvencilhando-nos de
nossos amiguinhos imaginários – os nossos universos teóricos de segurança –, é que
percebemos que se não estivéssemos participando do Projeto SISBIOTA, não
saberíamos descrever e nem (re)pensar esses elementos tão familiares e que, agora,
nos apareceram como desconhecidos: essa é a paisagem vista pelo nômade – o
familiar se faz estranho.
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3. O Familiar se Fez Estranho: mas no estranhamento não nos é familiar?
As cidades e as matas do país estão repletas de personagens da literatura
brasileira.
Sentado numa mureta no centro histórico da cidade de Diamantina – MG, à
noite, não nos foi difícil encontrar num mendigo que passava pelo calçamento
colonial das ruas a figura de Quincas Borba: pareceu-nos que a qualquer momento
ele fosse proferir um discurso sobre o humanitismo.
Também vi no guia turístico Zau, na Chapada Diamantina – BA, muito do que
fora descrito por João Guimarães Rosa, no Meu Tio, o Iauaretê, sobre o personagem
que queria “desonçar o mundo”.
Na Chapada dos Guimarães – MT, o índio Uiré, que nos servira de guia no
campo, numa caminhada de duas horas pelo cerrado adentro, nos conduziu a uma
caverna para a realização das coletas de amostras: mas também nos abriu um portal
dimensional entre a realidade e a ficção: ele subiu numa pedra gigantesca e, lá do
alto, proferiu o sermão da montanha.
Vimo-nos, então, exercitando práticas analíticas bem diferentes das realizadas
na teoria literária e cultural praticadas no intramuros da universidade. A realidade
esbarrava na ficção de um modo agressivo, invasivo, perturbador.
Para compreendermos aquilo, tivemos que migrar. Nosso aporte teórico,
nosso método, nosso objeto, o cenário, tudo enfim, não davam conta da metáfora que
à frente se construía.

4. Que Objeto é Esse?
Na Bahia, perguntamo-nos: de que espécie ou classe animal seria o garimpeiro
chamado Júlio, surpreendido por nossa equipe extraindo minérios de dentro de áreas
proibidas no PARNA – Parque Nacional da Chapada Diamantina, no final de 2011?
Seria ele um indivíduo da espécie homo sapiens, exemplar típico dos paradoxos
da latinoamericanidad? Um elo perdido entre o discurso surreal e abolicionista do
século XIX e a escravidão subdesenvolvimentista e real do século XXI?
Seria, talvez, fruto de uma série de incongruências socioculturais pós-coloniais
que historicamente vitimam a América Latina, confinando-o ao reduto periférico
típico do sujeito histórico terceiro-mundista?
Pensamos que todas as coisas. De um lado, o contexto de pobreza o escraviza
a uma subocupação que o salva da fome e da miséria total, ainda que em ritmo de
conta-gotas, ao mesmo tempo em que o discurso jurídico do Estado o incrimina e o
torna socialmente estigmatizado com a força de um tsunami?
Nossa sociedade, assim, se habitua e acredita ser perfeitamente normal
discriminar e incriminar os que menos têm culpa de ser o que são do como
conseguem ou podem. Essa imagem de Julio na fotografia, aliada ao pouco que
ouvimos de sua história deu-nos a ideia de que ele guarda semelhanças com o
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personagem Fabiano, de Vidas Secas, e com o João Romão, de O Cortiço (Aluísio
Azevedo).
Ele herdou de Fabiano a força vivente do sertanejo, cuja meta principal é
tentar superar sua miserabilidade, saindo do círculo vicioso que o aprisiona fora das
dependências do PARNA (dentro do PARNA há minérios que o podem libertar
disso, e é por isso que ele, Julio, vai exatamente para lá), mas, Julio, também tem a
índole empreendedora de João Romão. Com seu parceiro de garimpo, constroem
uma “casa” na pedra. Eles começam seu “negócio” de moradia barata com um
baixíssimo investimento – passam a habitar uma caverna no meio do cerrado.
Contudo, também agridem o meio ambiente. Eles despejam mercúrio nas
águas do rio que abastece a cidade de Mucugê – BA. Também, quando acendem seu
cigarro ou fazem uma fogueira à noite, podem incendiar o cerrado ressecado e
retorcido pela seca, deixando o ar irrespirável para as populações das cidades
vizinhas ao parque de preservação, área dentro da qual eles não poderiam estar.
Além disso, perguntamo-nos ainda, que conceitos nossa sociedade pode
formar sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente, quando se percebe na
prática a inoperância do Estado em proteger o território que ele próprio delimitou
como espaço a ser preservado, e ação para a qual se destina anualmente volumes
assombrosos de recursos humanos e financeiros e, ainda assim, quase nada funciona
como deveria?
Um dos fatores de relevância que nos impulsionou para a imposição de um
olhar nômade sobre o paradigma científico residiu na investigação do papel da
oralidade e da imagem na compreensão das relações do homem com o meio
ambiente.
A literatura nômade passa pelas paisagens socioculturais e as apreende: isso é
fato. Mas, o que acontece quando os personagens é que começam a transitar
livremente pelas obras? O que aconteceria, se projetassem em meio à realidade,
ganhando carnes e vozes de pessoas vivas? Não sabemos ao certo.
Por isso é que acreditamos que empreendemos em nossa pesquisa uma
aventura de ciência, de cultura e de vida, que mesclou elementos metodológicos da
tradição científica das ciências naturais a procedimentos da Antropologia via
etnografia, e da Comunicação Social via prática documentarista, aliados à análise do
discurso, por meio da Literatura Comparada.
E, ao mesmo tempo em que nossa pesquisa se pretendeu inovadora e ousada
pela hibridez das áreas de conhecimento nela empregadas, revigorou as mesmas
raízes científicas que revisitou ao elaborar um novo modelo teórico – a culturalidade
e a culturariedade (Pessoa 2011).
Assim, se tornou mais viável reconfigurar os modos de construção de
significados acadêmicos e de compreender, a partir da ciência, a poética e a
imprecisão do viver. Tornamo-nos nômades também sob o ponto de vista da teoria.
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5. No Fim, o Final de tudo é Igual
Por meio da culturalidade e da culturariedade, num assentamento ofegante
sobre os diversos suportes em que se possam veicular a oralidade – a voz, a imagem,
o sonho –, a palavra e o sentido, o pesquisador pode se envolver com o seu objeto de
estudo e começar a produzir os significados culturais que apenas imaginava existir,
tornando-os reais.
Não aqueles em que o método ou o modelo ditam determinações ou limites,
tampouco aqueles cuja vigência se restringe ao tempo do cronograma do projeto,
mas, sobretudo, aqueles adivinhados nas entrelinhas da paisagem, no entardecer de
cada olhar garimpeiro encontrado pelas ruas, e no encantamento de cada lenda,
contada e recontada pelos moradores com os quais tivemos contato.
Também, como já nos dissera (Zunthor 2010: 84), nas danças jamais esquecidas
e, sem ensaio, diversas vezes relembradas, e naquelas também nunca dançadas, mas,
simplesmente, inventadas.
Por meio ainda dos gestos, e da palavra que nunca foi dita, percebemos que
como cientista é também nosso dever tornarmo-nos capazes de perceber que um
mundo à parte se constrói sobre sílabas sagradas, e seus personagens se alimentam
exatamente de tudo isso: um tudo, de um nada, vivem num entre lugar intersticial
que concilia a paz aparente do discurso político oficial e a guerra pela sobrevivência
do mundo real, num tempo quase mítico, que varia entre o nunca e um sempre
desmedido.
Quando a canção nos diz que “O Haiti é aqui, O Haiti não é aqui” (Caetano
Veloso e Gilberto Gil, no disco Tropicália 2), ela anuncia aos nossos ouvidos que a
realidade cambiante da América Latina interpenetra as estruturas socioculturais de
modo incessante e recorrente. Ela não está lá, ela não está aqui. Ela está aqui e lá, ao
mesmo tempo. Há uma relação de equivalência recíproca que transforma nosso Julio
garimpeiro num personagem hibridamente real e imaginário, que pertence a todas as
realidades e ficções do Brasil e do Haiti.
Viver a experiência da co-existência com os personagens encontrados em
nossas visitas às áreas de preservação ambiental foi mais que uma atividade de
pesquisa, foi uma condição para traçar propostas para que a nossa sociedade possa
aprender a existir de um modo melhor.
Mergulhar no desconhecido, ousar e enfrentar o novo sob a aparência do
método, do objeto e do resultado se configura como uma necessidade humana.
Noutros termos, se nos deparamos com novos problemas e tentamos resolvê-los com
os argumentos da tradição e não o conseguimos, ou deixamos de lado a nova questão
ou mudamos os modelos aos quais estamos recorrendo para solucioná-la. Estamos
seguindo o segundo caminho.
O trabalho que ora escrevemos está cheio de realidade. Mas também de ficção.
Não de uma realidade imaginada, imaginária, implausível, repleto das
consequências que as contradições históricas e teóricas podem nos provocar. Mas, de
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uma realidade visível, que existe mesmo, que é sensível aos sentidos, a qual
impregna-nos a memória com suas imagens.
O mundo real está cheio de personagens com os quais podemos conversar.
Um escritor como José de Alencar, ao descrever uma paisagem num de seus
romances, como no trecho a seguir, o que quer dizer?
De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se
dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu
curso de dez léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer: saltando de
cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se
espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente
em seu vasto leito (Alencar 2000: Cenário).
Ele tenta nos explicar praticamente o óbvio: por natureza se pode
compreender tudo aquilo que é natural. Isto é, não há fotografia, projeção
holográfica, pano de fundo de computador, mensagem de celular, filmagem, e até
mesmo texto escrito ou em qualquer outra acepção por meio da qual se entenda a
prática discursiva, que seja capaz de expressar com qualidade a grandeza da
experiência do real narrada por José de Alencar.
Na rotina de pesquisa com o Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de
Água Doce em Campos Rupestres”, nossa experiência é de realidade, nos termos
demarcados por Flusser. Uma cascata de água não é o que eu concebo pintando um
quadro ou tirando uma fotografia. Ela é somente o que é e onde está.
Para a conhecermos, portanto, temos que ir até ela, entrarmos em suas águas,
bebermos de suas fontes, sentirmos os arrepios de frio e os nossos ossos congelando
devido à baixa temperatura de sua água, mergulharmos e sentirmos os pés bater no
fundo do rio, os peixes mordiscando nossa pele. Isto é uma experiência de realidade.
Quando Euclides da Cunha elabora o texto de Os Sertões, onde ele estava?
Trancado num escritório, diante de uma máquina de escrever (se fosse nos dias de
hoje, diante de um computador ou carregando um celular, um tablet)? Não, ele
viajava pelo Brasil como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo:
Escritor avançado para o Brasil dos 1890/1900, fortalecido pelo espírito
científico, enriquecido pela cultura sociológica, esmerado pela
especialização geográfica e geológica, Euclides viu os sertões [antes do
contato in loco, Euclides já escrevera dois artigos com o título de “A
Nossa Vendeia”, contendo considerações geográficas, geológicas e
climáticas sobre a região de Canudos] com um olhar mais amplo,
abrangente e profundo que o de um geógrafo puro, mais do que de um
simples geólogo, muito mais que de qualquer antropólogo. Desenha,
disseca e interpreta – pioneiramente – o cenário dos sertões,
descrevendo com rigorosa exatidão a formação, a estrutura e as nuances
geológicas e climáticas da região (Rosso 2009: 39).
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Por isso nessa pesquisa saímos de nossa zona de conforto, território onde as
palavras nos são conhecidas e seus significados de nosso domínio, para adentrar no
território das Ciências Biológicas. Tornamo-nos um pesquisador nômade.
Vimo-nos novamente aprendizes, ao depararmo-nos com os estudos de
Antropologia. Na área da Comunicação Social, sentimo-nos desafiados, ao empunhar
uma câmera de filmagem e registrar as ações de campo dos outros pesquisadores do
Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de Água Doce em Campos Rupestres”.
Transformamo-nos em repórter por acaso, ao segurar um microfone, e
posicionarmo-nos diante de uma câmera, entrevistando estudiosos, autoridades
ambientais e culturais, membros de organizações sociais como o IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o Presidente da
Associação de Moradores de São João Batista da Glória (Serra da Canastra), o poeta
cantador de uma Folia de Reis, um ciclista que fazia trilhas nas montanhas da Serra
de Caldas Novas, um guia turístico descendente de índios, chamado Uiré, na
Chapada dos Guimarães, perseguido pelos caraíbas por enfrentar o homem branco
em favor de causas sociais, e mal visto pelos aborígenes por trabalhar e viver em
meio à cidade, um garimpeiro ilegal, chamado Júlio, tentando encontrar nas águas da
Chapada Diamantina um novo fôlego para continuar existindo.
Em tudo, nesse breve relato, há indícios de uma realidade palpável, cujos
sentidos aprendemos a reconhecer, e que cada um de nós não pode mais negar ou
ignorar. Em tudo há também um quê de ficção.

WHEN REALITY SEEMS TO TURN INTO LITERARY FICTION: TOPICS OF
CULTURE AND EROSION OF BIODIVERSITY
Abstract: The study of the presented material will help in the understanding of our
reality, from the comment of the relations of man with the environment, as well as of
the social and cultural practices developed for the societies that live in periphery of
the National Parks, State and Municipal visited by the Project “Biodiversity of Fresh
Water Microcrustacean in Rock Fields”, practices that, many times, being so
incredible, under the point of view of the relation of man with the environment, seem
to be object of literary fiction.
Keywords: erosion of biodiversity; culture and environment; ambient education;
comparative literature.

Estação Literária
Londrina, Volume 10A, p. 177-189, dez. 2012
ISSN 1983-1048 - http://www.uel.br/pos/letras/EL

187

Marcelo Pessoa de Oliveira (UEMG/USP)
QUANDO A REALIDADE PARECE VIRAR FICÇÃO LITERÁRIA: TÓPICOS DE CULTURA E
EROSÃO DA BIODIVERSIDADE

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
ALENCAR, José de. O Guarani. Disponível
<virtualbooks.com.br>, acesso em 04/02/2012.

em:

copyright

©

2000,

ARNS, Paulo Evaristo. O que é Igreja. São Paulo: Abril Cultural/Brasiliense, 1985.
BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
COMPAGNON, Antoine. O Demônio da Teoria – literatura e senso comum. Belo
Horizonte: UFMG, 2010.
FILHO, Oswaldo Bueno Amorim. Literatura de Explorações e Aventuras: as “viagens
extraordinárias” de Júlio Verne. In: MARANDOLA JR, Eduardo; GRATÃO, Lúcia
Helena Batista. Geografia e Literatura. Londrina: EDUEL, 2010, p. 79-97.
FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. São Paulo: Annablume, 2007.
FELDMAN-BIANCO, Bela. Antropologia das sociedades contemporâneas – métodos. São
Paulo: UNESP, 2010.
HISSA, Cássio Eduardo Viana. Saberes Ambientais – desafios para o conhecimento
disciplinar. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
MAY, Peter. Economia Ecológica e o Desenvolvimento Equitativo no Brasil. In:
CAVALCANTI, Clóvis (org.). Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma
sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 2001, p. 235-255.
PESSOA, Marcelo. Estudos Culturais: a culturalidade e a culturariedade. Revista
Todas as Musas, ano 03, nº 01, jul a dez de 2011, ISSN 2175-1277)
ROSSO, Mauro. Escritos de Euclides da Cunha: política, ecopolítica, etnopolítica. Rio de
Janeiro: PUC-Rio, 2009.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literária. Petrópolis: Vozes, 2007.

Estação Literária
Londrina, Volume 10A, p. 177-189, dez. 2012
ISSN 1983-1048 - http://www.uel.br/pos/letras/EL

188

Marcelo Pessoa de Oliveira (UEMG/USP)
QUANDO A REALIDADE PARECE VIRAR FICÇÃO LITERÁRIA: TÓPICOS DE CULTURA E
EROSÃO DA BIODIVERSIDADE

VALGENBACH, Wilhelm. Conhecimento sobre Conhecimento. In: MARTINS,
Rogério Parentoni, MARI, Hugo. Universos do Conhecimento. Belo Horizonte: FALE –
UFMG, 2002, p. 41-65.
ZUNTHOR, Paul. Introdução à Poesia Oral. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

ARTIGO RECEBIDO EM 20/07/2012 E APROVADO EM 17/09/2012.

Estação Literária
Londrina, Volume 10A, p. 177-189, dez. 2012
ISSN 1983-1048 - http://www.uel.br/pos/letras/EL

189

