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RESUMO 

 

O Laboratório de Humanidades (LabHum), criado em 2003 na Universidade 

Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), consiste em um 

grupo de discussão de Clássicos da Literatura Universal, onde um coordenador 

metodologicamente capacitado faz a mediação dos encontros a fim de facilitar o 

compartilhamento de ideias e sentimentos suscitados pela leitura. Partindo assim 

desse objeto de pesquisa, esse trabalho teve por objetivo compreender como a 

dinâmica do LabHum, especialmente nas discussões dos romances “Admirável Mundo 

Novo” (Aldous Huxley, 1932) e “Vida e Proezas de Aléxis Zorbás” (Nikos Kazantzákis, 

1946), repercutiu na formação pessoal e/ou profissional dos participantes, procurando 

aprofundar, ainda, a reflexão sobre o impacto da literatura por meio da metodologia 

proposta. Para tanto, optamos pela utilização de uma metodologia qualitativa de coleta 

de dados baseada na Observação Participante, na análise de Relatos de Experiência, 

e na História Oral de Vida. Dessa maneira, ao final dos 31 encontros, os 61 

integrantes, com faixa etária entre 20 e 65 anos aproximadamente, foram convidados 

a relatarem, por escrito, o que significou para eles participar dos encontros de leitura e 

discussão dos romances, sendo que para os estudantes e profissionais da saúde o 

convite foi estendido para que também nos contassem suas trajetórias, resultando em 

34 Relatos de Experiência e nove narrativas de História Oral de Vida. Essas 43 

narrativas foram analisadas pela Imersão/Cristalização, técnica inspirada na 

Fenomenologia Hermenêutica, sobre as quais realizamos uma Compreensão 

Interpretativa. Os resultados indicam que a dinâmica afetiva do Laboratório de 

Humanidades, que estimula o pensamento crítico e reflexivo a partir da leitura literária 

compartilhada em um ambiente diverso, propicia o desencadeamento, em diferentes 

níveis de intensidade, de experiências de crise e despertamento, com consequente 

ação transformadora e/ou humanizadora. Por outro lado, ao privilegiar os afetos e o 

contexto do leitor, contribui para a construção de leitores literários, ou seja, que 

alteram seus hábitos de leitura, que aprendem a aproximar a literatura da vida, e que 

passam a valorizar as narrativas literárias na formação pessoal e profissional, 

despertando-os para o potencial humanizador dos textos ficcionais. 
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ABSTRACT 

 

The Laboratory of Humanities (LabHum), created in 2003 at the Federal 

University of Sao Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), comprises a 

discussion group of the classics from universal literature, where a methodologically 

trained coordinator mediates the meetings to facilitate the sharing of ideas and feelings 

raised by the readings. This work aimed to understand how the aforementioned 

LabHum’s dynamic – our research object – especially the discussions arisen by the 

novels “Brave New World” (Aldous Huxley, 1932) and “Life and Times of Alexis Zorbas” 

(Nikos Kazantzakis, 1946), reverberated in the individual and/or professional education 

of participants, seeking to further deepen the reflection on the impact of literature via 

the proposed methodology. For such purposes, we deployed a qualitative methods 

approach for data collection based on Participant Observation, and for the analysis of 

what we termed ‘Experience Reports’ and the Oral Life History Narratives. Hence, at 

the end of 31 meetings, all 61 participants, ranging from approximately 20 to 65 years 

of age, were invited to produce written reports on what their participation at such 

reading and discussion meetings of those novels meant for them – the invitation for 

students and health professionals was extended to those who also narrated their life 

history – resulting in 34 Experience Reports and 9 Oral Life History Narratives. These 

43 narratives were analysed by Immersion/Crystallisation – a method inspired by 

Hermeneutic Phenomenology – as we conducted an Interpretative Analysis. The 

results indicate that the LabHum’s affective dynamic, which stimulates both critical and 

reflexive thinking from the shared experience of literary reading at a diverse 

environment, fosters the triggering, at distinct levels of intensity, of experiences of 

crises and awakening, with a consequent transforming and/or humanising effect. On 

the other hand, by privileging the reader’s affections and context, the LabHum’s 

dynamic contributes to the making of literary readers – i.e. altering their reading habits 

as they learn to bring reading closer to life, and begin to value literary narratives in both 

their individual and professional education, further awakening for the humanising 

potential of fictional texts. 
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O que a literatura faz é o mesmo que acender 

um fósforo no campo no meio da noite. Um 

fósforo não ilumina quase nada, mas nos 

permite ver quanta escuridão existe ao redor. 

(William Faulkner, citado por Javier Marias no 

início do livro A Bibliotecária de Auschwitz). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Esse trabalho integra a linha de pesquisa “Humanidades e Humanização em 

Saúde” desenvolvida pelo Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde 

(CeHFi) da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 

(Unifesp-EPM), sendo vinculado aos seguintes projetos regulares de pesquisa 

financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp):  

 

 As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades: Investigação e 

Experimentação (2011 a 2013). 

 

 Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde (2014 a 2016). 

 

Especificamente nessa investigação, aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unifesp-EPM (Anexo I), partiu-se da análise qualitativa de uma 

experiência educacional concreta: o Laboratório de Humanidade (LabHum), onde se 

discutiu os romances Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley, 1932) e Vida e Proezas 

de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis, 1946) no segundo semestre de 2011, cujo 

objetivo foi aprofundar a dinâmica e o impacto dessa experiência enquanto meio de 

humanização no âmbito da saúde.  

Coordenado pelo Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian, Professor 

Associado da Unifesp-EPM e Diretor do CeHFi, e pelo Prof. Dr. Rafael Ruiz Gonzalez, 

Professor Associado do Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH - Unifesp), o 

Laboratório de Humanidades nasceu em 2003 como uma atividade extracurricular 

impulsionada pela vontade de um pequeno grupo de alunos do Curso de Medicina 

interessados em ampliar a formação humanística do currículo universitário. 

Sucede que quando se começou a verificar que as leituras e discussões de 

obras literárias interferiam na vida profissional e pessoal dos participantes, 

desencadeando mudanças de visão e atitude num movimento reconhecido como 

“humanização”, ao mesmo tempo em que se criava a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS), iniciou-se no CeHFi as 

reflexões sobre a desumanização na saúde que culminaram nos projetos regulares de 

pesquisa financiados pela Fapesp. 

Nesse sentido, faz-se necessária uma introdução que contemple a história do 

projeto e uma fundamentação teórica sobre a desumanização na cultura, situando o 

Laboratório de Humanidades dentro da temática da Humanização em Saúde. 
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1.1 - Apresentação: História do Projeto 

 

Vi renovado meu interesse pela literatura quando, em 2008, li os romances 

Juliano (Gore Vidal) e O Mundo de Sofia (Jostein Gaarder), resgatando o hábito de 

frequentar as livrarias da cidade e desejar seus livros, especialmente os que se 

relacionassem à história do pensamento filosófico. Em seguida, li Vitaminas Filosóficas 

(Theo Ross), ensaio que procura trazer a sabedoria clássica para os dias atuais, no 

sentido de conservar, por meio da Filosofia, o autocuidado e a arte de viver bem.  

Nessa efervescência, estimulado por uma amiga de trabalho que se inscrevera 

num “curso de literatura” que acontecia na Escola Paulista de Medicina, procurei a 

secretaria do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) para me 

inscrever no Laboratório de Humanidade (LabHum). Na ocasião, tomando também 

conhecimento do curso de pós-graduação que se anunciava, solicitei minha inscrição, 

como aluno ouvinte, da disciplina “Humanização e Desumanização: entre as Ciências 

e as Humanidades”. 

Porém, antes de falar sobre o LabHum e de suas repercussões em mim, faço 

um breve relato da minha trajetória com servidor da Escola Paulista de Medicina, onde 

ingressei aos 19 anos, em 1985, por meio de concurso público, quando assumi o 

cargo de Assistente Administrativo e passei a exercer a função de assistente da 

secretária da disciplina de Histologia.  

Ao mesmo tempo, ingressei no curso de Jornalismo na Fundação Cásper 

Líbero, o que me despertou a vontade de aprender a revelar fotografia no laboratório 

do Setor de Microscopia Eletrônica do Departamento de Morfologia, uma vez que 

fotojornalismo era uma disciplina importante na faculdade.  

Aos poucos fui dominando as técnicas fotográficas e, em meados de 90, 

assumi definitivamente as funções no Laboratório de Fotografia da Disciplina de 

Histologia, prestando novo concurso público a fim de ingressar na carreira de nível 

superior. Contudo, no final dos anos 2000, quando diminuiu consideravelmente a 

utilização da fotografia analógica e em preto e branco nas pesquisas científicas, fui 

obrigado a assumir a responsabilidade da secretaria de graduação da Disciplina. 

Insatisfeito, procurei me transferir para outro setor da Universidade, mas sem 

sucesso. Tentei novamente, em vão. Até que em 2008, bastante frustrado, mas no afã 

de leituras e descobertas, assumi o ócio feliz, ou seja, depois das poucas obrigações 

na disciplina e do tédio diário, me dissolvia no tempo e me entregava às boas leituras. 

Por isso digo que cheguei ao Laboratório de Humanidades profissionalmente 

vazio, mas intelectualmente fervilhando. E lá reencontrei a literatura e seu poder 

humanizador. No contato com o grupo, no partilhar das emoções de cada um, na 
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percepção das diferentes leituras de uma mesma história, nas identificações e 

rejeições com circunstâncias e personagens, fui conhecendo o poder transformador da 

dinâmica. Sinto assim que fui me redefinindo, me reconhecendo distinto, com 

maneiras e reações singulares aos estímulos literários, poéticos e filosóficos. A cada 

encontro, algo novo explodia em mim. 

Numa dessas explosões, era sexta-feira à tarde, isto é, pouco depois do 

encontro semanal do Laboratório, completamente envolvido pela trama e pelo sangue 

de Macbeth, parei no meio da rua quando rápida e ansiosamente escrevi, com medo 

de que me escapassem as palavras, toda iluminação que o texto dramático fora capaz 

de me provocar. Escrevendo aquelas poucas linhas, pude me sentir novamente 

extravagante, capaz até de ser mal, ambicioso e sórdido como os personagens de 

Shakespeare. Eu não me sentia mais feito de palha. 

Dessa maneira entendi a importância de elaborar a experiência por meio da 

escrita. Pois naquele momento, escrevendo, vi de repente se cristalizando um tipo de 

conhecimento que se traduziu em reconhecimento de mim. Por isso criei um blog 

chamado “O Gosto do Infinito”, onde passei a publicar minhas experiências de leituras 

e os acontecimentos interpelativos estimulados pela poeticidade da vida e pelas 

experiências no LabHum. 

Sobre Macbeth, por exemplo, publiquei: 

 

Como o mago Gandalf, que para se tornar o cavaleiro branco precisou passar pelos 

abismos de fogo e pela escuridão das águas profundas, mergulhar em Macbeth, e no 

seu reino de ambição, intriga, superstição e assassinato, também me iluminou. Foi por 

Macbeth que redescobri a escuridão. Foi por Macbeth que, paradoxalmente, me veio à 

luz essa compreensão: um mergulho nas profundezas mais vis revigoraria meu espírito 

a me revelar a vida real, vida não mais como um croqui cinza riscado sobre o papel, 

mas vida que é perspectiva e sombra, cor e volume. Pois, meio que por superstição, eu 

havia me habituado a leituras solares. Tudo deveria afirmar. Nada deveria remeter ao 

tormento, à dúvida, ao ressentimento. Tudo deveria me salvar do terror da finitude, da 

fraqueza, do pessimismo, do desamparo, da miséria. Percebi então o quanto essa 

minha negação do lado visceral e tenebroso fora capaz de me desumanizar. Mesmo 

sem saber, agia como Macbeth acreditando em vaticínios de bruxas e maus espíritos. 

É como se uma maldição sobreviesse a mim se por ventura com as sombras eu 

tratasse, ainda que por meios solares, como a arte e a literatura. Mas agora, finalmente 

liberto, vou com Macbeth e Rimbaud passar uma temporada no inferno. 

 

Assim o tempo passou e já participei da leitura e discussão de 27 clássicos da 

literatura no Laboratório de Humanidades, frequentando, concomitantemente, às 

demais disciplinas de pós-graduação promovidas pelo CeHFi, tais como: 

“Humanização e Desumanização: entre as Ciências e as Humanidades” (2009), “Visão 

Teológica e Formação Universitária em Saúde” (2010), “As Patologias da Modernidade 
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e os Remédios das Humanidades: a agonia humana moderna e o desafio da 

humanização” (2010) e “Humanidades e Humanização em Saúde” (2010). 

Também em 2010 ingressei no “Grupo de Estudos em História Oral em Saúde” 

(Gehos), participando de atividades práticas e discussões teóricas sobre a História 

Oral de Vida, metodologia qualitativa amplamente utilizada nas pesquisas 

desenvolvidas pelo CeFHi. 

Estimulado pela repercussão positiva da criação do Gehos, em 2011 e 2012 o 

CeFHi também promoveu a realização do “Grupo de Estudos de Humanidades e 

Humanização em Saúde”, do qual participei ativamente. 

Consequentemente, entre 2010 e 2011, uma vez que entusiasmado pela 

efervescência do Centro de História e Filosofia, quando se engendrava o projeto 

regular de pesquisa intitulado “As Patologias da Modernidade e os Remédios das 

Humanidades: investigação e experimentação”, aprovado e financiado pela FAPESP, 

comecei a pensar em uma pesquisa que eu mesmo pudesse desenvolver. Sendo que 

continuava participando ativamente do LabHum e das discussões teóricas a seu 

respeito, presenciando os primeiros resultados práticos em forma de artigos 

publicados, vi no anúncio dos romances de Aldous Huxley e Níkos Kazantzákis a 

oportunidade que esperava para escrever um projeto, o que fiz prontamente. Costumo 

dizer que não sou um pesquisador que escolheu o Laboratório de Humanidades como 

objeto de pesquisa, mas um participante que dele se destacou para também  

pesquisá-lo. 

Nos anos seguintes, ao reformular e unificar os grupos de estudo, o                        

Prof. Dr. Dante M. C. Gallian criou os “Seminários do CeHFi”, que se configuram em 

ciclos de estudos e pesquisa em “Humanidades, Narrativas e Humanização em 

Saúde”, sendo que já participei integralmente dos ciclos realizados no segundo 

semestre de 2013, e nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Integro ainda, desde o segundo semestre de 2012, a convite dos professores 

Dante Gallian e Rafael Ruiz, o “Grupo de Formação de Coordenadores do Laboratório 

de Humanidades”, tendo já assumido a coordenação do LabHum em diversos 

encontros em que os coordenadores precisaram se ausentar. 

Inserido, portanto, num processo formativo, e desde o início intrigado com as 

questões filosóficas da desumanização na cultura, meu interesse tem se voltado à 

compreensão do homem moderno. Confesso, na verdade, que foi na tentativa de me 

compreender melhor que iniciei essa “formação” participando do Laboratório de 

Humanidades e das atividades desenvolvidas pelo CeHFi. A própria questão 

aparentemente banal do que é ser homem, e, portanto, o que de fato nos desumaniza 
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e nos re-humaniza, são perguntas que em mim não se calavam, pois como poderia, 

enfim, um homem se falsificar, como anunciado por Nélson Rodrigues: 

 

O ser humano é o único que se falsifica. Um tigre há de ser tigre 

eternamente. Um leão há de preservar, até morrer, o seu nobilíssimo 

rugido. E assim o sapo nasce sapo e como tal envelhece e fenece. 

Nunca vi um Marreco que virasse outra coisa. Mas o ser humano 

pode, sim, desumanizar-se. Ele se falsifica e, ao mesmo tempo, 

falsifica o mundo (Nélson Rodrigues, 2007. p. 54). 

 

Mas o LabHum certamente tem sido para mim uma força humanizadora e/ou 

transformadora, sobretudo porque, além do vasto repertório de tramas e personagens, 

cada qual com suas singularidades e circunstâncias tipicamente humanas, tenho tido a 

oportunidade, na própria roda de discussão, de encarar o outro não apenas 

virtualmente – como na literatura – mas de percebê-lo enquanto ser que é real, que 

sente ou não como eu, que tem experiências diversas ou tão iguais às minhas, que me 

irrita ou me comove, não importa, mas que em sua grandeza ou fragilidade é tão-

somente um ser humano como eu, em luta. 

Mas felizmente, em nome da minha humanidade, continuo incerto e 

contraditório: no LabHum não se apaziguaram todas as minhas inquietações, embora 

sinta que muitas respostas foram, e continuam sendo, esboçadas. Mas foi justamente 

pela ânsia que tenho de controle sobre a vida, e pela obsessão moderna de ser feliz, e 

perfeito, que o Laboratório tanto repercutiu em mim, uma vez que muitas das minhas 

certezas foram aos poucos sendo desconstruídas.  

Justifico, assim, o motivo pelo qual acabei me fixando na linha de pesquisa 

“Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde”, intrigado em me aprofundar na 

metodologia, na dinâmica e nas repercussões do Laboratório de Humanidades. 

Consequentemente, uma vez cumprindo os critérios estabelecidos pelo                

Prof. Dr. Dante Gallian dentro do seu grupo de pesquisa, no início de 2015 me foi dada 

a oportunidade de concorrer a uma vaga no processo seletivo do Programa de               

Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unifesp. E assim, uma vez aprovado, fui 

oficialmente matriculado no mestrado em julho do mesmo ano.  

Nessa altura, o desenvolvimento do projeto estava bem adiantado, pois nove 

entrevistas de História Oral de Vida já haviam sido realizadas e as gravações em 

áudio dos 31 encontros do semestre pesquisado encontravam-se inteiramente 

transcritas, ainda que tanto as transcriações das entrevistas como os relatos de 

experiência dos participantes do LabHum encontravam-se engavetados, pois até 

aquele momento eu não tinha a menor ideia de como iria analisar tamanho volume de 

dados qualitativos.  
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Diante da qualificação, entretanto, realizada em 9 de maio de 2016, me 

dediquei intensamente às narrativas, redigindo o relatório em três ou quatro meses. 

Para minha surpresa, contudo, o resultado foi extremamente favorável, já que os 

membros da banca recomendaram que o trabalho apresentado fosse requalificado 

para o nível de doutorado, recomendação essa justificada pela “carga empírica trazida 

pela pesquisa”, assim como pela “originalidade e o caráter inovador do ponto de vista 

metodológico”.  

Porém, visto que não possuo produção acadêmica, o Programa de              

Pós-Graduação em Saúde Coletiva respondeu a esse parecer sugerindo que 

submetêssemos dois artigos às revistas especializadas a fim de apresentá-los como 

dissertação de mestrado, deixando o restante da pesquisa para ser desenvolvido e 

concluído na tese de doutorado. 

Como na qualificação havíamos destacado três grandes temas que deveriam 

ser desenvolvidos posteriormente, a ideia seria redigir um primeiro artigo que 

aprofundasse um dos temas, além de outro sobre a metodologia utilizada na análise 

das narrativas. Para tanto, eu deveria fazer um grande recorte nos Resultados a fim de 

separar e apresentar somente os textos interpretativos referentes ao primeiro tema 

desenvolvido, guardando grande parte para o doutorado.  

Entretanto, com a aprovação do meu orientador, resolvi apresentar nessa 

dissertação de mestrado o texto integral do relatório de qualificação, pois desisti dos 

cortes na hora que tentei recompor os conteúdos numa versão simplificada. Primeiro 

porque percebi uma coerência na disposição dos textos interpretativos que, uma vez 

mutilada, comprometeria o trabalho exatamente naquilo que ele foi mais elogiado na 

qualificação, ou seja, no modo como foram tratadas as narrativas. Segundo porque, se 

drasticamente reformulado, eu teria que lidar com a frustração pessoal de apresentar 

uma dissertação empobrecida em nome de um possível futuro doutorado, sendo que 

isso nunca foi uma questão importante para mim, já que meu interesse sempre foi 

realizar uma boa dissertação de mestrado, resultado de anos de dedicação como 

participante do LabHum e integrante do grupo de pesquisa do CeHFi. 

No entanto, devido ao volume de dados qualitativos e os diversos 

desdobramentos possíveis revelados pela análise das narrativas, a pesquisa encontra-

se certamente inconclusa. Mas como justificado pela própria banca de qualificação, o 

conteúdo apresentado “transcende os limites de um simples mestrado”. Portanto, 

assim como sugerido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

resolvemos – meu orientador e eu – dar seguimento a esta pesquisa em nível de 

doutorado, onde então teremos a oportunidade de seguir adiante com as trilhas 

temáticas já levantadas nesta fase da pesquisa, mas ainda não trabalhadas. Por outro 
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lado, descobertas e reflexões sobre recursos metodológicos para a interpretação das 

narrativas, que já começamos a explorar em um dos artigos que pretendemos 

submeter em breve a uma revista científica indexada, deverão também ser abordadas 

e desdobradas nesta nova fase da pesquisa, a ser iniciada em seguida. 

De qualquer maneira, nas Considerações Finais desta dissertação, encontra-se 

especificado de forma detalhada o que pretendemos realizar na próxima etapa do 

trabalho. 

 

 

1.2 - A Desumanização na Cultura e na Assistência em Saúde: 

 

“A ele [ao homem] foi dado possuir o que escolhesse; ser o que quisesse”. 

Podemos dizer que o renascentista Pico Della Miràndola, em seu Discurso sobre “A 

Dignidade do Homem” (1486), inaugurou o pensamento moderno de que a natureza 

humana seria autossuficiente. Segundo Pico, apesar de termos nascidos imperfeitos e 

inacabados, fomos criados pelo Artífice no “centro do universo”, sem amarras, 

absolutamente indeterminados e aptos a exercer o controle das “coisas inferiores” 

para galgar “patamares superiores” e “divinos” da existência. Seria pela livre escolha e 

pelo aperfeiçoamento progressivo da ação moral que esse homem autossuficiente e 

perfectível alcançaria definitivamente a “teologia” (relação com Deus) e uma “vida 

querubina” de felicidade e perfeição.  

O pensamento de Pico Della Miràndolla, ao nos fazer acreditar que somos 

artífices do nosso próprio destino, propiciou o surgimento de uma nova antropologia 

que paulatinamente, do Renascimento ao Iluminismo, afastou o divino e o substituiu 

pelo homem no centro de interesses das preocupações humanas, inversão de sentido 

essa que, peculiar dos tempos modernos, determinou o homem como possuidor e 

criador de seus próprios valores. Há que se destacar que, em grande medida, até a 

Modernidade os valores que regiam a sociedade transcendiam o próprio homem, 

sendo por assim dizer “dados” a ele. O que antes era dado como Absoluto, na 

Modernidade em cada um passou a ser relativo.  

René Descartes (1596 - 1650) foi outra personalidade histórica que muito 

contribuiu para o desmoronamento do mundo antigo, tanto que na filosofia suas 

teorias são consideradas fundadoras do pensamento moderno. Se nas ciências 

naturais tivemos nomes que abalaram sobremaneira a supremacia religiosa da Idade 

Média, Descartes, além de principiar as bases do método científico, representou ao 

mesmo tempo uma “ruptura e um ponto de partida” (Ferry, 2007). 
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Ruptura porque sua teoria examina, critica, duvida e rejeita todas e quaisquer 

crenças anteriores herdadas da família, da Igreja, da nação ou de qualquer outra 

autoridade estabelecida. “De espírito completamente livre”, Descartes determina-se 

sujeito autônomo, capaz de decidir por si só o que é verdadeiro ou falso (Ferry, 2007). 

O ceticismo radical de Descartes o leva a considerar nada mais como certo, salvo que 

uma certeza resiste a tudo, aquela segundo a qual eu penso, e até duvido, por isso 

“eu” existo. “Penso, logo existo”, é dele a máxima mais célebre da filosofia moderna. 

Ponto de partida porque ao dizer que era preciso saber fazer tábula rasa do passado e 

decretar o “eu” como única instância confiável de existir, fundou a filosofia do sujeito, o 

homem e sua razão no centro de mundo como um deus de si mesmo, substituindo o 

cosmos dos gregos e a divindade dos cristãos (Ferry, 2007). 

Não seria, todavia, qualquer homem digno de substituir Deus. Ao contrário do 

indivíduo medieval, enfraquecido pelo pecado, esse novo homem não deveria ser 

apenas racional, mas, sobretudo, autodeterminado e livre para escolher a própria 

sorte. Decorre dessa concepção antropocêntrica a idolatria moderna às realizações 

humanas (ciência e tecnologia) como expectativa garantida de bem-estar e 

enriquecimento material.  

É, portanto, a partir desse sentimento moderno de autonomia que se 

estabelece o “vínculo entre o progresso da civilização e a felicidade dos homens” 

(Giannetti, 2002), ideal esse arraigado não somente na crença de que somos seres 

potencialmente perfeitos, mas que exatamente por isso estaríamos destinados a 

construir uma sociedade também perfeita. 

Segundo Guinsburg (2002), se Voltaire e Diderot já acreditavam em “um 

mundo sempre melhor”, esse desejo de paraíso terreno ganhará força radical em 

Condorcet, que afirmou que “a perfectibilidade do homem é absolutamente infinita e 

nunca pode ser retrogressiva”. Essa fé numa marcha linear rumo à perfeição, 

mecanicista e ilimitada, produzindo sempre o aperfeiçoamento do homem e o 

progresso de suas instituições está no cerne do espírito das Luzes.  

Nem todos compartilhavam inteiramente, entretanto, que essa crença 

desmedida na razão e no progresso humano resultaria inevitavelmente na felicidade 

dos homens. Todorov (2008) ressalta que Montesquieu chegou a advertir que “toda 

ambição de domínio total do mundo é vã, em razão ao mesmo tempo de sua extrema 

complexidade e do caráter singular de seus habitantes”. Rousseau também rejeitaria 

essa marcha irreversível à perfeição. Para ele, conforme argumenta Todorov, a marca 

distintiva do ser humano não é sua marcha ao progresso, mas sim uma capacidade de 

melhorar o mundo e a si mesmo, mas cujos efeitos não são garantidos nem 

irreversíveis. Além disso, Todorov ainda destaca que Rousseau acreditava que “cada 
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progresso é infalivelmente pago por uma regressão num outro domínio”. A razão 

desse duplo movimento estaria na própria condição humana. 

Bornheim (2008) afirmou categoricamente que o racionalismo provocou um 

estreitamento do homem e dos seus valores. “A intelectualidade, quando ditatorial, 

leva inevitavelmente a um afastamento da natureza, ficando esta reduzida a objeto do 

pensamento racional, quer científico, quer filosófico”. É fato que os iluministas 

acreditaram exageradamente no homem, embora, em retrospecto, tenhamos “pouca 

margem para duvidar de que os avanços no campo da ciência, da tecnologia e da 

produtividade trouxeram enormes benefícios na vida prática em termos de saúde, 

conforto, renda e condições de trabalho”, constata Giannetti (2002).  

Para Giannetti (2002), entretanto, o grande erro dos iluministas foi supor que 

poderiam fazer afirmações tão categóricas sobre a felicidade humana. Argumenta que 

“a realidade objetiva não é toda a realidade - é apenas uma parte dela”; que o método 

científico, embora extraordinário, esvazia por inteiro a experiência de subjetividade; e 

que o sofrimento humano resulta, em grande medida, de uma “incongruência entre a 

nossa vontade e desejos, de um lado, e o curso dos acontecimentos que nos afetam, 

de outro”. 

Já Todorov (2008) faz questão de enfatizar que foi graças às Luzes que o 

conhecimento do universo progrediu livremente; que os indivíduos já não se 

submetem tanto às autoridades e geram para si mesmos espaços privados onde 

podem gozar livremente de sua liberdade de expressão; que a democracia e o 

respeito das liberdades individuais tornaram-se modelos desejados por todos; que os 

direitos universais do homem são considerados como um ideal comum; que a 

igualdade perante a lei é regra em todo Estado legítimo; e que preocupações com a 

felicidade pessoal é uma escolha de vida que não choca mais ninguém.  

Mas foi somente nas primeiras décadas do século XX, especialmente após o 

advento das duas grandes guerras mundiais, que no mundo começou a desmoronar a 

fé de que a razão humana garantiria ao homem uma vida feliz. Surge, assim, o 

sentimento amargo da pós-modernidade, cujos indivíduos, nunca tão supostamente 

livres porque finalmente salvos do peso dos projetos utópicos e coletivos e das 

imposições de grupo como família, religião e partidos políticos, jamais se viram, por 

outro lado, tão temerosos e fragilizados. “A desagregação do mundo da tradição é 

vivida não mais sob o regime da emancipação, e sim sob o da tensão nervosa” 

(Charles, 2004). 

Essa decepção, no entanto, longe de promover o afastamento de um 

racionalismo estreito, surpreendentemente reforçou como nunca as tendências 

cientificistas e tecnicistas da Modernidade. Nos dias atuais, quando “praticamente toda 
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nossa existência está condicionada pela mediação científico-tecnológica, a qual 

determina, em grande medida, nossa maneira de ver, sentir, pensar, enfim, de ser”, e, 

a despeito da inequívoca qualidade técnica da vida, traduzida em maior conforto, 

saúde e longevidade, parte da humanidade sente-se profundamente enferma. Ao 

aderir e se subjugar ao racionalismo próprio da nossa era, e ao afastar de si os 

conteúdos mais profundos da própria humanidade, o homem moderno “enfeixa uma 

série de patologias associadas à desumanização”, onde “angústia, depressão, 

ansiedade, solidão, hedonismo, niilismo, tédio, além de diversos outros distúrbios de 

compulsão e excessos comportamentais configuram as chamadas patologias da 

modernidade” (Gallian, 2000; Gallian, 2011). 

Para Lipovetsky (2004), desde os anos 1990 vivemos em plena era 

“hipermoderna,” assistindo a “modernização da própria Modernidade”, onde “não há 

escolha, não há alternativa, senão evoluir, acelerar para não ser ultrapassado pela 

evolução”. Segundo o autor, no “hipercapitalismo” atual, quando tudo é consumível e 

descartável, “a sensação de insegurança invadiu os espíritos”. Sente-se uma incerteza 

pessoal, material e profissional generalizadas. Estabeleceu-se uma nova relação da 

sociedade com o futuro, que de promissor e depositário da felicidade humana, tornou-

se vulnerável, inseguro e precário. A saúde e a urgência em preservar o planeta 

viraram obsessão das massas. Deplora-se como nunca a lentidão, a espera, a 

contemplação. Tudo deve ser simultâneo, imediato, reciclável. Vive-se pelo novo numa 

sensação de extrema velocidade e eficiência. 

Especialmente com o advento da globalização da economia a partir dos anos 

90, que realçou em muito a competição desenfreada, a necessidade desmedida de 

crescimento e a busca incessante do lucro, outra face da Modernidade ficou exposta, 

tão perversa e desumana quanto àquela que no início da Revolução Industrial 

explorava ao máximo o proletariado: o homem, submetido ao estresse da competição 

em meio a uma realidade volátil vê-se cada vez mais descartável, ansioso, inseguro e 

frágil. Se antes consumido pelo trabalho duro com as máquinas, agora se vê 

desprestigiado, perdido num mundo de informações e possibilidades tão infinitas 

quanto pulverizadas, cuja necessidade máxima é refazer-se a cada momento, pois a 

“destruição criativa” é o seu único imperativo (Bauman, 2001). 

Assim o homem contemporâneo, eternamente seduzido pela “tradição da 

ruptura” (Paz, 1984), que gera movimento, mudança e transitoriedade como 

necessidades absolutas, vive num mundo onde a informação e o tempo são 

mercadorias rentáveis, e a competição gera demandas cada vez maiores de perfeição. 

Seguidor da subjetividade de Descartes, o homem moderno acredita que tudo pode, 

inclusive ser perfeito, ou seja, feliz no seu mundo ideal, desde que plenamente 
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alinhado à razão. Para tanto, esse homem de ação, incansável no incremento do seu 

mundo material, encontra na doutrina do progresso e do aperfeiçoamento contínuo, da 

domesticação dos instintos e da subjugação dos caprichos da natureza, os eixos que 

fundamentam sua conduta para uma vida feliz, ainda que mais desumana. 

É importante notar como os dilemas da desumanização se tornam mais 

prementes nas relações de trabalho e na área médica. Nas empresas a problemática 

se dá na robotização e maquinização do homem em busca de maior produtividade. 

Ruschel (2009), em artigo intitulado “O Reino dos Struldbruggs”, descreve o anticlímax 

que vem acontecendo nas relações de trabalho. No mundo corporativo, em que a 

urgência em tornar uma empresa competitiva assume cada vez mais condição de 

sobrevivência, há casos em que os gestores insistem em impor regras e modelos ao 

comportamento humano, por meio de manuais que acabam se transformando em 

verdadeiras armadilhas. Na intenção de uniformizar os processos e ganhar em 

eficácia, os dirigentes tentam, por exemplo, infundir a ilusão de unificar o pensamento 

na empresa. Acontece que para implementar tais protocolos, muitas organizações 

acabam exercendo enorme pressão junto aos empregados. Com isso, os ambientes 

de trabalho tornam-se frios, temerosos, caracterizados pelo medo de expor qualquer 

posição que fuja da visão oficial. Então trabalhadores se veem transformados em 

robôs, cuja imaginação, criatividade e paixão pelo trabalho desaparecem.  

No campo da assistência à saúde, por outro lado, os profissionais lidam com os 

seres humanos expostos naquilo que eles têm de mais precioso e frágil, a saúde e a 

vida. Blasco (2010) ressalta que quando acontece um clamor pela humanização de 

uma atitude ou situação é porque se entende que se perdeu algo de essencial. Talvez 

por isso, no caso da medicina, as advertências provenientes dos pacientes dificilmente 

recaem sobre aspectos técnicos e científicos, mas sobre a qualidade humana do 

profissional, normalmente esvaziado e esquecido de que “a Medicina nasceu no 

âmago mais profundo do ser humano”. 

Em retrospecto, Gallian e Reginato (2009) apresentam um breve relato acerca 

da relação médico-paciente ao longo da história. Alicerçado inicialmente num 

conhecimento “mágico e mitológico”, o modelo assistencial que não descartava o 

“divino” perdurou até bem pouco tempo, quando sofreu modificações drásticas devido 

aos recentes avanços tecnológicos. A partir do Renascimento, rompeu-se uma 

“relação de passividade diante dos mistérios da vida e da verificação da morte”, 

modificando-se, assim, o olhar sobre o homem que passou, lentamente, a ser visto 

como uma “máquina”, um corpo sem alma, já que o espírito não é objeto direto da 

ciência. 
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Nos séculos XVIII e XIX, com a descoberta dos micro-organismos, percebeu-

se, então, que as doenças poderiam vir de fora, instaladas por “pequenos seres” nos 

alimentos estragados pelas condições precárias de higiene, pela falta de saneamento, 

além da ausência de assepsia nas cirurgias. Vacinações em grande escala, medidas 

de antissepsia e as descobertas farmacológicas foram decorrências naturais do 

avanço da ciência que contribuíram, enfim, para que na entrada do século XX os 

hospitais deixassem de ser locais de espera da morte para se transformarem em 

centros de tratamento e recuperação de doentes, onde a organização em enfermarias 

e o crescimento dos estudos e das pesquisas científicas induziram ao rápido 

desenvolvimento das especialidades médicas (Gallian e Reginato, 2009). 

Esse progresso vertiginoso promoveu na formação médica uma educação cada 

vez mais técnica, em que o Homem deixou de ser visto na sua totalidade para ser 

observado por intermédio de suas partes ou órgãos. Se a ciência do Renascimento 

acabou afastando a anima do corpo, agora também o corpo se desintegra 

definitivamente em múltiplos fragmentos e a percepção dessa associação parece 

compor uma criatura frankesteiniana (Gallian e Reginato, 2009). 

Passmore (2004), entretanto, enfatiza que a especialização técnica por si só 

não “desumaniza”, embora o faça quando colocada a serviço de algum ideal 

totalizante de perfeição. 

 

Dizer do especialista que ele não é ‘verdadeiramente humano’ e 

pretender que, para ser ‘verdadeiramente humano’, o homem precisa 

ser versátil, implica eleger um único tipo de pessoa como 

“verdadeiramente humano”
 
(Passmore, 2004). 

 

Esse dilema levantado por Passmore (2004) sobre o que nos legitima como 

humanos traz à tona a precariedade geral das definições, em que palavras como 

“humanização” e “desumanização”, por exemplo, se mostram perigosamente 

ambíguas. Se o “tornar-se mais humano” certamente é insuficiente para esclarecer o 

que isso significa de fato, também não é pela acepção do tornar-se “humanitário”, 

“mais simpático”, “gentil” e “ponderado”, ou ainda, “mais civilizado”, que apreendemos 

o sentido total do que entendemos por “humanização”. “Me contradigo? Tudo bem, 

então, me contradigo; sou vasto... contenho multidões”. Dos versos de Witman (2008) 

vislumbramos talvez a melhor solução para o impasse, já que nós, seres humanos, 

vivemos na eterna indefinição de quem somos e na contradição de sermos unos e 

vastos a um só tempo.  

Em contrapartida, diante da impossibilidade de definir o ser humano, não 

parece difícil apontar o que de fato nos “desumaniza”, ou seja, aquilo que retira de nós 
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a contradição, que reduz nossos horizontes. De acordo com Passmore (2004), o 

homem se desumaniza quando se vê pressionado por um ideal de perfeição e/ou 

felicidade, predeterminando detalhada e repetidamente a ação humana, vinculando-a 

totalitariamente a uma restrição de tarefas que nos transforma numa “função em 

particular”, subordinando a vida “à perfeição organizada e à eficiência técnica de uma 

máquina”. 

No campo da assistência em saúde, no entanto, Gallian e Reginato (2009) 

entendem que a desumanização é a condição pela qual o paciente deixa de ser visto 

como uma pessoa integral, com história e biografia própria. “O ser humano passa a 

ser um loteamento de órgãos, ou doenças, valorizados segundo o grau de 

comprometimento, de risco, ou o período e circunstâncias que o cercam”. Para os 

autores, essa visão que destrói a imagem do homem é tão mais desumanizadora 

quanto maior a predisposição em gerir uma assistência em saúde orientada com base 

em volumosas estatísticas populacionais que não consideram a individualidade do 

paciente em questão. O atendimento, então, “passa a ser orientado, cada vez mais, 

por protocolos que devem oferecer o direcionamento do tratamento segundo dados 

adquiridos por uma Medicina baseada em evidências” (Gallian e Reginato, 2009). 

É preciso destacar, no entanto, que ao modelo biomecânico devemos 

incontáveis vantagens, pois foi graças a ele que vimos diminuir grande parte do 

sofrimento humano decorrente de enfermidades e traumatismos. Todavia, esse 

mesmo modelo, ao reforçar as tendências cientificistas e tecnicistas da Modernidade, 

contribuiu para a visão fragmentada que temos hoje, como se o conhecimento 

aprimorado das partes aos poucos fossem obscurecendo a totalidade do ser humano 

em todas as suas dimensões, ou seja, em seus aspectos emocional, cultural, social, 

familiar e espiritual. Além disso, o enfoque excessivo atribuído à tecnologia ofuscou 

sobremaneira a necessidade do cultivo de um bom relacionamento médico-paciente. 

Assim, numa breve contextualização histórica, podemos então dizer que a 

desumanização da saúde é resultante, em grande parte, do modelo biomecânico do 

ensino e da prática médica, iniciado a partir do iluminismo do século XVIII, mas que 

ganhou força no século XIX com a visão positivista nos diferentes campos do 

conhecimento, o que gerou um processo de superespecialização e de 

supervalorização das ciências biológicas e da tecnologia em detrimento dos saberes 

humanísticos que desde a antiguidade fundamentava a Medicina (Gallian, 2000; 

Bastos, 2001; Gallian, 2002). 

Por isso Gallian (2000) afirma que o médico, mais do que biólogo, deveria ser 

um humanista, um sábio, que ao formular seu diagnóstico levasse em conta não 

apenas dados técnicos e biológicos, mas também os culturais, sociológicos, familiares, 
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ambientais, psicológicos e espirituais. A relação médico-paciente, portanto, deveria 

estar calcada não somente nos aspectos científico-tecnológicos de determinada 

especialidade, mas “principalmente no que há de essencialmente humano no homem: 

a alma” (Gallian, 2000). É nesse sentido que Gallian e Reginato (2009) afirmam que “a 

humanização do profissional, assim como a humanização da relação assistencial, só 

pode ocorrer quando há uma efetiva humanização da pessoa”. 

 

 

1.3 - O Laboratório de Humanidades e a Humanização em Saúde: 

 

Em “A Situação Humana” (Huxley, 2016), livro que reúne uma série de 

palestras proferidas por Aldous Huxley em 1959 na Universidade de Santa Bárbara 

(EUA), o autor discute no capítulo inicial a problemática do ensino superior que luta 

para conciliar “as exigências de muita aprendizagem, que é essencialmente uma 

aprendizagem especializada” com “as exigências da pouca aprendizagem”, “mais 

ampla e mais profunda”. Conta que seu avô, T.H. Huxley, em 1890, na Universidade 

de Londres, já havia se preocupando com a especialização excessiva, tanto que 

preparou um projeto de educação integrada tentando incluir “informações 

humanísticas à informação científica”, mas cuja implantação nunca foi 

satisfatoriamente executada, apesar de ter havido ações nesse sentido como, por 

exemplo, o incentivo à leitura dos “Cem Grandes Livros” e abordagens históricas da 

ciência por meio das humanidades. Huxley, entretanto, afirmou não acreditar na 

eficácia de nenhuma dessas ações isoladas, pois seu sentimento pessoal era de que 

“uma educação integrada ideal” exigiria “uma abordagem em termos de problemas 

humanos fundamentais”.  

 

Quem somos? Qual a natureza da natureza humana? Como devemos 

nos relacionar com o planeta em que vivemos? Como viveremos juntos 

satisfatoriamente? Como devemos desenvolver nossas potencialidades 

individuais? Qual a relação entre natureza e formação? Se 

começarmos com esses problemas, e os tornarmos centrais, 

poderemos reunir informações de uma série bastante grande das 

disciplinas atualmente separadas. Penso que provavelmente esse é o 

único modo de criar uma forma realmente integrada de educação 

(Huxley, 2016). 

 

Como exemplo do uso das Humanidades no contexto da saúde, cuja dinâmica 

favorece e incentiva “uma abordagem em termos de problemas humanos 

fundamentais”, citamos o Laboratório de Humanidades (LabHum) promovido pelo 

Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) da Universidade Federal 
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de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), uma vez que se trata de 

uma atividade universitária fundamentada na experiência afetiva e reflexiva 

proporcionada pela literatura (Gallian, 2009; Bittar et al., 2013; Lima et al., 2014; Silva 

et al., 2014). 

Na prática, o Laboratório de Humanidades promove a discussão em grupo de 

clássicos da literatura universal, onde um coordenador metodologicamente capacitado 

faz a mediação dos encontros a fim de facilitar o compartilhamento das ideias e dos 

sentimentos suscitados pela leitura.  

Partindo, assim, das emoções e dos afetos, os participantes acabam se 

envolvendo em sua tridimensionalidade na discussão da obra, ou seja, enquanto seres 

dotados de sentimento, de inteligência e de vontade. Podemos então dizer que o 

LabHum explora e aprofunda a experiência estética e afetiva que acontece quando 

nos deparamos com uma obra literária (Gallian, 2009). 

O LabHum nasceu na Escola Paulista de Medicina como uma atividade 

extracurricular cujo objetivo inicial era ler e discutir textos da História da Medicina e da 

Filosofia. Tal iniciativa, que se iniciou em 2003, partiu da vontade de um grupo de 

alunos do Curso de Medicina interessados em ampliar a visão estritamente técnica do 

currículo universitário. Não é de se estranhar, contudo, que os textos históricos e 

filosóficos tenham sido naturalmente substituídos por obras literárias.  

Com o passar dos anos, e na medida em que foi se construindo 

metodologicamente, em 2009 o Laboratório de Humanidades se institucionalizou como 

uma atividade de extensão universitária e disciplinas eletivas na graduação (Medicina, 

Enfermagem, Biomedicina e Fonoaudiologia), e pós-graduação nos diversos 

programas do campus São Paulo, contando também com a participação de docentes, 

funcionários da Unifesp-EPM, além de pessoas da comunidade em geral, reunindo 

semanalmente cerca de 60 participantes. 

Entre o segundo semestre de 2009 ao primeiro semestre de 2017, 25 clássicos 

da literatura foram objetos do Laboratório de Humanidades, assim relacionados: 

 

2º semestre de 2009: 

 O Senhor dos Anéis (J.R.R. Tolkien) 

 Macbeth (William Shakespeare) 

 Perto do Coração Selvagem (Clarice Lispector) 
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1º semestre de 2010: 

 Os Demônios (Fiódor Dostoiévski) 

 Dom Casmurro (Machado de Assis) 

 

2º semestre de 2010: 

 Odisseia (Homero) 

 O Retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde) 

 
1º semestre de 2011: 

 A Divina Comédia (Dante Alighieri) 

 Do Lado de Dentro do Espelho (Lewis Carrol) 

 
2º semestre de 2011: 

 Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 Vida e Proezas de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis) 

 
1º semestre de 2012: 

 Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (Johann Goethe) 

 Vestido de Noiva (Nelson Rodrigues) 

 
2º semestre de 2012: 

 Anna Kariênina (Liev Tolstói) 

 Coração das Trevas (Joseph Conrad) 

 
1º semestre de 2013: 

 Grande Sertão Veredas (João Guimarães Rosa) 

 O Rinoceronte (Eugène Ionesco) 

 
2º semestre de 2013: 

 Os Irmãos Karamázov (Fiódor Dostoiévski) 

 
1º semestre de 2014: 

 O Engenho Fidalgo Dom Quixote de La Mancha (Livro I) (Miguel de Cervantes) 

 
2º semestre de 2014: 

 A História Sem Fim (Michel Ende) 

 
1º semestre de 2015: 

 Névoa (Miguel de Unamuno) 

 O Apanhador no Campo de Centeio (J.D. Salinger) 
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2º semestre de 2015: 

 Ressurreição (Liev Tolstói) 

 
1º semestre de 2016: 

 Odisseia (Homero) 

 
2º semestre de 2016: 

 O Idiota (Fiódor Dostoiévski) 

 
1º semestre de 2017: 

 O Senhor dos Anéis (J.R.R. Tolkien) 

 
Sendo que para cada livro discutido são reservados, em média, de nove a doze 

reuniões, dependendo volume da obra e da programação do semestre em relação às 

disciplinas eletivas.  

Quanto à metodologia, os participantes organizam-se sempre em círculo para 

cumprir basicamente quatro etapas: 

1. Apresentação da história, da metodologia e dos fundamentos teóricos e filosóficos 

do Laboratório de Humanidades (1º encontro). 

2. Histórias de leitura (2º encontro).  

3. Itinerário de discussão (a partir do 3º encontro, com duração de seis a nove 

semanas, dependendo da programação do semestre). 

4. Histórias de convivência (último encontro). 

Nas histórias de leitura, os participantes compartilham suas experiências 

narrando impressões e sentimentos suscitados a partir do contato com a obra literária, 

além de deixarem muitas vezes fluir as emoções. Nesse momento vale desde o “eu 

não gostei do livro”, “eu não consigo terminar a leitura”, “eu não entendi nada”, até 

dizer que adorou o romance, que se percebeu identificado com a história e com os 

personagens, que passou a refletir mais sobre o mundo, sobre a vida, sobre a 

experiência profissional, afetiva, enfim, vale todo tipo de interpelação provocada pela 

leitura. 

A partir do terceiro encontro, quando começa o itinerário de discussão, o 

coordenador procura seguir um roteiro indicado anteriormente a fim de orientar e 

facilitar o aprofundamento da obra e a reflexão sobre as principais questões apontadas 

espontaneamente nas histórias de leitura. Porém, mesmo que o itinerário seja uma 

indicação, é pela manifestação dos afetos que os encontros se guiam, embora seja 
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incumbência de quem coordena não permitir que a discussão se perca em questões 

ou muito pessoais, ou muito polêmicas, ou que fujam completamente dos conteúdos 

das romances, fazendo então o grupo retomar ao itinerário proposto. 

Nas histórias de convivência, os participantes sintetizam o que para eles 

significou ler, sentir, pensar, ouvir e refletir sobre a obra em questão. 

Espontaneamente ou porque interessados na obtenção de créditos, as histórias de 

convivência costumam ser transformadas em relatos de experiências, redigidos e 

entregues ao coordenador do Laboratório para avaliação final e apreciação dos 

demais, uma vez que os textos produzidos podem ser publicados, quando autorizados, 

no site do CeHFi. 

É assim que, no círculo das discussões, afetos e palavras vão fazendo sentido, 

criando realidades como “potentes mecanismos de subjetivação”, pois, como nos 

adverte (Bondía, 2002), é entre logos e pathos, entre palavra e paixão, que somos e 

nos movemos para o Bem ou para o Mal. O fato é que a literatura, enquanto arte, tem 

se mostrado desde sempre um excelente recurso humanizador, e tanto mais 

humanizadora parece ser a literatura quanto mais ela se aproxima da tradição de 

contar histórias.  

Em “O Narrador”, Benjamin (1994), ao constatar o declínio moderno da 

narrativa, destaca a qualidade intrínseca da narração de compartilhar experiências, 

transmitir sabedoria e até mesmo ensinamentos práticos da vida, tratando de 

diferenciá-la essencialmente da informação que, ao contrário da verdadeira narrativa, 

só tem valor no momento em que é nova. A informação, além disso, por vir sempre 

acompanhada de explicações, não deixa espaço para o que há de “extraordinário” e 

“miraculoso” na existência. Na narração, por sua vez, o leitor “é livre para interpretar a 

história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não 

existe na informação”. 

Há muito se discute que arte não é apenas prazer e fruição, mas uma forma 

segura de se adquirir conhecimento. “A literatura instrui deleitando”, afirma 

Compagnon (2009), que se remete a Émile Zola para dizer que “um ensaio de 

Montaigne, uma tragédia de Racine, um poema de Baudelaire, um romance de Proust 

nos ensinam mais sobre a vida do que longos tratados científicos”.  

Bentinho, no romance Dom Casmurro de Machado de Assis (2009), 

procurando atinar o espírito curioso, inquieto, enigmático, provocador e sedutor da 

menina Capitu, afirma que ela tinha “olhos de ressaca”, que traziam em si um “fluido 

misterioso e energético” numa força irresistível que o atraía. A arte literária, assim 

como os olhos de Capitu, parece possuir essa mesma dinâmica de uma onda que se 

retira da praia em dias de mau tempo e que na volta nos arrasta por domínios internos 
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tão desconhecidos e ameaçadores quanto gozosos são os olhos da amada. Nisso 

parece residir o mistério de um bom livro, na capacidade de nos tragar para dentro de 

nós mesmos e nos devolver inteiros para a vida. 

As publicações pertinentes estão repletas de artigos que se dedicam a 

responder como a arte e a literatura operam na vida de todos nós. Para C.S. Lewis, o 

valor específico da literatura está em “permitir-nos aceder a experiências que não as 

nossas”. Enfatizando que “a experiência literária cura a ferida da individualidade, sem 

lhe minar o privilégio”, afirma: “ao ler a grande literatura, torno-me mil seres diferentes, 

sem deixar de ser eu próprio” (Lewis, 2000). 

Ítalo Calvino revela que as coisas que a literatura pode ensinar são “pouco 

numerosas, mas insubstituíveis”, como “a maneira de ver o próximo e a si mesmo”, de 

“atribuir valor às coisas pequenas ou grandes”, de “encontrar as proporções da vida e 

o lugar do amor nela”, e “o lugar da morte”, além de outras coisas “necessárias e 

difíceis” como “a rudeza, a piedade, a tristeza, a ironia e o humor” (Calvino, 2006). 

Apontando para a arte literária como um saber capaz de provocar crises 

existenciais, Ruiz (2015) salienta que a leitura de um bom livro “retira-nos das nossas 

coordenadas de tempo e de espaço”, ao mesmo tempo em que nos coloca em 

“coordenadas ficcionais” capazes de nos fazer “cair em si”, parando e refletindo sobre 

a nossa forma de viver. Destacando que a Idade Moderna consagrou o método 

cartesiano ou analítico como único método científico de conhecimento, o autor afirma 

que a literatura proporciona outra forma de conhecimento, fundamentada em reflexões 

pessoais e íntimas que nos fazem procurar nossas próprias medidas e proporções, 

fazendo-nos “dar valor ao que tem importância, e não dar valor ao que não tem”   

(Ruiz, 2015). 

Conforme também articula Gallian (2009), para que haja uma autêntica 

transformação, o contato com as humanidades não pode se limitar apenas a sua 

dimensão interpelativa, mas conquistar no ser espaços de reflexão, pois “sem o 

envolvimento integral da pessoa, enquanto ser dotado de sentimento, inteligência e 

vontade, não pode haver uma efetiva experiência de humanização”. 

Num ambiente de liberdade reflexiva como é o Laboratório de Humanidades, 

onde não há a necessidade de desenvolver teses sobre os textos lidos, os saberes 

pessoais, mais do que compartilhados, são reconhecidos, e uma diversidade de ideias 

e sensações se mistura às impressões dos outros, gerando identificações e 

estranhamentos. Por isso, ao mesmo tempo em que é uma experiência intelectual, é 

também uma vivência de argumentação subjetiva, de autoconhecimento, de 

envolvimento tanto com vidas e ideias fictícias como com a experiência do outro, leitor 

real, participante do grupo. 
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Nesse sentido, o aprendizado que se dá é mais do que intelectual, é, 

sobretudo, humano. Nas palavras de uma veterana do grupo, o LabHum é como o 

“muro de Berlim que se abre entre nós e o mundo”. Já para Gaspar, participante 

colaborador dessa pesquisa, “o LabHum é um espaço amplo de intercâmbio de 

opiniões onde prevalece o respeito e a tolerância pelo depoimento do outro”, 

configurando-se como “uma instância geradora de profundas reflexões e emoções”. 

Mas é claro que ninguém diz nada de muito íntimo e o foco é sempre o livro em 

discussão, embora haja o movimento de se perceber no outro, de negar e reconhecer 

aspectos adormecidos da personalidade. 

 

Explorar e aprofundar a experiência afetiva que se produz ao nos 

depararmos com uma obra literária é o objetivo primevo do 

Laboratório de Humanidades. [...] Por isso, antes de adentrarmos em 

discussões filosóficas, sociológicas ou históricas mais profundas - 

que não apenas são desejáveis, mas inevitáveis - incentiva-se, antes 

de tudo, a manifestação e compartilhamento das sensações, das 

emoções. Tal dinâmica não apenas amplia a própria experiência da 

leitura individual do sujeito, como abre novas possibilidades de leitura 

para os outros que o escutam (Gallian, 2009). 

 

Portanto, podemos dizer que é no predomínio da arte e da experiência estética, 

e numa dinâmica de exploração e aprofundamento do impacto afetivo provocado pela 

obra literária, que o Laboratório de Humanidades vem contribuindo para que aconteça 

a “ampliação da esfera da presença do ser”, expressão que Teixeira Coelho (2001) 

tomou emprestada de Montesquieu no “Ensaio sobre o Gosto”, e que o grupo de 

pesquisa do CeHFi se apropriou para vislumbrar o que seria a experiência de 

humanização verificada depois de certo tempo participando do LabHum (Gallian, 2009; 

Bittar et al., 2013; Lima et al., 2014; Silva et al., 2014).  

Também segundo Teixeira Coelho (2001), podemos pensar na experiência do 

Laboratório de Humanidades como um exercício do “pensamento do tipo prismático”, 

que no ensaio “A Cultura como Experiência” o autor tão bem explora ao desenvolver a 

ideia de que a arte de modo geral, e a literatura especificamente, é capaz de 

enriquecer a existência humana ao proporcionar a experiência do difuso e do 

indeterminado.  

Não é preciso muito para demonstrar o quanto o racionalismo desmedido reduz 

e empobrece a experiência do homem, visto que a realidade é sempre entrelaçada, 

imprecisa e misteriosa. É praticamente impossível marcar com exatidão onde cada 

coisa começa e termina. A fronteira do certo e do errado. O início do prazer e do 

desespero. Pois vivemos de sensações imprecisas: gostamos mais ou menos de um 
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filme, amamos sem saber ao certo por que, fruímos uma poesia, um romance, uma 

música, mas o que neles nos agrada é indeterminado.  

O que o Teixeira Coelho (2001) esclarece é que “as fronteiras entre todas as 

coisas, ou, de todo modo, entre a maioria das coisas que dizem respeito ao ser 

humano em sua vida diária, são difusas. E, no entanto, continuamos a sermos 

treinados para acreditar no contrário”. Assim ele nos incita a “exercitar o pensamento 

do tipo prismático”, que é o perceber a vida múltipla, colorida, nevoada, não 

maniqueísta, não monocromática, não monocórdica. 

 

A realidade que atravessa um prisma revela facetas tão precisas ou 

imprecisas quanto os feixes de cores em que se decompõe um raio 

de luz: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul... Onde se inicia o 

feixe vermelho, onde acaba o feixe laranja? A física poderá, talvez, 

dizê-lo com precisão - ou acredita que possa fazê-lo, para o que lhe 

interessa. Mas a precisão da física não me é significativa para a vida 

diária, para o mundo, para a cultura, para arte...  

(Teixeira Coelho, 2001). 

 

Acreditando, portanto, que “um romance é um prisma da realidade” (Teixeira 

Coelho, 2001), as investigações do CeHFi têm concluído que a experiência do 

Laboratório de Humanidades contribui para expandir esse prisma, uma vez que cada 

“viajante”, numa dinâmica de compartilhamento, além de suas próprias “paisagens”, 

vislumbram também as dos demais “tripulantes”, enriquecendo, humanizando, 

ampliando, enfim, sua “esfera da presença do ser” (Gallian, 2009; Bittar et al, 2013; 

Lima et al, 2014; Silva et al, 2014).  

 

 

1.4 - A Humanização em Saúde no Contexto da Saúde Coletiva: 

 

A Saúde Coletiva começou a se estruturar no Brasil a partir da década de 

1970, quando um grupo de médicos e outros profissionais da saúde, associados a 

diversos pensadores e cientistas sociais, organizaram-se contra a ditadura militar e em 

prol da melhoria da assistência em saúde no país. Tal luta, organizada nas 

universidades e no movimento sindical, cujo tema era Saúde e Democracia, deu 

origem à chamada Reforma Sanitária Brasileira, que mais tarde culminou na criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (Nunes, 1994; Vieira-da-Silva et al, 2014). 

Constituída nos limites do biológico e do social, e ancorada pela articulação de 

três áreas disciplinares – Epidemiologia; Política, Planejamento e Gestão; e Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde –, podemos definir a Saúde Coletiva como sendo um 
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campo de produção de conhecimentos que propõe articulações entre o saber 

biomédico e a dimensão social do adoecimento, cujas práticas, voltadas 

prioritariamente para a coletividade, objetivam compreender e explicar os 

determinantes sociais da saúde, bem como promovê-la, prevenindo doenças e 

agravos (Nunes, 1994; Almeida-Filho & Paim, 2014; Vieira-da-Silva et al, 2014). 

Anteriormente às mobilizações pela redemocratização do país, no entanto, os 

movimentos de reforma do ensino médico foram essenciais para a formação da Saúde 

Coletiva no Brasil. Originados nos EUA entre os anos de 1940 e 1960, constituíram 

uma base importante de crítica à prática e ao ensino médico, que naquela época já se 

mostrava cada vez mais especializado e segmentado. Tais movimentos, em busca de 

uma medicina que resgatasse a visão integral do paciente, e que não fosse tão 

somente curativa, mas também voltada à prevenção e reabilitação, deram origem a 

duas novas disciplinas no currículo médico, a Medicina Preventiva e a Medicina 

Comunitária, que no Brasil se desenvolveram a partir da década de 1960 (Vieira-da-

Silva et al, 2014). 

Porém, a introdução desses novos departamentos pouco alterou a prática 

médica, que continuou predominantemente restrita ao diagnóstico e à prescrição, e os 

pacientes tratados como indivíduos isolados do meio social. Podemos então dizer que 

a Saúde Pública institucionalizada, entendida aqui como o conjunto de mobilizações 

que tanto na Europa quanto nas Américas se esforçaram para garantir o controle das 

endemias e o controle social, procurando erradicar a miséria, a desnutrição e o 

analfabetismo, resultou em assistências médicas ruins às populações mais carentes, 

sem apontar soluções que ultrapassassem as reformas curriculares. Nesse contexto, a 

Saúde Coletiva no Brasil surgiu aglutinando críticas aos diversos modelos de Saúde 

Pública que não conseguiram estabelecer uma política de saúde democrática e 

interdisciplinar, apontando para a necessidade de reformas não só curriculares, mas 

do próprio sistema de saúde e da sociedade (Nunes, 1994; Vieira-da-Silva et al, 2014). 

Podemos, portanto, deduzir que a Saúde Coletiva, fundamentada na 

interdisciplinaridade, ao incorporar as Ciências Sociais e Humanas à Saúde Pública, 

possibilitou a construção de um conhecimento ampliado de saúde, que passou a ser 

enriquecido por investigações históricas, sociológicas, antropológicas e 

epistemológicas, estreitando assim as relações entre a o saber científico e as 

concepções e práticas não ortodoxas de saúde, enraizadas nas tradições e crenças 

populares. Ao mesmo tempo, sem deixar de lado o estudo das condições de saúde da 

população em geral ou de grupos específicos, continuou traçando as tendências 

gerais do ponto de vista epidemiológico, demográfico, socioeconômico e cultural, sem 
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perder de vista a atenção aos serviços de saúde e à formulação e implementação de 

políticas públicas (Ianni et al, 2014; Vieira-da-Silva et al, 2014). 

Faz todo o sentido, portanto, que a Saúde Coletiva passasse também a se 

ocupar, no quadro das Políticas Públicas em Saúde, do tema da humanização, 

procurando compreender e dar respostas aos efeitos negativos da crescente 

especialização e segmentação dos profissionais médicos, fenômeno esse que nos 

estertores do século XX ficou conhecido como “desumanização da saúde”.  

Dessa maneira, há décadas na pauta dos movimentos feministas, 

especialmente nas reivindicações identificadas como humanização do parto e o 

respeito aos direitos reprodutivos da mulher, o tema da humanização surgiu no quadro 

das Políticas Públicas em Saúde como reflexo do significativo número de queixas 

referentes ao distanciamento humano e aos maus tratos nos hospitais. Inicialmente 

restrito à esfera acadêmica, passou a repercutir com ênfase no território das “Ciências 

da Saúde”, sobretudo a partir da década de 1990, quando vários países membros da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) assinaram declarações conjuntas, ou próprias, 

apontando para a necessidade de se adotarem práticas menos impessoais e 

desumanizadas no atendimento médico (Deslandes, 2004; Vaitsman e Andrade, 

2005). 

No Brasil, com base na Constituição de 1988, que estabeleceu que os serviços 

de saúde devem preservar a autonomia das pessoas e garantir que tenham acesso à 

informação sobre sua saúde, e no Código de Ética Médica do Conselho Federal de 

Medicina, do mesmo ano, diferentes leis e portarias estaduais e federais sobre direitos 

de pacientes foram sendo definidas (Vaitsman e Andrade, 2005), até a criação, em 

2003, da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza 

SUS), que foi formulada a partir da sistematização de experiências do chamado “SUS 

que dá certo” (Brasil, 2001, 2003).  

Atualmente, a humanização apresenta-se como objeto de leis e regulamentos 

governamentais, como diretriz em programas curriculares de cursos superiores da 

área da saúde e como meta e diferencial em controles de qualidade de clínicas e 

hospitais. Uma quantidade considerável de estudos, publicações e material de caráter 

educacional vem sendo produzido e, em muitas instituições, é comum a existência de 

grupos ou mesmo comissões oficiais de humanização.  

Mas como aponta Deslandes (2004), embora a humanização da assistência 

esteja no cerne de um amplo conjunto de iniciativas, o conceito ainda carece de uma 

definição mais clara. Geralmente empregado para designar ações que valorizem a 

qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associado ao reconhecimento dos 

direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais, bem como da 
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valorização do profissional e do diálogo entre equipes, o que ainda não se conseguiu 

foi estabelecer um consenso de práxis assistencial que responda satisfatoriamente às 

expectativas humanas envolvidas na relação profissionais de saúde-pacientes. 

Portanto, não podemos deixar de considerar as controvérsias que envolvem a 

questão da humanização, pois, afinal, uma pergunta se faz inevitável: é preciso - e 

possível - humanizar quem já nasceu humano? No entanto, apesar da palavra 

“humanização” ser de uso relativamente recente, desde a antiguidade tem-se a noção 

de que falta algo ao ser humano, que este precisa ir se construindo ao longo da vida, 

se “humanizando”, a fim de atingir alguma completude. Mas embora a busca da 

perfeição tenha sido tema persistente desde a antiguidade, somente nos tempos 

atuais a sociedade, sentindo-se profundamente desumanizada, precisou implantar 

políticas nesse sentido (Lima et al., 2014). 

São louváveis, certamente, as políticas de humanização do Ministério da 

Saúde, e necessárias na medida em que proporcionam ferramentas para o controle 

dos sintomas críticos da falta de humanização nos serviços de saúde. No entanto, 

desde sua criação, o Humaniza SUS vem enfrentando críticas e desafios. Havendo 

perdido o élan com os fundamentos filosóficos e culturais humanísticos, essas novas 

propostas educacionais, nascidas no seio de uma cultura científico-tecnicista, muitas 

vezes pretendem “ensinar” ou “incutir” humanismo ou humanidade da mesma forma 

como ensina e incute habilidades cognitivas e técnicas. Os educandos, por sua vez, 

encaram todo esse processo como mais um conjunto de conteúdos e técnicas que 

precisam ser incorporadas num pacote de “competências” e “habilidades” já 

demasiadamente pesado e exigente, que incrementa ainda mais as angústias e 

ansiedades dos profissionais envolvidos, contribuindo, paradoxalmente, para uma 

maior desumanização (Gallian, 2002). 

Para Benevides e Passos (2005), por “humanização” devemos entender, 

portanto, menos a retomada ou revalorização da imagem idealizada do homem e mais 

a incitação a um processo de produção de novos territórios existenciais. “Humanizar 

as práticas de atenção e gestão em saúde foi para a PNH levar em conta a 

humanidade como força coletiva que impulsiona e direciona o movimento das políticas 

públicas”. Resta-nos agora, concluem os autores, “aceitar a tarefa sempre inconclusa 

da reinvenção da nossa humanidade, o que não se pode fazer sem o trabalho também 

constante da produção de outros modos de vida, de novas práticas de saúde”. 

Acreditamos, assim, que para uma efetiva humanização da saúde é preciso 

partir em busca de modelos que comportem as peculiaridades e a subjetividade que 

de cada ser humano. A humanização deveria ser vista não de forma rígida, formatada, 

e sim construída a cada momento, em cada situação vivida, o que requer a formação 



26 
 
 

de profissionais de saúde com capacidade de reflexão e saber humanístico. Segundo 

Ayres (2005), “é necessário trazer novas vozes ao campo da saúde, incluindo as 

vozes de áreas não científicas que raramente se fazem ouvir, o que inclui a filosofia, 

as artes, os saberes populares e as sabedorias tradicionais”.  

 

 

1.5 - Aldous Huxley e Níkos Kazantzákis no Laboratório de 

Humanidades: 

 

Quando a coordenação do Laboratório de Humanidades comunicou que as 

leituras do 2º semestre de 2011 seriam Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley, 1932) 

e Vida e Proezas de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis, 1946), anunciou-se também a 

oportunidade de ouro para quem pretendia iniciar uma pesquisa sobre o LabHum a 

partir de alguma obra que colocasse em xeque a Modernidade. 

Justamente porque sintonizado com esse tipo de literatura, acabara de ler o 

livro de Huxley. E numa rápida leitura do romance de Kazantzákis entendi o quão 

oportuno seria o momento, uma vez que os dois livros se referiam diretamente às 

questões mais caras a nossa linha de pesquisa, tais como os ideais de perfeição e 

felicidade; cientificismo, tecnificação, artificialização e dessacralização radical da vida; 

além dos conflitos entre divindade e homem, alma e corpo, razão e coração. 

Tratavam, enfim, da desumanização na cultura pelo afastamento do homem da 

natureza e de si mesmo. 

Entretanto os dois romances parecem muito distintos. Se lidos separadamente, 

em momentos diferentes da vida, dificilmente diríamos que são tão afins. Do mesmo 

modo, os afetos que repercutem, os sentimentos que suscitam, são opostos. Quando 

terminamos Admirável Mundo Novo sentimos na boca um gosto amargo. Aléxis 

Zorbás, por outro lado, nos faz vibrar de leve esperança. Com Huxley temos medo do 

futuro. Com Kazantzákis nos sentimos mais preparados para a vida. Contudo, as duas 

histórias despertam uma mesma inquietude, um mesmo sussurro incomodando os 

ouvidos, um mesmo mal-estar que nos faz refletir sobre o destino que nos espera, não 

o destino da humanidade somente, mas, sobretudo, o destino de cada um de nós, 

leitor, que na maioria das vezes, perdido em meio a tantas definições e idealizações 

da vida, sente-se esvaziado de toda humanidade. 

Aldous Huxley nasceu na Inglaterra em 1894. Pertencente a uma vasta elite 

cultural, sua família incluía os mais distintos membros da classe dominante inglesa. 

Alcançou fama internacional ainda no período anterior à Segunda Guerra Mundial, 
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quando lançou Admirável Mundo Novo (1932) e a novela pacifista Sem Olhos em 

Gaza (1936). Dito como pioneiro do “romance cerebral”, era classificado pela crítica 

mais como ensaísta do que romancista, já que em seus romances parecia priorizar as 

próprias ideias ao invés do desenrolar de personagens e histórias. Sempre atento aos 

aspectos desumanizadores do progresso científico, retratou de modo espirituoso, 

porém implacável, a sociedade moderna.  

Em Admirável Mundo Novo, Huxley padroniza de forma tão extraordinária 

quanto assustadora o “produto humano”. Ambientado num futuro bem distante, no ano 

600 depois de Ford, a história se passa numa época completamente dominada pela 

técnica e ideologicamente preparada para afastar qualquer “elemento” que pusesse 

em risco a estabilidade da pessoa e do Estado. Controlados por rações diárias de 

“Soma”, uma espécie de droga da felicidade, vive-se num mundo em que reina a 

satisfação imediata dos desejos e ninguém é preparado para lidar com mínimas 

frustrações. Todos são condicionados pela “hipnopedia”, um método científico de 

condicionamento social pelo qual, desde o nascimento, faz-se murmurar sob o 

travesseiro as “verdades” do Estado. Mas, no entanto, a despeito de tudo parecer 

perfeito naquele mundo plastificado, a contradição humana se impõe. 

Aldous Huxley faleceu em Los Angeles no dia 22 de novembro de 1963, 

mesmo dia do assassinato do presidente americano John F. Kennedy e da morte do 

autor irlandês C.S. Lewis. Em 1937, no auge da fama, deixara a Europa para se 

radicar definitivamente nos Estados Unidos, cuja obra viria a exercer forte influência 

sobre o movimento hippie. Em seu leito de morte, impossibilitado de falar, escreveu à 

sua mulher: "LSD, 100 µg, intramuscular". Empenhado em defender o uso das drogas 

como meio de ampliação da consciência, publicou As Portas da Percepção (1954), 

romance que narrou sua experiência com a mescalina, agente psicodélico utilizado 

pelos nativos americanos em cerimônias religiosas. Porém, embora tenha desde 

sempre se voltado para a crença de que os problemas do mundo pudessem ser 

resolvidos pela substituição da razão individualista ocidental pela “sabedoria perene” 

(A Filosofia Perene, 1946), de caráter místico, a obra de Huxley ficou definitivamente 

marcada pelo tom sombrio das denúncias aos excessos do progresso científico. 

Já o romancista, dramaturgo, poeta e jornalista Níkos Kazantzákis nasceu na 

Ilha grega de Creta, em 1883. Considerado o mais importante escritor e filósofo grego 

do século XX, tornou-se mundialmente conhecido com o extraordinário sucesso do 

filme “Zorba, o Grego” (1964), do diretor Michael Cacoyannis. Profundamente 

influenciado pelos escritos de Friedrich Nietzsche e Henri Bergson, e pelas filosofias 

do cristianismo, do marxismo e do budismo, seus livros, ao procurar sintetizar essas 
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diferentes visões de mundo, compõe uma crítica que se estabelece contra os 

determinismos e a “coisificação do homem”.  

Plenamente alinhado à filosofia de Bergson, de quem foi aluno em Paris na 

primeira década do século XX, Kazantzákis afirmou a liberdade humana frente à 

ciência e à filosofia, insistentes em reduzir a dimensão espiritual do homem às leis 

naturais, biológicas e, como imaginou Auguste Comte, até mesmo às leis sociais. 

Assim como preconizava os ensinamentos bergsonianos, acreditava na capacidade 

humana de superar o domínio da inteligência, sobretudo nos níveis da moral e da 

religião, para transcender plenamente o élan vital (impulso vital), que, definitivamente, 

seria de Deus, se não o próprio Deus.  

Publicou, entre muitos outros livros, Vida e Proezas de Aléxis Zorbás, 

Liberdade ou Morte, Carta a Greco, Ascese e A Última Tentação de Cristo, o mais 

polêmico de seus livros, que segundo o escritor é um reflexo de sua própria aporia 

diante da dupla natureza de Jesus. Por causa desse romance, em que o autor 

humaniza ao extremo a figura do Cristo, Kazantzákis foi quase excomungado pela 

igreja ortodoxa grega e ingressou no índex de livros proibidos pela igreja católica 

romana. Mas é em Ascese que Kazantzákis descreve com maior precisão a sua 

filosofia de vida, curiosamente considerada por muitos comentadores como niilista: 

“viemos de um escuro abismo; vamos acabar em um escuro abismo; ao espaço 

iluminado entre os dois damos o nome de Vida”.  

Mas em Kazantzákis, ainda que tortuosamente, ainda que lutando 

nietzscheanamente contra a metafísica, todo pensamento parece caminhar 

inexoravelmente rumo à transcendência. E toda liberdade, para ele sinônimo de 

felicidade, parece estar baseada na harmonização de duas forças contrárias, vida e 

morte, representantes últimas da condição humana.  

 

No momento exato em que nascemos, começamos a morrer. 

Entretanto, nesse exato momento começa também o esforço humano 

de criação, de realização de uma síntese que nos tornará imortais. 

Essas duas forças contrárias, a que leva à vida e a que leva à morte 

se originam de uma mesma fonte, dessa força super-humana que 

lança tudo o que existe - plantas, animais e homens - do inexistente 

ao existente
1
. 

 

Em Vida e Proezas de Aléxis Zorbás acompanhamos poeticamente o embate 

visceral travado entre essas duas forças antagônicas, representadas de um lado pelo 

                                                           
1
Página “Bibliografia” do site do Centro de Cultura Níkos Kazantzákis. Resenha do livro “Ascese”, 

traduzido por José Antônio Paes e editado pela Editora Ática em 1997. 
http://www.kazantzakis.org.br/nikos_bibliografia.php. 

http://www.kazantzakis.org.br/nikos_bibliografia.php
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narrador, um tímido intelectual “roedor de papéis”, “um indivíduo desperdiçado” 

anestesiado pelo pensamento, e do outro lado o velho Zorbás, um ser sensual e 

primitivo, faminto, autoconfiante, tão imprudente quanto imprudente pode ser aquele 

que se entrega sem medo à vida. Profundamente perturbado por Zorbás, onde “corpo 

e alma eram uma coisa só”, onde tudo “harmonizava-se imediatamente e alegremente 

com sua carne” e virava “zorbamundo”, o narrador lamenta sua vida enfraquecida e 

anseia aprender o “zorbanês”:  

 

Como seria diferente o rumo que eu tomaria! Exercitaria, com 

perfeição, meus cinco sentidos e minha pele inteira para sentir prazer 

e compreender. Eu aprenderia a correr, a lutar, a nadar, a andar a 

cavalo, a praticar remo, a dirigir automóvel, a atirar com fuzil. 

Encheria de carne a minha alma, encheria de alma a minha carne; 

conciliaria dentro de mim, finalmente, esses dois inimigos eternos... 

(Kazantzákis, 2011. p. 169). 

 

Finalmente, notamos que embora de atmosferas completamente diferentes, as 

duas histórias compartilham entre si um mesmo mal-estar como pano de fundo, cujas 

escritas parecem refletir com precisão o espírito e a cultura de seus autores. Sentimos 

Admirável Mundo Novo como uma navalha fria e brilhante, firmemente conduzida 

pelas mãos hábeis de um pensador afiado. A obra de Huxley nos transporta para um 

mundo de metal e plástico. Aço, resina e vidro. Aléxis Zorbás, por sua vez, é terra 

enlameada numa mistura de açúcar, areia e sangue. Se em Huxley nos deparamos 

com um cenário asséptico próprio das ficções científicas, no romance de Kazantzákis 

a cena é visceral, dionisíaca, ambientada nas praias paradisíacas de Creta.  

Em ambos os livros, porém, de maneira mais ou menos fleumática, ou mais ou 

menos sanguínea, temas como idealização da vida, liberdade, felicidade, 

individualismo, dessacralização radical e cientificismo, entre muitos outros, se impõe 

inexoravelmente sobre os leitores. 



30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Partindo da experiência de leitura e discussão dos romances Admirável Mundo 

Novo (Aldous Huxley, 1932) e Vida e Proezas de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis, 

1946), no contexto do Laboratório de Humanidades, realizamos essa pesquisa a fim 

de cumprir os seguintes objetivos:  

 

1. Compreender como a dinâmica do Laboratório de Humanidades (LabHum) 

repercutiu na formação pessoal e/ou profissional dos participantes e se essa 

dinâmica pode ser compreendida como uma experiência efetivamente 

humanizadora.  

 

2. Avaliar de que maneira os ideais de uma vida perfeita, traduzida pela manutenção 

artificial do prazer através progresso científico e material (Admirável Mundo Novo), 

em contraposição aos apelos sensuais de uma visão dionisíaca, orgânica, trágica e 

imperfeita (Aléxis Zorbás), mexeram com as expectativas de perfeição, bem-estar, 

felicidade e humanização dos participantes do Laboratório de Humanidades. 
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3. METODOLOGIA 
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3.1 - Fontes Qualitativas: 

 

A metodologia aplicada teve por fim compreender a experiência dos 

participantes no Laboratório de Humanidades (LabHum) nos ciclos que discutiram os 

romances Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley, 1932) e Vida e Proezas de Aléxis 

Zorbás (Níkos Kazantzákis, 1946). Para tanto, os dados que fundamentaram a 

pesquisa foram obtidos a partir das seguintes fontes qualitativas: 

 Observação participante (Geertz, 2009) com gravação em áudio e posterior 

transcrição de todos os encontros do LabHum realizados entre 9 de agosto a 16 de 

dezembro de 2011. 

 Relatos de Experiência redigidos pelos participantes. 

 Narrativas transcriadas obtidas por meio da metodologia da História Oral de Vida 

(HOV) (Meihy, 2005; Meihy e Holanda, 2007). 

 

 

3.1.1 - Observação Participante e Transcrição das Gravações em 

Áudio: 

 

Para atuação como observador participante foi criado um caderno de campo 

onde foram anotados tanto os dados ditos como “burocráticos” – data, número de 

participantes presentes, livro abordado, etapa da discussão, nome e ordem dos que se 

manifestavam etc. –, quanto o clima e os temas predominantes nos 31 encontros do 

LabHum, assim organizados: 

 Turma A: 16 encontros, às terças-feiras, das 10h00 às 11h30, com oito reuniões 

para o primeiro livro discutido no semestre: Admirável Mundo Novo, e oito para o 

segundo livro: Vida e Proezas de Aléxis Zorbás. 

 Turma B: 15 encontros, às sextas-feiras, das 12h00 às 13h30, com oito reuniões 

para o primeiro livro e sete para o segundo. 

 

Para realização das anotações foi tomado o cuidado da imparcialidade, como 

alerta Geertz (2009), que coloca para o autor a responsabilidade diante dos relatos 

observados. Ciente, contudo, da impossibilidade da objetividade absoluta, foi 

assumido o compromisso honesto do Estar Lá, numa atitude que não se esforçou em 
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disfarçar a subjetividade do pesquisador, embora cuidasse para que essa participação 

não assumisse contornos que falsificassem a realidade do grupo. 

 

[...] trata-se de como introduzir um autor testemunha ocular numa 

história de relato deles. Comprometer-se com uma concepção 

essencialmente biográfica do Estar Lá, em vez de uma concepção 

reflexiva, aventureira ou observacional, é comprometer-se com uma 

abordagem confessional da construção do texto (Geertz, 2009, p.112).  

 

 

No primeiro encontro de cada turma os coordenadores explicaram a 

metodologia do Laboratório de Humanidades, apresentando sua história e seus 

fundamentos teóricos e filosóficos, além das repercussões no âmbito da Humanização 

em Saúde, especialmente enquanto linha de pesquisa desenvolvida pelo Centro de 

História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi).  

Nesse sentido, as duas turmas foram avisadas de que naquele semestre 

haveria a realização da parte prática de uma pesquisa em andamento, ou seja, como 

observador, o pesquisador identificado iria gravar e participar de todas as reuniões. 

Assim, a fim de registrar a experiência do LabHum numa perspectiva imediata, foi 

utilizado um gravador digital de voz que, embora discreto, era de conhecimento de 

todos. 

Quanto à conversão dos arquivos em áudio para a linguagem escrita, destaca-

se que as gravações foram transcritas pelo pesquisador principal do projeto entre os 

meses de janeiro a maio de 2012, o que facilitou muito a integridade das falas, já que 

até o timbre de voz dos participantes ainda permanecia preservado na memória. Além 

disso, no caderno de campo foram registrados os nomes e a ordem dos que pediram a 

palavra, fato que simplificou ainda mais a identificação dos participantes. 

Pequenas correções gramaticais foram realizadas, especialmente nos erros de 

concordância verbal. Entretanto, os erros de colocação pronominais nem sempre 

foram corrigidos, do mesmo modo como não foram suprimidas as imprecisões típicas 

da linguagem oral. Assim, ao respeitar o como foi dito mais do que a precisão e a 

norma gramatical, foram priorizadas as manifestações dos afetos, uma vez que forçar 

a norma culta, ou formal, típica da linguagem escrita, poderia mascarar a afetividade e 

os verdadeiros sentidos das falas. 

Nenhuma estratégia de redução, adaptação, resumo ou síntese dos discursos 

foi utilizada. Ou seja, na medida do possível, tudo o que foi dito foi transcrito, salvo, em 

raríssimos momentos, quando por algum ruído excepcional, ou alguma importante 

imprecisão na expressão do falante, não foi possível compreender o que se dizia. 

Normalmente, porém, devido a excelente qualidade sonora das gravações, procurou-
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se reconhecer nesses momentos “ruins” o cansaço do pesquisador, interrompendo 

assim a transcrição. Mas quando o trabalho não foi interrompido, foram deixados 

espaços em branco para preenchimento posterior. Quando se percebeu, entretanto, 

que seria mesmo impossível entender determinado trecho, utilizou-se o seguinte 

símbolo: [zzz], adotado para representar a incompreensão da fala por chiado, forte 

barulho ou ruído.  

Aparece também, em diversas ocasiões, a palavra [falatório], colocada assim 

entre colchetes, utilizada quando o discurso era interrompido por forte conversação 

que impedia, a partir daí, distinguir o que diziam as diversas vozes que se 

sobrepunham umas às outras. Também entre colchetes aparecem [riso], para 

expressar o riso de quem fala, e [riso geral], para indicar uma reação coletiva. 

Entonações características de final de fala foram marcadas por três pontinhos. 

Também foram representados assim os pequenos silêncios de hesitação, os esforços 

de memória, as mudanças de argumentação, assim como as frases inconclusas e 

reticentes. Quanto aos vícios de linguagem, os mais comuns foram os “nés”, “ãns”, 

que foram, na sua grande maioria, suprimidos. Mas foram mantidos quando 

pronunciados de maneira enfática. 

Da transcrição dos áudios, resultaram dois cadernos, um para cada turma, 

totalizando 575 páginas. Certamente, por trás dessa determinação em transcrever 

todos os encontros, havia uma enorme curiosidade do pesquisador em entender um 

pouco mais sobre a magia do LabHum, ou seja, por que afinal tantas pessoas, depois 

de participarem de ciclos completos de discussão, se diziam tão encantados pelo 

grupo e pela literatura a ponto de se declararem viciadas por uma coisa que, em última 

instância, não passava de uma atividade de extensão universitária e de uma disciplina 

acadêmica dentro de uma Universidade Pública? 

Nessa perspectiva, na hora de adentrar nesse material, a coisa mais natural a 

se fazer foi ler atentamente, procurando destacar o que aparecia de mais significativo, 

seja do ponto de vista dos conteúdos, seja do ponto de vista da dinâmica do grupo. No 

entanto, as coisas vistas precisavam ser acomodadas de algum modo, e o modo mais 

natural de organização possível, nesse caso, foi na forma de textos.  

Assim, na medida em que se amadurecia no grupo de pesquisa do CeHFi o 

entendimento sobre a Imersão-Cristalização (IC), técnica de interpretação inspirada na 

Fenomenologia Hermenêutica, também contemplada no nosso projeto de pesquisa, 

optamos por um tipo de leitura que fosse ao mesmo tempo sintetizando e organizando 
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os principais temas suscitados, realizando assim uma espécie de transcriação2 dos 

encontros, mesmo porque, partindo do registro fiel da linguagem oral (transcrição), 

havia a possibilidade de recriá-los na linguagem escrita, para uma maior assimilação e 

posterior compreensão e interpretação dos textos gerados.  

A partir da Imersão-Cristalização, portanto, realizamos uma Compreensão 

Interpretativa por meio de uma nova produção textual, cujos procedimentos 

metodológicos encontram-se descritos e fundamentados adiante, nesse mesmo 

capítulo. 

Cabe destacar que as anotações do caderno de campo foram essenciais para 

a realização dessas transcriações interpretativas dos encontros do LabHum. 

 

 

3.1.2 - Os Relatos de Experiência: 

 

Uma vez que na escrita se elaboram raciocínios e ponderações que, ao 

contrário da espontaneidade da fala, assumem contornos de maior compreensão e 

comprometimento, foi pelos relatos de experiência que procuramos entender as 

repercussões da dinâmica proposta sob uma perspectiva reflexiva e em curto prazo.  

Por fazer parte da metodologia do LabHum, além de condição imprescindível 

para obtenção de créditos, no final dos encontros todos que participaram das 

discussões do semestre foram convidados a redigirem suas impressões, sendo que 23 

entregaram seus textos para avaliação da disciplina eletiva, e 11 entregaram 

voluntariamente, totalizando 34 relatos de experiência. 

A fim de preservar a identidade dos autores, os nomes foram trocados. Com 

exceção de quatro que escolheram seus pseudônimos quando também colaboraram 

com as entrevistas de História Oral de Vida, as trocas não obedeceram a critérios 

especiais, mas foram escolhidos nomes que iniciavam com a mesma letra do nome 

original.  

                                                           
2
 Como na transformação de uma linguagem para outra existe o risco de perda de significado e 

entendimento, na metodologia da História Oral o recurso da transcriação é utilizado na transposição da 

linguagem oral para a escrita. Nesse sentido, transcriar é utilizar-se de estratégias próprias da linguagem 

escrita para preservar o sentido original das falas (Meihy e Holanda, 2007). 

 



37 
 
 

3.1.3 - A História Oral de Vida e as Narrativas Transcriadas: 

 

Com o intuito de aprofundar, em longo prazo, o significado da experiência 

vivida pelos participantes do Laboratório de Humanidades (LabHum) no 2º semestre 

de 2011, foram produzidas narrativas obtidas a partir da metodologia da História Oral 

de Vida (HOV) (Meihy e Holanda, 2007).  

Como o próprio nome indica, trata-se de uma metodologia qualitativa que 

permite maior intensificação das narrativas por levar em conta a subjetividade e o 

conjunto de experiências de vida de uma determinada Comunidade de Destino, 

compreendida como sendo uma “reunião de pessoas com algumas características 

afins” (Meihy, 2005), que nessa pesquisa foi caracterizada pelos participantes do 

Laboratório de Humanidades. 

A fim de restringir e viabilizar a realização das entrevistas, na História Oral faz-

se também uma subdivisão da Comunidade de Destino, denominada Colônia (Meihy e 

Holanda, 2007). Nesse caso, a Colônia foi identificada pelos que participaram 

especificamente da leitura e discussão dos dois romances propostos.  

Entretanto, houve outros dois critérios para que um componente da Colônia 

pudesse se tornar colaborador3 da pesquisa: ser estudante e/ou profissional da área 

da saúde e estar participando pela primeira vez do LabHum. Dessa forma, os que se 

enquadraram nesses dois quesitos foram convidados, por mensagem de correio 

eletrônico, a fazer parte da pesquisa concedendo-nos uma entrevista de História Oral 

de Vida. 

Nos convites enviados de 11 a 12 meses depois de encerrado o semestre 

pesquisado foi explicado o motivo da mensagem explicando que se tratava de uma 

análise qualitativa da experiência ocorrida no Laboratório de Humanidades quando se 

discutiu os romances de Aldous Huxley e de Níkos Kazantzákis, cujas fontes de 

análise seriam a observação participante nos encontros, os Relatos de Experiência e 

as entrevistas de História Oral de Vida. Especificamente em relação às entrevistas, 

havia um esclarecimento informando que não seriam estruturadas com perguntas e 

respostas, mas uma solicitação para que falassem livremente sobre suas trajetórias, 

podendo eles escolher o que dizer e por onde começar.  

Posteriormente, em contatos telefônicos ou por e-mail com os que aceitaram o 

convite, mas se mostravam inseguros porque fazia tempo que haviam participado da 

                                                           
3
 Em História Oral adota-se o termo colaborador para designar o entrevistado, pois é estabelecido o 

compromisso ético da colaboração, ou seja, ação de trabalhar em conjunto durante todo o processo da 
pesquisa no que tange ao uso das entrevistas (Meihy e Holanda, 2007). 
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atividade, foram informados que pediríamos que comentassem suas impressões sobre 

os encontros, ressaltando que não se tratava de um questionário sobre os livros, mas 

um exercício de memória, numa tentativa de resgatar aquilo que para eles tinha sido 

mais importante na experiência de discutir os romances no LabHUm. 

Desse modo, a fim de garantir que as narrativas de HOV apresentassem uma 

unidade, foram feitas as seguintes perguntas de corte em momentos oportunos das 

entrevistas, quando necessário: 

1. O que ficou de mais importante para você na discussão do romance 

Admirável Mundo Novo? 

2. E sobre Vida e Proezas de Aléxis Zorbás, o que mais lhe ficou mais 

marcado? 

3. Fale um pouco sobre a experiência de ter participado do Laboratório de 

Humanidades? 

Oito das nove entrevistas, realizadas entre novembro de 2012 a março de 

2013, aconteceram nas dependências da Universidade Federal de São Paulo - Escola 

Paulista de Medicina (Unifesp-EPM). Nas tratativas iniciais, foi dada a oportunidade 

para que cada um escolhesse o local do encontro, sendo que foram sugeridas as 

seguintes possibilidades: em uma sala reservada nas dependências da Unifesp-EPM 

ou em algum outro local sugerido pelo próprio colaborador. Por comodidade, a grande 

maioria escolheu a Instituição. Somente uma colaboradora, pelo fato de ser a mais 

velha – não idosa, como faz questão de frisar – e morar longe do complexo 

universitário, sugeriu ir à casa do pesquisador, próxima ao metrô e de fácil acesso. 

A fim de preservar a privacidade dos colaboradores, solicitamos que cada um 

escolhesse um pseudônimo. 

Seguindo então o rigoroso conjunto de procedimentos a fim de garantir a ética 

e a validade dos documentos em HOV, após a realização das entrevistas foram 

cumpridas as seguintes etapas metodológicas, conforme Meihy (2005) e Meihy e 

Holanda (2007): 

 

1. Transcrição: as gravações foram ouvidas e transcritas, ou seja, os conteúdos 

foram integralmente digitados pelo pesquisador. 

2. Textualização: da transcrição integral foram retiradas perguntas, interferências do 

pesquisador, repetições, referências à entrevista e, ao mesmo tempo, os fatos 

narrados começaram a ser organizados. 
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3. Transcriação: colocado inteiramente na 1ª pessoa, os textos tomaram a forma de 

alguém contando a própria história. Como o objetivo principal da transcriação é 

garantir o verdadeiro sentido das falas, que muitas vezes se perde na transposição 

da linguagem oral para a escrita, procurou-se nesse momento resgatar a intenção 

original dos discursos, utilizando-se, quando necessário, de recursos da linguagem 

escrita para dar sentido principalmente a entonações, emoções e gestos perdidos 

pelas transcrições, mas registrados no caderno de campo e na memória do 

pesquisador. 

4. Conferência e aprovação do texto final: para garantir que os sentidos das falas 

estivessem preservados, as narrativas transcriações foram conferidas e aprovadas 

pelos colaboradores, que assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) (Anexo II), de acordo com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). Versões finais das transcriações foram entregues 

aos respectivos colaboradores, sendo validadas como documentos de pesquisa. 

 

 

3.2 - Organização, Compreensão e Interpretação dos Relatos de 

Experiência e das Narrativas Transcriadas: 

 

3.2.1 - Imersão e Cristalização: Dificuldades Iniciais 

 

Antes de tudo ressaltamos que os 43 documentos gerados pelos participantes 

do LabHum foram considerados narrativas da pesquisa, ou seja, 34 Relatos de 

Experiência e nove narrativas produzidas pela HOV.  

Por conseguinte, seguindo o que foi estabelecido no projeto de pesquisa, essas 

narrativas foram interpretadas pela metodologia qualitativa denominada Imersão-

Cristalização (IC), técnica de interpretação inspirada na Fenomenologia Hermenêutica. 

Por essa metodologia, o analista deve mergulhar nos escritos para extrair deles seus 

significados após reflexão e cristalização intuitiva (Borkan, 1999). 

Porém, após ler e reler diversas vezes os textos com grifos, anotações e 

observações, não pareceu tão simples “mergulhar”, “imergir”, “extrair” e “cristalizar” 

temas. O fato é que as tentativas de imersão nos conteúdos sobre o LabHum se 

mostraram árduas, complexas e, porque não dizer, ineficazes, uma vez que os textos 

somavam cerca de 170 páginas repletas de diversas, profundas e longas reflexões 
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sobre os romances e a dinâmica vivenciada, além dos detalhes biográficos das nove 

transcriações. Na verdade, a sensação inicial foi de desordem e desorientação. 

Mas afinal, como trabalhar concretamente com grandes quantidades de dados 

qualitativos? Como organizá-los adequadamente? Como extrair significados, análises, 

compreensões, interpretações plausíveis e interligadas? Eram as perguntas que se 

impunham. 

Afora isso, uma das maiores preocupações era não esquecer quem estava por 

detrás das reflexões sobre o LabHum, mesmo porque, especificamente em relação às 

narrativas de HOV, o objetivo era ouvir o que cada um tinha a dizer sob a perspectiva 

de suas trajetórias e experiências. Por isso, o primeiro impulso foi redigir algumas 

linhas sobre os participantes com a intenção de utilizá-las não somente na 

apresentação das transcriações, mas também na compreensão das mesmas. 

Contudo, esses textos iniciais resultaram numa espécie de resumo malsucedido das 

histórias de vida, sem nada a acrescentar ao que já havia sido narrado pelos próprios 

colaboradores.  

Entretanto, foi somente na hora de tentar melhorar e reescrever esses textos 

que um jeito próprio de compreender e dar sentido às impressões narradas foi sendo 

delineado.  

 

 

3.2.2 - “Re-narrando” Narrativas: Recontando Experiências 

 

À vista disso, ao invés de simplesmente sintetizar os principais acontecimentos 

da vida dos colaboradores, passamos a redigir as apresentações relembrando, 

reavivando, contando, narrando, enfim, fatos marcantes de suas participações nos 

encontros do LabHum, além de peculiaridades da relação colaborador-pesquisador 

estabelecida no percurso da metodologia da HOV. 

Para exemplificar essa nova produção textual, da qual decorreu uma lógica 

metodológica que se mostrou fundamental na organização e compreensão dos dados 

qualitativos produzidos nessa pesquisa, destacamos dois trechos significativos dos 

textos redigidos pelo pesquisador a partir das entrevistas e do relacionamento 

estabelecido com as colaboradoras Maria e Luísa. 
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Das entrevistas realizadas, o encontro com Maria foi certamente um dos mais 

marcantes. É que embora muito parecido com os demais, ou seja, uma conversa 

amigável sobre a vida em geral e a experiência de ter participado das discussões 

dos livros, senti que havia certo descompasso em sua fala. É que no desenrolar 

da entrevista, sobretudo quando comentava serena e fleumaticamente sobre o 

filho, o marido, sua recente aposentadoria, o falecimento da mãe, e o prazer de 

simplesmente poder tomar um cafezinho em paz contemplando a natureza, seus 

olhos pulsavam prestes a explodir de emoção, enquanto sua voz permanecia 

inabalável. Como um quadro pintado, esse descompasso, essa sensação de que 

Maria parecia um vulcão na iminência de entrar em erupção permaneceu comigo 

como algo intangível e misterioso.  

 

 

Nas reuniões do LabHum ela quase não falou. Na verdade, sairia praticamente 

despercebida se não fosse por uma única fala no terceiro encontro, mas 

emocionada e contundente. Desabafando sobre um tipo de preconceito às 

avessas que uma pessoa pode sofrer quando, por exemplo, resolve se “casar 

virgem” e assumir “a diferença até o fim”, Luísa deixou de estar ali como mera 

testemunha, pois, ao tomar a palavra pela primeira vez para apropriar-se da sua 

diferença, abandonou a postura de forçosa invisibilidade e marcou definitivamente 

sua participação naquele ciclo de discussão. 

 

 

Desse modo, nota-se que surgiram textos que embora curtos, procuravam 

captar a essência do trabalho colaborativo em HOV, uma vez que foram utilizadas não 

somente anotações do caderno de campo, mas principalmente dados da memória do 

pesquisador, insights, lembranças de gestos e olhares, assim como impressões, 

sensações, sentimentos e afetos que nem sempre foram ditos, nem registrados em 

áudio, mas que marcaram a construção das transcriações, assim como influenciaram, 

certamente, os posteriores mergulhos interpretativos.  

Porém, sendo que o objetivo da pesquisa era compreender o significado e as 

repercussões da dinâmica de leitura e discussão dos livros propostos, o próximo 

passo, natural e inevitável, foi olhar para as mesmas narrativas sob essa perspectiva, 

ou seja, dedicando-se aos trechos em que os colaboradores se posicionavam a 

respeito de suas opiniões e percepções sobre a dinâmica do Laboratório de 

Humanidades.  

Contudo, diante do volume significativo de temáticas emocionais e reflexivas 

sobre as experiências narradas, sobreveio a mesma sensação inicial de confusão e 

desânimo, mas dessa vez rapidamente superada quando resolvemos aplicar o mesmo 

método em relação a essas falas específicas, isto é, sob a perspectiva do 
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pesquisador, recontar as reflexões, as histórias e as experiências narradas num 

esforço de acomodar a profusão de conteúdos. 

Consequentemente, dessa iniciativa surgiram textos transcriativos dos 

documentos originais, mesmo porque os relatos de experiência, por exemplo, muitas 

vezes são escrituras espontâneas, naturais, cujos raciocínios nem sempre se 

encontram claros, precisos e concluídos, coisa que dificilmente acontece com as 

transcriações de HOV.  

Por outro lado, não se tratou de produzir sínteses, resumos, uma vez que o 

pesquisador – e suas palavras –, ao recontar cada experiência narrada, foi se 

entrelaçando às reflexões e palavras do colaborador – sempre destacadas entre aspas 

e em itálico –, numa organização de ideias que não se isentou em atribuir sentidos, 

pois havia o esforço deliberado de ir compreendendo e interpretando os discursos 

sobre a experiência vivida. 

 

 

 

3.2.3 - Sistematização e Levantamento de Temas Predominantes: 

 

É oportuno observar que se tratou de uma atividade metódica, pois houve o 

cuidado de separar e tratar individualmente cada uma das narrativas a ser recontada e 

compreendida.  

Dessa maneira, uma vez lida e relida cada narrativa com trechos significativos 

destacados, procuramos inicialmente nomear os aspectos que chamavam atenção, 

tanto assim que ao longo dos documentos originais, nas bordas do papel, foram sendo 

feitas anotações do tipo “sentimento e emoção”, “percepção da dinâmica”, 

“humanização / desumanização”, “identificação com personagem”, “aprendizagem”, 

“crise”, “declaração de mudança de atitude”, “transformação”, e assim por diante.  

Vencida essa etapa, iniciou-se propriamente o transcriar, o recontar de cada 

narrativa, que exemplificamos com o seguinte texto produzido a partir do relato de 

experiência de Raquel, fonoaudióloga e mestranda da Instituição. 

 

Ao ressaltar a importância da leitura compartilhada e da diversidade no 

LabHum – “com pessoas diferentes daquela do meu círculo profissional” –, Raquel 

iniciou seu relato mencionando sua participação como uma “experiência muito 

interessante” e “enriquecedora”, pois, além de lhe “revelar uma nova forma de se 

relacionar com o outro”, pôde “aprender a refletir e construir opiniões a partir da 

literatura”, desenvolvendo “uma inteligência crítica, construtiva e humanizadora”.  

Quanto às obras discutidas, destacou o “contraponto” estabelecido entre 

os dois romances. O Admirável Mundo Novo (AMN), “que coloca a liberdade em 
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questão”, se revelou uma “literatura pesada”, com “personagens e situações bem 

desconfortáveis”. A “falsa liberdade”, imposta por meio do “condicionamento” e 

pela “eliminação da desordem e do caos”, gerou uma “harmonia aparentemente 

saudável”, situação completamente diferente da retratada no “Zorbás”, cujo 

“destaque é a liberdade do personagem”.  

Ao comentar que a distopia de Huxley “retrata a desumanização da 

sociedade”, apontou que “infelizmente é possível verificar semelhanças com os 

tempos atuais”, especialmente no que diz respeito à “impessoalidade” dos 

indivíduos. Nesse ponto em que menciona o termo “desumanização”, seu relato 

estabelece, ainda que de forma implícita, o reconhecimento da prática 

humanizadora do LabHum.  

Nesse sentido, enfatizando o quanto “a troca de experiências e ideias é 

enriquecedora e valiosa” – o que ela declaradamente vivenciou no Laboratório de 

Humanidades –, deixou transparecer que a humanização precisa transcender a 

boa convivência, passando pelo respeito e pela aceitação das diferenças e 

individualidades próprias dos seres humanos, diferentemente do que acontecia no 

AMN e nas relações desumanizadas da nossa sociedade. 

Ao iniciar sua reflexão sobre o romance de Kazantzákis, salientou o 

quanto marcou para ela o “permitir-se ser” do personagem Zorbás, que aprendeu 

“a aceitar a vida como dádiva”, revelando “dignidade e coragem ao descobrir e 

aceitar tal fato”. Porém, talvez impressionada pela maneira muitas vezes “radical e 

extremista” do Zorbás, Raquel, “de forma madura e consciente”, ponderou seu 

desejo de liberdade, mas sem esquecer a intenção de viver “a lição do 

personagem”: “aproveitar cada momento vivido de forma plena e por inteiro”.  

 

Seguindo sistematicamente, cada um desses textos, uma vez finalizado, foi 

grampeado à respectiva narrativa original, sendo que sobre ele ainda foi realizado um 

levantamento de temas predominantes, exemplificado na seguinte ficha também 

anexada ao conjunto: 

 

RAQUEL: 

 Sobre o AMN: 

 Literatura “pesada” com personagens “desconfortáveis”. O romance “coloca 

a liberdade em questão”. “Falsa liberdade”. “Condicionamento” que “elimina 

a desordem e o caos”. “Harmonia aparentemente saudável”. 

 Atualidade da obra: desumanização da sociedade, “especialmente no que 

diz respeito à impessoalidade dos indivíduos”. 

 Percepção de desumanização / humanização: desumanização igual a 

“impessoalidade”, “viver de forma impessoal”. Humanização pela troca de 

experiência como experimentado no LabHum, pela aceitação das diferenças 

e individualidades próprias dos seres humanos. 
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 Sobre o Zorbás: 

 Destaque para a “liberdade do personagem”.  

 Lição declarada: ser livre não significa ser irresponsável com a vida, mas 

“aproveitar cada momento vivido de forma plena e por inteiro”. 

 Percepção de humanização: não ser “alguém artificial”, “permitir-se ser”, 

“viver e sentir a beleza de cada dia”. 

 

 Sobre o LabHum: 

 Leitura compartilhada: Oportunidade de conhecer pessoas diferentes do 

ciclo profissional. 

 Leitura e Literatura: “aprender e construir opiniões a partir da literatura”. 

 

Dessa forma, passávamos adiante somente depois de finalizado o texto 

narrativo e/ou interpretativo do pesquisador e seu respectivo fichamento, processo 

repetido até findar as 43 narrativas da pesquisa.  

Portanto, depois de três ou quatro meses de imersão nos dados qualitativos, 

esses novos textos, juntamente com as narrativas originais, constituíram material 

essencial de consulta para relacionar e correlacionar ideias predominantes que 

intercruzavam o conjunto de documentos da pesquisa.  

 

 

3.3 - Compreensão Interpretativa: Fundamentação Teórica 

 

O ato deliberado de recontar as narrativas transcendeu sobremaneira à 

expectativa de criar um suporte textual coadjuvante na cristalização de temas ou 

categorias, já que essas produções do pesquisador-intérprete, uma vez separadas em 

trechos e organizadas segundo conteúdos predominantes, possibilitaram estabelecer 

uma conversa, um diálogo, uma discussão entre os diversos colaboradores. 

Além disso, esses colaboradores, meros participantes do LabHum, que 

generosamente se dispuseram a compartilhar suas percepções, inquietações, 

angústias, crises existenciais e conquistas, foram elevados a categoria de autores, 

pois suas reflexões e opiniões tornaram-se de tal maneira organizadas que se fizeram 

plausíveis de serem colocadas em interação com a literatura pertinente na discussão 

desse trabalho. 

Entretanto, uma vez que esse modo de tratar as narrativas nasceu de uma 

necessidade prática em realizar uma técnica de interpretação inspirada na 
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Fenomenologia Hermenêutica, buscamos nesse aporte teórico os fundamentos dessa 

iniciativa metodológica. 

Edmund Husserl (1859-1938), ao estabelecer a Escola da Fenomenologia, 

propôs uma “volta às coisas mesmas”, ou seja, uma volta “ao mundo da experiência 

vivida” ou ao “mundo-da-vida”. Segundo Struchiner (2007), foi rompendo com o 

positivismo e com a supervalorização do mundo objetivo e científico, mas sem 

invalidar ou menosprezar o conhecimento produzido e os avanços tecnológicos, que 

Husserl afirmou que a neutralidade do mundo da ciência deixava de fora questões 

humanas fundamentais como valores, ética, cultura e sentido da existência.  

Na contramão do cientificismo, portanto, a Fenomenologia surgiu como um 

caminho para reaprender a ver o mundo, resgatando a noção de que o mundo-da-vida 

vem em primeiro lugar, embora na Modernidade a experiência humana esteja na 

maioria das vezes oculta pela contaminação de resultados científicos. Destarte, para 

“voltar às coisas mesmas” tem-se que se desenvolver uma atitude e um olhar 

fenomenológicos despojados da convicção de que tudo é passível de ser explicado 

pela ciência (Struchiner, 2007). 

Nessa perspectiva, Tourinho (2009) destaca que dentre as muitas dimensões 

do método fenomenológico, a chamada “redução fenomenológica” ou “epoché”, 

tornou-se conceito-chave da Fenomenologia. Desenvolvido por Husserl, propõe que 

operemos uma mudança radical de comportamento a fim de suspender, sem negar, a 

“atitude natural” do homem que o faz – sensível ao mundo que o cerca –, crer na 

“facticidade do mundo” sem que haja, ao menos, um exame crítico. Nessa atitude 

natural estão mergulhados tanto o cientista como o homem comum, sendo a “époché” 

o esforço fenomenológico de colocar entre parênteses as teses cogitadas, “numa 

suspensão de juízo em relação à posição de existência das coisas mundanas, 

viabilizando, assim, a chamada redução fenomenológica e, com ela, a recuperação 

das coisas em sua pura significação”. 

Martin Heidegger (1889 - 1976), por sua vez, aluno dedicado de Husserl, 

definiu a Fenomenologia como “deixar o que se mostra ser visto a partir de si mesmo, 

no momento em que ele se mostra a partir de si mesmo” (Schmidt, 2012). O filósofo 

alemão afirma também que o significado do ser precisa ser descoberto ou revelado e a 

investigação fenomenológica do ser é a hermenêutica, isto é, “uma compreensão 

interpretativa da existencialidade da existência”. Para Heidegger, a compreensão 

interpretativa é a compreensão hermenêutica (Schmidt, 2012). 

Hermenêutica origina-se da palavra grega “hermeneutike”, significando 

“interpretar”, “interpretação” ou “intérprete”. “A hermenêutica é o anúncio e o fazer 



46 
 
 

conhecer do ser de um ser em seu ser em relação a [...] (mim)”, afirmou Heidegger, 

esclarecendo que “a hermenêutica trata da verdade daquilo que é dito”, tornando 

“aquilo que estava encoberto, escondido, disponível, exposto, lá fora”. O filósofo 

também destaca que o significado ou a verdade como descobrimento ocorre na 

própria experiência vivida, ou é parte de sua constituição, mas “não é um juízo 

posterior de um sujeito sobre um objeto já experimentado” (Schmidt, 2012). 

Tanto para Heidegger quanto para Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002), a 

compreensão acontece dentro do círculo hermenêutico, ou seja, a compreensão da 

parte depende da compreensão do todo, e a compreensão do todo depende da 

compreensão da parte. Entretanto, para começar a compreender e entrar no círculo é 

preciso pressupor uma compreensão prévia que seja correta – ou da parte ou do              

todo –, a fim de não entrar num círculo vicioso, já que esse movimento circular não 

pode ser evitado na compreensão, indicando o papel fundamental das estruturas 

prévias em todos os casos da compreensão (Schmidt, 2012). 

Dessa forma, já que o objetivo da hermenêutica é a compreensão correta do 

fenômeno, Heidegger ressalta que é tarefa do intérprete conferir constantemente se 

suas concepções prévias, aceitas inicialmente como provisórias, derivam realmente da 

“coisa em si que está sendo compreendida”, devendo evitar “aceitar conceitos ao 

acaso ou conceitos que são populares se eles não tiverem sido testados nas coisas 

em si” (Schmidt, 2012). 

 

“Para as coisas em si!” é o lema da fenomenologia, e a 

fenomenologia oferece acesso apropriado a uma investigação sem 

preconceitos porque ela significa “deixar o que se mostra ser visto a 

partir de si mesmo, no momento em que ele se mostra a partir de si 

mesmo” [SZ: 34]
4
. Por isso, a tarefa constante do intérprete é conferir 

se as concepções aceitas provisoriamente na concepção prévia que 

ele tem são realmente as concepções que se mostram a partir da 

coisa em si que está sendo compreendida. O intérprete deve evitar 

simplesmente aceitar conceitos ao acaso ou conceitos que são 

populares se eles não tiverem sido testados nas coisas em si 

(Schmidt, 2012). 

 

Nesse sentido, Nunes Júnior (2016) lembra que Heidegger afirmou que “a 

interpretação de algo como algo se funda, essencialmente, numa posição prévia, visão 

prévia e concepção prévia. A interpretação nunca é a apreensão de um dado 

preliminar isenta de pressuposições”. E já que o intérprete é a interação de seus 

fatores biológicos, psíquicos e socioculturais, cabe a quem interpreta reconhecer seus 

                                                           
4
 Heidegger, M. Ser e Tempo, apud Schmidt (2012). 
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preconceitos e, ao mesmo tempo, deixar o texto falar por si, sem impor sua               

pré-compreensão, mas confrontá-la criticamente às possibilidades percebidas.  

Gadamer também afirma que a interpretação “começa sempre com conceitos 

prévios que serão substituídos por outros mais adequados”, sendo exatamente esse 

“reprojetar que perfaz o movimento de sentido do compreender e do interpretar” 

(Nunes Júnior, 2016). 

 

Ao tentar dissecar a essência do “ser”, Heidegger contribui de forma 
efetiva para a hermenêutica contemporânea, pois nos leva a concluir 
que não há interpretações definitivas, elas hão de ser estudadas à luz 
do tempo em que foram concebidas e tendo em vista as possíveis 
pré-compreensões do intérprete, de maneira que nós mesmos ao               
lê-las, a partir de nossas pré-compreensões, dentro de nossas 
circunvisões, também estaremos abrindo um novo sentido, uma nova 
possibilidade de interpretar (Nunes Júnior, 2003). 

 

Finalizando então sua discussão acerca das contribuições que Heidegger e 

Gadamer trouxeram para a hermenêutica contemporânea, Nunes Júnior (2016) 

destaca que “a interpretação é a forma explícita da compreensão” e que “o ato de 

interpretar implica a produção de um novo texto, mediante adição de sentido dada pelo 

intérprete dentro de uma concepção dialógica”, num conjunto de reflexões que 

corroboram o método de organização, compreensão e interpretação de narrativas, 

desenvolvido nessa dissertação. 

Também nessa perspectiva, Castellanos (2014) propõe o desafio de romper 

com a “primeira estância narrativa” – transcrição da fala do entrevistado –, em direção 

a uma “reconstrução narrativa” – realizada pelo pesquisador. Assumindo assim que “a 

narrativa do pesquisador” pode ser objeto de análise tanto quanto a narrativa do 

sujeito da pesquisa, o autor sustenta sua argumentação segundo as seguintes 

premissas: que as narrativas dos pesquisados, como produtos de um contexto de 

pesquisa, carecem de neutralidade do mesmo modo que as narrativas dos 

pesquisadores; que as identificações de unidades narrativas e categorias de análise 

são frutos de escolhas teóricas que orientam a pesquisa; e, finalmente, que “a 

perspectiva do pesquisador pode e deve ser objeto de análise nos estudos narrativos”, 

pois representa “uma síntese” que expressa “a interpretação do pesquisador sobre o 

material analisado”.  

À vista disso, reafirmamos que os textos gerados pelas fontes qualitativas 

dessa pesquisa foram interpretados pela Imersão-Cristalização (IC), técnica inspirada 

na Fenomenologia Hermenêutica (Borkan, 1999), a partir da qual realizamos uma 

Compreensão Interpretativa das narrativas da pesquisa. 
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Numa atitude fenomenológica, portanto, o intérprete dessa pesquisa, deixando 

os textos falarem por si, procurou relacionar os principais temas suscitados de maneira 

que, uma vez compreendidos e inter-relacionados, possibilitassem uma maior 

compreensão do todo, perfazendo-se o que na Fenomenologia Hermenêutica 

denomina-se círculo hermenêutico da compreensão.  

Para tanto, a partir da leitura e releitura sistemática das narrativas, foram 

produzidos textos que recontassem as experiências narradas num esforço de 

organizar os discursos, explicitando, ao mesmo tempo, as compreensões do 

pesquisador-intérprete.  
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4. RESULTADOS 
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4.1 - Observação Participante: 

4.1.1 - Caracterização das Turmas: 

 

No segundo semestre de 2011, o Laboratório de Humanidades foi dividido em 

duas turmas semanais com encontros de uma hora e meia cada, uma às terças-feiras, 

das 10h00 às 11h30, aqui denominada turma A, e outra às sextas-feiras, das 12h00 às 

13h30, denominada turma B.  

Na turma A, coordenada pelo Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian, 

ocorreram 16 encontros, oito para cada livro, totalizando carga horária de 24 horas, 

sendo que o Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) foi discutido entre os dias 9 de 

agosto a 4 de outubro, e Vida e Proezas de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis) entre 

os dias 11 de outubro a 13 de dezembro de 2011.  

Na turma B, coordenada pelo Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian e 

Prof. Dr. Rafael Ruiz Gonzalez, ocorreram 15 encontros, oito para o romance de 

Aldous Huxley e sete para a obra de Níkos Kazantzákis, totalizando carga horária de 

22 horas, sendo que de 12 de agosto a 7 de outubro discutiu-se Admirável Mundo 

Novo, e de 14 de outubro a 16 de dezembro discutiu-se “Zorbás, o Grego”. 

 

 

Turma A: 

Dos 30 integrantes da turma A, 17 eram estudantes da Unifesp-EPM e 13 eram 

participantes livres, ou seja, aqueles cuja presença não se vinculava à obtenção de 

créditos. Dentre esses 13, três eram servidores da Universidade, cinco interessados 

em ingressar na pós-graduação e cinco eram pessoas da comunidade (extensão 

universitária). Havia, entre os participantes livres, três psicólogos, dois farmacêuticos, 

dois historiadores, dois jornalistas, um advogado, uma assistente social, uma 

educadora física e uma pedagoga. 

Quanto aos estudantes (17), divididos entre graduandos (8) e pós-graduandos 

(9), cinco eram do curso de Medicina, três do curso de Enfermagem, seis mestrandos 

e três doutorandos de diversos programas da Pós-graduação, tais como da Escola 

Paulista de Enfermagem, Distúrbios da Comunicação Humana, Saúde Coletiva e do 

Departamento de Medicina.  

Os graduandos, todos matriculados na disciplina eletiva “Laboratório de 

Humanidades”, oferecida aos alunos da Unifesp-EPM pelo Centro de História e 

Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi), deveriam entregar, ao final da atividade, um 

relato sobre a experiência, e cumprir frequência mínima de 75%. Além disso, por 
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questões curriculares e de carga horária, participaram apenas do Admirável Mundo 

Novo, o primeiro romance discutido. 

Apesar do maior número de estudantes, havia representantes de diferentes 

idades. Predominavam, no entanto, os da faixa dos 20 anos (12 participantes), 

seguidos pelos de 50 anos (seis), 40 anos (cinco), 30 anos (cinco), e com mais de 60 

anos (dois). Houve, ainda, uma relação equilibrada entre os que participavam pela 

primeira vez do LabHum (16) e aqueles que já haviam participado anteriormente (14). 

Destes, três haviam participado apenas de dois a três ciclos e 11 faziam parte do que 

se costumou chamar “núcleo duro do Laboratório”, ou seja, que frequentam o 

Laboratório há vários ciclos, alguns desde o início, outros há pelo menos três anos. 

 

Síntese da Turma A: 

 30 participantes fixos + 4 flutuantes. 

 17 estudantes: curso de Medicina (5), curso de Enfermagem (3), mestrandos (6), 

doutorandos (3). 

 13 participantes livres: psicólogos, farmacêuticos, historiadores, jornalistas, advogados, 

assistentes sociais, educadores físicos e pedagogos. 

 Faixa etária dos 20 anos aos 60 anos.  

 16 encontros: 8 para cada livro / Carga horária: 24 horas. 

 18 relatos de experiências entregues para obtenção de créditos. 

 

Consta, em anexo, um quadro geral (Anexo III) que consolida as informações 

acima. 

 

Turma B: 

Dos 32 integrantes da turma B, 18 eram estudantes da Unifesp-EPM e 14 eram 

participantes livres. Dentre os 14, sete eram servidores da Instituição (uma enfermeira, 

uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma funcionária do Departamento de Recursos 

Humanos, um jornalista, uma bióloga aposentada, uma médica), um dentista 

interessado em ingressar na pós-graduação, dois ex-alunos da Biomedicina e quatro 

pessoas da comunidade (uma fisioterapeuta, uma psicóloga com consultório na 

região, uma médica dermatologista e uma psiquiatra aposentada). 

Quanto aos estudantes (18), divididos entre graduandos (9) e pós-graduandos 

(9), dois eram do Curso de Medicina, sete do Curso de Enfermagem, sete mestrandos 

e dois doutorandos de diversos programas da Pós-graduação, tais como da Escola 

Paulista de Enfermagem, Educação e Saúde, Saúde Coletiva e do Departamento de 



52 
 
 

Medicina. Os graduandos, todos matriculados na disciplina eletiva “Laboratório de 

Humanidades”, oferecida aos alunos da Unifesp-EPM pelo Centro de História e 

Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi), deveriam entregar, ao final da atividade, um 

relatório sobre a experiência, e cumprir frequência mínima de 75%. Além disso, por 

questões curriculares e de carga horária, participaram apenas do “Admirável Mundo 

Novo”, o primeiro livro discutido. 

Apesar do maior número de estudantes, havia representantes de diferentes 

idades. Predominavam, no entanto, os da faixa dos 20 anos (16 participantes), 

seguidos pelos de 40 anos (7), 50 anos (5), 30 anos (3), e com mais de 60 anos (1). 

Houve, ainda, uma relação equilibrada entre os que participavam pela primeira vez do 

LabHum (13 participantes) e aqueles que já haviam participado anteriormente (19). 

Destes, dez haviam participado apenas de dois a três ciclos e nove faziam parte do 

“núcleo duro do Laboratório”. 

 

Síntese da Turma B: 

 31 participantes fixos + 7 flutuantes. 

 17 estudantes: Medicina (2), Enfermagem (7), mestrandos (6), doutorandos (2). 

 14 participantes livres: 10 ligados à instituição e 4 da comunidade: uma fisioterapeuta, 

uma psicóloga com consultório na região, uma médica dermatologista e uma psiquiatra 

aposentada. 

 Faixa etária dos 20 anos aos 60 anos. 

  15 encontros: 8 para AMN; 7 para Zorbás / Carga horária: 22,5 horas. 

 16 relatos de experiência entregues para obtenção de créditos. 

 

Consta, em anexo, um quadro geral (Anexo IV) que consolida as informações 

acima. 

 

 

4.1.2 - Sobre a Qualidade das Falas no Laboratório de Humanidades: 

 

As gravações dos 16 encontros da Turma A totalizaram cerca de 1340 minutos. 

Já os 15 encontros da Turma B renderam cerca de 1280 minutos de gravações em 

áudio. A transcrição completa da primeira turma originou um volume de 294 páginas. 

Da segunda turma, resultou outro caderno com 280 folhas, totalizando, assim, 575 

páginas de transcrições. 
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Numa leitura preliminar das transcrições, o impulso natural foi ir marcando e 

anotando os temas dominantes de cada fala, tais como “condicionamento”, “natureza 

humana”, “felicidade”, “o poder da literatura”, “o Laboratório de Humanidades” etc.  

Porém, diante da variedade de reflexões e afetos encontrados, e uma 

sensação inicial de desorientação, tornou-se patente a enorme dificuldade de se 

estabelecer qualquer tipo de análise antes que fosse desenvolvido um método próprio 

de imersão nesses conteúdos transcritos. 

Ao mesmo tempo, ficou evidente que qualquer fala pronunciada se enquadrava 

em uma determinada classe, formando um rol de categorias que, independentemente 

dos conteúdos expressos, espelhavam a dinâmica dos encontros.  

Assim, a partir de tal percepção, foi classificada a natureza dos discursos, tanto 

nas intervenções dos participantes quanto dos coordenadores, o que nos permitiu 

constatar as seguintes categorias de fala no Laboratório de Humanidades: 

A. Nas Intervenções dos Participantes: 

 Declarações: 

- de afeto (sentimento e emoção);  

- de posicionamento; 

- de percepção. 

 Identificações: 

- a narrativa e eu; 

- a narrativa e o mundo. 

(Reflexões em relação à vida pessoal, à vida profissional e à vida em sociedade, 

a partir dos conteúdos do livro e/ou das opiniões do grupo). 

 Aprofundamentos: 

- pela atenção ao itinerário de discussão, aprofundamento sobre algum tema em 

questão com a introdução de novas ideias, direta ou indiretamente 

relacionadas ao livro, mas que apontam para a ampliação do entendimento. 

 Perguntas, incertezas, hesitações: 

- sobre si; 

- sobre o mundo; 

- sobre a obra em questão. 

 Metalinguagens: 

- o LabHum e sua dinâmica; 

- o impacto da literatura. 
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 Referências: 

- a outros autores e obras artísticas, literárias e/ou filosóficas; 

- curiosidades em geral que contribuem para uma melhor compreensão do livro 

e das questões suscitadas. 

 Interações: 

- reação direta ou indireta a determinada fala com comentários de aceitação, 

discordância, estranhamento e/ou ironia; brincadeiras. 

 
 

B. Nas Intervenções dos Coordenadores: 

 Repercussões / Aprofundamentos: 

- reação direta ou indireta às falas com comentários, esclarecimentos, sínteses, 

brincadeiras; 

- perguntas e estímulos à reflexão; 

- introdução e/ou explicação de conceitos ou fatos históricos a fim de aprofundar 

o entendimento. 

 Metalinguagens: 

- o LabHum e sua dinâmica; 

- o impacto da literatura. 

 Referências: 

- a outros autores e obras artísticas, literárias e/ou filosóficas; 

- curiosidades em geral que contribuem para uma melhor compreensão do livro 

e das questões suscitadas. 

 Falas metodológicas: 

- síntese retrospectiva do encontro anterior; 

- proposta do itinerário de discussão. 

- referência direta a algum personagem ou episódio do livro a fim de aprofundar 

e/ou dar seguimento ao itinerário de discussão; 

- retorno a uma questão anterior ou a retomada do itinerário de discussão em 

momentos de dispersão. 
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4.1.3 - Transcriação dos Encontros: 

 

Nas 575 páginas resultantes das transcrições dos áudios referentes aos                 

31 encontros do LabHum no semestre pesquisado, cada reunião rendeu em média                 

18 páginas digitadas com letra do tipo Arial 11 e espaçamento entre linhas 1,2. Cabe 

ressaltar que são páginas repletas de dados qualitativos, tais como opiniões, 

racionalizações, percepções, declarações de sentimentos e emoções.  

Sucede que após seis meses de trabalho árduo, apenas sete reuniões foram 

transcriadas inteiramente, o que nos levou a abandonar temporariamente essa 

empreitada para não atrasar a análise dos relatos de experiência e das narrativas 

transcriadas de HOV, bem como a redação dos demais capítulos dessa dissertação. A 

maior dificuldade encontrada foi exatamente lidar com a demora em se produzir textos 

transcriativos de qualidade a partir da vultosa quantidade de considerações, 

informações e temáticas de cada encontro, pois se trata de um tipo de redação que 

exige leitura atenta, perspicaz, sensível, e, principalmente, cuidadosa no sentido de 

manter-se fiel ao clima das reuniões, a fim de não trair, sobretudo, os sentidos das 

falas e dos afetos expostos. 

Entretanto, ainda que inconclusos e demandando revisão, mesmo porque 

esses primeiros textos transcriados foram redigidos quando o pesquisador ainda não 

tinha claro o horizonte da Fenomenologia Hermenêutica, muito menos trabalhado com 

as demais narrativas da pesquisa sob a perspectiva da Compreensão Interpretativa, 

arriscamos afirmar que uma rápida leitura desse material já é capaz de nos situar em 

relação à intensidade de afetos e reflexões suscitadas pelas obras literárias, 

demonstrando como se opera, na prática, e no calor das emoções, a dinâmica 

estético-reflexiva da metodologia do Laboratório de Humanidades.  

A título de exemplo, apresentamos as sete transcriações realizadas a partir das 

reuniões do Admirável Mundo Novo, intercaladas entre as turmas A e B                 

(Anexo V). 
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4.2 - Os Relatos de Experiência: 

 

Trinta e quatro relatos de experiência foram entregues à secretaria do Centro 

de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFI), sendo que 12 eram de alunos 

da graduação (seis do curso de Medicina e seis do curso de Enfermagem), 11 de 

alunos dos diversos programas de pós-graduação do campus São Paulo e 11 de 

participantes livres, ou seja, pessoas da comunidade não interessadas diretamente na 

obtenção de créditos. Destes, sete eram ligados oficialmente à instituição e/ou em 

aproximação com a pós-graduação e quatro totalmente desvinculados da 

Universidade, isto é, moradores da cidade. 

Conforme explicado na Metodologia, os autores dos relatos de experiência 

tiveram seus nomes trocados. Abaixo, os 34 autores relacionados de acordo com suas 

respectivas categorias: graduando, pós-graduando ou participante livre: 

 

 Ivo, Laura, Lívio, Lúcio, Miranda e Ronaldo (alunos do Curso de Medicina). 

 

 Bruno, Ester, Fabiana, José, Luísa e Marta (alunos do Curso de Enfermagem). 

 

 Adriana, Alice, Ana Cristina, Camila, Cecília, Júlia, Kátia, Lino, Raquel, Rosana e 

Vitória (alunos da Pós-graduação). 

 

 Gaspar, Laís, Letícia, Marcos, Miriam, Mirtes e Muriel (participante-livres em 

aproximação com a Pós-graduação). 

 

 Amanda, Heloísa, Maísa e Maria (participante-livres moradores da cidade). 

 
No processo de Imersão/Cristalização, observamos que os relatos de 

experiência poderiam ser alcançados por pelo menos dois níveis de compreensão: 

 O 1º nível, e certamente o mais evidente, passa pelas questões mobilizadoras, 

interpelativas, ou seja, pelos afetos declarados e pelas reflexões provocadas pela 

leitura e discussão dos romances em si. 

 

 O 2º nível, mais sutil, e que muitas vezes precisa ser subentendido das falas, passa 

pelas dinâmicas subjetivas observadas e/ou declaradas a partir dos romances e da 

discussão em grupo, isto é, pelos movimentos internos e seus desdobramentos, 

assim como pelas percepções sobre a dinâmica do próprio Laboratório de 

Humanidades e suas repercussões nos âmbitos pessoal e profissional.  
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Dessa maneira, notadamente em relação ao primeiro nível de compreensão, 

apresentamos a seguir, para cada livro discutido, as questões mobilizadoras que 

foram priorizadas nos relatos de experiência. Mas antes destacamos uma importante 

questão mobilizadora que perpassou a leitura e discussão dos dois romances: 

 

 

4.2.1 - Admirável Mundo Novo e Vida e Proezas de Aléxis Zorbás: 

romances em “contraposição”5: 

 

Dentre as muitas questões suscitadas, não podemos deixar de mencionar a 

percepção dos participantes de que os livros propostos conversaram entre si nas 

reuniões do Laboratório de Humanidades. Ainda que de forma não predominante, nos 

relatos de Alice, Gaspar, Lino, Kátia, Marcos, Mirtes e Raquel, foi destacado o fato dos 

romances “interagirem de forma dialética”, “em antítese” (Lino).  

Foram utilizadas, assim, palavras como “antagonismo” e “contraposição” para 

expressar que “Zorbás experimentava a vida”, enquanto no Admirável Mundo Novo as 

pessoas viviam embotadas pela “desumanização”.  

Gaspar ressaltou que o grupo manifestou sentimentos antagônicos tanto em 

relação à ética do Zorbás quanto em relação aos personagens e ao estilo de vida no 

Admirável Mundo Novo, destacando que nos encontros foram muito utilizados termos 

como “admiração”, “atração” e “repugnância” para os dois romances.  

Já Alice, tratando do antagonismo dos enredos, destacou a história de 

Kazantzákis como “uma resposta aos impasses desumanizadores” de uma sociedade 

absolutamente controlada pela ciência, pois “a claridade do Zorbás” estaria em 

“contraponto” ao “escuro do Admirável Mundo Novo”. 

 

“o primeiro como 

experiência de 

desumanização” 

 

“em antítese com a 

experiência de 

humanização 

plena...” 

 

 

 

[...] São textos que interagem de forma dialética em suas histórias. O 

primeiro como experiência de desumanização, pontuada no itinerário 

de morte, tanto concreta (pelo suicídio de John, o selvagem) como 

simbólica, pela perda de sentido, em antítese com a experiência de 

humanização plena de sentido e realização observada no itinerário de 

vida do Zorbás (Lino). 

Depois do sufocamento, da repressão, dos limites e normas do 

Admirável Mundo Novo, eis que nos deparamos com o céu azul, o 

vento, o horizonte e o ilimitado Zorbás, o grego. Sua falta de freio, seu 

                                                           
5
 Nos resultados dessa pesquisa, todas as palavras e frases que aparecem entre aspas e destacadas em 

itálico são citações dos participantes do LabHum, retiradas literalmente tanto dos relatos de experiência 

quanto das narrativas transcriadas pela metodologia da História Oral de Vida. 
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“depois do 

sufocamento... o céu 

azul, o vento...” 

 

aparente desapego e descompromisso com tudo e todos, provocou 

desconcerto. Então, a sensação que tive ao ler Zorbás foi a de ter 

saído de um lugar muito escuro e a claridade me incomodou (Alice). 

 

 

4.2.2 - Questões Mobilizadoras no Admirável Mundo Novo: 

Em seu relato de experiência, Lino relacionou o “condicionamento absoluto”, o 

“controle”, a “estabilidade social”, a “coisificação e alienação da humanidade” e a 

“artificialização da vida” como aspectos essenciais do Admirável Mundo Novo. 

Segundo o relato de Gaspar, no entanto, o grupo conduziu a discussão do romance de 

Huxley por “dois eixos temáticos” principais: 

1º) “O problema do amor, da felicidade e da ética nas relações humanas”. 

2º) “A dor, a perda, a morte e a frustração como sentimentos que não 

queremos mais suportar”. 

Antes, porém, de seguir as trilhas indicadas por Lino e Gaspar, é preciso 

destacar uma questão que nos relatos perpassou todas as demais. Trata-se da 

percepção de que não estamos assim tão distantes do Admirável Mundo Novo.  

Dessa maneira, a ficção imaginada num futuro remoto seria “como um retrato 

alegórico da realidade, em que se busca a massificação e a extinção das relações 

sociais” (Marta).  

“Alienação e controle social também do nosso lado”, afirmou Ivo, reconhecendo 

o fato de que “nós também temos nosso regime de segregação”, “nosso sistema que 

elege certas pessoas para terem oportunidades na vida”.  

Do mesmo modo, admirada com a facilidade com que desenvolveu a leitura do 

romance, Cecília concluiu que não se sentiu assim tão distante da história, pois, afinal, 

o livro lhe pareceu “muito semelhante ao mundo em que vivemos hoje”, embora tenha 

admitido “grande desconforto” pelo “receio” de estar vivendo automaticamente como 

os personagens do livro.   

Já o estudante de Enfermagem Bruno, admitindo que “o Admirável Mundo 

Novo já não é assim tão admirável para a sua geração”, como num desabafo afirmou 

que as pessoas hoje em dia “acalmam a dor com um copo de vodca”, “relacionam-se 

virtualmente”, “preferem viver uma vida virtual através de jogos interativos sem a 

necessidade de contato físico e sentimental”, “comparam o amor a uma prisão”, ao 

mesmo tempo em que “idolatram prazeres carnais”, “trocam a qualidade pela 
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quantidade”, “beijam, mas não se envolvem”, “cultivam o corpo, ao invés de ser”, ou 

seja, “vivem uma felicidade plástica”. 

Rosana, ao descrever uma sociedade “em que as pessoas tomam a decisão de 

viver com qualidade de vida, sem sofrimento, sem culpa, sem remorso, excluindo 

definitivamente o passado de suas vidas”, ressaltou o quanto o “desenvolvimento da 

ciência e sua aplicabilidade na vida das pessoas” conseguiu aproximar o Admirável 

Mundo Novo do ideal, ainda que à custa da humanidade de seus habitantes. “Tenho 

medo do dia em que deixaremos de ser humanos em troca de casa, comida e roupa 

lavada”, considerou ao olhar para o presente, não podendo deixar de reconhecer 

semelhanças entre nós e o mundo imaginado por Huxley, o que lhe causou “certo mal-

estar”, “um leve arrepio” e “grandes reflexões” sobre o futuro.  

Nesse mesmo sentido, Fabiana, em crise porque no decorrer dos encontros do 

Admirável Mundo Novo teve a “desagradável constatação” de que também é 

condicionada e manipulada “socialmente e familiarmente falando”, desabafou dizendo 

que “nosso ‘Soma’ são o álcool, as drogas, as baladas, os antidepressivos, o 

consumismo exacerbado”, e que “aqui também existe a pseudoliberdade”, “a falsa 

felicidade”, “a falta de vínculos”, “a ausência de humanização”, “a fuga da dor e do 

sofrimento”, “a acomodação”, “a mulher sendo tratada como um pedaço de carne”.  

 

 

 
“achei fantástico o 

modo com retrata a 

sociedade...” 

 

Não conhecia o livro escolhido. Achei fantástico o modo como ele 

retrata a sociedade e como ele está tão interligado ao mundo 

contemporâneo. Até penso que o Admirável Mundo Novo já não é tão 

admirável à minha geração, visto que já vivenciamos alguns dos seus 

componentes. [hoje as pessoa] acalmam a dor com um copo de 

vodca, relacionam-se virtualmente sem a necessidade de um contato 

físico e sentimental, comparam o amor a uma prisão, idolatram 

prazeres carnais, preferem viver uma vida virtual através de jogos 

interativos do que modificar suas realidades. Trocam a qualidade pela 

quantidade. Beijam, mas não se envolvem. Cultivam o corpo, ao invés 

de ser. Vivem essa felicidade plástica em que o agora prevalece 

(Bruno). 

 

“nosso ‘soma’ são o 

álcool, as drogas, as 

baladas, os 

antidepressivos, o 

consumismo 

exacerbado.” 

Nosso ‘soma’ são o álcool, as drogas, as baladas, os antidepressivos, 

o consumismo exacerbado. Aqui também existe a pseudoliberdade, a 

falsa felicidade, o autoritarismo, as relações superficiais, a falta de 

vínculo, a ausência de plenitude, a ausência de humanização, a fuga 

da dor e do sofrimento, a busca pela estabilidade, a acomodação que 

algumas pessoas possuem no seu destino social, e a mulher sendo 

tratada como um pedaço de carne (Fabiana). 

“esta literatura retrata 

a desumanização da 

sociedade....” 

Ao refletir, acredito que esta literatura retrata a desumanização da 

sociedade e de cada indivíduo participante dela. Infelizmente, nos 

tempos atuais, é possível verificar semelhanças com a sociedade 

ilusionista destacada no livro e, ainda, a impessoalidade com que os 

indivíduos atualmente vivem (Raquel). 
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“retrato alegórico da 

realidade atual....” 

Agora, vejo o livro como um retrato alegórico da realidade atual, em 

que se busca a massificação e a extinção das relações sociais. 

Finalmente, consigo ver os temas implícitos para quem lê sem refletir: 

a felicidade, a escolha, a coragem e a submissão (Marta). 

 

 

“muito semelhante ao 

mundo em que 

vivemos hoje” 

Acredito que essa facilidade [de leitura] foi possível por perceber o 

AMN muito semelhante ao mundo que vivemos hoje. Isso me trouxe 

grande desconforto pelo receio de viver num mundo em que não 

percebo, ou, se percebo, não sei o que fazer com a tal percepção, e 

aonde chegar com ela? (Cecília). 

 
 

Aproximando-se, então, “do problema do amor” levantado por Gaspar, Letícia 

destacou o “sexo por sexo”, o “sexo por instinto” defendido pelos personagens do livro, 

afirmando que também via “o sexo hoje utilizado como ferramenta de descarga, alívio 

de tensão”, o que geraria “vazio”, “angústia”, “depressão” e até mesmo a necessidade 

crescente de “analistas” e “antidepressivos”. 

Ressaltou-se, de modo geral, o quanto foi perturbador para os participantes 

perceber que no romance os vínculos afetivos enfraquecidos, ou mesmo eliminados, 

eram considerados “algo positivo” e “expressão de liberdade”.  

“Como pode ser admirável algo sem valores humanos, afetivos ou espirituais?”, 

perguntou Luísa, confessando sentimento de “aflição” por ter achado tudo “tão 

sórdido” e “abominável”.  

“Ficou bem claro com a leitura que o estabelecimento de vínculos é o que nos 

humaniza”, destacou Miranda, refletindo sobre seu “medo” de se “aproximar das 

pessoas”, pois percebeu que são os vínculos que nos tornam “genuinamente” 

humanos. 

“Passei a valorizar mais as relações, o humano, mesmo quando isso pudesse 

me trazer alguma complicação ou sofrimento”, salientou Júlia. 

Enfim, “a vida sem sentimento”, “estruturada na formatação racional”, baseada 

na “desumanização das relações”, na imposição de “laços afetivos frágeis e 

superficiais” a fim de “evitar sofrimento e desestabilização” foram falas marcantes de 

questionamentos sobre a qualidade dos nossos relacionamentos amorosos e afetivos 

a partir dos personagens do Admirável Mundo Novo. 

 

 

 

“ficou bem claro com 

a leitura que o 

estabelecimento de 

vínculos é o que nos 

humaniza” 

Já em relação aos relacionamentos e o estabelecimento de vínculos 

entre as pessoas, isso foi uma das questões que mais provocou 

mudanças em mim. Principalmente porque eu tenho um pouco de 

medo de me relacionar com as pessoas e acabar me machucando ou 

sofrendo de alguma forma. Entretanto, ficou bem claro com a leitura 

que o estabelecimento de vínculos é o que nos humaniza, se eu tiver 

medo de me aproximar das pessoas perderei aquilo que me faz ser 
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genuinamente humana, como ocorreu com as personagens do livro 

(Miranda). 

 
 

 

“me marcou muito a 

questão da liberdade 

e da falta de vínculos” 

Um assunto abordado no livro que me marcou muito foi a questão da 

liberdade e da falta de vínculos apresentada na sociedade do AMN 

como sendo algo bom. Nesses momentos pude refletir e ver que sou 

muito feliz pelos vínculos que criei, pela família e pelos amigos que 

tenho. Passei a valorizar mais as relações, o humano, mesmo quando 

isso pudesse me trazer alguma complicação ou sofrimento (Júlia). 

 

 

“caminha para 

relações mais 

superficiais...” 

Nossa sociedade realmente caminha para relações mais superficiais 

por meio do acesso à internet, que tem por objetivo facilitar o contato, 

mas que acaba criando distâncias para o contato físico (Camila). 

 

Fortemente entrelaçadas, as problemáticas do condicionamento, da liberdade, 

da felicidade e da artificialização da vida foram muito mencionadas nos relatos de 

experiência. A palavra “condicionamento”, aliás, ainda que nem sempre aprofundada 

na reflexão, apareceu praticamente em todos os textos indicando, quase sempre, que 

no Admirável Mundo Novo, “em nome da estabilidade”, a vida era “condicionada para 

a felicidade” (Kátia). 

Ana Cristina, por exemplo, se disse interpelada em sua própria vida, querendo 

entender se de fato ela vivia assim “de forma condicionada”, o que lhe gerou 

“ansiedade e inquietação”.  

Alice, declarando sensação de “desconforto enorme”, como se o livro estivesse 

“atravessado na garganta”, disse ter sentido que é “tão controlada, tão condicionada” 

como os personagens do livro, “mas com o agravante de não ter o Soma para 

suavizar” sua “sensação de sufocamento”.  

Raquel, por sua vez, afirmou que o livro retrata como uma sociedade pode ser 

controlada por meio de condicionamentos que busquem eliminar, ainda que 

forçosamente, a desordem e o caos.  

Também afetada pelo rígido controle, Letícia afirmou ter interrompido sua 

leitura quando sentiu o “impacto nauseante” da descrição de como as crianças eram 

condicionadas naquela sociedade, com “choques”, com “descargas eletromagnéticas”, 

tanto que se “sentiu mal”, principalmente quando percebeu que, “talvez”, “isto já esteja 

ocorrendo na educação”, já que hoje existe uma preocupação excessiva em “preparar 

homens para o mercado de trabalho e para o consumo, e não para a vida”.  

Miriam, surpreendida por sua dificuldade em ler o romance, despertou para o 

fato de que estava lendo de “maneira mecânica”, “condicionada”, como se o livro 
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estivesse “no pacote das coisas” que precisava fazer. “Como os personagens do livro”, 

afirmou, “deixei de lado meus sentimentos e emoções”. 

 

 

“vida artificial, 

condicionada para a 

felicidade....” 

[No AMN], em nome da estabilidade se paga o preço de uma vida 

artificial, condicionada para a felicidade, por isso mesmo oca, um 

deserto de emoções, pois exceto pelo incômodo de alguns 

personagens, a vida não pulsa, não há desejos e não há sonhos. Nem 

da tristeza eles podem desfrutar (Kátia). 

 
 

“senti-me tão 

controlada, tão 

condicionada quanto 

os demais...” 

Tive a impressão de que o autor tinha colocado diante de mim um 

enorme espelho, como no livro “entre atos” de Virgínia Woolf. Senti-me 

como uma de suas personagens, tão controlada, tão condicionada 

quanto os demais, mas com o agravante de não ter o Soma para 

suavizar minha sensação de sufocamento (Alice). 

 
 

“me comportava 

como os 

personagens do 

livro...” 

Na realidade me comportava como os personagens do livro, 

condicionada a realizar tarefas, deixando de lado meus sentimentos e 

emoções, ficando apenas com a leitura do livro. [Li] da mesma maneira 

que me percebo às vezes na vida, preocupada em realizar coisas, 

deixando de lado meus sentimentos (Miriam). 

 
 

“senti-me mal, com 

receio de que isto 

venha a acontecer...” 

Ao ver no livro pessoas cerceando bebês, impedindo que sentimentos 

desabrochem e condicionando-os a autômatos, senti-me mal, 

principalmente com o receio de que realmente isto venha a acontecer, 

ou, talvez, por perceber que isto já esteja ocorrendo na educação, 

onde as instituições de ensino e pais estão preparando homens para o 

mercado de trabalho e de consumo e não para a vida (Letícia). 

 

Afirmando, então, que o Admirável Mundo Novo colocava “a liberdade em 

questão”, Raquel ecoou inquietações como as de Adriana, que perguntou: “é possível 

pensar em liberdade” vivendo “alienados dentro de um sistema?”.  

Camila, também pensando sobre a liberdade, elegeu o Selvagem como o 

“verdadeiro símbolo da liberdade”, uma vez que ele se dispôs a sofrer as 

consequências de suas escolhas.  

Já “a falta de liberdade” devido à “impossibilidade” de viver “a experiência da 

solidão” foi trazida por Kátia, impressionada pelo modo como os personagens eram 

obrigados a se ocuparem o tempo inteiro, condicionados que eram a “não contemplar 

a própria vida”.  

 
 

“é possível pensar 

em liberdade?” 

[O AMN] descreve um sistema, um mundo, onde as pessoas são 

condicionadas a serem “felizes”, “estáveis” dentro da ordem do Estado 

e o que este determina [...]. Discutindo o livro nos perguntamos: é 

possível pensar em liberdade? Somos realmente livres ou somos 

alienados vivendo dentro de um sistema, dentro do nosso próprio 

sistema? (Adriana). 
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“me marcou bastante 

a falta de liberdade...” 

[...] Um aspecto que me marcou bastante foi a falta de liberdade. 

Nesse segundo contato com a obra de A. Huxley, a impossibilidade da 

experiência da solidão me pareceu a pior das privações. Quando me 

refiro à solidão não significa simplesmente a presença ou ausência de 

pessoas ao redor, significa também não ter que fazer algo o tempo 

inteiro, não ter entretenimento e não se sentir entediado, ter um tempo 

para a contemplação da própria vida (Kátia). 

 

Mas “o que é uma vida feliz?”, “a felicidade é natural ou é um artifício inventado 

pelo homem?”, “até que ponto a procura da felicidade nos desumaniza?”, foram 

questionamentos feitos por Gaspar, cujo assunto “mexeu definitivamente” com sua 

“pessoa”, confessou.  

Para Cecília, foi a partir do John, o Selvagem, que se intensificaram no grupo 

“as questões referentes à liberdade, alienação e felicidade”, pois ele “não reivindicava 

o direito de ser feliz” como o outro personagem Bernard, mas, ao contrário, queria 

apenas viver inteiramente sua humanidade, o que no Admirável Mundo Novo lhe era 

negado.  

Laura também destacou que por causa do John foi muito discutido no LabHum 

o grito dos personagens pelo “direito de sentir a própria dor”.  

Nesse sentido, Letícia formulou seu conceito de felicidade, ou seja, que o 

“homem feliz” é aquele que não foge a qualquer custa do desprazer, pois é pela 

experiência do “sofrimento” e da “dor” que se “cresce internamente”.  

 

“é um equívoco 

pensar-se homem 

feliz...” 

É um equívoco pensar-se homem feliz na posse de objetos, no ócio, na 

beleza, no sexo sem sublimação, na não reflexão da vida, no utilizar-se 

do outro mercantilmente, na contemplação sem ação, no ludibriar da 

morte, na eterna saúde e juventude (Letícia). 

 

 

“um caminho de 

reflexão no qual 

questiono o conceito 

de felicidade...” 

Referências à cultura pop à parte, eu creio que a leitura e as 

discussões me colocaram em um caminho de reflexão no qual 

questiono não o conceito de felicidade e sua factibilidade, mas a 

necessidade de alcança-la em sua plenitude (Laura). 

 

“o direito de sentir a 

própria dor...” 
Hoje, em uma segunda leitura incentivada pelo Laboratório de 

Humanidades, percebo e sinto-me tocada com maior intensidade pela 

questão da supressão da humanidade do indivíduo, gritada no livro por 

todos os personagens. Um dos encontros no qual foi discutido o direito 

de sentir a própria dor, supostamente clamado pelo Selvagem, me 

remeteu a uma citação de Jim Morrison (Laura). 
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Recorrentemente, tanto nos encontros como nos relatos de experiência, 

expressões como “falsa felicidade”, “felicidade artificial”, “felicidade plástica” e “vida 

artificial” foram utilizadas pelos participantes. Kátia, mobilizada pela “terrível ausência 

de privações” imposta aos habitantes do Admirável Mundo Novo, sintetizou o que para 

ela significou a leitura e discussão do romance na reflexão sobre como nós também 

suportamos cada vez menos “o vazio”, “o tédio”, “o ócio”, sem abrirmos espaço para a 

falta, para a imaginação e para a reflexão. “Em nome da estabilidade paga-se o preço 

de uma vida artificial”, concluiu, condicionados para uma felicidade “oca”. 

 
 

“em nome da 

estabilidade paga-se 

o preço de uma vida 

artificial....” 

Acho que é disto que o Admirável Mundo Novo fala: uma sociedade 

que não sofre a falta, não cria no vazio. Em nome da estabilidade 

paga-se o preço de uma vida artificial, condicionada para a felicidade 

e, por isso mesmo, oca, um deserto de emoções, pois exceto pelo 

incômodo de alguns personagens, a vida não pulsa, não há desejos e 

não há sonhos, e nem da tristeza eles podem desfrutar (Kátia). 

 
 

 

“percebemos que é 

isso que muitos 

desejam e até correm 

atrás” 

Neste mundo artificial, onde a utilização em seu grau máximo de 

equipamentos, instrumentos e métodos para que o indivíduo “nasça” e 

“viva” sem sentimento algum que possa fazê-lo sofrer, ser infeliz, 

pensar na morte, que não possua capacidade de discernimento e 

poder de decisão (uma vez que não penso, não sofro, não preciso 

decidir nada, pois o Estado decide por mim), percebemos que é isso 

que muitos desejam e até correm atrás atualmente (Letícia).  

 

Assim, ao considerar que os personagens do livro tinham sentimentos de 

felicidade condicionados pela “ignorância”, pelo “esvaziamento da vida humana”, pela 

“infantilização” e “falta de passado”, além dos aparatos científicos e tecnológicos que 

induziam a uma “felicidade artificial”, Letícia, Mirtes e Bruno destacaram, por exemplo, 

o papel de inúmeras drogas e fármacos que atualmente cumprem o mesmo papel, isto 

é, contribuem para uma crescente artificialização da vida. 

 

 
 

“a tal felicidade 

Soma” 

Ler o pessimismo Huxley no Admirável Mundo Novo foi sufocante. O 

controle em quase tudo. A tal felicidade Soma. Ecstasy, Lexotan, 

Fluoxetina, acho que se equivalem (Mirtes). 

 
 

“felicidade plástica...” 
Vivem [os habitantes do AMN] essa felicidade plástica em que o agora 

sempre prevalece (Bruno). 

 
 

“o indivíduo é 

induzido a um sono 

letárgico ou a um 

mundo de ilusões...” 

Com o Soma, alucinógenos, ansiolíticos, antidepressivos, benzodiaze-

pínicos, o indivíduo é induzido a um sono letárgico ou a um mundo de 

ilusões que a mente cria para sair daquela angústia e depressão 

própria do ser humano que se acha sem perspectiva, sem ação 

(Letícia). 
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“a infantilização e a 

falta de passado.” 

Uma das coisas que me chamou atenção é a infantilização e a falta de 

passado. Hoje presenciamos um mundo onde as pessoas pensam que 

tudo está sendo inventado agora. Tenho a impressão de que muitos 

nasceram na chocadeira ou mamaram naqueles tubos assépticos da 

Lenina (Mirtes). 

 

Outra ideia intrinsicamente ligada à estabilidade e à felicidade foi o tema da 

perfeição prometida pelo Admirável Mundo Novo. Nos encontros e nos relatos, 

entretanto, essa questão surgiu na discussão sobre a importância da dor e do 

sofrimento, cujo sistema se esforçava ao máximo para eliminar. Ao narrar o destino de 

Bernard Marx, por exemplo, José concluiu que o personagem “é a prova viva de que o 

sistema é falho”, o que foi justificado pelo fato de existir pelo menos um no romance 

que “é capaz de criticar a sociedade em que vive”.  

Mas longe de ser essa uma formulação simples, ela parece conter o cerne da 

experiência vivida pelo participante no LabHum, visto que ele possivelmente refletiu e 

compreendeu algo mais sobre o quanto não é possível, nem desejável, perseguir um 

mundo infalível, tanto que José, antes mesmo de citar Bernard, iniciou seu relato 

pontuando o quanto existia na distopia de Huxley uma obsessão pela perfeição, fato 

exemplificado pela eliminação do “mau cheiro” do mundo. No trecho a seguir, fica 

evidente sua percepção de que por mais que o mundo se esforce, enfrentaremos, 

inevitavelmente, as imperfeições da condição humana. 

 
 

 

“não existe mau 

cheiro... velhice, 

sofrimento, privação, 

solidão morte, 

doenças...” 

A personagem feminina mais importante chama-se Lenina, que utiliza 

excessivamente perfumes, tanto que quando ela chega à reserva pela 

primeira vez, o que logo lhe chama a atenção é o mau cheiro dos 

selvagens. No Admirável Mundo Novo não existe mau cheiro. Neste 

mundo não existe sentimentos humanos como velhice, sofrimento, 

privação, solidão, morte, doenças, inveja, ciúmes, vingança, cobiça, 

que são sentimentos e momentos que todos nós vamos enfrentar mais 

cedo ou mais tarde (José). 

 

Laura também se viu capturada pelos temas da felicidade e da perfeição, 

questionando-se se “é mesmo necessário” alcançá-la [a felicidade] “em sua 

plenitude?”. Reivindicou, ainda que indiretamente por meio de elementos da “cultura 

pop” – “Jim Morrison” e os filmes “Blade Runner e Matrix” –, um mundo com menos 

“pretensão de perfeição”, onde “falhas”, “medos”, “frustrações”, “crises existenciais”, 

“embates sociais” e “dores” estejam presentes a despeito das tentativas modernas que 

procuram eliminar “a dor e o sofrimento do inventário das emoções humanas”.  

Esse mesmo raciocínio foi continuado por Muriel, que fez “reflexões para além 

do humano”, considerações “sobre Deus”, pois, “de súbito”, quando as discussões no 
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grupo já estavam bastante avançadas, lhe surgiu a seguinte pergunta: “por que Deus 

não resolve os problemas do mundo?”. Contudo, foi pelo “mundo feliz” de Aldous 

Huxley, que tentou consertar e melhorar a humanidade extinguindo a infelicidade e os 

dissabores da condição humana, que Muriel encontrou a difícil resposta quando, 

“subitamente”, “por um efeito estético da leitura compartilhada”, pelas “sugestões dos 

diversos participantes”, deu-se conta que “Deus não resolve os problemas do mundo 

para preservar nossa humanidade”, já que um mundo perfeito resultaria na mesma 

“desumanização” do Admirável Mundo Novo. 

Ainda margeando a questão da perfeição e de Deus, é interessante notar que 

Ivo, em seu breve relato, citou duas passagens bíblicas, além de lembrar um debate 

ocorrido nos encontros no qual se “digladiava o divino e o humano”, citando o trecho 

onde Mustafá Mond diz que no mundo deles “Deus se manifesta ausente”, como mais 

uma garantia de que “religião, dor e sofrimento” não “desestabilizassem o mundo pós-

moderno” [Admirável Mundo Novo]. Mas para o mundo do Selvagem [nosso mundo], 

no entanto, “a manifestação de Deus deveria ser natural”, acrescentou Ivo. Percebe-

se, com isso, o quanto a proibição da religião e de Deus no romance foi um tema que 

lhe provocou muitos pensamentos e, por que não dizer, inquietações. 

Por fim, a programação genética de seres humanos no Admirável Mundo Novo 

foi uma questão que fez Raquel refletir sobre os princípios éticos envolvidos na ciência 

e na sua própria pesquisa. Ressaltando que se deve dar “extrema atenção aos 

limites”, afirmou que passou a se preocupar em se direcionar para “aquilo que 

realmente importa”, dedicando-se a “buscar coisas” que acredita serem “saudáveis e 

construtivas”, “embasadas em princípios e limites morais”.  

Nesse sentido, Ivo também ressaltou que para ele, um jovem estudante de 

Medicina, as discussões no Laboratório de Humanidades sobre o predomínio da 

técnica nos dias atuais foram muito importantes, ainda que lhe tenham causado 

“angústia” por saber que “os fatos são assim”.  

 
 

“que eu não esqueça 

deles [princípios e 

limites] e os siga de 

forma plena...” 

Espero que como profissional e possível pesquisadora aspirante ao 

mundo científico, minhas pesquisas, minhas atitudes, minha rotina e 

minha vivência estejam sempre embasadas em princípios e limites 

morais, que eu não me esqueça deles e os siga de forma plena 

(Raquel). 

 

“valorização da 

técnica em 

detrimento do 

pensamento... 

A partir da leitura do livro pude refletir um pouco mais como a 

sociedade tem se comportado acerca da valorização da técnica em 

detrimento do pensamento. O que me trouxe angústia, mas 

interessantemente a felicidade de poder saber que os fatos são assim 

(Ivo). 
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4.2.3 - Questões Mobilizadoras em Vida e Proezas de Aléxis Zorbás: 

 

Zorbás, “um convite à vida e à liberdade”! Nos relatos de experiências, a frase 

de Adriana deu a tônica do que significou para os participantes a leitura e discussão 

do romance no Laboratório de Humanidades. A ousadia do “permitir-se ser”, numa 

situação completamente diferente do Admirável Mundo Novo, observou Raquel, 

afirmando que no livro de Kazantzákis “o destaque é a liberdade do personagem” 

principal. 

Amanda destacou o conflito entre a figura livre e visceral do Zorbás e o 

comedimento racional do seu “Patrão”, o narrador da história. “São dois lados de 

nossa alma que entram em conflito a todo instante”, afirmou, reconhecendo o quanto a 

experiência do romance lhe fez “refletir sobre diversos aspectos do ser humano e 

questões fundamentais da existência”. 

Camila, que também afirmou que “a questão essencial” do livro de Kazantzákis 

“é a liberdade”, disse ter tido a oportunidade de refletir melhor sobre o tema no 

Laboratório de Humanidades. Confessando-se anteriormente “cega para a liberdade”, 

reconheceu o quanto “valorizava e achava que ser livre era poder largar tudo”, 

“desaparecer sem deixar rastros”, sem o menor senso de responsabilidade com suas 

escolhas. 

Mas embora encantada pelo “permitir-se ser” do Zorbás, e talvez 

impressionada pela maneira muitas vezes “radical e extremista” pela qual essa 

liberdade se manifestava, Raquel, “de forma madura e consciente” ponderou seu 

desejo de ser livre, mas sem esquecer a intenção de viver “a lição do personagem”, ou 

seja, “aproveitar cada momento vivido de forma plena e por inteiro”.  

Já Vitória não deixou de ressaltar o quanto a liberdade do personagem fazia 

dele um ser “admirável sob alguns aspectos, ao mesmo tempo em que detestável, 

pois não é possível ser como ele o tempo todo, fazendo o que bem entende”.  

Do mesmo modo, Cecília se confessou inicialmente “desconfortável” com essa 

figura que fugia completamente dos condicionamentos e controles aos quais estamos 

acostumados, pois ele era um “sujeito bruto na forma, rude, que já matou, lutou, 

estuprou”, embora aos poucos a participante tenha percebido seu caráter de “homem 

sábio, lutador e de grande amor”. 

 

“com atenção e 

sensibilidade, 

perceberemos o 

homem sábio, 

lutador...” 

Não é todo dia que encontramos Zorbás em nosso entorno e, quando 

encontramos, nos sentimos primeiramente desconfortáveis – sujeito 

bruto na forma, rude, que já matou, lutou, estuprou. Mas se 

observarmos mais de perto, com atenção e sensibilidade, 

perceberemos o homem sábio, lutador e de grande amor (Cecília). 
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“Um paradoxo, santo e/ou pecador”, “que parece viver dentro de sua própria 

ética”, escreveu Adriana referindo-se ao Zorbás. Ética que para Alice se traduziu na 

“falta de freio”, no “aparente desapego” e no “descompromisso” do Zorbás provocando 

“desconcerto”.  

Será que o Zorbás “representa o mito do homem totalmente livre?”, indagou 

Gaspar. O fato é que “sua experiência radical e visceral” gerou “controvérsia sobre 

seus verdadeiros sentimentos”, especialmente porque o personagem “não age dentro 

de um sistema rígido de valores”, estabelecendo com as pessoas relações “dentro de 

uma ética que não podemos sistematizar”, argumentou. 

 
 

 

“ele não age dentro 

de um sistema rígido 

de valores...” 

O livro nos mostra a dicotomia entre liberdade versus moral humana, 

idealismo versos vitalismo. Então, a discussão sobre a paixão e a 

subversão do Zorbás se centrou nas relações que ele estabelece com 

as pessoas dentro de uma ética que não podemos sistematizar. Ele 

não age dentro de um sistema rígido de valores, tem a liberdade de 

atuar conforme a sua experiência humana dita. Igualmente ao 

Selvagem, é mobilizado pelo amor e pelos afetos (Gaspar). 

 

Ainda em relação às atitudes pouco convencionais do Zorbás, Laís, Letícia e 

Marcos também trouxeram questões relacionadas à ética do personagem. Laís e 

Letícia, especificamente, destacaram sua “ética da palavra”, pois nele “as palavras não 

eram quaisquer”, afirmou Laís, ressaltando o quanto seus atos eram “consonantes” 

com aquilo que ele dizia. “Eram palavras vividas em atos”, “palavras vividas em 

experiências”. Já Letícia, exemplificando as coisas que lhe “calaram na alma”, afirmou 

que Zorbás lhe fez lembrar-se da avó que sempre repetia: “a palavra de um homem é 

tudo na vida”. 

Marcos, ao afirmar que achou a discussão do romance de Kazantzákis mais 

intensa que o Admirável Mundo Novo, ressaltou que o comportamento do Zorbás 

instigou o grupo a refletir sobre “estilo de vida”, “jeito de ser” ou “o que devemos ser”, 

“com polidez ou vísceras”, “com liberdade ou subordinação”, “autenticidade de 

condutas ou cumprimento de regras”, “Cazuza ou Roberto Carlos”, ou seja, quais 

“posturas nós devemos tomar”, seguindo nossa “essência ou regras políticas?”. 

No entanto, os incômodos e desconcertos iniciais em relação ao Zorbás logo 

se dissiparam, tanto nos encontros presenciais quanto nos relatos de experiência. 

Alice, por exemplo, cuja “falta de freio” do personagem causou “desconcerto”, passou 

a descrever sua filosofia e seus ensinamentos com muito encantamento. Disse que o 

personagem lhe ensinou que “a vida é preciosa” e “pode ser muito prazerosa”, 

ressaltando que ele tinha a capacidade de “maravilhar-se por estar vivo a todo 
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instante”, “contentando-se com a natureza”, “amando o ser humano com toda sua 

complexidade”.  

Gaspar observou que as pessoas no LabHum, apesar de sentirem inicialmente 

“repugnância” pela radicalidade dos valores morais do Zorbás, passaram a sentir 

“admiração” pelo fato dele ser um “homem levado pelos afetos”, com “sentimentos 

verdadeiros”, que sabia viver “cada momento como sendo o único”. 

Desse modo, assim como observado por Gaspar, em diversos relatos 

percebemos o surgimento desse encantamento. Para Kátia, por exemplo, é fascinante 

“sua capacidade de se surpreender com as coisas mais simples da vida”, 

contemplando e entendendo os sinais da natureza.  

Letícia e Miriam destacaram a capacidade do personagem em “viver o hoje”, 

“admirando as coisas como se fosse pela primeira vez”, ainda com a sabedoria de não 

esquecer o passado, sabendo aproveitá-lo a seu favor.  

Vitória admirou no Zorbás sua característica de ver as coisas com 

“simplicidade” e “contentamento”, sem julgá-las de antemão.  

Raquel, afirmando que aprendera com o Zorbás a “aceitar a vida como dádiva”, 

apontou para a maior lição deixada pelo personagem, isto é, fazê-la perceber que é 

preciso “aproveitar cada momento vivido de forma plena e por inteiro”. 

 
 

 

“se permitir estar 

presente de forma 

completa 

diariamente” 

A partir da leitura crítica desse segundo livro, acredito que se deve 

aprender a saborear cada momento vivido de forma madura e 

consciente. Não defendo aqui a ideia de aproveitar a vida fazendo tudo 

que se tem vontade, sendo radical e extremista, mas sim aproveitar 

cada momento vivido de forma plena e por inteiro. Se permitir a estar 

presente de forma completa diariamente (Raquel). 

 
 

“ele vivia 

intensamente a 

natureza...” 

Até mesmo coisas que aparentemente parecem insignificantes aos 

olhos dos outros, mexiam com o estado de espírito do Zorbás, como 

um pássaro, uma pedra ou uma árvore. Ele vivia intensamente a 

natureza, não só na contemplação, mas se comunicava e entendia 

seus sinais (Kátia). 

 

O fato é que essa mudança, esse encantamento em relação ao personagem foi 

acontecendo na medida em que o grupo foi percebendo a dicotomia entre o ideal de 

mundo preconizado pelo Zorbás – imperfeito e imprevisível –, em relação à presunção 

de perfeição pregada pelo Admirável Mundo Novo. 

Rosana, inspirada nas peripécias do personagem, destacou que para ele as 

perdas eram “uma grande dádiva”, sugerindo que o ganhar e o perder faziam parte da 

sua felicidade.  

Ressaltando a qualidade do romance em retratar personagens e situações que 

expõem “a vida como ela é”, ou seja, repleta de “paixões”, maldades e bondades como 
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“vaidade”, “inveja”, “vingança”, “desesperança”, “mentira”, “amor”, “esperança” e 

“compaixão”, Alice lembrou que “Zorbás reconhece essa amplitude do ser humano” e, 

por isso, lança-se na vida para “experienciá-la” sem a intenção, no entanto, de 

“teorizar”, ainda que não deixe de refletir sobre as experiências vividas.  

Letícia apontou Vida e Proezas de Aléxis Zorbás como “uma leitura que nos 

traz à vida”, que “nos mostra a verdadeira felicidade”, com tudo o que a vida nos 

oferece: “raiva, ódio, mágoa, dor, alegria, perseverança, tristeza, medo, despojamento, 

riscos, reflexões, sofrimento, morte, certezas, incertezas, realidade, fantasia, horror, 

Deus, Diabo, crença e descrença”.  

Foi também pelo viés do sofrimento que o personagem principal tocou Júlia, 

pois o Zorbás, ao “viver ao invés de pensar”, “passando por coisas que não são 

agradáveis”, “sem medo de errar e sofrer”, aceitava corajosamente a dor de viver. 

Assim, lido e discutido depois da distopia de Aldous Huxley, Zorbás foi sendo 

inevitavelmente identificado por muitos, e especialmente por Kátia, como uma 

“antítese da artificialização da vida”, um personagem “que se lança por inteiro”, com 

atitudes que causam “vertigem”, e cujas “posições confundem e até mesmo ofendem”, 

ou seja, uma contraposição direta à desumanização retratada pelo Admirável Mundo 

Novo. 

Para Muriel, Zorbás pareceu a figura ideal para pensar sobre a essência do 

homem, se ele é “essencialmente bom ou mau”. Atraído pela sinceridade do 

personagem, reconheceu em Zorbás o “exemplo de homem”, “comprometido e 

honesto”, que sabe amar, sofrer e dançar. Ele “não é egoísta”, “afirma sua vontade, 

mas sem negar o outro”. Assim Zorbás “foi se tornando gente”, afirmou Muriel, porque 

“viveu de tudo sem mentir para si mesmo”, sem medo de assumir, sinceramente, suas 

características boas e más.  

Finalmente Adriana, ao apontar certos traços de desumanização na figura 

“petrificada” do narrador, destacou na figura do Zorbás o fato dele ser “um homem que 

vive a sua maneira, que experimenta a vida, que observa e se espanta com as coisas 

do cotidiano, que sente compaixão e vive dentro da sua própria ética”, encerrando, 

assim, as características do homem humanizado e que se contrapõe inteiramente ao 

tipo de pessoa possível de ser encontrada no Admirável Mundo Novo. 

 

 

“um homem que vive 

a sua maneira, que 

experimenta, que 

observa e se 

espanta...” 

Quanto ao Zorbás, de Kazantzákis, um paradoxo, santo e/ou pecador. 
Um convite à vida, à liberdade. Provavelmente para o entendermos, 
conhecermos, devemos nos colocar no lugar do narrador, petrificado, 
que encontra o amor, a arte, a beleza através do Zorbás, um homem 
aparentemente rude. Mas um homem que vive a sua maneira, que 
experimenta, que observa e se espanta com as coisas do cotidiano. 
Que sente compaixão, que parece viver dentro da sua própria ética 
(Adriana). 
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4.2.4 - Movimentos Internos e seus Desdobramentos: 

 

Tomados em seu conjunto, especialmente quando se procura compreender as 

dinâmicas subjetivas, ou seja, as aprendizagens, os conhecimentos adquiridos, as 

repercussões, as mudanças de opinião e postura, e as percepções sobre como foi 

participar do Laboratório de Humanidades, os relatos de experiência mostraram-se 

bastante similares.  

Nesse sentido, apesar das particularidades e da profusão de ideias e 

sentimentos, foram observados três grandes conjuntos de reflexões para onde 

convergiram praticamente todas as falas, que destacamos a seguir: 

 

 

A. Considerações sobre a dinâmica do Laboratório de Humanidades: o 

“gerar dúvidas nas minhas certezas”, o “aprender a partir da 

experiência do outro” e o “movimento contínuo de desestruturação e 

reconstrução dos conceitos”. O impacto da leitura compartilhada e a 

(re)descoberta da literatura.  

 

Dos 34 relatos de experiência, nove não mencionaram a característica do 

compartilhamento no Laboratório de Humanidades. Entretanto, com maior ou menor 

ênfase, nos demais 25 relatos surgiram diversas perplexidades e considerações diante 

da oportunidade de poder ouvir o outro e aprender a partir da sua experiência de 

leitura. 

O caráter reflexivo e “filosófico” do Laboratório de Humanidades foi o que 

Adriana primeiro destacou em seu relato, enfatizando que se trata de um tipo de 

atividade onde “deixamos o exterior” para encontrarmos “a nós mesmos” a partir da 

discussão de “questões essenciais” suscitadas pelos romances. 

 
 

“discutimos questões 

essências como vida, 

morte, valores, 

felicidade...” 

Em cada personagem, acontecimento, fato, discutimos questões 

essenciais como vida, morte, valores, felicidade, consciência, 

liberdade, alienação, previsibilidade, amor, sexo, paixão, 

condicionamento, carências, instabilidade, estabilidade, solidão, 

consumismo... (Adriana). 

 

Impressionada pelo teor “profético” dos temas suscitados pelo Admirável 

Mundo Novo, a participante se mostrou tomada por questionamentos: “É possível 

pensar em liberdade? Somos realmente livres ou somos alienados vivendo dentro de 
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um sistema” que persegue a todo custo a “estabilidade individual” a fim de garantir a 

estabilidade do próprio sistema?  

Porém, sem tentar esboçar qualquer resposta, e visto que ela própria terminou 

seu texto afirmando que o Laboratório de Humanidades é um espaço de 

“conhecimento”, “reflexão” e “transformação”, não seria exagero imaginar o quanto 

Adriana se viu interpelada por essas “questões essenciais”. 

 
 

 

 

“somos realmente 

livres ou somos 

alienados vivendo 

dentro de um 

sistema, dentro do 

nosso próprio 

sistema?” 

Huxley, no livro Admirável Mundo Novo, profético, entende que a 

estabilidade está na individualidade. Descreve um sistema, um mundo, 

onde as pessoas são condicionadas a serem “felizes”, “estáveis” 

dentro da ordem do Estado e o que este determina, segurança, 

harmonia, estabilidade, liberdade. Discutindo o livro nos perguntamos: 

é possível pensar em liberdade? Somos realmente livres ou somos 

alienados vivendo dentro de um sistema, dentro do nosso próprio 

sistema? Qual é a verdadeira estabilidade? – “Não há estabilidade 

social sem a estabilidade individual” – Qual é a estabilidade que o 

Estado deseja? Que estabilidade nós buscamos? A essência do ser 

humano traz instabilidade? (Adriana). 

 

“laboratório de 

conhecimento...              

de transformação...” 

Laboratório de Humanidades, laboratório de conhecimento, de 

autoconhecimento, de reflexão, de transformação de cada um de nós. 

Experiência maravilhosa, única (Adriana). 

 
 

Alice, ao encerrar suas reflexões sobre o Admirável Mundo Novo revelou o 

quanto foi difícil despedir-se do livro, uma vez que não queria abandonar os 

personagens sem que eles “tomassem ciência de suas condições” e pudessem 

escolher entre “compactuar com o Admirável Mundo Novo” ou tentar “refazer a 

história, a individualidade, a arte, as dores, enfim, a essência humana”.  

Com a “desesperança do Selvagem” e seu suicídio, uma pergunta se impôs: 

“será que não haveria mesmo uma saída?”. Confessando-se “triste e deprimida”, as 

palavras de Alice demonstram que nela se desencadeou uma série de 

questionamentos sobre o mundo e sua própria vida, levando-a a concluir que 

nenhuma substância anestésica e muito mesmo a desistência seriam a solução.  

Mas diferentemente dos personagens do livro, que não puderam escolher, 

Alice anunciou sua opção por Shakespeare, pela literatura, pelo “mundo admirável e 

paralelo do LabHum”.  

 

 

“fico com 

Shakespeare e o 

nosso mundo 

admirável e paralelo 

do LabHum”. 

Fiquei com medo, deprimi. Questionei-me sobre o que nos faz permitir 

esse nosso nada admirável mundo velho, no qual expropriamos 

nossos sentidos em relação à educação, à saúde, ao lazer, ao 

trabalho. Ou seja, estudamos para o vestibular, tomamos remédio de 

pressão se ela estiver alta, shopping é sinônimo de lazer e vendemos 

nossa força de trabalho na relação de “mais valia”. Enfim, todos nós, 

gamas, betas e alfas, somos coniventes. Pensando melhor, nem 
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mesmo o Soma dá conta, e muito menos a desistência. Então fico com 

Shakespeare e o nosso mundo admirável e paralelo do LabHum 

(Alice). 

 

Júlia, por sua vez, também tomada por interpelações, mostrou-se surpreendida 

pela “análise real e humana da leitura” que disse ter “experimentado” no LabHum, 

achando “muito interessante perceber como cada pessoa tinha sido afetada de 

maneira diferente”. O que mais lhe impressionou, no entanto, foi descobrir o quanto a 

experiência da literatura no Laboratório de Humanidades pode ser de fato “libertadora” 

e “humanizadora”, capaz de nos fazer “mudar e refletir sobre aquilo que lemos”, já que 

antes ela “não se deixava afetar” pelos livros que lia. 

 
 

“forma libertadora, 

crítica, essa análise 

real e humana da 

leitura que ocorre no 

Laboratório.” 

Sempre gostei muito de ler, mas ainda não tinha experimentado essa 

forma libertadora, crítica, essa análise real e humana da leitura que 

ocorre no Laboratório. Acho que na maioria das vezes não me deixava 

afetar pela literatura, mesmo gostando muito da obra conseguia 

separar a literatura da vida real. Mas depois dessa experiência passei 

a perceber o quanto podemos mudar e refletir sobre aquilo que lemos, 

e que esse tipo de leitura pode ser uma experiência humanizadora 

(Júlia). 

 

Também no sentido de diferenciar o modo como o Laboratório de 

Humanidades olha para as obras literárias, Miranda comentou que se dispôs a reler o 

Admirável Mundo Novo para participar da atividade. Da primeira vez que leu o 

romance, entretanto, ao focar principalmente nas questões políticas e sociais da obra, 

disse ter refletido muito sobre as manipulações e os condicionamentos dos tempos 

atuais, a “massificação da sociedade”, o “autoritarismo” e a “pseudoliberdade”, tendo 

deixado de lado os “indivíduos” e seus relacionamentos. Mas na segunda leitura, 

dessa vez participando da disciplina eletiva, confessou ter “captado questões mais 

profundas”, sobretudo porque analisou a história não somente em relação à 

sociedade, mas porque refletiu sobre as relações humanas conseguindo aproximar 

essa reflexão de suas questões pessoais. 

 
 

“comparações com 

aquilo que tenho 

vivenciado...” 

Desta vez, peguei-me fazendo uma análise menos superficial das 

relações humanas e das características psicológicas das personagens. 

Assim, foi impossível não deixar de fazer comparações com a 

realidade atual e com aquilo que tenho vivenciado nos últimos tempos 

(Miranda). 

 

Mas retornando ao relato de Júlia, ela também salientou que “a maneira como 

as discussões foram conduzidas” por meio da “experiência compartilhada” foi um 

aprendizado de como “enxergar o outro”, a despeito de suas diferenças e pontos de 

vista. 
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“ cada experiência 

compartilhada, cada 

opinião, cada 

sentimento...” 

Gostava muito de ouvir cada comentário, cada experiência 

compartilhada, cada opinião, cada sentimento. Aprendi a não apenas 

olhar para o outro, mas sim realmente enxergar o outro, perceber suas 

necessidades, seus anseios, seus medos... (Júlia). 

 

Nesse sentido, Júlia disse que foi uma lição perceber o quanto podemos 

aprender a partir da “leitura” e da “experiência do outro”, sem que tenhamos que 

passar pela “experiência real”. Acentuou, contudo, que para tal aprendizado 

precisamos “estar abertos à leitura”, “atentos ao que nos relatam”, deixando que 

“essas coisas realmente nos afetem”.  

Procurando, assim, estabelecer um meio termo entre o “narrador” do romance 

de Kazantzákis – “que aprende tudo nos livros” – e o Zorbás – “que aprende tudo na 

prática” –, Júlia, naturalmente sem minimizar a importância das leituras técnicas e do 

estudo, reconheceu o quanto as narrativas do Zorbás, assim como os afetos das 

histórias de leitura que ela mesma presenciou no Laboratório de Humanidades, foram 

oportunidades reais de aprendizado a partir das “experiências dos outros”. 

 
 

“podemos aprender 

através da leitura ou 

das experiências de 

alguém...” 

Outro ponto importante foi a discussão sobre o quanto podemos 

aprender sobre algo apenas através da leitura ou das experiências de 

alguém. Acho que podemos aprender muitas coisas sem termos 

passado pela experiência real. Mas, para isso, termos que estar 

abertos à leitura, atentos ao que nos relatam, deixando que essas 

coisas realmente nos afetem (Júlia). 

 
 

 

“usar os sentidos 

para aprender...” 

Precisamos aprender e experimentar as coisas de acordo com as 

oportunidades que temos. Não devemos desprezar nenhum tipo de 

aprendizado, usar os sentidos para aprender. Não só ler, só estudar, 

só ouvir e nem só viver tudo individualmente deixando de lado as 

experiências dos outros (Júlia). 

 

Muriel também se mostrou bastante impactado pelo compartilhamento de 

ideias e sentimentos. Detalhou sua percepção de como “o pensar com os 

companheiros do LabHum” foi capaz de lhe provocar mudanças, impulsionadas pela 

dinâmica de “contrariar-se e afetar-se” diante das “diferentes opiniões”, “emoções”, 

“posicionamentos e sentimentos” dos diversos participantes.  

Nessa perspectiva, reconheceu que nas opiniões concordantes sentiu-se 

compreendido, o que lhe provocou “afetividade” pelo outro. Mas foi por causa das 

opiniões discordantes – “por serem momentos de maior contradição diante dos outros” 

–, que a “transformação” – “por vezes dolorosa”, e por isso mesmo “mais real” –, teria 

sido desencadeada por um “processo de avaliação de si mesmo”, argumentou. 
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“a contradição do 

outro, ou gerada pelo 

outro, quando 

percebida de forma 

flexível, causa 

também 

transformação” 

[As diferentes opiniões] causam duas coisas básicas que geram 

diferentes efeitos, mas que se completam. O contrariar-se e o afetar-

se. Ouvir pessoas que pensa parecido causa afetividade, faz-me sentir 

compreendido, mesmo que ver o outro me faça olhar para mim mesmo 

de forma diferente. Por outro lado, ouvir o diferente causa, 

inevitavelmente, um processo de avaliação de mim mesmo, onde a 

contradição do outro, ou gerada pelo outro, quando percebida de forma 

flexível, causa também transformação (Muriel). 

 

Muriel ainda ressaltou que “ouvir o outro de forma flexível” no Laboratório não 

significou necessariamente “concordar” e “nem mesmo considerar aceitar” todas as 

ideias, mas que isso lhe fez ver que “o pensamento do outro”, da mesma forma que o 

seu, “é humano”, o que significou uma abertura em relação aos colegas por si só 

transformadora. 

 
 

“ser transformado 

pelo outro...” 

E considerando desta maneira, consigo, assim, considerar o outro, ser 

transformado pelo outro, por me perceber igual, com os mesmos 

equívocos, medos, dúvidas, vontades, paixões, enfim, tudo o que nos 

torna humanos (Muriel). 

 

Ocupando-se, então, das “questões principais para a sua formação”, garantiu 

que o Admirável Mundo Novo lhe provocou “reflexões para além do humano”, 

considerações “sobre Deus”, pois, “de súbito”, quando as discussões já estavam 

bastante avançadas, surgiu a seguinte pergunta: “por que Deus não resolve os 

problemas do mundo?”, cuja resposta – ou a falta dela – seria capaz de levá-lo 

justamente à “descrença”, sustentou Muriel. 

Contudo, foi pelo “mundo feliz” de Aldous Huxley, que tentou consertar o 

mundo extinguindo a infelicidade e os dissabores da condição humana, que o 

participante encontrou a difícil resposta. Resolveu “esse problema na sexta-feira, dia 

30 de setembro, no LabHum”, afirmou Muriel, quando “subitamente”, “por um efeito 

estético da leitura compartilhada” e pelas “sugestões dos diversos participantes”, deu-

se conta que “Deus não resolve os problemas do mundo para preservar nossa 

humanidade”, já que um mundo perfeito resultaria na mesma “desumanização” do 

Admirável Mundo Novo. 

Raquel, ao sublinhar a importância da leitura compartilhada na diversidade do 

Laboratório de Humanidades – “com pessoas diferentes daquela do meu círculo 

profissional” –, iniciou seu relato dizendo que foi uma “experiência muito interessante” 

e “enriquecedora”, pois, além de lhe “revelar uma nova forma de se relacionar com o 

outro”, pôde “aprender a refletir e construir opiniões a partir da literatura”, 

desenvolvendo “uma inteligência crítica, construtiva e humanizadora”.  
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“o exercício semanal 

de ouvir e 

compreender 

diferentes pontos de 

vista...” 

O Laboratório ainda foi enriquecedor, pois o exercício semanal de ouvir 

e compreender diferentes pontos de vista revela uma nova forma de se 

relacionar com o outro e participar do ambiente ao qual estou inserida. 

Foi muito proveitoso conhecer pessoas diferentes daquelas do meu 

círculo profissional e estabelecer estreitos momentos de reflexão 

(Raquel). 

 

Outra participante que acentuou a oportunidade de conviver com pessoas 

“diferentes” de sua “área de atuação” lhe “acrescentando conhecimento” foi Camila, 

afirmando que já no primeiro encontro percebeu, assim que as pessoas começaram a 

“descrever seus contatos anteriores com o Laboratório”, que ali não seriam discutidos 

“pontos técnicos” sobre os livros, “mas sim pontos de vistas”, o que lhe deixou “muito 

feliz”.  

Acrescentou ainda que graças ao Laboratório conseguiu enxergar “que um livro 

pode trazer muito mais do que histórias, mas aprendizado e conhecimento”, 

destacando o quanto foi capaz de “entender coisas sobre a essência” – “sobre a minha 

essência” –, uma vez que a cada semana ficava com “mil pensamentos que 

povoavam” seu “cérebro” no “dia a dia de ambulatórios e procedimentos”, ansiosos 

para serem entendidos e compartilhados, enfatizou Camila. 

 
 

“consegui entender 

coisas sobre a 

essência, sobre 

aminha essência” 

Lá eu realmente consegui entender coisas sobre a essência, mas mais 

sobre a minha essência. Tive a oportunidade de entender melhor meus 

preconceitos, trabalhar meus medos, sair do condicionamento e 

apreciar minha liberdade melhor do que em qualquer lugar que já 

passei (Camila). 

 

Discretamente como Camila, Bruno também chamou atenção para o fato de 

que no Laboratório de Humanidades existe o chamado “núcleo duro”, ou seja, 

participantes veteranos que já frequentaram diversos ciclos de discussão. 

Demonstrando naturalmente maior intimidade com a atividade, esses participantes 

geralmente não se acanham em tomar a palavra, familiarizados que são não somente 

com a metodologia, mas também com a história e a filosofia do LabHum. 

Bruno então destacou que o Laboratório parece um lugar para “aqueles que 

não se enquadram em uma lógica pré-determinada”, funcionando como uma espécie 

de “recall para os desajustados”. Deixando transparecer, entretanto, que apesar de ser 

um “momento de crítica da obra”, um esforço de reflexão que não deixa de “observar” 

as “imperfeições” do livro, reforçou que não é um ambiente frio, isento de afetos, tanto 

assim que classificou o local como de “reencontro familiar”, assim como se fosse “uma 

roda de amigos” entretidos numa envolvente discussão, enfatizando o quanto “é 
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evidente o vínculo já criado pelos laboratórios anteriores e como isso repercute na 

dinâmica do mesmo”. 

 
 

“a discussão toma 

conta de cada ser ali 

envolvido” 

É evidente o vínculo já criado pelos laboratórios anteriores e como isso 

repercute na dinâmica do mesmo. Muitas vezes pensei que o LabHum 

poderia ser como um grande bar, onde se forma uma roda de amigos, 

os ponteiros dos relógios se congelam e a discussão toma conta de 

cada ser ali envolvido (Bruno). 

 

Lúcio também ficou impressionado com a “variedade de pessoas”, de “diversas 

idades e formações”, que “não se restringiam à área da saúde”, reunidas para debater 

sobre o Admirável Mundo Novo. “Após ouvir o que os outros pensavam”, disse: “várias 

vezes mudei meu ponto de vista e minha opinião acerca de um trecho ou personagem 

do livro”, avaliando a experiência como “muito enriquecedora” e as discussões “muitos 

proveitosas”. Quanto a sua participação nas discussões, revelou ser “muito tímido”, 

tendo se manifestado “pouquíssimas vezes”. Ressaltou, entretanto, que “estava ligado 

a tudo o que acontecia nas conversas”, que ouvia “atentamente tudo o que era dito 

nos encontros”, que da sua forma, portanto, se sentia “parte integrante de tudo o que 

acontecia”.  

Lívio também afirmou que “o grupo bastante heterogêneo” permitiu a 

“discussão, reflexão e consolidação” de diversos temas sob “diferentes aspectos”, ao 

mesmo tempo em que possibilitou “ouvir o que os outros tinham a falar e a refletir 

sobre as passagens do livro”, o que lhe ajudou a “se sentir menos sozinho durante a 

leitura” do Admirável Mundo Novo, que confessou ter sido “bastante difícil e 

demorada”. 

No processo de leitura e discussão, o que mais gerou “aflição” para Ester na 

discussão do romance de Huxley foi notar o quanto “estamos próximos” do que o autor 

“relatou como novo”. Confessou, porém, que achou tudo “tão sórdido” e “abominável” 

que teve dificuldade em encontrar semelhanças com nosso mundo, argumentando que 

essa visão somente se esclareceu “discutindo a fundo com opiniões diversas”, 

“escutando o outro e me escutando”. Para exemplificar o que não conseguiu “enxergar 

e aceitar” em sua leitura solitária citou o “condicionamento”, a “busca pelo consumo 

desnecessário” e a “repulsa ao vínculo emocional para evitar o sofrimento” como 

questões tratadas no livro, mas que somente depois de participar do LabHum 

conseguiu constatar na nossa sociedade. 

Ivo também salientou a importância de conviver com pessoas de “diversas 

formações, idades, modos de pensar e concepções de vida”, “permitindo a reflexão 

sobre temas centrais do cotidiano como a felicidade e o amor”. Pôde assim conhecer 

“pensamentos e modos de enxergar dos outros”, o que foi “muito enriquecedor para a 
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sua formação de médico”, uma vez que a “relação com as pessoas é tão importante 

quanto à técnica”, reconheceu. 

Ansiosa porque não conhecia o Laboratório de Humanidades, Luísa confessou 

não ter contido sua curiosidade indo buscar informações na internet sobre o Admirável 

Mundo Novo e seu autor, o que lhe causou “certo incômodo” ao constatar de que se 

tratava de uma leitura que “apresentava enredo contrário” aos seus “princípios e 

crenças”. Mesmo assim, classificou a experiência como “muito satisfatória”, que 

“superou” as suas “expectativas”, principalmente porque, ao se sentir perturbada, viu 

“despertar” seu “espírito crítico” e “um olhar diferencial na leitura”, o que lhe tornou 

mais “prazerosa”. 

 
 

“abriu-me um 

diferencial na leitura, 

tornando-a 

prazerosa” 

Desenvolvemos assim a análise, a reflexão e a crítica. O livro 

despertou tal reação e foi gratificante. Ter a oportunidade de 

questionar determinadas características das personagens e buscar 

compreendê-las abriu-me um olhar diferencial na leitura, tornando-a 

prazerosa (Luísa). 

 

Evidenciando o quanto “os debates” contribuíram para a sua experiência, Luísa 

apontou que o “compartilhar” acrescentava, a cada semana, “reflexões alheias” que 

despertavam muitas outras reflexões, numa cascata de pensamentos que 

extrapolavam o livro, invadindo “situações do cotidiano”, “fatos pessoais” e “valores 

próprios”. “Afinal somos todos condicionados a alguma coisa ou algo”, acrescentou, 

sinalizando que a questão do condicionamento – ainda que mencionada uma única 

vez – foi um tema marcante para ela. 

Em seu breve relato, Luísa pouco tratou dos conteúdos do livro e dos 

encontros, concentrando suas ideias nas características do Laboratório. Destacou, 

assim, a “liberdade de expressão” e o “respeito dado aos participantes”, aspectos que 

contribuíram para que “o debate fluísse naturalmente” e se tornasse “prazeroso”. 

Salientou, porém, que muitas vezes ficava “apenas como ouvinte”, mas que ouvir 

também “foi muito importante”. 

Antes de terminar, entretanto, perguntou: “como algo sem valores humanos, 

afetivos ou espirituais poderia ser admirável?”. Afirmando que “não há uma resposta 

correta” para sua pergunta, reconheceu que o Laboratório de Humanidades, ao 

“auxiliar” sua “percepção crítica e reflexiva”, fortaleceu ainda mais as suas escolhas e 

princípios sobre “sociedade, família e sentimentos”. “Um condicionamento de livre 

arbítrio é muito gratificante”, enfatizou, resumindo o que para ela significou a leitura e 

discussão do Admirável Mundo Novo no Laboratório, uma afirmação de seus 

“princípios e crenças”. 



79 
 
 

Miriam, apesar de não ser novata no LabHum, pois havia começado a 

participar um ano antes, ficou admirada pela quantidade e qualidade das questões 

levantadas pelo grupo em relação ao romance de Huxley. Ela mesma tinha achado o 

livro “complicado” e “desinteressante”, tanto que se fez uma pergunta: “por que será 

que a leitura não faz sentido pra mim?”. Estimulada, então, pelas “percepções 

alheias”, resolveu recomeçar o livro. Surpresa, disse que na releitura se percebeu 

como um dos personagens, verificando o quanto tinha sido “mecânica” e 

“condicionada” sua leitura anterior, “sem sentir de verdade”, como se o livro tivesse 

entrado no “pacote das coisas” que tinha obrigação de fazer.  

 

“na realidade, me 

comportava como os 

personagens do livro, 

condicionada a 

realizar tarefas...” 

Na realidade me comportava como os personagens do livro, 

condicionada a realizar tarefas, deixando de lado meus sentimentos e 

emoções, ficando apenas na leitura do livro. Dessa maneira que me 

percebo às vezes na vida, preocupada em realizar coisas, deixando de 

lado meus sentimentos (Miriam). 

 

Ademais, Mirim destacou que “a mais importante experiência do Laboratório de 

Humanidades foi não obter respostas para as questões humanas”. E, para justificar tal 

afirmação, mencionou novamente “as percepções alheias” ao destacar que o 

compartilhamento permite que “um mesmo fato” seja “visto e vivido de várias 

maneiras, dependendo da experiência de vida de cada um”, o que dá sentido à prática 

de não fechar questões.  

Afirmando, ainda, que a dinâmica do Laboratório promove “relações 

humanizadas”, “que questiona o tempo todo” a partir da discussão dos romances, 

apontou a literatura como “um excelente caminho de descobertas” e, porque não dizer, 

de reflexões humanizadoras.  

Sendo pontuado por diversas indagações que o participante foi se fazendo na 

medida em que avançava o itinerário de discussão, o relato de Gaspar também faz 

considerações sobre o não fechamento de questões no Laboratório de Humanidades. 

Observando que embora o Laboratório tenha lhe suscitado muitas perguntas, afirma 

que elas nunca foram respondidas de forma categórica, gerando “desconcertos” que 

lhes abriram “caminhos possíveis de reflexão”. Sobre a questão da felicidade, por 

exemplo, tema “que mexeu definitivamente com a minha pessoa”, afirmou, Gaspar se 

questionou: “A felicidade é natural ou é um artifício inventado pelo homem?”. “Até que 

ponto a procura da felicidade nos desumaniza?”. “O que é uma vida feliz?”.  

 
 

“ficaram as 

incertezas...” 

O grupo não chegou a respostas unânimes e ficaram as incertezas. 

Mas apesar das incertezas, que pareciam insolúveis, mesmo 

descontentes continuávamos com a leitura (Gaspar). 
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Heloísa, quando ingressou no Laboratório de Humanidades, fazia oito meses 

que sua filha de nove anos tinha falecido em um acidente automobilístico. Foi lutando 

ferozmente para “continuar a viver” e reencontrar “a graça e o prazer das coisas”, que 

ela, vivendo “numa sociedade muito louca”, que apesar de toda tristeza insistia em 

classificá-la como “incapaz de ser feliz”, viu no LabHum a oportunidade de 

“reencontrar sentimentos” que “julgava impossíveis sentir novamente”. 

 

“me devolvendo à 

vida” 
A cada livro eu conseguia identificar sentimentos, emoções, que eu 

achava não ter mais em mim, e isso foi me devolvendo à vida 

(Heloísa). 

 

Naturalmente, foi grande sua identificação como o Admirável Mundo Novo, 

especialmente porque “naquela sociedade”, “que muito se aproxima da nossa”, os 

sofrimentos e os conflitos internos eram cientificamente tratados, e ela, por se recusar 

a se anestesiar, sentia-se “louca”. “Era assim que eu me via!”, enfatizou Heloísa. 

A discussão em grupo foi o incentivo para que ela se dedicasse e terminasse a 

leitura, mesmo porque confessou “nunca ter sido capaz de ler livros como os 

propostos”. Além disso, Heloísa viu que “ter sentimentos é normal”, que existiam 

pessoas com as mesmas características, passando a compreender que também “tinha 

o direito de ser feliz”, “apesar da dor”.  

 
 

“apesar de não ser 

psicoterapêutico, 

para mim é de grande 

ajuda...” 

Logicamente que não e fácil viver assim [sem uso de antidepressivos], 

mas tenho amigos de verdade, tenho uma psicóloga e tenho o 

LabHum, que apesar de não ser psicoterapêutico, para mim é uma 

grande ajuda para que eu não me sinta louca, pois vejo que ter 

sentimento é normal, e que existem pessoas como eu (Heloísa). 

 

Também Cecília revelou grande dificuldade em realizar a leitura de Vida e 

Proezas de Aléxis Zorbás, “o que não deveria acontecer”, argumentou, pois afinal o 

livro se passa “numa localização geográfica real, com pessoas que poderiam ser 

reais”. Disse ainda que os “personagens redondos”, “os cenários” e “os diálogos” da 

ficção do Admirável Mundo Novo são “muito mais semelhantes ao mundo de hoje” do 

que os encontrados no “Zorbás, o Grego”, razão pela qual sua leitura do romance de 

Kazantzákis se deu “muito lentamente”, só conseguindo terminá-lo porque se viu 

“estimulada pelas discussões” do grupo. 

Marta, que imaginava o Laboratório de Humanidades como uma disciplina 

onde precisasse simplesmente “comparecer”, “anotar”, para depois “tristemente 

esquecer”, iniciou seu relato surpreendida pelo “ambiente inusitado” do LabHum, “com 

membros livres para ir e vir sem represálias”, dispostos “em círculo” e discutindo 

“acerca da felicidade e do sentido da vida”. Afirmando, então, que no Laboratório 
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encontrou “diálogo” e “equidade” – “não igualdade, pois somos diversos”, fez uma 

distinção do que denominou “ensino bancário”, isto é, “aquele em que o professor é o 

detentor do conhecimento”, e a experiência vivida por ela no ciclo do Admirável Mundo 

Novo, onde os “alunos” têm “luz própria”. 

 
 

“acompanhar, ajudar 

a organizar as ideias 

de modo coeso” 

Encontramos na disciplina equidade – não igualdade, pois somos 

diversos – e diálogo. Tivemos o privilégio de participar de aulas em que 

aprender não depende do ensinar, mas sim do acompanhar, de ajudar 

a organizar as ideias de modo coeso (Marta). 

 

Assim, sem “regras e rótulos”, demonstrou-se recompensada pelo acerto na 

escolha da eletiva, que lhe deu a “simples possibilidade” de “apenas ser e sentir”, já 

que “o pensar” acabou sendo “uma consequência do sentimento”. E disse mais, que “o 

LabHum foi como um oásis” que proporcionou a oportunidade de “pensar como 

pessoa” e não como estudante ou profissional da saúde, e que percebeu “mudanças 

em muitos conceitos que possuía, não porque eram errados”, mas porque “lá” pôde 

“refletir melhor”.  

 

“pensar como 

pessoas e não como 

médicos, 

enfermeiros...” 

O LabHum foi como um oásis no sentido de proporcionar aquilo que 

mais precisávamos – pensar como pessoas e não como médicos, 

enfermeiros e afins – em um meio onde o papel acadêmico supera o 

social (Marta). 

 

Quanto ao romance de Aldous Huxley, Marta disse que sua leitura sofreu “uma 

grande mudança de foco”, pois antes categorizava a obra como “fictícia”, “futurista”, 

“gélida”, incapaz de “despertar emoções”, mas que depois do Laboratório percebeu o 

quanto as situações e os personagens do livro podem causar “asco, condenação, 

pena e mesmo identificação”, coisas que ela não havia conseguido alcançar sem a 

devida reflexão. 

 

 

“finalmente, consigo 

ver os temas 

implícitos para quem 

lê sem refletir...” 

Quanto ao livro, há pouco o que mencionar que já não tenha sido 

abordado nas reuniões. Entretanto, percebi uma grande mudança de 

foco em minha leitura, pois antes categorizava a obra como futurista, 

fictícia, sobre uma sociedade idealizada. Agora, vejo o livro como 

retrato alegórico da realidade atual, em que se busca a massificação e 

a extinção das relações sociais. Finalmente, consigo ver os temas 

implícitos pra quem lê sem refletir: a felicidade, a escolha, a coragem e 

a submissão (Marta). 

 

Muito focada na dinâmica da metodologia do LabHum, Maria, que já havia 

participado de grupos de leitura convencionais, ficou surpreendida “pela profundidade 

das discussões e pelos sentimentos que afloram” no Laboratório de Humanidades, 

afetos esses que são “respeitados e engrandecidos” pelo coordenador e pelo grupo. 
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Elogiando assim a coordenação, que conduzia os “acontecimentos do 

LabHum” de “forma pedagógica, enriquecedora e até certo ponto terapêutica”, afirmou 

que toda opinião era valorizada, “por pequenina” que fosse, “somada ao contexto e 

agregada”, sendo que até mesmo os “questionamentos e discordâncias” eram feitos 

de forma “suave e ética”, o que lhe fez sentir-se “participando do todo”. 

Sentir-se integrada, no entanto, não significou que ela concordasse com tudo. 

Por isso fez questão de frisar que nem sempre fechou com as conclusões do grupo, 

pois “não conseguiu ver a ética do Zorbás”, por exemplo, nem “seu respeito pelas 

mulheres”. “Mas é isso que faz a essência do LabHum”, um lugar onde “todas as 

opiniões se somam para tocar cada um da forma que cada um se permitir”, 

argumentou Maria. 

Finalmente, Maria constatou que o Laboratório lhe deu uma nova experiência 

de leitura. “Não é a mesma coisa ler livros e ler para o LabHum”, disse impressionada 

pela liberdade de análise dos participantes e pelo incentivo em contextualizar a obra 

em relação à própria vida. 

 
 

“não é a mesma 

coisa ler livros e ler 

para o LabHum” 

Não é a mesma coisa ler livros e ler para o LabHum. Pudemos analisar 

cada personagem como quisemos, com a nossa contextualização, e 

eles foram crescendo e dando sua cara, foram mudando e mostrando 

seus valores que a princípio se mostravam um tanto desvalorizados 

(Maria). 

 

Ester, assim como Maria, ao manifestar o quanto foi “surpreendente” e 

“gratificante” sua experiência no Laboratório de Humanidades, enfatizou a maneira 

como são conduzidos os encontros, destacando o respeito à palavra do outro, mesmo 

quando o assunto se encontra “no ápice e as pessoas eufóricas”.  

Mostrou-se também surpreendida pelo fato do Laboratório “dar certo”, apesar 

das “pessoas muito diferentes”, mas que conseguem “se ouvir e quem sabe aceitar a 

opinião do outro”. Então se confessou gratificada pelas “dúvidas” geradas nas suas 

“certezas”, o que lhe permitiu “refletir” e “acomodar uma visão diferente”, expandindo 

assim suas possibilidades. 

 
 

“gerar dúvidas nas 

minhas certezas” 

No meu caso, uma das coisas gratificantes foi conseguir escutar a 

opinião alheia e assimilar as ideias trocadas, a ponto de acomodar 

uma visão diferente daquela que eu já tinha como concreta e, assim, 

gerar dúvidas nas minhas certezas, expandir as possibilidades, me 

fazer refletir (Ester). 

 

Quanto à escolha dos livros, Júlia elogiou o fato deles permitirem a reflexão de 

temas “importantes”, que “incomodam”, e que por isso costumamos deixá-los de lado. 

No Admirável Mundo Novo destacou a ambiguidade do “querer estar no mundo novo” 
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ao mesmo tempo em que o sentia “repugnante”, principalmente nos momentos em que 

percebia que “toda humanidade” fora “retirada das personagens”. A identificação com 

essas criaturas nada admiráveis “não é muito agradável a princípio”, afirmou, mas “é a 

parte mais libertadora do processo”, destacando o quanto a reflexão sobre esse 

incômodo pode ser transformadora. 

 
 

“refletir, aprender, 

mudar” 

[...] Mas creio que é a parte mais libertadora do processo [identificação 

negativa], é aquela que, quando permitimos, nos faz refletir, aprender, 

mudar (Júlia). 

 

Gaspar, salientando a importância do compartilhamento de ideias e 

sentimentos em relação aos livros discutidos, destacou dois pontos que foram “os 

mais importantes” para ele: “a estimulação da leitura de livros de literatura”, que lhe 

“ajudou a fugir um pouco das leituras técnicas”, e o “aprender com o outro”, isto é, 

“incorporar um conhecimento que seria impossível encontrar sem a presença das 

histórias de leitura”. O fato é que através desse “encontro de experiências humanas”, 

ele admitiu ter se sentido “muitas vezes identificado, surpreso, chocado com a 

experiência do outro”, fazendo-o “refletir profundamente sobre a vida”. 

 
 

 

“o encontro de 

experiências 

humanas...” 

O encontro de experiências humanas enaltece para sempre o espírito. 

De fato, muitas vezes me senti identificado, surpreso, chocado com a 

experiência do outro, o que nos leva a refletir profundamente sobre 

nossa vida. A primeira pergunta que ficou na minha cabeça foi: como 

enfrentar a desumanização senão com o humano, com os afetos, 

emoções, angústias, tragédias e dramas que o outro traz? (Gaspar). 

 

Assim como Gaspar, Ronaldo deve ter se sentido, algumas vezes, se não 

“chocado com a experiência do outro”, pelo menos “desestabilizado”.  

Curioso para saber como uma obra literária seria trabalhada numa disciplina 

eletiva, Ronaldo escolheu o Laboratório de Humanidades porque tinha o interesse em 

participar de uma atividade acadêmica cujo foco fosse a “formação humana do 

profissional de saúde”. Também lhe chamou a atenção “a oportunidade de ler um livro 

que não fosse técnico”.  

Contudo, confessou que a leitura do Admirável Mundo Novo não foi nada fácil. 

“Não tive apreço pelo livro”, afirmou, tanto que “os afazeres pessoais” e “as leituras 

técnicas” tornaram-se prioridade. Sem terminar a leitura, participou assim mesmo dos 

primeiros encontros do LabHum. 

Justificando o motivo pelo qual achou “indigesta” a leitura do romance, 

reconheceu que se sentiu desestabilizado pela leitura. Lembrou-se de uma de suas 

falas nas reuniões em que admitiu ter preferido “um livro de anatomia” ao Admirável 
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Mundo Novo, pois no livro de anatomia “encontramos estabilidade”, “não somos 

questionados”, nem “mudamos de comportamento”, coisa muito diferente da leitura 

proposta pelo Laboratório. “A tendência é se afastar daquilo que causa 

desestabilização”, argumentou.  

 
 

 

“a tendência é afastar 

daquilo que causa 

desestabilização” 

O ser humano está em uma constante busca pela estabilização de sua 

vida: no trabalho, família, relacionamentos, finanças, experiência 

religiosa. Assim, a tendência é se afastar daquilo que causa 

desestabilização. Por isso, a leitura do Admirável Mundo Novo é 

indigesta (Ronaldo). 

 

Sobre sua experiência nos encontros, ressaltou a importância da “diversidade 

de pessoas” que, em seus aspectos “físico, profissional, social, econômico, familiar, 

religioso e comportamental” compartilharam seus conhecimentos e histórias de vida 

para refletir sobre a condição humana, em contramão a “uma sociedade que 

supervaloriza o consumo, o efêmero, o material, a técnica, a eficiência e a 

produtividade”. “É gratificante encontrar um grupo que faz opção pelo ser humano”. 

 
 

 

“em contraposição 

com o superficial” 

Um grupo que não está alheio daquilo que está acontecendo ao seu 

redor, mas que é capaz de discernir sobre aquilo que é importante e 

faz parte da condição humana, em contraposição com o superficial 

(Ronaldo). 

 

Retomando a “questão da desestabilização”, Ronaldo focalizou no “processo 

de questionamento” do Laboratório que leva a “uma possível desestruturação de 

conceitos, crenças e valores individuais”. Embora “possa parecer ruim”, considerou 

isso como uma característica fundamental do LabHum, argumentando que é pelo 

“movimento contínuo de desestruturação e reconstrução dos conceitos” que a pessoa 

“vai dando sentido a sua existência. É isso [a desestabilização] que o Laboratório de 

Humanidades proporciona para seus participantes”, concluiu Ronaldo. 

Considerando que a “desestruturação e reconstrução dos conceitos” só são 

possíveis por meio de questionamento e reflexão, podemos dizer que Amanda disse o 

mesmo que Ronaldo ao sublinhar como “a maneira prazerosa” do LabHum e a 

literatura são capazes de “aumentar o nível de consciência e reflexão sobre a vida”, o 

que para Amanda seria o ponto de partida para o “projeto de humanização” que ela foi 

buscar no Laboratório de Humanidades. 

 
 

“aumenta o nível de 

consciência e 

reflexão sobre a vida” 

Fiquei feliz em encontrar esta iniciativa dentro de uma escola de 

medicina, entre profissionais da saúde que tem a oportunidade de se 

envolver com as pessoas. [...] O método proposto pelo LabHum, que 

aumenta o nível de consciência e reflexão sobre a vida através da 

literatura, faz isto [humanização] de maneira prazerosa (Amanda). 
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Afirmando que “o laboratório foi muito rico”, pois “nunca” tinha tido o “costume 

de ler obras literárias”, mas que isso “não será mais uma realidade” em sua vida, Ana 

Cristina enfatizou que o mais “incrível” foi o “compartilhar de histórias” e a 

possibilidade de “ouvir diferentes opiniões”, sendo que os dois livros fizeram-na “ver a 

vida de uma forma completamente distinta”, tornando-a “um ser humano melhor”.  

De modo muito semelhante, Gaspar resumiu suas percepções definindo o 

Laboratório de Humanidades como “um espaço amplo de intercâmbio de opiniões 

onde prevalece o respeito e tolerância pelo depoimento do outro”, “um lugar de 

interação dinâmica que procura sensibilizar os participantes por meio dos relatos de 

experiências de leitura, discussão e compartilhamento de sentimentos, impressões e 

ideias suscitadas pelas obras literárias”, reconhecendo a experiência como “uma 

instância geradora de profundas reflexões e emoções” para os que “seguem o dia a 

dia do grupo”, ficando no final um “sentimento de pertença”, onde “afloram novas 

relações humanas que se estabelecem no decorrer dos encontros”.  

Por fim, Gaspar encerrou suas considerações revelando três certezas que 

somente o Laboratório de Humanidades poderiam lhe dar:  

 que o LabHum “deixa mais perguntas interessantes que respostas concretas”; 

 que humaniza “desestabilizando” a pessoa;  

 que “a literatura é um ponto de partida para adquirirmos outra visão da vida”.  

Dessa maneira, essas palavras de Ana Cristina e Gaspar parecem sintetizar 

coerentemente o conjunto de ideias que abrange o tema sobre o compartilhamento da 

leitura e a redescoberta da literatura, especificamente, e dinâmica do Laboratório de 

Humanidades, de modo geral, contribuindo para a formação pessoal e profissional dos 

seus participantes.  
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B. Repercussões da experiência no Laboratório de Humanidades: 

inquietações, incômodos, aprendizagens, transformações, 

mudanças de opinião e postura. 

 

Mesmo que sutilmente, em todos os relatos encontramos a sugestão de algum 

tipo de incômodo, inquietação e angústia provocados pela dinâmica de leitura e 

discussão dos romances no Laboratório de Humanidades. Em 18 deles, no entanto, 

são declaradas pequenas ou grandes reflexões e algumas crises existenciais que 

resultaram em reconhecimento de aprendizagens diversas, mudanças de opinião e 

postura, gerando até mesmo o que alguns chamaram de “transformação”. 

Temos no relato da enfermeira Cecília um exemplo de como as crises 

instaladas no decorrer da vivência no Laboratório de Humanidades foi desencadeando 

o que ela mesma chamou de “o espantoso espetáculo” onde ela mesma foi se 

“modificando”.  

Citando, assim, um pensamento bastante discutido nos encontros do Admirável 

Mundo Novo, quando um dos personagens centrais compara o uso das palavras ao 

poder penetrante dos raios-x, a participante iniciou seu texto destacando o quanto o 

LabHum penetrou e transpassou sua vida naquele semestre. 

 
 

 

“a gente lê e é 

transpassado” 

[...] o LabHum transpôs e fez parte de mim esse semestre, e da 

mesma forma que Helmholtz Watson preconizava no Admirável Mundo 

Novo: “palavras podem ser como raios-x, se usarmos adequadamente 

penetram tudo. A gente lê e é transpassado” (Cecília). 

 

Admirada com a facilidade com que desenvolveu a leitura do romance, concluiu 

que não se sentiu assim tão distante da história, pois, afinal, a distopia de Huxley lhe 

pareceu “muito semelhante ao mundo que vivemos hoje”. Entretanto, demonstrou 

sentimentos contraditórios, afirmando ter sofrido “grande desconforto”, pois se sentia 

atraída pela estabilidade e pelas facilidades daquela sociedade dominada pela ciência 

e pela técnica, ao mesmo tempo em que assustada pelo alto preço desse conforto, ou 

seja, “aprisionamento de mentes” e “dependência”, questionando-se o tempo todo se 

ela não estaria vivendo uma vida automatizada, alienada, assim como viviam os 

protagonistas do livro. 

 
 

“receio de viver num 

mundo em que não 

percebo...” 

Acredito que essa facilidade foi possível por perceber o AMN muito 

semelhante ao mundo que vivemos hoje em muitos aspectos. Isso me 

trouxe grande desconforto pelo receio de viver num mundo em que não 

percebo, ou, se percebo, o que fazer com a tal percepção, e aonde 

chegar com ela? (Cecília). 
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“sossegos” e 

“desassossegos” 

O livro trouxe-me sossegos ao imaginar as facilidades, conforto e 

estabilidade que o sistema do AMN trazia, e desassossegos quando 

pensava o quanto essa articulada arquitetura do sistema AMN pode 

ser alienante, causando o aprisionamento de mentes e dependência de 

um modo de vida (Cecília). 

 

Sendo enfermeira, quanto aos personagens identificou-se primeiro com Lenina, 

que no romance parecia uma profissional da saúde trabalhando num centro de 

vacinação. Ela me “fez refletir o mundo e o meu lugar nele”, escreveu, apontando que 

no livro as mulheres eram tratadas com “certa inferioridade”, pois nenhuma delas 

pertencia aos alfas, a casta superior do Admirável Mundo Novo. 

Em relação ao anti-herói do romance, Bernard Marx, confessou ter sentido 

“repugnância”, embora esse sentimento fosse “permeado de culpa”, já que aos poucos 

a discussão foi lhe fazendo compreender melhor os motivos pelo qual o personagem 

se comportava tão mal. Mesmo assim, não se convenceu inteiramente de suas boas 

intenções, aparentemente questionador e antagonista, mas que apenas disfarçavam o 

desejo de ser aceito e reconhecido pelo sistema.  

Chamou-lhe também atenção o desenrolar do personagem Selvagem, pois foi 

a partir dele que “as questões referentes à liberdade, alienação e felicidade se 

intensificaram” no grupo. Além disso, o Selvagem “não reivindicava o direito de ser 

feliz” como o Bernard, mas, ao contrário, queria apenas viver inteiramente sua 

humanidade, o que no Admirável Mundo Novo lhe era negado. 

Contraditoriamente, porém, quando comentou a obra de Kazantzákis, ressaltou 

que embora o livro não faça parte dos seus livros favoritos, “durante a narrativa” se 

sentiu “com maior leveza de espírito”, e, como o narrador do romance, “via, vivenciava 

com nitidez aquele espantoso espetáculo: eu me modificando,” na medida em que 

pensava “nas relações humanas”, e passava a “aceitar melhor o próximo e a usar isso 

como instrumento em minha prática profissional ou até mesmo na minha vida 

pessoal”, afirmou Cecília. 

 
 

“aceitar melhor o 

próximo e usar disso 

como instrumentos...” 

Confesso que esse livro não faz parte dos meus livros preferidos, no 

entanto, foi um dos livros que mais me fizeram pensar nas relações 

humanas, aceitar melhor o próximo e usar disso como instrumento em 

minha prática profissional ou até mesmo na minha vida pessoal 

(Cecília). 

 

É que diferentemente dos “personagens redondos” criados por Huxley, 

condicionados, adaptados, controlados e previsíveis, o comportamento muitas vezes 

rude e imprevisível do personagem Zorbás, longe de provocar “conforto” e 

“estabilidade”, qualidades essas tão desejadas no Admirável Mundo Novo e, porque 
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não dizer, nos dias atuais, causou-lhe sentimentos e reflexões que foram lhe 

sensibilizando, assim como aconteceu com o personagem-narrador da história, que 

aos poucos foi percebendo o “homem sábio, lutador e de grande amor” que era o 

Zorbás.  

 
 

“com atenção e 

sensibilidade 

percebemos o 

homem sábio...” 

Não é todo dia que encontramos Zorbás em nosso entorno e, quando 

encontramos, nos sentimos primeiramente desconfortáveis – sujeito 

bruto na forma, rude, que já matou, lutou, estuprou. Mas se 

observarmos mais de perto, com atenção e sensibilidade, 

perceberemos o homem sábio, lutador e de grande amor (Cecília). 

 

Desse modo, à medida que passou a aceitar certos comportamentos do 

personagem principal, a participante passou também a encontrar o “caminho do meio” 

que a fez compreender melhor as pessoas de sua convivência, “amigos, familiares, 

pacientes”. É que “existe um pouco de Zorbás em cada pessoa, por mais ‘narradora’ 

que ela possa ser”, ressaltou Cecília.  

 
 

“conseguia aceitá-los 

e entende-los melhor” 

 

 

“Zorbás me 

possibilitou achar um 

caminho do meio” 

Imaginava quem da minha convivência se assemelhava ao Zorbás – 

amigos, familiares, pacientes – e conseguia aceitá-los e entendê-los 

melhor. Por exemplo, não era possível eu orientar uma pessoa que 

comeu, bebeu, e teve sentimentos intensos (negativos e positivos) em 

sua vida inteira, a ter uma alimentação saudável, uma vida regrada 

com o mínimo de estresse (do meu ponto de vista e do ponto de vista 

de uma pessoa que quer evitar doenças cardíacas). Eu precisava 

achar um meio termo. Zorbás me possibilitou achar um caminho do 

meio, só pelo fato de aceitá-lo melhor e assim entendê-lo (Cecília). 

 

Ao finalizar seu relato, confirmando mais uma vez sua profunda identificação 

com o narrador, tanto que como ele também queria “viver um pouco como o Zorbás”, 

sempre transformando “pequenos prazeres em pequenas felicidades”, tornando “a 

alma carne” e “a carne alma”, Cecília reconheceu o quanto o livro é de fato “altamente 

transformador e humanizador”, justificando tal afirmação com a seguinte fala do 

Zorbás:  

 

“somos todos 

irmãos... Carne e 

vermes!” 

Certa época, eu dizia: Esse é turco ou búlgaro, esse é grego... Pela 

pátria andei fazendo coisas de lhe arrepiar... Por quê? Porque eram 

búlgaros, turcos... Agora, olho para os homens e digo: Esse é bom 

homem, aquele é um mau homem... Se é bom ou mau é só isso que 

pergunto agora. E conforme eu envelheço começo a não perguntar 

nem isso! Somos todos irmãos... Carne aos vermes! (Zorbás). 

 

De modo semelhante, Ana Cristina, surpreendida pela atualidade do Admirável 

Mundo Novo, que “se encaixa perfeitamente nos dias de hoje”, disse que no decorrer 

das discussões se pegou “fazendo reflexões” a respeito de sua “vida pessoal e 
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profissional”, principalmente “sobre o fato de estar vivendo de forma condicionada”, o 

que lhe gerou “ansiedade”, “inquietação” e um verdadeiro “choque de realidade”. 

 
 

“tive um choque de 

realidade” 

Vi que realmente somos condicionados. Tive um choque de realidade 

maior com o primeiro livro. Acho que tal fato ocorreu por perceber que 

não estamos tão distantes assim da realidade proposta por Aldous 

Huxley (Ana Cristina). 

 

Quanto ao livro de Kazantzákis, embora declarando dificuldades com a leitura 

porque o Zorbás lhe “despertava um pouco de repugnância”, afirmou que depois 

passou a admirá-lo, pois “sua coragem, sinceridade e forma espontânea de viver a 

vida, sem medo”, a fez perceber que, sinceramente, “ele era, em muitos momentos, da 

forma como eu gostaria de ser”, reconheceu Ana Cristina.  

Comparando-se ao personagem narrador do livro – mergulhado numa “vida de 

livros e papéis” –, que foi se humanizando em contato com o Zorbás, Ana Cristina 

admitiu também ter “aprendido muito sobre a humanidade” e adquirido “um novo gosto 

pela vida” a partir de sua experiência com o Zorbás. 

 
 

“eu considero ter 

aprendido muito 

sobre a humanidade” 

Assim como o Narrador, eu considero ter aprendido muito sobre a 

humanidade com o Zorbás, o que o Narrador não tinha conseguido 

com sua vida de livros e papéis. O Narrador absorve um novo gosto 

pela vida a partir de suas experiências com o Zorbás e de outras 

pessoas ao seu redor. Acho que após ter lido esse livro eu posso dizer 

o mesmo (Ana Cristina). 

 

Miriam, que tinha achado o livro “complicado” e “desinteressante”, tanto que se 

fez uma pergunta: “por que será que a leitura não fez sentido pra mim?”, vivenciou 

uma pequena crise ao participar das discussões sobre o Admirável Mundo Novo no 

Laboratório de Humanidades.  

Então estimulada pelas “percepções alheias”, resolveu recomeçar a leitura do 

livro. Na releitura, entretanto, constatou surpreendentemente que estava vivendo como 

um dos personagens, “mecânica” e “condicionada”, “sem sentir de verdade”, como se 

a leitura do romance tivesse entrado no “pacote das coisas” que tinha obrigação de 

fazer.  

“As ideias do autor” – observou Miriam –, que no início “pareciam absurdas”, 

“estão muito mais próximas do que imaginamos”, e questionou ainda: “É possível 

vivermos um Admirável Mundo Novo?”. “Acho que sim”, respondeu, “basta procurá-lo 

em nós mesmos”, principalmente quando “nos condicionamos a realizar coisas 

deixando de pensar, sentir, observar e perceber o outro e a nós mesmos”. 

Compreendendo assim que podemos viver a realidade do livro “dentro da 

gente”, mesmo “sem perceber”, seu relato demonstra o quanto a participação no 
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LabHum foi para ela uma experiência que, pelo menos naquele momento, a fez 

despertar dos automatismos do dia a dia. O fato é que Miriam, sentindo-se 

anestesiada, intencionou não mais se comportar como habitantes do Admirável Mundo 

Novo, condicionada e insensível. 

 
 

“me percebo às 

vezes na vida... 

deixando de lado 

meus sentimentos” 

Na realidade me comportava como os personagens do livro, 

condicionada a realizar tarefas, deixando de lado meus sentimentos e 

emoções, ficando apenas na leitura do livro. Dessa maneira que me 

percebo às vezes na vida, preocupada em realizar coisas, deixando de 

lado meus sentimentos (Miriam). 

 

Depois da repressão do Admirável Mundo Novo, a “falta de freio” e o “aparente 

desapego” e “descompromisso” do Zorbás provocou “desconcerto” em Alice, que 

descreveu a sensação de “ter saído de um lugar muito escuro” e que, por isso, a 

“claridade incomodou”. 

Tal incômodo e desconcerto, porém, logo se dissipou, pois Alice passou a 

descrever a filosofia e os ensinamentos do Zorbás com muito encantamento. 

Ressaltando nele sua capacidade de “maravilhar-se por estar vivo a todo instante”, 

“contentando-se com a natureza”, “amando o ser humano com toda a sua 

complexidade”, enfatizou que o Zorbás lhe ensinou que “a vida é preciosa” e “pode ser 

muito prazerosa”. 

Júlia, por sua vez, declarou que “a questão da liberdade” no Admirável Mundo 

Novo foi o tema que mais lhe suscitou reflexões, principalmente quando apresentava a 

“falta de vínculos” como sendo algo positivo. Reconhecendo-se “feliz” pelos “vínculos” 

que criou na vida, afirmou que passou a valorizar mais as relações humanas depois 

das discussões sobre o livro, apesar das “complicações” e dos “sofrimentos” advindos 

dos relacionamentos.  

 
 

“passei a valorizar 

mais as relações, o 

humano...” 

Nesses momentos pude refletir e ver que sou muito feliz pelos vínculos 

que criei, pela família e pelos amigos que tenho. Passei a valorizar 

mais as relações, o humano, mesmo quando isso pudesse me trazer 

alguma complicação ou sofrimento (Júlia). 

 

Em relação à Vida e Proeza de Aléxis Zorbás, foi também pelo viés do 

sofrimento que Júlia foi tocada pelo personagem Zorbás, pois constatou que ele, ao 

“viver ao invés de pensar”, “passando por coisas que não são agradáveis”, “sem medo 

de errar e sofrer”, aceitava corajosamente as dores da vida. 

Ainda pela leitura do romance de Kazantzákis, Júlia afirmou que passou a dar 

mais atenção para a “simplicidade das coisas”, deixando de reparar somente “nas 
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coisas ruins ao redor”, o que lhe fez despertar para a “beleza da vida”, pois ela “não 

estava mais enxergando, prestando atenção”. 

 
 

“que antes, por 

diversas razões, eu 

não estava mais 

enxergando...” 

Passei a valorizar mais cada detalhe, a apreciar o dia que está lindo, 

os momentos cotidianos com as pessoas que amo, a perceber a 

beleza da vida que está presente todos os dias na minha frente, mas 

que antes, por diversas razões, eu não estava mais enxergando, 

prestando atenção (Júlia). 

 

Dessa maneira, confessando que muitas vezes se “inquietava” depois dos 

encontros, que refletia “muito sobre a vida”, reconheceu que o Laboratório de 

Humanidades nos “ajuda a mudar a visão do mundo e das pessoas”, “a acreditar que 

mesmo com nossos problemas, diferenças e preocupações podemos viver bem, 

sendo mais humanos”. “A maneira como as discussões foram conduzidas”, salientou 

Júlia, foi um aprendizado de como “enxergar o outro”, “compreender e aceitar mais o 

outro e a nós mesmos”, a despeito de suas diferenças e pontos de vista. 

 

 

“[as coisas] 

começavam a fazer 

mais sentido, a se 

encaixar...” 

Posso afirmar que todos os dias, durante e após os encontros, refleti 

muito sobre a vida, principalmente quando eu estava sozinha. Todas 

as coisas sobre as quais conversávamos começavam a fazer mais 

sentido, a se encaixar, algumas vezes até chegavam a me incomodar 

mais. Era algo que me inquietava, mas, depois de pensar mais sobre o 

assunto, no final me sentia melhor (Júlia). 

 
 

“ajuda a mudar a 

visão do mundo e das 

pessoas...” 

Espero que muitas pessoas passem por este laboratório, pois ele nos 

ajuda a mudar a visão do mundo e das pessoas, a acreditar que 

mesmo com nossos problemas, diferenças e preocupações podemos 

viver bem, sendo mais humanos, tentando compreender e aceitar mais 

os outros e a nós mesmos (Júlia). 

 
 

“[aprendi a] enxergar 

o outro, perceber 

suas necessidades...” 

Gostava muito de ouvir cada comentário, cada experiência 

compartilhada, cada opinião, cada sentimento. Aprendi a não apenas 

olhar para o outro, mas sim realmente enxergar o outro, perceber suas 

necessidades, seus anseios, seus medos... (Júlia). 

 

Camila elegeu o Selvagem, um dos personagens principais do Admirável 

Mundo Novo, como “verdadeiro símbolo da liberdade”, porque se dispôs a sofrer as 

consequências de suas escolhas. Fez então a ponte com Vida e Proezas de Aléxis 

Zorbás, já que para ela “a questão essencial” do livro de Kazantzákis “é a liberdade”.  

Especificamente sobre esse tema, as palavras de Camila demonstram o 

quanto a experiência do LabHum lhe permitiu refletir melhor e rever posições. 

Confessando-se anteriormente “cega para a liberdade”, confessou o quanto 

“valorizava e achava que ser livre era poder largar tudo”, “desaparecer sem deixar 

rastros”, sem o menor senso de responsabilidade com suas escolhas. 
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“o quanto eu era cega 

para a liberdade...” 

Esse livro me fez ver o quanto eu era cega para a liberdade, o quanto 

eu valorizava e achava que ser livre era poder largar tudo a hora que 

quisesse e desaparecer sem deixar rastros (Camila). 

 

Outra lição importante que o Zorbás lhe trouxe foi aprender a não se precipitar 

nos julgamentos. “Ele me mostrou que as pessoas vão além daquilo que posso 

esperar e achar que é correto”, declarou, confessando que o desconforto inicial que 

sentia pelo Zorbás era no fundo “inveja”, “por ele ser tão livre e autêntico”, “sem medo” 

dos julgamentos, “protagonista” de sua própria vida, diferentemente do narrador da 

história, que mais parecida “um expectador passivo” à espera de uma manifestação do 

mestre. 

 
 

“temos que ser 

protagonistas de 

nossas vidas e 

dançar...” 

Não esperava que ele fosse me surpreender tanto e que eu fosse 

idolatrá-lo, porém acho que ele conseguiu penetrar não só em minha 

alma, mas na alma de muitos, pois ele nos levou a perceber que nem 

sempre podemos ver a vida passar como o Professor, mas sim que 

temos que ser protagonistas de nossas vidas e dançar para lidarmos 

com nosso demônio e com o nosso Deus interior (Camila). 

 

Já Miranda, exemplificando o que mais lhe afetou na leitura e discussão do 

romance de Huxley, destacou – “dentre tudo o que senti e pensei” – “a falsa felicidade” 

e “a falta de vínculos e a superficialidade das relações” como questões que de fato a 

fizeram pensar e mudar de opinião e postura.  

Dessa maneira, ao considerar que os habitantes do Admirável Mundo Novo 

tinham um sentimento de felicidade condicionado pela “ignorância” e “ausência de 

sofrimento”, Miranda confessou que antes também acreditava nisso, ou seja, que se 

ela abdicasse da dor, principalmente daquela decorrente dos relacionamentos, 

atingiria a felicidade.  

 

“minha postura e 

visão de felicidade 

mudarem bastante...” 

Entretanto, algumas vivências dos últimos quatro meses aliadas à 

leitura e à participação no Laboratório de Humanidades, fizeram minha 

postura e visão de felicidade e vínculos mudarem bastante (Miranda). 

 

Tentando explicar como a leitura do livro e a discussão no LabHum 

contribuíram para sua mudança de posição, Miranda se remeteu ao Mito da Caverna, 

alegoria criada por Platão onde as pessoas, presas numa caverna, enxergavam o 

mundo e a si mesmas de forma distorcida pelas sombras projetadas na parede. “É 

exatamente o que ocorre no Admirável Mundo Novo”, afirmou Miranda, pois lá “as 

pessoas são condicionadas a amar o que se é obrigado a fazer, amar o destino social 

que não podem escapar, aceitando passivamente sua casta, e julgam-se felizes por 

isso”, argumentou.  
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No entanto, prosseguiu, assim como “Bernard, Lenina e Helmholtz”, há sempre 

uns poucos que de algum modo conseguem deslocar o véu da ignorância e vislumbrar 

algo que se aproxime da verdade. Isso não significa – continuou argumentando –, que 

saindo da ignorância as pessoas encontrem necessariamente um mundo feliz, mesmo 

porque nesse processo de se libertar da caverna passamos a conviver com “a 

realidade”, isto é, com “aquilo que é natural do ser humano” como “os sentimentos”, “a 

capacidade de decidir e tomar decisões conscientes”, a necessidade dos “vínculos”, “a 

liberdade”, “o amor”, “Deus”, enfim, “as questões essenciais da existência humana”, 

pontuou Miranda. 

“Foi pensando nisso que deixei de acreditar que a ignorância é o caminho para 

a felicidade”, concluiu, como se de algum modo as reflexões e os desdobramentos da 

experiência de leitura e discussão do Admirável Mundo Novo demovessem o véu de 

seus olhos. 

 
 

“uma vez que temos 

consciência da 

verdade, podemos 

fazer algo para 

modifica-la...” 

O fato de desconhecermos a realidade não significa que ela vá deixar 

de existir, pelo contrário, continuará ali, do mesmo jeito que é. Uma vez 

que temos consciência da verdade, podemos fazer algo para modificá-

la, ou mesmo, podemos escolher conscientemente ignorá-la. Isso é 

completamente diferente de ser alienado, pois a partir do momento que 

se pode fazer uma escolha, real e consciente, somos livres. [...] Dessa 

forma, temos a liderança de nossas próprias vidas (e poder ter isso é 

uma grande felicidade) (Miranda). 

 

Quanto aos relacionamentos e o estabelecimento de vínculos, a jovem 

estudante de Medicina também admitiu grande mudança. Pois, ao perceber que o 

sofrimento é inerente à condição humana, que tentar negá-lo ou fugir dele a qualquer 

custo é o mesmo que estar preso numa caverna – ou no Admirável Mundo Novo – 

diante de uma realidade distorcida, Miranda resolveu que era preciso aproximar-se 

das pessoas, “pois ficou bem claro com a leitura que o estabelecimento de vínculos é 

o que humaniza”, “aquilo que me faz genuinamente humana”, conclui Miranda com 

medo de se tornar parecida com os personagens do livro. 

 
 

“em relação aos 

relacionamentos e o 

estabelecimento de 

vínculos, isso foi uma 

das questões que 

mais provocou 

mudanças em mim” 

Já em relação aos relacionamentos e o estabelecimento de vínculos 

entre as pessoas, isso foi uma das questões que mais provocou 

mudanças em mim. Principalmente porque eu tenho um pouco de 

medo de me relacionar com as pessoas e acabar me machucando ou 

sofrendo de alguma forma. Entretanto, ficou bem claro com a leitura 

que o estabelecimento de vínculos é o que nos humaniza, se eu tiver 

medo de me aproximar das pessoas perderei aquilo que me faz ser 

genuinamente humana, como ocorreu com as personagens do livro 

(Miranda). 
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Como Miranda, Bruno também se sentiu modificado em relação aos seus 

sentimentos. Assumindo que ficou “desesperado com o avanço da leitura” do 

Admirável Mundo Novo, disse que foi se dando conta do quanto nos tornamos 

“produtos de um meio” ao deixarmos de lado nossa autenticidade para seguirmos a 

massa. Ao lamentar que hoje o mundo esteja “tomado por jovens que não sabem o 

que querem, sem grandes objetivos e expectativas de fazer algo novo”, declarou sua 

admiração pela personagem Lenina, “humana” e “imperfeita”, que não se enquadrava 

em “algo já construído e limitador” e que, por isso, foi a personagem que nutriu sua 

“esperança de mudança”. 

Inspirado em Lenina, Bruno confessou que durante os encontros se 

perguntava: “como algo tão primitivo quanto o amor pode ser novidade?”. “Será que 

ainda há pessoas” – como Lenina – “que se entregam à paixão, sem limites e sem 

medo da atual fragilidade dos laços humanos?”. 

 
 

 

“o amor que ela 

sentia nutriu toda a 

minha esperança de 

mudança....” 

Admirei a personagem Lenina desde o início de minha leitura. O amor 

que ela sentia nutriu toda a minha esperança de mudança, seja ela da 

ordem social ou do modo como nos relacionamos. Mesmo em um 

mundo em que o condicionamento não permitia demonstrar todo e 

qualquer tipo de sentimento, ela tolera ultrapassar essas barreiras pelo 

amor. Sei que esse ideal ainda é um tanto quanto romântico, 

remetendo às obras românticas do byronismo, mas Lenina recupera o 

sentimento tão esquecido na atualidade (Bruno). 

 

Assim constatamos que Bruno, ao se identificar com Lenina e suas 

imperfeições, não apenas questionou os valores da nossa sociedade, como de fato 

assumiu uma nova posição em relação a si mesmo, à sua profissão e aos sentimentos 

humanos.  

“Nesse quesito [dos sentimentos humanos], o LabHum demonstrou o quanto 

ainda eu me importo”, disse Bruno, pois “foi nesse ambiente que consegui desvendar 

um pouco mais da minha logica, dos seus condicionamentos”, afirmou, vislumbrando 

“como humanizar o humano que vive em cada um de nós”.  

Nesse sentido, Bruno confessou ter feito uma grande descoberta no 

Laboratório de Humanidades, isto é, que ele, graduando de Enfermagem, se deu 

conta, no LabHum, que precisava entender mais sobre seu lado humano para 

entender o próximo. O LabHum “realmente não me ensinou como amar, mas provou 

que ainda posso me interessar pelo sentimento humano”, afirmou. 
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“provou que ainda 

posso me interessar 

pelo sentimento 

humano” 

 

“consegui desvendar 

um pouco mais da 

minha lógica...” 

Nesse quesito [dos sentimentos humanos], o LabHum demonstrou o 

quanto ainda eu me importo. Realmente ele não me ensinou como 

amar, mas principalmente provou que ainda posso me interessar pelo 

sentimento humano. Sendo graduando de enfermagem, não me 

ocorreu que eu precisasse entender mais sobre o meu lado humano 

para entender o próximo; saber mais da relação entre o cuidador e o 

cuidado. Foi nesse ambiente que consegui desvendar um pouco mais 

da minha lógica, dos meus condicionamentos e como humanizar o 

humano que vive em cada um de nós (Bruno). 

 

Já Fabiana, declaradamente em conflito, desabafou: “E para completar a minha 

crise, refleti sobre a nossa sociedade analisando até o comportamento das pessoas do 

meu convívio, e tive raiva”, admitiu, depois da “desagradável constatação” de que ela 

também pertencia “a um Admirável Mundo Novo”, “socialmente e familiarmente 

falando”.  

O que lhe consolou, no entanto, foi a presença do Bernard, assim como ela, 

“um peixe fora d’água”. “O que me desesperou”, por outro lado, “foi saber que já me 

entreguei a um mundo cor de rosa e atualmente pertenço a um condicionamento 

parcial, assim como Lenina”, reconheceu. 

Dessa maneira, percebendo-se de súbito condicionada e manipulada não só 

pela sociedade, mas até pelas pessoas que mais ama, a aluna de Enfermagem, 

desperta pelas provocações do livro, pareceu inquieta e preocupada. 

 

“uma crise muito 

válida para os meus 

26 anos... despertei 

para a verdadeira 

realidade” 

Uma história de leitura reflexiva, angustiante, ora com empolgação, ora 

sem vontade de virar a página, que me provocou estranheza e mal-

estar. Isso me rendeu uma crise muito válida para os meus 26 anos, 

pois creio que despertei para a verdadeira realidade (e isto terá 

consequências que terei de enfrentar) (Fabiana). 

 

Assim, declaradamente em crise, considerando que todos nós temos a 

capacidade de agir como cada um dos personagens do livro, – “Bernard, Lenina, 

Selvagem, Mustafá Mond e até mesmo Ford” –, Fabiana admitiu sua 

corresponsabilidade pelo “andamento do Admirável Mundo Novo”. Foi como se, 

tomada por uma repentina lucidez, o novo mundo descoberto pela jovem se tornasse 

sombrio e sem saída. 

 
 

 

 

“o homem manipula e 

se deixa manipular...” 

Mas mesmo existindo o livre arbítrio e mesmo possuindo sentimentos, 

vontades, desejos e opinião, o homem manipula e se deixa manipular, 

condicionando a própria vida, a dos outros, ou permitindo que sua vida 

seja condicionada por alguém. A realidade do livro não está muito 

longe da nossa. Aqui é também cada um no seu bocal, lutando pelos 

próprios interesses (Fabiana). 
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Para terminar, e longe de se aquietar, Fabiana citou as palavras de Bernard 

que mais gostou: “Prefiro ser eu próprio. Eu mesmo e desagradável. Não outra 

pessoa, embora agradável”, como que afirmando e justificando a inevitabilidade do 

seu momento difícil. Pois, afinal, como deixou claro em seu relato, a enxurrada de 

emoções negativas provocadas pela leitura e discussão do Admirável Mundo Novo – 

raiva, frustração, desespero, desilusão – lhe revelou uma nova e desafiadora 

realidade, não mais “cor de rosa”.  

 

“aqui também existe 

a pseudoliberdade, a 

falsa felicidade, o 

autoritarismo, as 

relações 

superficiais...” 

Nosso ‘soma’ são o álcool, as drogas, as baladas, os antidepressivos, 

o consumismo exacerbado. Aqui também existe a pseudoliberdade, a 

falsa felicidade, o autoritarismo, as relações superficiais, a falta de 

vínculo, a ausência de plenitude, a ausência de humanização, a fuga 

da dor e do sofrimento, a busca pela estabilidade, a acomodação que 

algumas pessoas possuem no seu destino social, e a mulher sendo 

tratada como um pedaço de carne (Fabiana). 

 

De modo semelhante, Ester destacou a ampliação da percepção de si a partir 

da discussão do Admirável Mundo Novo. O fato dela se confessar identificada pelos 

“medos”, “angústias” e “ações” nem sempre louváveis dos personagens e difíceis de 

admitir, lhe despertou a ideia de que essas “reações humanas”, “boas ou ruins”, 

também compõem o que ela realmente é.  

 
 

“importante para a 

minha construção 

pessoal...” 

 

“por isso, me 

enxerguei neles, 

porque, na verdade, 

só tinham reações 

humanas...” 

A experiência do Laboratório de Humanidades, em se tratando do 

Admirável Mundo Novo, foi importante para minha construção pessoal, 

pois consegui me enxergar em vários personagens, tantos os mais 

nobres quanto os menos nobres, me vendo nos medos, angústias, 

ações, e mais importante e mais difícil também de admitir, a mim 

mesma, que eu estava me enxergando neles. [...] Eles [os 

personagens] tinham sentimentos e ações que fugiam do que 

esperado e aceito. Por isso me enxerguei neles, porque, na verdade, 

só tinham reações humanas, boas e ruins, as quais o condicionamento 

não conseguiu aniquilar (Fabiana). 

 

Portanto, depois de “todas as discussões e reflexões”, Ester concluiu que 

“somos sim condicionados”, “todos os dias e de várias maneiras”, de um modo que “é 

difícil desvencilhar”. Mas, no entanto, e apesar de tudo, ressaltou que “ninguém pode 

eliminar” a “essência humana” e a genuína manifestação de cada um. “É isso que nos 

torna diferentes de máquinas e seres surpreendentes”, arrematou, afirmando a nossa 

[a sua] humanidade. 

Muriel ressaltou que “ouvir o outro de forma flexível” no Laboratório não 

significou necessariamente “concordar” e “nem mesmo considerar aceitar” todas as 

opiniões alheias, mas que isso lhe fez ver que “o pensamento do outro”, da mesma 
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forma que o seu, “é humano”, o que significou uma abertura em relação aos colegas 

por si só transformadora. 

 
 

“me percebi igual, 

com os mesmos 

equívocos, medos....” 

E desta maneira, consigo, assim, considerar o outro, ser transformado 

pelo outro, por me perceber igual, com os mesmos equívocos, medos, 

dúvidas, vontades, paixões, enfim, tudo o que nos torna humanos 

(Muriel). 

 

Mas diante das promessas de perfeição e felicidade do Admirável Mundo Novo, 

Muriel se propôs a refletir mais profundamente sobre esses dois “temas importantes” 

para a sua “formação”, já que foram motivos de “inquietação”, “crescimento” e 

“transformação” no decorrer no semestre no Laboratório de Humanidades. 

Assim, em relação à distopia huxleyana, as “reflexões para além do humano”, 

ou seja, “sobre Deus”, foram os questionamentos que mais lhe inquietaram. “Por que 

Deus não resolve os problemas do mundo?”, perguntou-se diante do “mundo feliz” 

criado por Huxley.  

Ao afirmar que o LabHum “também pode fazer bem para o espírito”, 

reconheceu que a discussão do livro foi “especial” porque, ao lhe fazer refletir sobre 

“esse velho problema da Humanidade” [a obra imperfeita de Deus], entendeu que a 

criação foi feita na justa medida para os homens, cuja meta não é jamais encontrar a 

perfeição, mas “aguentar viver”, “juntos”, “com as diferenças”, lutando por “dignidade, 

justiça, amor e liberdade”. 

Admitindo, assim, que resolveu esse problema pela discussão do livro, “por um 

efeito estético da leitura compartilhada”, pelas “sugestões dos diversos participantes”, 

deu-se conta que “Deus não resolve os problemas do mundo para preservar a nossa 

humanidade”.  

 
 

“o problema não é 
consertar o mundo, é 
conviver com as 
diferenças, é lutar por 
dignidade, justiça, 
amor e liberdade”  
 
 
“esse é o belo, que 
carrega consigo a 
agonia, o sofrimento, 
a alegria, e tudo o 
que é humano”. 
 
 
“de fato o LabHum 
também pode fazer 
bem ao espírito” 

O velho desejo de consertar o mundo, de buscar um mundo perfeito, o 
que sempre me inquietou, e inquieta a muitos, não é um bom caminho, 
pois pode resultar em um Admirável Mundo Novo. O problema não é 
mais consertar o mundo, é conviver com as diferenças, é lutar por 
dignidade, justiça, amor e liberdade. É negar interesses, vontades, 
paixões, verdades, e colocar o outro antes de si mesmo (Muriel). 
 
O mundo nunca será perfeito, não fomos feitos para isso. O mundo é 
isso mesmo, sempre foi e sempre será. O que precisamos é amar 
livremente, o que nos leva a negação de nós mesmos e, assim, juntos, 
aguentar viver. Esse é o belo, que carrega consigo a agonia, o 
sofrimento, a alegria, e tudo o que é humano (Muriel). 
 
A resposta é que não há resposta, a não ser o amor e nada mais. 
Negação de si, olhar para o outro, andar junto, sem querer estar certo. 
Pensar assim faz bem para o meu espírito, pelo menos por enquanto. 
O que me fez perceber que de fato o LabHum também pode fazer bem 
ao espírito (Muriel). 
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Na obra de Kazantzákis, Muriel encontrou a resposta para outra de suas 

inquietações muito discutida pelo grupo: “Qual é a essência do homem?”. Ele é 

“essencialmente bom ou mau?”. Para Muriel, “Zorbás pareceu o personagem ideal 

para pensar sobre isso”, especialmente porque ele “não é camuflado pela mentira de 

parecer bom”, ou seja, assume suas imperfeições como parte integrante de sua 

humanidade. 

À vista disso, destacou suas conquistas no Laboratório de Humanidades, cujas 

“leituras foram fundamentais”. A mais importante é que não tem “mais raiva de Deus”, 

coisa que “antes” lhe “fazia mal”, uma vez que “hoje”, [Deus] “representa o amor” que 

lhe possibilita ser sincero consigo mesmo. Em relação ao Zorbás, disse que o 

personagem lhe ensinou que ser livre significa “assumir” o que se é, “de forma 

sincera”, “com todas as imperfeições do que é ser ‘gente’”, ensinamento que 

certamente lhe garantirá uma “melhor formação”, ou seja, “eu mais completo, 

humano”, afirmou Muriel. 

Já Laís, tomada pela “palavra” e pela “experiência”, impressionada como elas 

podem ser potentes, destacou como “derradeira lição do semestre”, como “o seu maior 

ensinamento”, “o experimentar” do Zorbás, e sua “dignidade” no uso das palavras – 

“uma lição que estava enclausurada como em um Admirável Mundo Novo” –, num 

aprendizado que para ela foi como um verdadeiro despertar diante dos automatismos 

do dia a dia.  

Dessa maneira, uma vez “presa no condicionamento”, Laís afirmou que “pôde 

voltar à tona graças a tantas trocas de experiências que se deram curiosamente pela 

via da palavra em cada encontro do LabHum”, destacando o caráter “humanizante” do 

Laboratório de Humanidades.  

 
 

“experiência e 

dignidade, o que nos 

ensinou o 

personagem Zorbás” 

Chego aqui, na segunda marca fundamental desse semestre: o 

experimentar. Experiência e dignidade, o que nos ensinou o 

personagem Zorbás, que tanto nos agraciou com seus atos e suas 

palavras, consonantes. Suas palavras não eram quaisquer, eram 

palavras vividas em atos, palavras vividas em experiências (Laís). 

 

Heloísa, que havia perdido sua filha num acidente automobilístico há poucos 

meses, no início da leitura e discussão do romance de Aldous Huxley confessou que 

teve “vontade de ir para aquele mundo” e “deixar de sentir”, assim como os 

personagens do livro, anestesiados pelo Soma.  

Porém, no decorrer dos encontros, ao perceber que “ter sentimentos é normal”, 

que existiam pessoas assim como ela, foi compreendendo que também “tinha o direito 

de ser feliz”, “apesar da dor”, mas sem destruir a sua “essência” de fazer “tudo na vida 

com muito amor” e “sentimentos à flor da pele”.  
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Assim, a partir do que vivenciou no Laboratório, perguntou-se: “por que tenho 

que mudar isso?”, reconhecendo, ainda que hesitante, o valor terapêutico da 

experiência no Laboratório de Humanidades, “uma grande ajuda para que eu não me 

sinta louca”.  

“O Admirável Mundo Novo me mostrou que só tem um jeito de manter minha 

felicidade, é mantendo a mim mesma”, encerrando assim suas reflexões sobre o livro 

ao reconhecer o direito de sentir a própria dor. 

 
 

“pois vejo que ter 

sentimento é normal, 

e que existem 

pessoas como eu” 

Logicamente que não e fácil viver assim [sem uso de antidepressivos], 

mas tenho amigos de verdade, tenho uma psicóloga e tenho o 

LabHum, que apesar de não ser psicoterapêutico, para mim é uma 

grande ajuda para que eu não me sinta louca, pois vejo que ter 

sentimento é normal, e que existem pessoas como eu (Heloísa). 

 

Para Raquel, a programação genética de seres humanos no Admirável Mundo 

Novo contribuiu para que ela refletisse sobre os princípios éticos envolvidos na ciência 

e na sua própria pesquisa. Ressaltando que se deve dar “extrema atenção aos 

limites”, Raquel preocupa-se agora em se direcionar para “aquilo que realmente 

importa”, dedicando-se a “buscar coisas” que acredita serem “saudáveis e 

construtivas”, “embasadas em princípios e limites morais”, afirmou. 

 
“embasadas em 

princípios e limites 

morais...” 

Espero que como profissional e possível pesquisadora aspirante ao 

mundo científico, minhas pesquisas, minhas atitudes, minha rotina e 

minha vivência estejam sempre embasadas em princípios e limites 

morais, que eu não me esqueça deles e os siga de forma plena 

(Raquel). 

 

Impressionada pela maneira muitas vezes “radical e extremista” do Zorbás, 

Raquel, “de forma madura e consciente”, ponderou sobre seu desejo de liberdade, 

mas sem esquecer a intenção de viver “a lição do personagem”: “aproveitar cada 

momento vivido de forma plena e por inteiro”.  

 
 

“aprender a saborear 

cada momento vivido 

de forma madura e 

consciente” 

A partir da leitura crítica desse segundo livro, acredito que se deve 

aprender a saborear cada momento vivido de forma madura e 

consciente. Não defendo aqui a ideia de aproveitar a vida fazendo tudo 

que se tem vontade, sendo radical e extremista, mas sim aproveitar 

cada momento vivido de forma plena e por inteiro. Se permitir a estar 

presente de forma completa diariamente (Raquel). 

 

Como que encantada pelo “permitir-se ser” do Zorbás, mas temendo, por outro 

lado, que a impessoalidade desumana do Admirável Mundo Novo repercuta 

negativamente em sua vida pessoal e profissional, Raquel terminou seu relato em 
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feitio de oração, clamando para que ela não seja “alguém artificial”, para que tenha um 

“olhar humanizador” e que possa “viver e sentir a beleza de cada dia”. 

 
 

“que eu não seja 

alguém artificial, mas 

sim que eu seja 

humana a cada 

momento” 

Que eu tente sempre responder às minhas inquietudes, mas que estas 

minhas inquietudes tenham um olhar humanizador e não sejam 

somente minhas, mas construídas a partir da troca e da relação com 

outros, sejam pesquisadores, colegas, profissionais, pacientes e 

amigos. Que eu não seja alguém artificial, mas sim que eu seja 

humana a cada momento, buscando sempre viver e ajudar aqueles a 

minha volta. Viver e sentir a beleza de cada dia e ser grata por cada 

momento e instante vivido (Raquel). 

 

Kátia, comentando suas experiências e percepções como profissional e pós-

graduanda no decorrer dos encontros do LabHum, disse que foi obcecada pelo rigor 

na sua formação como médica, devendo ter privilegiado demasiadamente os critérios 

científicos e técnicos em detrimento de outros valores como “a intuição”, por exemplo, 

confessando que agiu, muitas vezes, diante de uma “rotina dura”, em “completo 

alheamento”, pois a vida certamente virara “um protocolo”. 

 

 

“a vida vira um 

protocolo” 

É lastimável que a maioria das pessoas que optam por esta área seja 

sensível, dotada de uma grande compaixão e um genuíno interesse 

me ajudar às pessoas, mas com o decorrer da atuação profissional 

estas características vão se diluindo na rotina dura e a vida vira um 

protocolo (Kátia). 

 

“a demasiada 

interposição da 

técnica acaba 

turvando outro tipo de 

olhar” 

Hoje entendo que esta busca por ser um profissional muito bom, 

muitas vezes nos afasta da nossa essência, e de qualidades que 

muitas vezes são tão importantes quanto à técnica como, por exemplo, 

a intuição. A demasiada interposição da técnica acaba turvando outro 

tipo de olhar, nos coloca uma lente e torna opaca a nossa sensibilidade 

para outros aspectos da vida (Kátia). 

 

Porém, mesmo sem afirmar diretamente, mas destacando em sua 

argumentação trechos e passagens significativas do livro, concluiu seu relato 

evidenciando o quanto a discussão do romance de Kazantzákis no Laboratório de 

Humanidades foi essencial para que ela reafirmasse a importância de continuar 

cultivando – assim como o Zorbás – um olhar menos técnico, apoiado na experiência, 

que não desconsidere a “intuição” e o “mistério”. 

 
 

 

 

 

“é preciso aceitar o 

mistério de ser 

humano” 

Em um dos trechos do livro em que no narrador avalia Zorbás, me 
lembrei desta situação [mães lhe cobrando a experiência de ser mãe]: 
[...] É difícil que ele [Zorbás] caia em erro, pois está inteiramente 
apoiado no chão, dos pés à cabeça. Os nativos da África adoram a 
serpente porque seu corpo toca o solo e, assim, ela conhece todos os 
segredos da terra. Ela os conhece com o ventre, com a cauda, com a 
genitália, com a cabeça. Toca, une-se, unifica-se com a Mãe Terra 
(Kátia). 
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Ter filho foi forçosamente como me apoiar no chão dos pés à cabeça. 
É preciso ser mãe para entender que tudo que se aprendeu é 
questionável e não necessariamente se aplica a todas as crianças. É 
preciso aceitar o mistério que é ser humano (Kátia). 

 

Lívio, considerando a importância do Laboratório de Humanidades para a sua 

formação de médico, destacou que as questões abordadas na discussão o fizeram 

“refletir principalmente sobre a natureza humana, nossa própria vida e a sociedade em 

volta”, o que certamente contribui para que os participantes do LabHum – e ele 

próprio, naturalmente – se tornem “menos expectadores e mais questionadores”, 

liberando seu “lado a favor de mudanças”. 

Amanda, esclarecendo como a experiência no LabHum contribuiu para a sua 

vida profissional, afirmou que adquiriu um novo olhar sobre a literatura depois que 

participou das discussões do semestre, lhe “auxiliando a entender mais os conflitos e 

questões” que seus “pacientes trazem ao consultório”, sobretudo no que diz respeito 

ao enfrentamento dos “problemas da nossa sociedade atual”, tais como “excesso de 

trabalho, envelhecimento, doenças e morte”.  

 

 

“tanto a literatura 

como o LabHum 

estão me auxiliando a 

entender os conflitos 

e questões que meus 

pacientes trazem...” 

Mas tanto a literatura como LabHum estão me auxiliando a entender 

mais os conflitos e questões que meus pacientes trazem ao 

consultório, tais como o excesso de trabalho, envelhecimento, doenças 

e morte. Assim tenho procurado meios de abordar estas questões e 

discuti-las com eles, fazendo-os entender que todo ser humano tem 

que enfrentá-las a todo instante de nossas vidas e que isto tem que ser 

feito através de reflexão, calma e coragem, de que não adianta tomar 

montes de antidepressivos receitados aos quilos atualmente (Amanda). 

 

 

Para Letícia, uma importante “reflexão” desencadeada pelo Admirável Mundo 

Novo foi em relação ao “mundo artificial” em que vivemos. “O que é o homem?”, 

perguntou, destacando que “dor, sofrimento e morte” são inerentes a ele, ainda que 

todo aparato tecnológico tente nos fazer pensar que a felicidade seria qualquer coisa 

que nos privasse desses sentimentos.  

Assim, após leitura e discussão do romance no Laboratório de Humanidades, 

formulou seu conceito de felicidade, ou seja, que o “homem feliz” é aquele que não 

foge a qualquer custa do desprazer, pois é pela experiência do “sofrimento” e da “dor” 

que se “cresce internamente”.  

“O que nos mostra o Admirável Mundo Novo”, concluiu, “é que as leis da 

natureza não podem ser suprimidas”, destacando que “o condicionamento” e “o 

Soma”, isto é, os “alucinógenos, ansiolíticos, antidepressivos, benzoadiazepínicos” do 

nosso tempo induzem os indivíduos “ou a um sono letárgico ou a um mundo de 
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ilusões”. A “falta de afeto” e “vazio” decorrente de tal “anestesia” se constituem como 

uma das “maiores violências” que se pode desenvolver contra o homem, argumentou 

Letícia. 

 
 

“é um equívoco 

pensar-se feliz na 

posse de objetos..” 

É um equívoco pensar-se homem feliz na posse de objetos, no ócio, na 

beleza, no sexo sem sublimação, na não reflexão da vida, no utilizar-se 

do outro mercantilmente, na contemplação sem ação, no ludibriar da 

morte, na eterna saúde e juventude (Letícia). 

 
 

“o sofrer e a dor da 

morte nos 

constituem...” 

A instabilidade é inerente à essência humana. O sofrer e a dor da 

morte nos constituem e apenas não teremos mais estes sentimentos 

como mola propulsora de crescimento quando não formos mais 

humanos (Letícia). 

 

Assim, em contraposição ao Admirável Mundo Novo, Letícia apontou Vida e 

Proezas de Aléxis Zorbás como “uma leitura que nos traz à vida”, que “nos mostra a 

verdadeira felicidade”, com tudo o que a vida nos oferece: “raiva, ódio, mágoa, dor, 

alegria, perseverança, tristeza, medo, despojamento, riscos, reflexões, sofrimento, 

morte, certezas, incertezas, realidade, fantasia, horror, Deus, Diabo, crença e 

descrença”.  

Por fim, destacou que devido ao Zorbás reconheceu que “algumas virtudes 

entranhadas” nela “precisavam ser revisadas”. Citou, como exemplo, o “sempre falar a 

verdade”, coisa que, por “machucar”, dependendo da situação pode não ser tão 

virtuosa.  

Do mesmo modo, o romance lhe ensinou que é preciso “viver o hoje”, sem 

“contabilizar perdas e ganhos”, parando de “ter dó” de si mesma. Em relação aos 

“projetos para o amanhã”, disse que agora tem “ciência de que ele pode não existir”, o 

que lhe deixou “mais serena com a vida” e “harmônica”. Inspirando-se no Zorbás, 

completou: “o que aprendi de melhor neste tempo de convivência foi que loucura é não 

ter loucura” e que, por isso, “vou me permitir” ser louca, concluiu Letícia. 

 
 

“Parei de ter dó de 

mim mesma” 

 

“Apego-me no que eu 

posso fazer hoje e é 

isso que me move” 

O incrível é que como Zorbás eu também fui levada a não mais pensar 

no ontem ou no amanhã, mas viver o hoje. Parei de contabilizar as 

minhas perdas e ganhos. Parei de ter dó de mim mesma. Tenho 

projeto para o amanhã, mas tenho ciência de que ele pode não existir 

e isso me fez mais serena com a vida e mais harmônica comigo 

mesma. Apego-me no que eu posso fazer hoje e é isso que me move 

(Letícia). 
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C. Humanizar-se e humanizar o outro: concepções, percepções e 

caminhos possíveis. 

 

Uma vez que se reconheceram diferentes após a experiência no Laboratório de 

Humanidades, tecendo considerações acerca de como os conteúdos das obras e as 

discussões repercutiram em suas vidas, muitos participantes discorreram também a 

respeito de suas percepções em relação aos caminhos possíveis e desejáveis para 

nos tornarmos mais humanos. 

Laís, por exemplo, psicóloga trabalhando dentro de um complexo hospitalar, 

afirmou que pensar sobre a “palavra” e sobre a “experiência” foi o que mais lhe 

marcou no LabHum. Esses dois “vocábulos” encerrariam o que há de mais 

“humanizante”, e “não humanizador”, como fez questão de esclarecer, uma vez que o 

termo “humanizador” lhe parece sugerir “humanizar o outro”, enquanto que ela passou 

o semestre remetendo-se a si mesma, ou seja, humanizando-se pela palavra e pela 

experiência de estar no Laboratório. 

 
 

“humanizante, por 

sua vez, remete-me a 

mim mesma durante 

o semestre” 

Dois vocábulos que em si guardam o que me parece haver de mais 

humanizador, ou melhor – para utilizar uma construção que fiz em um 

dos encontros do LabHum –, o que há de mais humanizante. Explico: 

enquanto o primeiro termo remete-me a um outro (humanizar o outro), 

humanizante, por sua vez, remete-me a mim mesma durante o 

semestre (Laís). 

 

Assim, ao finalizar o ciclo, Laís percebeu por que sempre se incomodava com 

os discursos sobre humanização. “É que muita coisa da prática cotidiana escapa à 

humanização”, considerou, enfatizando o quanto essa mesma sensação de escape lhe 

impressionara no LabHum. “Em quase todas as discussões do Laboratório, era esse o 

termo em que eu me detinha”, justificou, porque “algo sempre parecia escapar à 

palavra”, do mesmo modo que a nós, seres humanos, algo sempre nos falta, porque 

“não atingimos a palavra plena, pois ela não existe ante à imperfeição humana”, 

argumentou Laís. 

Embora familiarizada com a palavra em sua prática profissional, ao considerar 

sobre o quanto se discutia no Laboratório de Humanidades acerca do destino de 

alguns personagens do Admirável Mundo Novo, seres “falantes”, e que por 

expressarem seus tédios e descontentamentos conseguiram escapar do 

condicionamento, Laís despertou para o uso que se pode fazer da palavra, que 

reconheceu como “a grande responsável pela humanização”, inclusive a humanização 

que ela mesma vivenciou no LabHum, a palavra “humanizante”, no sentido de que lhe 

fez voltar-se para si mesma, a palavra capaz de devolver, por exemplo, “a condição de 
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dignidade a enfermos, permitindo que eles experimentem dimensões que só poderiam 

experimentar pela via da palavra”, a palavra “cheia de dissabores” que nos faz 

alcançar a dimensão da “imperfeição humana”, que fundamenta e dá sentido as 

nossas experiências. 

 
 

“não atingimos a 

palavra plena, pois 

ela não existe ante à 

imperfeição humana” 

 

 

“a palavra é, mesmo 

cheia de dissabores, 

a grande responsável 

pela humanização”. 

O fato de algo sempre escapar, não seria isso o que marca o ser 

humano? Ao ser humano escapam palavras, que tantas vezes fogem, 

faltam... Escapam, pois a palavra nunca é plena. Surge aquela 

conhecida sensação: ‘mas não era bem isso que eu queria dizer’. Não 

atingimos a palavra plena, pois ela não existe ante à imperfeição 

humana (Laís). 

 

Dessa forma, a palavra é, mesmo cheia de dissabores, a grande 

responsável pela humanização. A palavra humaniza, devolve a 

condição de dignidade a enfermos, por exemplo, permitindo a esses 

experimentarem dimensões que só poderiam experimentar pela via da 

palavra, estando impossibilitados em um leito de hospital (Laís). 

 

No Laboratório de Humanidades, Gaspar também aprimorou sua concepção de 

como promover a humanização. Discorrendo sobre o compartilhamento de ideias e 

sentimentos suscitados pelas obras literárias, desenvolveu seu raciocínio inspirado 

nos conteúdos profundamente humanos observados nas histórias de leitura.  

O fato é que através desse “encontro de experiências humanas”, que ele 

presenciou no LabHum, onde se sentiu “muitas vezes identificado, surpreso, chocado 

com a experiência do outro”, lhe fazendo “refletir profundamente sobre a vida”, 

Gaspar, ao revelar “a primeira pergunta que ficou” em sua “cabeça” – “como enfrentar 

a desumanização?” –, respondeu concluindo que não há outro meio de humanizar 

senão pelo confronto direto com o “humano” que “o outro traz” em si, isto é, pelos 

“afetos, emoções, angústias, tragédias e dramas” de cada um. 

 
 

“afetos, emoções, 

angústias, tragédias e 

dramas que o outro 

traz” 

O encontro de experiências humanas enaltece para sempre o espírito. 

De fato, muitas vezes me senti identificado, surpreso, chocado com a 

experiência do outro, o que nos leva a refletir profundamente sobre 

nossa vida. A primeira pergunta que ficou na minha cabeça foi: como 

enfrentar a desumanização senão com o humano, com os afetos, 

emoções, angústias, tragédias e dramas que o outro traz? (Gaspar). 

 

Destacando que durante os encontros o grupo procurou dar uma resposta aos 

impasses desumanizadores da distopia criada por Huxley, o que mais chamou a 

atenção de Lino foi que “os textos” interagiram “de forma dialética em suas histórias”, 

destacando o Admirável Mundo Novo como uma “experiência de desumanização e 

morte, tanto concreta como simbólica”, enquanto ‘Zorbás, o Grego’, “em antítese”, teria 
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representado uma “experiência de humanização e vida, repleta de sentido e 

realização”. 

Quanto à repercussão do Admirável Mundo Novo no LabHum, lembrou que os 

“vários companheiros” declararam sentimento de “angústia” e trouxeram “reflexões 

importantes” sobre “como e quanto” esta “concepção [huxleyana] está presente na 

vida em geral e na práxis atual da área de saúde”, do mesmo modo que traçaram 

“possibilidades de caminhos” para enfrentar nossa “sociedade” também 

“desumanizada”.  

Já em relação à obra de Kazantzákis, recordou que o grupo fez a seguinte 

questão: “o que o Zorbás nos ensina?”. Mesmo relatando “resistência pessoal” ao 

livro, pois enfrentou “dificuldade na fluidez do texto”, Lino prontamente respondeu: 

“encher a carne de alma e encher a alma de carne”, ou seja, “virar gente”, o que 

significaria aceitar “as contradições”, “os prazeres”, “as dores” e “os altos e baixos” da 

vida, apropriando-se assim da expressão – “virar gente” - bastante discutida e 

comentada pelos participantes do ciclo semestral. 

 
 

“sua leitura traz uma 

aprendizagem de 

vida, no contexto de 

virar gente” 

[Zorbás] ensina a viver em estado de efetiva presença e 

comprometimento na existência e com propósito, simplesmente pelo 

intenso mergulhar na vida em toda a sua plenitude de contradições, 

prazeres, dores, convicções, dúvidas, altos e baixos. Enfim, como 

vários colegas concordaram no Laboratório, sua leitura traz uma 

aprendizagem de vida, no contexto de “virar gente” (Lino). 

 

Comparando, então, o impacto dos livros no Laboratório, Lino comentou que foi 

“mais difícil e árdua” a reação dos colegas em relação ao “Zorbás”, cuja vida era uma 

“bagunça”, “imerso no próprio caos vivo e demasiadamente humano”. Além disso, 

comparou seu “humanismo visceral” e sua “perspectiva prática” ao “jovem narrador”, 

“um teórico em relação à vida”. Diante desse embate, assim como aconteceu no 

Admirável Mundo Novo, onde “Helmholtz se humanizou em contato com o John”, os 

participantes do LabHum também puderam observar os “percursos de humanização e 

suas vicissitudes” na amizade entre Zorbás e seu patrão, sugerindo o quanto a criação 

e manutenção dos vínculos de amizade são de fato humanizadores. 

Para Vitória, o “virar gente”, entretanto, não significa somente aceitar os erros e 

a instabilidade da vida, ou seja, seus altos e baixos. 

Ao iniciar seu relato de experiência, Vitória descreveu seu local trabalho como 

se fosse um dos laboratórios do Admirável Mundo Novo: pessoas em pé, 

aglomeradas, uniformizadas, pranchetas e papéis nas mãos, falando sobre valores 

numéricos, dosagens, procedimentos, contando histórias de doenças incontroláveis e 

cirurgias malsucedidas. Retratando um ambiente desumanizado, onde “todos os 
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sentidos como o cuidar, o toque, o olhar e o ouvir acabam se rendendo aos monitores, 

aos equipamentos e ao tempo”, comparou seu trabalho a um ambiente de guerra, 

como se todos fizessem parte de “um verdadeiro exército que se prepara para um 

novo ataque ao inimigo”. “Tal como visto na obra de Huxley”, ressaltou Vitória, 

“também temos nosso mundo artificialmente controlado”, onde o “humano deixou de 

ser gente”, referindo-se à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em que trabalha. 

 

 

 

 

 

“Tal como visto na 

obra de Huxley, 

Admirável Mundo 

Novo, também temos 

nosso mundo 

artificialmente 

controlado. Talvez 

um pouco menos 

estereotipado ou 

menos exagerado, 

mas temos sim um 

ambiente fabricado” 

Entre os soldados, alguns estão agitados, outros sonolentos, alguns 

com o semblante vitorioso, outros exauridos pelas horas e horas de 

combate que está se encerrando. Todos ansiosos por ver o dia chegar. 

E a tropa que sai agora do combate dá lugar a outro exército que está 

chegando. Os soldados estão concentrados em ouvir todas as 

estratégias usadas para tentar vencer o inimigo invisível, todos os 

sucessos e insucessos são contados rapidamente sobre cada órgão e 

sistema. Em minutos, todos assumem seus postos, iniciam o preparo 

de todos os procedimentos que serão realizados, conferem 

exaustivamente formulários e planilhas e checam resultados e mais 

resultados de exames. Finalmente dirigem-se ao leito onde se encontra 

a razão da existência daquele campo de guerra: o paciente. Examinam 

minuciosamente o corpo, os equipamentos, desligam a sedação, 

tentam acordá-los do coma e fazem centenas de perguntas. 

Perguntam sobre a dor, sobre a comida, sobre a falta de ar, o 

desconforto, o sono, as medicações, a ferida operatória, avaliam o 

delirium... [...] Tal como visto na obra de Huxley, Admirável Mundo 

Novo, também temos nosso mundo artificialmente controlado. Talvez 

um pouco menos estereotipado ou menos exagerado, mas temos sim 

um ambiente fabricado. Neste lugar, o ser humano deixou de ser 

gente, vestiu luvas e aventais, paramentou-se para tentar reinventar a 

vida e controlar a morte, como se pudéssemos domar essas duas 

grandes feras (Vitória). 

 

Ao identificar, portanto, grandes semelhanças entre seu ambiente profissional e 

o “sistema tão controlado”, “artificial e desumanizado” do romance, a participante 

refletiu sobre seus dilemas a partir do desenrolar da narrativa e do destino dos 

personagens. Parecendo angustiada com o que ela identificou do Admirável Mundo 

Novo no dia a dia da sua profissão – “seriam somente estas as alternativas para 

conviver com o mundo controlado, desistir, fugir ou conformar-se?” – Vitória se 

perguntou: “é possível voltar a ser humano na UTI?”, “ensinar alguém a ser gente?”. 

 

“É possível voltar a 

ser “humano” nesse 

ambiente? É possível 

ensinar alguém a ser 

gente?” 

O cuidar, o toque, o olhar, o ouvir, todos os sentidos acabam se 

rendendo aos monitores, aos equipamentos, ao tempo, às bactérias 

multirresistentes, aos desmames ventilatórios difíceis, à falência de 

múltiplos órgãos, a valores numéricos de milhares de exames 

laboratoriais. Não é possível questionar, é preciso fazer o que tem que 

ser feito para tentar salvar vidas, pois o tempo é escasso e as horas 

valem ouro. É possível voltar a ser “humano” nesse ambiente? É 

possível ensinar alguém a ser gente? (Vitória). 
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“Seriam somente 

estas as alternativas 

para conviver com o 

mundo controlado, 

desistir, fugir ou 

conformar-se?” 

Bernard implora não deixar a civilização. Helmholtz escolhe ir para as 

Ilhas Falkland pela necessidade de um local com clima rigoroso e 

cheio de tempestades onde pudesse escrever seus romances e 

desenvolver sua arte. O Selvagem John prefere viver em um velho 

farol, buscando purificar-se daquela civilização, mas infelizmente ele 

não encontra nenhuma alternativa senão a morte, interrompendo sua 

tão sonhada busca pela liberdade e felicidade. Seriam somente estas 

as alternativas para conviver com o mundo controlado, desistir, fugir ou              

conformar-se? (Vitória). 

 

Ao analisar, contudo, como lhe impactou o livro seguinte: “Vida e Proezas de 

Aléxis Zorbás”, destacando o caráter ao mesmo tempo “admirável e detestável” do 

personagem principal, “pois não é possível ser como ele o tempo todo, fazendo o que 

bem entende”, Vitória pareceu ter encontrado no romance de Kazantzákis elementos 

capazes de preservar sua humanidade – sendo “gente” – em “ambientes tão hostis”.  

Percebemos então que a maior lição que a participante tirou do Zorbás foi 

compreender que é preciso desistir da “pretensão” de querer “controlar todas as 

variáveis”, procurando, como o personagem, deixar-se “afetar” pelo mundo, com mais 

“simplicidade” e “contentamento”, como se “as coisas” fossem vistas “pela primeira 

vez”.  

Assim, ao concluir seu relato, percebemos claramente que para Vitória o 

Admirável Mundo Novo significou refletir sobre o caráter desumanizador do seu 

trabalho, ao mesmo tempo em que falar sobre o Zorbás - “aquele que tempera a sua 

existência com muita paixão pela vida e pelo ser humano” - significou falar, na 

verdade, tanto de si mesma quanto da “maneira inteligente” de sobreviver e continuar 

a “ser gente”, mesmo depois de tantos anos trabalhando numa UTI. 

 
 

“como se fossem a 

primeira vez, com 

muita paixão, 

deixando-se afetar?” 

 

 

“sem a pretensão de 

controlar todas as 

variáveis” 

A simplicidade e o contentamento nas diversas situações vividas por 

este personagem é algo a ser buscado ao longo da nossa existência. 

Seria esta a alternativa que faltou no Admirável Mundo Novo? Ver as 

coisas como se fossem a primeira vez, com muita paixão, deixando-se 

afetar? Parece que viver um momento de cada vez, sem a pretensão 

de controlar todas as ‘variáveis’ e ao mesmo tempo não ‘perder o 

rumo’, pode ser também uma maneira inteligente de tentar sobreviver 

em ambientes tão hostis quanto uma UTI, seja no papel de profissional 

ou de paciente (Vitória). 

 

Muriel também trouxe para o seu relato o “virar gente” como concepção do que 

seria o homem humanizado. Atraído por sua sinceridade, reconheceu em Zorbás um 

“exemplo de humano”, “comprometido e honesto”, que sabe amar, sofrer e dançar. Ele 

“não é egoísta”, “afirma sua vontade, mas sem negar o outro”. Zorbás “foi se tornando 

gente”, afirmou, porque “viveu de tudo sem mentir para si mesmo”, sem medo de 
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assumir, sinceramente, suas características: “não é bom nem mau, nem demasiado 

verdadeiro ou falso, é sincero com ele mesmo”. “Essa é a boa meta, é um desejo, 

deve ser um desejo” para que “de fato eu seja humano e não uma mentira fabricada”, 

concluiu Muriel. 

 

 
 
 
“foi se tornando 
gente, porque viveu 
tudo sem mentir para 
si mesmo” 
 
Viver plenamente é 
assumir a 
humanidade e tentar 
saber o que fazer 
com isso. 
 

Ele é de fato o homem que foi se tornando gente, porque viveu tudo 
sem mentir para si mesmo. Assim Zorbás me mostrou que o homem é 
tudo, todas as possibilidades, e a virtude que mais me chamou atenção 
nele foi sua sinceridade, que o faz um exemplo de humano. Não é bom 
nem mau, nem demasiado verdadeiro ou falso, é sincero com ele 
mesmo. E essa é uma boa meta, é um desejo para a minha formação, 
para que eu seja humano e não uma mentira fabricada (Muriel). 
 
Viver plenamente é assumir a humanidade e tentar saber o que fazer 
com isso. Tentar saber o que fazer com os defeitos, com as 
qualidades, ou seja, com os potenciais e propriedades do que é ser. 
Para isso, a melhor maneira de crescer e ser, de verdade, é eu ser 
honesto comigo mesmo (Muriel). 
 
Aprendi que, talvez, ser livre seja assumir o que sou, de forma sincera, 
o que pode possibilitar uma melhor formação, me formar melhor, ou 
mais completo e humano (Muriel). 

 

Já Mirtes, ainda que muito timidamente, também apontou para um caminho de 

humanização, ou seja, viver a afetividade sem medo de experimentar suas dores. 

“Isso é vida. Essa é a resposta”, insinuou.  

 

 

“as dores 

experimentadas...” 

As idas e vinda afetivas de Aléxis, que é dono de si. Livre, despojado e 

responsável. As dores experimentadas e tão pouco esperadas. Isso é 

vida. Essa é a resposta (Mirtes). 

 

Alice, ressaltando a qualidade do romance de Kazantzákis em retratar 

personagens e situações que expõem “a vida como ela é”, isto é, humanamente 

repleta de “paixões”, maldades e bondades como “vaidade”, “inveja”, “vingança”, 

“desesperança”, “mentira”, “amor”, “esperança” e “compaixão”, destacou que “Zorbás 

reconhece essa amplitude do ser humano” e, por isso, lança-se à vida para 

“experienciá-la” sem a intenção, no entanto, de “teorizar”, ainda que não deixe de 

refletir sobre as experiências vividas.  

Acrescentou, porém, que o homem “pode até ser domesticado com o tempo e 

com o amadurecimento”, mas “sem deixar de ser animal”, referindo-se a uma 

concepção imprescindível ao jeito de viver do Zorbás, ou seja, Alice, assim como o 

personagem, não se esqueceu de incorpora ao ser “gente” o reconhecimento da nossa 

animalidade. 
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“Dentre tantas discussões realizadas”, chamou especial atenção de Ronaldo a 

seguinte imagem produzida pelo grupo: “o processo de humanização comparado a 

uma cruz”. Recordou, então, que os participantes chegaram ao consenso de que, 

embora a humanização “leve para o alto”, “mudando a visão sobre o Homem 

(verticalização)”, não podemos prescindir da “horizontalidade” para continuarmos 

humanos, o que significa não perder o vínculo com a realidade. 

 

“A humanização 

exige reflexão e 

atitude” 

 

Essa imagem é importante para que aqueles que optaram por entrar 

nesse caminho de reflexão e atitude não se sintam superiores aos 

demais. A humanização exige reflexão e atitude. Na falta de uma 

dessas realidades, o processo está falho. 

 

Desse modo, valorizando a reflexão humanizadora do Laboratório de 

Humanidades, ao mesmo tempo em que alerta para os perigos desumanizadores de 

posturas possivelmente arrogantes, Ronaldo reconheceu o Laboratório como “uma 

oportunidade de vir à superfície para respirar e tomar fôlego”, “um espaço”, cada vez 

mais raro, “para se pensar sobre a condição humana”, que “tira do lugar comum”, que 

faz “questionar” e tomar “atitudes” para “mudar a realidade” onde se “está inserido”. 

Assim, diante do exposto, alistamos então os três conjuntos de temas que 

emergiram do aprofundamento nos Relatos de Experiência em relação às percepções 

decorrentes da participação no Laboratório de Humanidades nos ciclos que discutiram 

os romances “Admirável Mundo Novo” (Aldous Huxley) e “Vida e Proezas de Aléxis 

Zorbás” (Níkos Kazantzákis): 

A. Considerações sobre a dinâmica do Laboratório de Humanidades: o “gerar dúvidas 

nas minhas certezas”, o “aprender a partir da experiência do outro” e o “movimento 

contínuo de desestruturação e reconstrução dos conceitos”. O impacto da leitura 

compartilhada e a redescoberta da literatura.  

B. Repercussões da experiência no Laboratório de Humanidades: inquietações, 

incômodos, aprendizagens, transformações, mudanças de opinião e postura. 

C. Humanizar-se e humanizar o outro: concepções, percepções e caminhos possíveis. 
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4.3 - História Oral de Vida: 

4.3.1 - Apresentação dos Colaboradores: 

 

Seguindo o estabelecido no projeto de pesquisa, 25 dos 61 integrantes dos 

ciclos que discutiram os romances Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) e Vida e 

Proeza de Aléxis Zorbás (Níkos Kazantzákis) tornaram-se aptos e foram convidados a 

participar da pesquisa como colaboradores nas entrevistas de História Oral de Vida, 

uma vez que, além de estarem pela primeira vez no Laboratório de Humanidades, 

pertenciam à área da saúde como estudantes e/ou profissionais. 

Desses 25, 11 aceitaram o convite, porém dois desistiram. Um dos desistentes, 

aluno do 2º ano do curso de Medicina, chegou a marcar data e horário, mas além de 

não comparecer ao local combinado, não mais respondeu aos e-mails enviados. A 

outra participante do LabHum, uma fonoaudióloga mestranda da Unifesp, depois de 

vários contatos por e-mail a fim de conciliar agendas, do mesmo modo não mais 

retornou as mensagens.  

Dessa maneira, nove entrevistas foram efetivadas, realizadas entre novembro 

de 2012 a março de 2013. Sete mulheres e dois homens participaram, sendo quatro 

graduandos do curso de Enfermagem; duas mestrandas (uma fonoaudióloga e outra 

fisioterapeuta); e três participantes livres, isto é, pessoas da comunidade sem 

interesse imediato na obtenção de créditos: duas psicólogas e uma pedagoga também 

formada em fonoaudiologia. Quanto à faixa etária, essa foi bastante representativa, 

com integrantes na casa dos 20, 30, 50 e 60 anos. 

Relacionamos a seguir, pela ordem em que foram realizadas as entrevistas, os 

pseudônimos escolhidos, as idades no momento da entrevista, as relações com a área 

da saúde, mês e ano das entrevistas, e o tempo transcorrido entre a participação no 

Laboratório de Humanidades e a realização das mesmas. Antes, porém, é preciso 

esclarecer que os quatro graduandos (Luísa, Sofia, Bruno e José), inscritos pela 

disciplina eletiva, participaram somente dos encontros que discutiram o romance 

Admirável Mundo Novo, cujo ciclo terminou em outubro, mês que determinou, para 

eles, a contagem de tempo. Para os demais, considerou-se dezembro de 2011. 

 ANA CRISTINA, 25 anos, fonoaudióloga, mestranda, com entrevista realizada em 

novembro de 2012, 11 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 

 

 VITÓRIA, 38 anos, fisioterapeuta, mestranda, com entrevista realizada em 

novembro de 2012, 11 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 
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 LUÍSA, 32 anos, graduanda do curso de Enfermagem, com entrevista realizada em 

novembro de 2012, 13 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 

 

 SOFIA, 25 anos, graduanda do curso de Enfermagem, com entrevista realizada 

em dezembro de 2012, 14 meses depois de encerrada sua participação no 

LabHum. 

 

 IRACEMA, 68 anos, participante livre, formada em Pedagogia, Letras e 

Fonoaudiologia, com entrevista realizada em dezembro de 2012, 12 meses depois 

de encerrada sua participação no LabHum. 

 

 LAÍS, 30 anos, participante livre, psicóloga, com entrevista realizada em fevereiro 

de 2013, 14 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 

 

 BRUNO, 23 anos, graduando do curso de Enfermagem, com entrevista realizada 

em fevereiro de 2013, 16 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 

 

 MARIA, 54 anos, participante livre, psicóloga organizacional, com entrevista 

realizada em março de 2013, 15 meses depois de encerrada sua participação no 

LabHum. 

 

 JOSÉ, 32 anos, graduando do curso de Enfermagem, com entrevista realizada em 

março de 2013, 17 meses depois de encerrada sua participação no LabHum. 

 
 

Fazendo parte da imersão nas narrativas transcriadas pela metodologia da 

História Oral de Vida, foram redigidas as seguintes apresentações dos colaboradores 

baseadas não somente em suas nas trajetórias de vida, mas relembrando fatos 

marcantes de suas participações nos encontros do Laboratório de Humanidades, além 

de peculiaridades da relação pesquisador-colaborador estabelecida no percurso da 

metodologia: 

 
 
ANA CRISTINA 

Eu sempre achei que aconteceu um desvio na 

minha vida, porque eu deveria ter sido artista, 

qualquer coisa assim, e não fui. 

 

Amante da música, Ana Cristina toca piano desde criança. No momento do 

vestibular quase prestou Psicologia, mas mudou de ideia na última hora optando por 
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Fonoaudiologia, profissão pela qual se apaixonou, sobretudo porque gosta do contato 

com pacientes. Por demonstrar uma “sensibilidade aguçada”, como ela mesma 

declarou, com sete anos começou a fazer terapia.  

Inscrita como aluna regularmente matriculada na pós-graduação, participou da 

discussão dos dois romances e entregou o relatório para obtenção de créditos. No 

decorrer dos dezesseis encontros, no entanto, praticamente não se manifestou. Além 

de se apresentar no primeiro dia, e de pronunciar duas ou três palavras na sexta 

reunião, só falou de verdade no último instante, quando deu um depoimento 

emocionado nas histórias de convivência. 

Solicitada para escolher um pseudônimo, foi bastante direta: Ana Cristina! “Eu 

quase recebi esse nome quando nasci”, justificou. Por outro lado, parece que o 

processo de leitura e aprovação da transcriação não foi tão fácil assim. Ao receber o 

texto para uma leitura inicial, prometeu ler, corrigir e aprovar em no máximo três dias, 

pois havia terminado o Mestrado e estava voltando para sua cidade natal. Mas Ana 

Cristina só retomou contato, por e-mail, mais de três meses depois, dizendo que 

embora tivesse se atrapalhado com a mudança, “tinha lido com bastante calma e que 

achava, sinceramente, que nenhuma modificação deveria ser feita”. 

Porém, esse sumiço não me surpreendeu nem um pouco.  

Como entrevistador inexperiente, confesso que no dia da entrevista me 

encontrava bastante ansioso. Na verdade, estava inseguro e com medo de não 

conseguir estabelecer uma conversa minimamente interessante, pois aquele encontro 

inauguraria a série das nove entrevistas a serem realizadas para o projeto. Além disso, 

depois de praticamente um ano sem ver Ana Cristina pessoalmente, eu não me 

lembrava claramente de sua fisionomia, ainda mais porque ela fora uma participante 

bastante discreta. Lembrava-me apenas que era uma moça alta e bonita, de longos 

cabelos castanhos, mas que no LabHum parecia tão impassível e desinteressada que 

cheguei a duvidar que tivesse mesmo aceitado o convite para participar da pesquisa.  

Por sorte, no dia e local combinados, de repente vejo alguém na rua acenando 

de longe e me chamando pelo nome. Inesperadamente simpática, me senti acolhido 

por aquela moça falante, que na entrevista não se mostrou em nenhum momento 

hesitante ou insegura. Sua disponibilidade era tamanha que fiquei tranquilo e a 

conversa fluiu naturalmente.  

Confesso, porém, que no início da entrevista, achando que deveria assumir 

meu papel de pesquisador, fiz perguntas demais, interrompendo algumas vezes sua 

linha de raciocínio. Ana Cristina, entretanto, no controle da situação, simplesmente 

desconsiderou uma por uma das minhas investidas, o que me fez ficar calado, e um 
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tanto constrangido. Constrangimento esse que, no processo de transcrição e 

transcriação da entrevista, só aumentou. E o aprendizado também.  

Fiquei constrangido porque percebi que não precisava interromper tantas 

vezes, e que isso fazia parte do meu comportamento ansioso e inseguro. Por outro 

lado, na transcriação, para mim ficou evidente o quanto ela sabia o que queria dizer, 

ainda que sua fala não fosse planejada. É que no calor do momento, ao organizar sua 

vida em palavras, naturalmente Ana Cristina foi compreendendo sua própria história. O 

fato é que ela não se armou nem se protegeu. Muito menos deu espaço para que eu a 

impedisse de expor suas fragilidades.  

Por isso repito: não me estranhou sua demora, arriscando mesmo a dizer que 

ela, interpelada com o que soube de si a partir da leitura de sua própria narrativa, ficou 

profundamente dividida entre aprovar ou reprovar tudo, ou quase tudo. No final, 

porém, parece que Ana Cristina se aprovou inteira. 

 

 

VITÓRIA 

Mas eu sobrevivi, não desisti. E acho que não 

enrijeci, pois a minha história de vida tem me 

ajudado no sentido de me humanizar, de 

entender as necessidades dos outros. 

 

Interessante que tanto Vitória, como outros dois colaboradores da pesquisa, 

além de profissionais da saúde, se dedicam à música. Ela é musicista e professora de 

piano, mas na hora do vestibular optou inesperadamente pela Fisioterapia. Depois de 

formada, prestou concurso público e ingressou na Escola Paulista de Medicina, indo 

trabalhar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo. Na UTI, depois 

de desenvolver um estudo sobre a qualidade da assistência, ingressou no Mestrado e 

se inscreveu no Laboratório de Humanidades para obtenção de créditos. Acompanhou 

integralmente a discussão dos dois livros do semestre e teve participação ativa nos 

encontros. 

Vitória foi a segunda participante que entrevistei, e o que mais me marcou foi 

sua objetividade, pois por pouco não fiquei paralisado. “Meu nome é Vitória, tenho 

trinta e oito anos, e sou fisioterapeuta. Casada há quinze anos, tenho um filho de seis”. 

Disse também que os pais foram professores da escola pública, que trabalhava na 

Escola Paulista de Medicina e que começou a estudar música e piano aos quatro anos 

de idade, tentando encerrar, com essas poucas palavras, a sua história de vida. 
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Porém, inspirado pelo o que aconteceu na entrevista com Ana Cristina, quando 

me senti um falastrão, optei por deixá-la seguir livremente. Mesmo porque, afinal de 

contas, ela estava indo direto ao ponto, contando detalhes preciosos de tudo o que 

mais lhe impressionara na leitura e discussão dos romances. Mas eu não podia – e 

não queria – que a conversa com Vitória se transformasse numa entrevista sobre os 

percursos desumanizadores do seu trabalho, já que predominava, até certo momento, 

a fisioterapeuta do Hospital São Paulo, preocupada com o bem-estar dos seus colegas 

e pacientes, e que no Laboratório de Humanidades se preocupara, sobretudo, com as 

questões da Humanização em Saúde. 

Mas eis que de repente, estimulada por uma pergunta sobre sua história com a 

música, falou: “olha, tem coisas que marcam, marcam muito. Meu pai sempre teve o 

sonho do carro zero, e o sonho dele era comprar um Corcel”, relembrando o sacrifício 

dos pais que abdicaram dos próprios sonhos para que ela tivesse um piano para 

prosseguir nos estudos de música. Foi a partir desse momento, então, que Vitória se 

permitiu abandonar as formalidades, assumindo um tom mais emocionado e 

confessional, o que certamente se refletiu nas considerações sobre sua experiência no 

Laboratório de Humanidades. 

No final, depois de transcriada a entrevista, sem hesitação ela aprovou o texto 

quase que na íntegra, indicando somente pequenas alterações de estilo. 

 

 

SOFIA 

Mas a Enfermagem mexeu mesmo comigo! Eu 

não era assim, eu não chorava. Essa parte 

sentimental eu ignorava, eu reprimia. Para mim 

era feio mostrar os sentimentos. 

 

Formada anteriormente em Violino Clássico pela Faculdade de Música da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), de certo modo Sofia ainda se adaptava à 

reviravolta que ela mesma provocara em sua vida quando trocou o mundo das artes, 

em que “imperava o ego e a vaidade”, pela área da saúde, onde se “prioriza o 

cuidado” e “o prestar atenção no outro”. Cursando, então, o 2º ano de Enfermagem, 

Sofia escolheu o Laboratório de Humanidades dentre as disciplinas eletivas oferecidas 

pela Unifesp no segundo semestre de 2011, participando integralmente das 

discussões do romance Admirável Mundo Novo. 

Como observador participante, procurei me concentrar ao máximo nas pessoas 

e em tudo o que acontecia nas reuniões dos ciclos pesquisados. No entanto, eu 
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sequer me lembrava da fisionomia de Sofia ao receber sua mensagem aceitando 

participar da pesquisa. Como ela, outros participantes também permaneceram 

absolutamente calados no LabHum, mas nem por isso eu havia me esquecido 

completamente deles. Constrangido, não tive como deixar de mencionar meu 

embaraço no momento em que acertávamos os últimos detalhes do encontro.  

Contudo, mesmo na hora da entrevista, custei a acreditar que aquela jovem de 

25 anos tivesse mesmo participado das reuniões, pois continuei a não reconhecê-la. 

Sofia, por sua vez, sempre risonha e vivamente interessada em colaborar, foi aos 

poucos me fazendo crer que estivera, sim, presente, e, para a minha surpresa, de 

maneira bastante crítica e atenta, uma vez que não deixou de opinar, questionar e 

analisar o Laboratório de Humanidades sem deixar de transparecer, no entanto, o 

quanto também fora atingida pelas reações dos colegas e pelas próprias reflexões e 

afetos suscitados pela dinâmica do grupo. 

No final, sem qualquer ressalva, Sofia aprovou integralmente o texto final, 

sendo que a escolha do pseudônimo e a validação da transcriação ocorreram de 

maneira bastante rápida e tranquila. 

 

 

IRACEMA 

Sabe a ideia que eu tenho? Que eu sou um 

peixe em piracema. Eu tenho 68 anos e minha 

vida inteira foi assim, um peixe que nada contra 

a corrente. 

 

O fato é que ela sempre se destacou nos encontros do Laboratório de 

Humanidades. Mesmo que só observando, a senhora de 67 anos não passaria 

despercebida diante de um grupo cuja maioria ocupava a casa dos vinte. Além do 

mais, Iracema foi bastante participativa, com depoimentos sinceros e emocionados, 

expondo com convicção e clareza as muitas reflexões que os romances e as 

intervenções dos colegas foram lhe suscitando. 

Interiorana de Santo André no tempo em que o ABC paulista ainda era 

considerado interior, Iracema formou-se primeiro professora no antigo Normal para 

depois desafiar os pais ingressando no curso de Pedagogia da Universidade de São 

Paulo (Usp). “Você pode ir mas, se não der certo, não volte porque você não tem mais 

família”, disse-lhe o pai, ainda mais porque ela fora para o conjunto residencial dos 

alunos, o Crusp, “indo morar com gente que nunca tinha visto antes”. “Era uma coisa 

terrível!”, enfatizou Iracema, que depois de ingressar na Universidade conheceu o 
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futuro marido, casou-se, prestou o segundo vestibular para Letras, teve dois filhos e, 

nos anos 70, desquitou-se para protagonizar outro escândalo familiar. 

Confesso que desde que conheci Iracema quis entrevistá-la. Por sua vasta 

experiência na Educação, fiquei curioso pelas reflexões que ela poderia fazer sobre a 

metodologia do Laboratório de Humanidades. Havia decidido que iria entrevistá-la de 

qualquer maneira, mesmo sabendo que não pertencia à área da saúde, o que me faria 

desrespeitar um dos critérios de inclusão estabelecidos no projeto.  

Porém, para minha satisfação, tomando cafezinho com a turma antes de algum 

encontro, Iracema me contou que em certo momento da vida resolvera mudar de 

profissão, formando-se fonoaudióloga pela PUC de São Paulo. É verdade que não se 

identificou com a profissão, atuando em consultório particular por cerca de um ano, 

mas isso já foi o bastante para que eu passasse a considerá-la apta para a pesquisa. 

Entrevistada poucos dias antes do Natal de 2012, portanto um ano depois de 

encerradas as discussões do ciclo do “Zorbás”, o encontro com Iracema foi o mais 

diferente, principalmente porque não ocorreu, como os demais, nas dependências da 

Universidade. O fato é que sendo a mais velha – não idosa, como faz questão de  

frisar –, e por não fazer parte da comunidade Unifesp-EPM, morando também distante 

do complexo universitário, Iracema quis ir à minha casa, que é próxima ao metrô e de 

fácil acesso. 

Todavia, no dia e na hora marcada, caiu uma forte tempestade de verão e 

Iracema chegou ao nosso ponto de encontro muito molhada. Enquanto se refazia, quis 

tomar um café expresso e conversar um pouco. Quase uma hora depois, apoiada em 

meu braço, caminhamos até minha casa enquanto ela me contava pormenores de sua 

rotina. E então, uma vez acomodados no sofá da sala, pedi licença para ligar o 

gravador e continuarmos naturalmente a conversa. Talvez pela espontaneidade da 

situação essa tenha sido a mais longa das entrevistas. Posso realmente dizer que 

Iracema me contou sua vida, sem poupar detalhes e segredos. 

Quanto ao Laboratório de Humanidades, especificamente, a colaboradora 

discorreu pouco, sem revelar grande entusiasmo e repercussões pessoais. Sempre 

comparando o LabHum às experiências vividas nas graduações que cursou, e apoiada 

nos longos anos de experiência profissional como pedagoga e professora de 

português, teceu críticas à metodologia do Laboratório, embora tenha se 

impressionado positivamente com o nível de envolvimento das pessoas e como os 

participantes “avançaram no processo dentro do Laboratório de Humanidades”. 

Passados então alguns meses, quando lhe entreguei a primeira versão do 

texto, Iracema ficou de retornar em breve. Entretanto, depois de seis meses, ela ainda 

não havia entrado em contato. Envolvido com as demais entrevistas e transcriações, 
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também não a procurei. Mas já preocupado, e porque iria apresentar o andamento da 

pesquisa nos Seminários do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde 

(CeHFi), liguei para cobrar uma posição sobre sua aprovação. 

Sempre muito sincera e afetuosa, confessou que havia lido o texto no mesmo 

dia que o recebeu, mas que não havia gostado da pessoa que viu ali retratada. 

Enfatizou que não era nada com o meu trabalho, mas que sentiu um estranhamento, 

um sentimento de que sua vida fora sem graça e medíocre. Mas que se cobrava todos 

os dias uma solução, mesmo porque havia deixado os papéis visíveis sobre a mesa do 

escritório. Tentando então dissuadi-la, disse-lhe que, ao contrário, ela era uma mulher 

sempre a frente do seu tempo, “um peixe em piracema” – como Iracema mesma se 

definira – que a “vida inteira” nadara “contra a corrente”. Prometendo assim reler a 

transcriação, encerramos o telefonema. 

Surpreendentemente, entretanto, no mesmo dia Iracema ligou com a 

transcriação lida e corrigida. Afirmou que o distanciamento havia sido muito bom, pois 

passara a gostar da pessoa que viu, e que finalmente se aceitara. Marcamos, dessa 

maneira, um encontro para a semana seguinte, quando me ditou pequenas alterações 

referentes, sobretudo, à forma da escrita. Sobre o conteúdo, alterou pouco, suprimindo 

principalmente um parágrafo em que julgou ter sido dura demais em relação à 

coordenação do Laboratório de Humanidades. 

 

 

LUÍSA 

Nós somos feitos de carne e osso. Mas Deus é bom! 

[...] Foi tudo muito difícil. Mas eu repetia: ‘Deus me 

ajuda, Deus me honra, Deus me justifica’. 

 

Luísa começou a trabalhar com treze anos, primeiro em casa de família, depois 

como garçonete, balconista e auxiliar de escritório. Mas desde pequena queria ser 

Enfermeira, “talvez por ter sido uma criança muito doente”. Apesar das dificuldades 

financeiras, no entanto, nunca desistiu de sua vocação: concluiu o segundo grau, fez 

curso de Auxiliar de Enfermagem, passou em concurso público e ingressou na área da 

saúde. 

Tempos mais tarde, contrariando todas as expectativas, especialmente dos 

colegas de trabalho, e após quatro longos e penosos anos de cursinho, passou no 

vestibular e ingressou na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São 

Paulo, instituição que já trabalhava como Auxiliar de Enfermagem há mais de seis 

anos. “Foi tudo muito difícil”, mas “Deus me ajuda, Deus me honra, Deus me justifica”, 
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modulou Luísa, demonstrando o quanto é “firme” nos seus “valores de crença”, como 

faz questão de enfatizar. 

Nas reuniões do Laboratório de Humanidades quase não falou. Na verdade, 

sairia praticamente despercebida se não fosse por uma única fala no terceiro encontro, 

mas emocionada e contundente. Desabafando sobre um tipo de preconceito às 

avessas que uma pessoa pode sofrer quando, por exemplo, resolve se “casar virgem” 

e assumir “a diferença até o fim”, Luísa deixou de estar ali como mera testemunha, 

pois, ao tomar a palavra para apropriar-se da sua diferença, abandonou a postura de 

forçosa invisibilidade e marcou definitivamente sua participação naquele ciclo.  

Depois disso, embora não tenha mais emitido opinião, uma nova atitude 

corporal e um novo olhar interessado passaram a realçar sua presença nas reuniões. 

Provavelmente motivada pela aceitação e repercussão positiva de sua fala, e sabendo 

naturalmente que eu participava do LabHum também como pesquisador, Luísa em um 

dos encontros disse que gostaria de me “ajudar no trabalho”. Por isso não fiquei 

surpreso quando recebi sua mensagem aceitando partilhar sua experiência. 

A transcriação e a aprovação final do texto ocorreram sem dificuldades, 

embora tenha demorado bastante para retornar minhas mensagens cobrando uma 

posição. Justificando atribulações no estágio que realizada, retornou dizendo que 

havia finalmente conseguido ler com calma e que aprovava o texto na íntegra e sem 

ressalvas. O nome fictício escolheu de imediato enquanto assinava o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

LAÍS 

A espiritualidade acaba sendo o meu centro, 

embora eu não pretenda misturar as coisas. 

 

Sonhando ser professora, seu primeiro emprego foi alfabetizando crianças. Na 

hora de ir para a faculdade, escolheu Letras, mas desistiu ainda no primeiro semestre. 

Inesperadamente, desesperançada com a ideia de lecionar, e romanticamente 

inspirada na primeira “professorinha”, que no segundo grau reencontrou lecionando 

Psicologia, resolveu ser psicóloga, carreira na qual se formou e se encontrou 

definitivamente.  

Em fevereiro de 2013, Laís foi a sexta participante a me contar sua história de 

vida, sendo que fiquei impressionado pelo quanto ela ainda se mostrava vivamente 

afetada pela experiência do LabHum. Porém, quanto a sua trajetória, Laís se 
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concentrava quase que exclusivamente no profissional, o que me deixou inicialmente 

um tanto apreensivo.  

Mas de repente, porém, ao perguntar sobre a religiosidade de sua mãe, e ao 

comentar sutilmente que tínhamos falado pouco da sua família, Laís passou a refletir 

sobre a própria espiritualidade e os conflitos familiares e profissionais que            

envolveram – e envolvem – sua prática religiosa, o que tornou a conversa muito mais 

reveladora.  

Nesse sentido, é interessante destacar que enquanto o pesquisador achava 

que Laís havia se escondido na profissão e nos relatos sobre o Laboratório de 

Humanidades, ela mesma se ressentia por ter se exposto demais na entrevista. Isso 

ficou claro no final do processo, já que a aprovação do texto não foi facilmente 

resolvida.  

Confessou-me, em conversas presenciais e por e-mail, que realmente estava 

tendo dificuldades e que não imaginava que fosse tão difícil se debruçar sobre a 

própria história. Comentou que não gostou do jeito que falou de si, que suas palavras 

pareciam às vezes “exageradas” e “extremistas”.  

Finalmente, depois de muitas alterações de estilo e conteúdo, aprovou a 

transcriação cerca de dois meses depois de ler a primeira versão, e escolheu o 

pseudônimo Laís, justificando que esse foi “o primeiro nome que lhe veio à cabeça”. 

 

 

MARIA 

Tomava café e ficava assim parada, bem 

devagar. Eu tinha acabado de perder minha 

mãe, estava meio triste... Vou ficar aqui 

olhando as árvores... Minha vida sempre foi 

trabalho, trabalho, trabalho... Fazia tempo que 

eu não parava para fazer uma coisa minha. 

 

Na sua resposta por e-mail aceitando participar da pesquisa, Maria enfatizou 

que seria um “prazer”, embora ela fosse uma “psicóloga organizacional”, que não tinha 

“formação psicanalítica”, “não fazia”, portanto, “as análises que se faziam nos 

encontros”. Também ao chegar para a entrevista, falou que não sabia direito o que 

estava fazendo ali, que não tinha nada ou quase nada a dizer, pois era uma pessoa 

simples, filha de imigrantes operários da Mooca. 

Das entrevistas realizadas, o encontro com Maria foi certamente um dos mais 

marcantes. É que embora muito parecido com os demais, ou seja, uma conversa 

amigável sobre a vida em geral e a experiência de ter participado das discussões dos 
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livros Admirável Mundo Novo e Vida e Proezas de Aléxis Zorbás, senti que havia certo 

descompasso em sua fala.  

É que no desenrolar da narrativa, sobretudo quando comentava serena e 

fleumaticamente sobre o filho, o marido, sua recente aposentadoria, o falecimento da 

mãe, e o prazer de simplesmente poder tomar um cafezinho em paz contemplando a 

natureza, seus olhos pulsavam prestes a explodir de emoção, enquanto sua voz 

permanecia inabalável. Como um quadro pintado, esse descompasso, essa sensação 

de que Maria parecia um vulcão na iminência de entrar em erupção, permaneceu 

comigo como algo intangível e misterioso.  

Ao transcrever a gravação e transcriar sua fala, entretanto, nada parecia 

justificar tal percepção, o que não significou, naturalmente, que sua narrativa tenha 

sido desinteressante. Muito pelo contrário, foi rica em reflexões e depoimentos de 

aprendizado e transformação. Por outro lado, reconheço que não tive recursos, que 

não soube como fazer, ou tive receio de incluir esse meu sentimento no texto final 

aprovado. Pois isso não seria invasivo demais? Ela admitiria, daria como certo, 

aceitaria essa minha interpretação dos seus olhares sutis?  

Mas que seus olhos pulsavam, pulsavam... 

Enfim, o encontro com Maria aconteceu 15 meses depois de encerrados os 

encontros do semestre. Nesse tempo, ela continuou no Laboratório de Humanidades 

nas discussões de mais quatro livros: Os anos de Aprendizado de Wilhelm Meister 

(Johann Goethe), O Vestido de Noiva (Nélson Rodrigues), Anna Kariênina                      

(Liev Tolstói) e O Coração das Trevas (Joseph Conrad). E quando lhe pedi que 

escolhesse um pseudônimo, resolutamente disse: Maria, o que me soou como mais 

uma afirmação da pessoa simples que ela se dizia ser, que “não fazia as análises que 

se faziam nos encontros”, mas que, a despeito disso, desperta e sensibilizada pela 

descoberta de um jeito novo de olhar e pensar a vida, estivesse em erupção, gestando 

uma nova e resoluta mulher. 

 

 

BRUNO 

Acho que eu encontrei na Enfermagem uma 

parte da atenção que precisava, pois ao dar 

atenção ao outro a gente recebe atenção. 

 

Demonstrando grande envolvimento pela história e pela discussão, Bruno se 

manifestou diversas vezes nos encontros do LabHum. Com a mesma vivacidade, 

contribuiu para a pesquisa ao falar livremente sobre sua vida. Cursando na época o 2º 
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ano do curso de Enfermagem, escolheu o Laboratório de Humanidades como 

disciplina eletiva, não participando, assim, das discussões do “Zorbás, o Grego”, ciclo 

não previsto na carga horária da graduação.  

A entrevista com Bruno foi a sétima da série e transcorreu tranquilamente. Sem 

rodeios, iniciou falando seu nome, idade (23 anos), data de nascimento, signo e 

ascendente zodiacal. O nome completo dos pais, da irmã mais velha, a cidade onde 

nasceu no Paraná, e o motivo pelo qual a família se mudou para São Paulo. Embora 

tenha tido uma infância boa, confessou que a adolescência foi um tanto conturbada, 

pois teve que lidar com o desaparecimento do pai, com a nova união conjugal da mãe 

e, ao mesmo tempo, com a descoberta da sua homossexualidade. 

Entretanto, apesar dos temas delicados, em nenhum momento se mostrou 

constrangido, inseguro ou hesitante. Ainda que bastante objetivo, mostrou-se 

naturalmente afetuoso, desarmado, e francamente disposto a colaborar com a 

pesquisa. Pelo o que me lembrava dele nos encontros do LabHum, não fiquei 

surpreso, mas certamente não imaginava encontrar um rapaz tão sincero, que tratasse 

com naturalidade questões bastante íntimas e nada fáceis de lidar e compreender. A 

impressão que ficou é que Bruno prefere não se esconder, encarando as próprias 

angústias ao invés de jogá-las para debaixo do tapete. 

Envolvido com as demais entrevistas, demorei cerca de cinco meses para 

transcrever e transcriar a fala de Bruno. Mas uma vez em suas mãos, resolveu logo a 

questão: “não precisa mudar nada”, escolhendo “Bruno” como pseudônimo enquanto 

assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

JOSÉ 

Praticamente não durmo, durmo uma noite sim 

e uma noite não. Mas nunca dormi na aula, 

desde o primeiro ano coloquei isso na cabeça, 

que eu não dormiria na sala para criar 

resistência. Afinal, essa escolha foi minha! 

 

Inscrito na disciplina eletiva, José participou apenas da discussão do Admirável 

Mundo Novo, e falou uma única vez durante os encontros, quando se apresentou 

dizendo que estava ali para obtenção de créditos e porque gostava de literatura. Na 

verdade, fiquei surpreso quando recebi sua mensagem aceitando participar, pois tinha 

apenas uma vaga impressão de sua fisionomia. Por isso, no dia marcado para o nosso 
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encontro, fiquei um tanto apreensivo, mas nos reconhecemos de imediato e tudo 

transcorreu naturalmente. 

Na ocasião da entrevista, em março de 2013, José tinha 32 anos e acabara de 

iniciar o 4º ano de Enfermagem. Casado, com um filho de 11 anos, contou que morava 

em São Paulo há duas décadas, desde que a mãe resolvera migrar do interior da 

Bahia após o falecimento do pai. Sobre a infância, disse que não se recordava 

praticamente de nada, acreditando que essa fase da vida lhe “acrescentou muito 

pouco”. Lembrou vagamente que ajudava a mãe vendendo sorvete na feira e que ela 

sempre fora o sustento da casa. 

Terminada a conversa, três coisas me ficaram bastante marcadas no contato 

com José: que dentre os entrevistados ele era o de origem mais humilde; que ele tinha 

uma enorme disposição para o trabalho e praticamente não dormia; e que fizera dos 

livros a sua distração predileta. “Eu gosto de ler como passatempo”, afirmara, 

destacando uma quantidade enorme de autores clássicos que já havia lido. 

Porém, na hora de transcrever as falas e no momento de transcriá-las, o que 

mais me impressionava era o silêncio, o vazio, as poucas palavras de José em relação 

à experiência de leitura e discussão do Admirável Mundo Novo. Realmente, ele não 

tinha quase nada a dizer.  

Confesso que fiquei inicialmente decepcionado. Precipitadamente, julguei-o 

mal, achando talvez que sofresse de uma espécie de vício, uma má qualidade que o 

fizesse consumir livros compulsivamente e sem nenhum proveito, do mesmo modo 

como se faz palavras-cruzadas ou se joga paciência. 

Mais tarde, porém, trabalhando na transcriação, e passados alguns meses, fui 

percebendo que o participante, na verdade, se destacava dos demais não porque era 

tomado por insights inteligentes e humanizadores, mas por sua enorme disposição, 

determinação e vontade de aprender, qualidades que muito lhe ajudaram a chegar 

aonde chegou. Além disso, não pude deixar de reconhecer nele uma especial 

capacidade de se deixar afetar pelas histórias que lia, ainda que não soubesse, ou não 

conseguisse, verbalizar tudo claramente.  

Todavia, seria impossível imaginar que José, com 32 anos, casado, com um 

filho adolescente, cursando Enfermagem numa faculdade pública e integral, na qual só 

conseguiu ingressar depois da quinta chamada pelo sistema de cotas, não precisasse 

trabalhar à noite para sustentar a família. Ou seja, entre plantões noturnos e estudos, 

permanecia frequentemente de 30 a 36 horas sem dormir. E mesmo assim, exausto e 

insone, participou de todos os encontros, assim como se esforçava ao máximo não 

apenas para concluir a graduação, mas para se tornar um excelente enfermeiro. 
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“fico acordado a noite 

inteira” 

 

 

“de 30 a 36 horas 

sem dormir” 

 

É que eu passo o dia na faculdade e, se nesse dia tenho que 

trabalhar, eu fico acordado a noite inteira. Mas aí, no dia seguinte, 

tenho que estar aqui novamente, ou seja, fico de 30 a 36 horas sem 

dormir. [...] Além disso, eu estudo em todos os finais de semana, 

estudo nos feriados, nas férias, na greve... Eu deixei de aproveitar 

muita coisa! Eu queria ler um livro que não fosse da área da saúde, 

mas não dá tempo. As revistas eu deixei de lado, a literatura, o meu 

mundo se tornou a Enfermagem. Claro que todo esse esforço interfere 

na minha casa. Minha mulher no começo achou ruim, mas como eu 

faço uma faculdade boa ela tenta entender. 

 

Dissolvendo, assim, alguns dos meus preconceitos, fui aos poucos percebendo 

que o aparente vazio em relação ao livro, por si só, não era capaz de indicar uma má 

qualidade da experiência de José. Na verdade, decorridos tantos meses do ciclo 

estudado, outros colaboradores também haviam se referido pouco às obras discutidas, 

fixando-se mais na metodologia do Laboratório de Humanidades e nas dinâmicas 

humanizadoras, transformadoras e/ou terapêuticas do grupo. 

Admito, desse modo, que foi somente depois de assumir que havia em mim 

uma postura preconceituosa, e escutar assim com mais atenção e sensibilidade a 

história de vida de José, que pude ampliar não somente a minha compreensão em 

relação ao significado de sua experiência, como pude reconhecer, em mim mesmo, o 

sentido humanizador que os silêncios de José me fizeram questão de pronunciar. 

A entrevista com José foi a última realizada para essa pesquisa. Muito 

envolvido com as demais transcriações, somente depois de seis meses consegui lhe 

entregar o texto para ser conferido. Mas em duas semanas ele já me respondeu por   

e-mail: “Está tudo certo. Não precisa alterar nada não. Eu gostaria de ser chamado de 

José”. Agradecendo, respondi: “achei muito significativo o pseudônimo que escolheu. 

Um nome simples, mas forte e direto como você”.  
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4.3.2 - Cristalização dos Temas: 

Antes de apontar os temas suscitados, destacamos que da imersão nas 

transcriações despontaram, além dos conteúdos relacionados à metodologia e à 

dinâmica do Laboratório de Humanidades, as questões que mais interpelaram os 

colaboradores durante a leitura e discussão das obras: 

 

A. Questões mobilizadoras na leitura e discussão dos romances: 

 Admirável Mundo Novo: 
 

 O livro como uma “crítica ao modelo atual da sociedade”, especialmente nas 

questões do “condicionamento”, “manipulação”, “massificação” e “padronização 

das pessoas”. 

 A fragilidade dos vínculos: “o consumismo nas relações afetivas”. 

 O esforço em “negar o sofrimento” e a indução à “felicidade artificial” a fim de 

preservar a estabilidade do sistema. 

 

 Vida e Proezas de Aléxis Zorbás: 
 

 A disponibilidade do Zorbás em permitir-se “experimentar a vida e vivê-la 

intensamente”. 

 A “liberdade real” do Zorbás.  

 A capacidade do Zorbás em “se apegar somente ao essencial”. 

 A ética do Zorbás como modelo de humanização. 

 

 

B. Temas suscitados nas considerações sobre o LabHum: 

 

Como esclarecido anteriormente, mais do que uma tentativa de sintetizar as 

transcriações, a produção textual apresentada nesse subitem, e o modo como foi 

organizada, surgiu da necessidade de relacionar e correlacionar ideias na intenção de 

dar sentido e compreender interpretativamente os significados das experiências 

vividas no LabHum. 

Em vista disso, cabe ressaltar que esses textos são o produto da imersão nos 

documentos da pesquisa sob a perspectiva de uma Compreensão Interpretativa. 

Depois de redigidos, e em conjunto com as transcriações propriamente ditas, foram 

fundamentais para que novas leituras fossem realizadas, mas dessa vez elencando 
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sistematicamente as questões suscitadas até reuni-las em temas que possibilitassem 

uma melhor compreensão das narrativas. Os temas derivados serão apresentados a 

seguir: 

 

 

Tema 1: A leitura compartilhada na diversidade do Laboratório de 

Humanidades: 

 

“Discutir esses temas no LabHum me fez oxigenar, revisitar coisas que sempre 

me fizeram muito sentido mas estavam adormecidas porque eu não encontrava lugar 

para conversar sobre elas” (Laís). 

 

“Mas acho que se eu tivesse lido sozinho, sem a discussão do grupo, eu não 

teria conseguido chegar ao mesmo patamar de compreensão” (Bruno). 

 

“Na verdade, acho que o livro era só um argumento, um pretexto pra puxar 

tudo o que há na sociedade. Eu gostei porque o Laboratório é uma troca de 

experiências” (José). 

 

“Tem também as opiniões opostas. Aliás, acho que essas são as principais 

porque elas nos fazem rever tudo” (Sofia). 

 

 

ANA CRISTINA 

Claro que escutar as histórias e o que os outros 

tinham a dizer era sensacional, mas era importante 

também para eu conseguir entender melhor o que 

tinha lido. 

 

Achando que fosse cursar uma disciplina como outra qualquer, Ana Cristina se 

disse surpreendida ao se deparar com o Laboratório de Humanidades, algo 

“completamente diferente de tudo o que já fizera na vida acadêmica”. Primeiro porque 

logo de cara viu todo mundo em círculo, um de frente para o outro, e não um de costas 

para o outro. Depois porque se sentiu extremamente à vontade, num momento em 

que, “por mais que tivesse um livro e suas histórias por trás, alguém sempre trazia 

alguma coisa de hoje, da realidade, ou da sua própria história, da sua vida”. Ana 

Cristina confessou que muitas vezes sentiu-se emocionada. 
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No LabHum, “eu não era muito de falar, eu gostava mais de ouvir”. Assim, fez 

questão de observar que no decorrer dos encontros falou uma única vez, e que se 

lembrava exatamente do que falara, que fora sobre o fato de que o maior índice de 

suicídio do mundo era justamente no país com o maior índice de qualidade de vida. 

Tentando justificar sua pequena atuação, salientou que ouvir as pessoas e suas 

histórias é uma característica sua, tanto que seu “objetivo ali era realmente escutar”. 

Destacando que ainda se lembrava das senhoras e de um senhor mais velho, 

disse que adorava escutá-los, pois “no Laboratório tem isso, várias idades, várias 

experiências”. Não é que não se interessasse pelo o que trazia os mais jovens, 

argumentou, mas, até na sua prática clínica, prefere os idosos, tanto que se lembrava 

especialmente do que falava uma “senhorinha” que muito se destacava nas reuniões. 

Mas por não estar habituada a uma linguagem “complicada”, de cunho mais 

poético e filosófico, achou difícil a leitura do Zorbás. Afirmou, por isso, que “o momento 

de compartilhar o livro era fundamental” porque conseguia fazer uma síntese do 

romance. “Claro que escutar as histórias e o que os outros tinham a dizer era 

sensacional, mas era importante também para eu entender melhor o que tinha lido”. 

 

 
 

“o momento de 

compartilhar o livro 

era fundamental” 

 

“eu conseguia 

entender melhor o 

que tinha lido” 

 

Outra coisa, eu achei a linguagem do Zorbás difícil, principalmente 

porque eu não tinha experiência com aquele tipo de leitura. Por isso o 

momento de compartilhar o livro era fundamental pra mim, porque era 

a hora que eu conseguia dar uma compactada no que eu tinha lido. Eu 

sempre tive muita dificuldade de sentar e ficar lendo por muito tempo. 

Eu começo a ler e me dá sono, eu levanto, vou fazer outra coisa, ainda 

mais com uma linguagem complicada. Então foi difícil, porque eu tinha 

que ler. E eu li os dois livros. Claro que escutar as histórias e o que os 

outros tinham a dizer era sensacional, mas era importante também 

para eu conseguir entender melhor o que tinha lido. Por isso eu acho 

que saí do Laboratório uma pessoa melhor pessoalmente e 

profissionalmente. 

 

 

VITÓRIA 

Mas no Laboratório cada parte do livro é 

refletida, discutida, trazida para a vida real. 

 

“Às vezes a gente lê um livro sozinho, tem determinada impressão, ou se atém 

exclusivamente à história sem pensar muito”, considerou Vitória, relembrando que no 

Laboratório de Humanidades não acontece assim, pois “cada parte do livro é refletida, 

discutida, trazida para a vida real”.  

Participando do LabHum, parece que Vitória foi tomada por um novo olhar em 

relação à leitura, destacando o poder da leitura compartilhada em suas primeiras 
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palavras. Além disso, mencionou em vários trechos que depois de discutir os 

romances em grupo passou a imaginar o quanto seria interessante levar para o seu 

ambiente de trabalho pelo menos “cinco minutos de sabedoria”, ideia que depois 

aprofundou na reflexão que fez sobre a desumanização no seu ambiente de trabalho. 

 
 
 
“cada parte do livro é 

refletida, discutida, 

trazida para a vida 

real” 

Às vezes a gente lê um livro sozinho, tem determinada impressão, ou 

se atém exclusivamente à história sem pensar muito. Mas no 

Laboratório cada parte do livro é refletida, discutida, trazida para a vida 

real. Eu participei dos dois livros, do Admirável Mundo Novo e do 

Zorbás, o Grego. Pena que eu não pude mais continuar. Se eu 

pudesse eu levaria até para o meu setor. 

 

Especificamente sobre a distopia do Admirável Mundo Novo, o que marcou 

Vitória foi o tema da padronização, que a “fez pensar sobre a etiqueta que colocamos 

nas pessoas”. É interessante notar que em suas falas, tanto nos encontros do 

LabHum, como nos relatos de experiência e na entrevista de HOV, têm-se a 

impressão – ainda que inicial – que ela tanto poderia estar falando do setor em que 

trabalha quanto do Admirável Mundo Novo, ou, ainda, do Laboratório de 

Humanidades. No trecho abaixo, por exemplo, quando argumenta sobre a importância 

das “diferentes lentes” colocadas sobre uma questão, temos também essa impressão, 

ou seja, que existe uma referência implícita ao Laboratório, uma vez que, além de 

afirmar a importância de se conviver “com pessoas muito diferentes da gente”, o 

Laboratório é, sem dúvida, uma oportunidade de entrar em contato com obras 

literárias sob a perspectiva de “diferentes lentes”. 

 

 
“convivência com 

pessoas muito 

diferentes ” 

 

“diferentes lentes 

colocadas sobre a 

mesma coisa” 

Acho importante a convivência com pessoas muito diferentes da 

gente. Na pós-graduação eu acho isso muito legal. Tem aluno do 

Piauí, de Sergipe, de São Paulo, do Sul. Cada um tem o seu objetivo, 

a sua pesquisa, com olhares diferentes. Acho que essas diferentes 

lentes colocadas sobre a mesma coisa são muito importantes para o 

crescimento de uma instituição. E nesse livro, no Admirável Mundo 

Novo, era tudo muito igual. 

 

 

SOFIA 

E tem a coisa de ouvir o outro também. A gente não 

tem muitas experiências assim de ver o que as 

pessoas sentem e como tal coisa é para ela. Isso é 

humano, não deixa de ser. 

 

A primeira referência que Sofia fez ao Laboratório de Humanidades foi quando 

destacou o tema da morte discutido no Admirável Mundo Novo, reconhecendo que 
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essa é uma questão pessoal que ela precisaria muito trabalhar. “Acho importante 

quando lemos esse tipo de livro, pois começamos a refletir, a trabalhar a aceitação, 

meio que nos preparando para lidar com o futuro”, apontou num breve e significativo 

comentário inicial, mas que já indicou uma de suas percepções sobre o LabHum, ou 

seja, que ele é um espaço propício para a reflexão e para a aquisição de um tipo de 

conhecimento que na maioria das vezes não é contemplado pelos métodos 

tradicionais de ensino, mas importante para o enfrentamento dos revezes profissionais 

e da vida. “Eu não sei lidar com a dor do outro e isso é uma coisa que eu preciso 

aprender porque faz parte da minha profissão”, justificou Sofia. 

Em relação à metodologia do Laboratório e sua dinâmica, o que Sofia destacou 

de mais positivo foi a leitura compartilhada. Enfatizou, nesse sentido, o quanto foi 

surpreendida ao notar como as identificações e não identificações – “opiniões                

opostas” – diante dos depoimentos dos outros participantes, assim como a observação 

de suas próprias reações, opiniões e sentimentos, foram capazes de provocar 

revisões no seu modo de pensar e encarar a vida. 

 
“tem também as 

opiniões opostas. 

Aliás, acho que essas 

são a principais 

porque elas nos 

fazem rever tudo” 

 

 

 
“ouve a opinião de 

cada um, vê como 

cada um sente” 

E eu aprendi muito com a experiência do outro, com coisas que eu 

nunca tinha nem pensado. “Nossa, não é que isso é verdade, eu não 

tinha pensado assim”. “Nossa, olha que situação, como eu fui 

submetida a isso”. Tem também as opiniões opostas. Aliás, acho que 

essas são as principais porque elas nos fazem rever tudo. Afinal, não 

dá também para viver num mundo de rosas, e é bom ver o que pensa 

essas pessoas mais radicais. E tem a coisa de ouvir o outro também. 

A gente não tem muitas experiências assim de ver o que as pessoas 

sentem e como tal coisa é para ela. Isso é humano, não deixa de ser. 

 

Nas reuniões do LabHum a gente ouve a opinião de cada um, vê o 

que cada um sente. Eu tenho o meu ponto de vista, mas é muito 

interessante ver como os outros pensam sobre determinado assunto.  

 

“A gente não tem muitas experiências assim de ver o que as pessoas sentem e 

como tal coisa é para ela. Isso é humano, não deixa de ser”, concluiu Sofia, num modo 

de reconhecer o quanto o LabHum foi para ela uma experiência humanizadora, na 

medida em que certamente contribuiu para despertar e ampliar sua visão de mundo, 

assim como fizera o Curso de Enfermagem ao aproximá-la das “fraquezas humanas”. 

Nesse sentido, ao afirmar que presenciou “muita coisa triste nos encontros do 

Laboratório”, disse também que “não deixava de ser constrangedor” o fato de que “às 

vezes a gente via uma pessoa com muita formação que começava a falar do livro e de 

repente se expunha completamente”, indicando, assim, o quanto o Laboratório 

também significou para ela um lugar de enfrentamento das “fraquezas humanas”. 
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“e de repente se 

expunha 

completamente” 

E também teve muita coisa triste nos encontros do Laboratório. Às 

vezes a gente via uma pessoa com muita formação que começava a 

falar do livro e de repente se expunha completamente. Não deixava de 

ser constrangedor. 

 

 

LUÍSA 

Você vai construindo reflexões suas a partir de 

reflexões de outras pessoas. [...] Você vai 

construindo, vai fortalecendo, vai tirando os 

“pré-conceitos” e formando os conceitos, os 

seus conceitos! 

 

Luísa escolheu a disciplina eletiva “Laboratório de Humanidades” motivada 

pelas aulas de Filosofia ministradas no primeiro ano do curso de Enfermagem pelo 

coordenador do LabHum, Prof. Dante, e pelo Prof. Valdir, ambos do Centro de História 

e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi). Confessando, porém, que antes “tinha 

aversão a isso”, reconheceu que depois da “didática” deles passou a amar a 

“abordagem da filosofia, da reflexão”. 

 

 

 

“então a mente se 

abre!” 

 

 

 

As aulas de Filosofia, por exemplo, com o Prof. Dante. Nossa, eu tinha 

tanta aversão a isso! Mas quando tivemos as aulas do Dante e com o 

Valdir a minha visão mudou. Eu via o Valdir falando de Platão, de 

Sócrates! Eu comecei a pensar que eles tinham vivido junto com o 

Daniel da Bíblia, no tempo de Cristo. Não está registrado na Bíblia, 

mas a gente vê pela época. “Que legal, o cara já pensava nisso”. 

Então a mente se abre! 

 
 
Sendo muito religiosa, Luísa inicialmente ficou preocupada com as temáticas 

do Admirável Mundo Novo. “Eu não vou gostar”, pensou, mas admitiu que a 

metodologia do Laboratório, tirante ter mudado sua opinião sobre o romance, 

contribuiu para alargar seus horizontes. Além disso, surpreendeu-se ao perceber que 

no LabHum “você também trabalha a parte espiritual”, que sem defender uma crença 

específica, o Laboratório “reconhece que isso faz parte do ser humano”.  

 

“nem tudo me é 

lícito...” 

 

“eu li Admirável 

Mundo Novo, mas eu 

não vou gostar” 

 

 

Eu li o livro. Lógico que eu gosto de livro, de teatro, de cultura. Eu vou 

à igreja, eu sou crente, mas eu não... Bem, nem tudo me é lícito, mas 

as coisas que estão aqui são pra desfrutar, pra fazer você crescer. 

Nossa, quando eu li Admirável Mundo Novo eu falei “eu não vou 

gostar”. Mas é tão suave a abordagem, tão sublime, que você começa 

a entender. 
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“tirou todos os meus 

preconceitos...” 

 

 

“a religião faz parte 

do ser humano” 

O Laboratório realmente só ganhou o meu respeito, porque tirou todos 

os meus preconceitos, preconceitos de verdade, conceitos não 

formados, pré-conceito. Porque eu achava que tudo o que dizia 

respeito à filosofia era totalmente longe de qualquer viés de 

espiritualidade. De forma alguma! Porque, por exemplo, no Laboratório 

tem as discussões, mas você também trabalha a parte espiritual. Não 

é defendendo a religião, isso que eu achei bacana, você não defende 

a religião, você não defende uma crença pessoal, mas você reconhece 

que isso faz parte do ser humano. 

 

“Bem, eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá”, admitiu impressionada 

pelo modo como o Laboratório é capaz de estimular a reflexão para que “a gente” 

comece “a discutir e trazer os personagens para a nossa vida”. É que uma vez 

exposta à diversidade de opiniões e afetos, Luísa foi se dando conta de que “a opinião 

do outro pode ajudar, pode somar”. “Os assuntos saíam do livro e vinham para o meu 

cotidiano”, afirmou, reconhecendo que as experiências dos colegas iam acrescentando 

e influenciando suas convicções, lhe forçando, assim, a ver as situações “com outros 

olhos”. 

 

 

“surreal trazer os 

personagens da 

ficção para o mundo 

que a gente vive” 

 

 

“eu trazia para a 

minha própria vida e 

pensava que as 

minhas atitudes em 

certas situações do 

passado talvez 

fossem diferentes” 

 

 

 

“Você começa a ver a 

opinião dos outros 

como uma coisa que 

pode acrescentá-lo 

positivamente” 

 

 

Bem, eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá. Não precisava ser o 

Admirável Mundo Novo, podia ser outro mais simples. De você 

entender os personagens, o que o autor quis dizer, o que ele quis 

refletir, criticar, o que ele quis mostrar do contexto histórico. E se o 

personagem é assim, como é no mundo de hoje. Nossa, foi uma coisa 

surreal trazer os personagens da ficção para o mundo em que a gente 

vive. E as discussões que nós tivemos! Foi uma coisa que me admirou 

muito, muito mesmo. 

 

Eu saía de lá e os assuntos vinham à tona. Os assuntos saiam do livro 

e vinham para o meu cotidiano, para a minha vida. Uns contavam as 

experiências dos filhos, de um amigo, da vida. E eu trazia para a 

minha própria vida e pensava que as minhas atitudes em certas 

situações do passado talvez fossem diferentes se eu tivesse ouvido 

tudo aquilo antes. “É mesmo, eu já passei por isso, já aconteceu 

comigo”. Aí você passa a ver a situação com outros olhos. “Mas é 

mesmo, gente, eu não tinha percebido”. Você começa a ver a opinião 

dos outros como uma coisa que pode acrescentá-lo positivamente. 

Não tem pessoa que cresce sozinha, ninguém se desenvolve sozinho. 

Quem pensa que se desenvolve sozinho deveria ir para uma ilha. 
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LAÍS 

Sabe como eu me sinto? Que o Laboratório 

foi um respiro, que ele fez toda a diferença. 

Eu percebi que tudo aquilo que rola no 

Laboratório em torno do livro também é o 

livro. 

 

Já nas primeiras palavras sobre o Laboratório de Humanidades Laís salientou 

o quanto foi importante conhecer a dinâmica justamente na discussão do Admirável 

Mundo Novo, pois o livro lhe deu a oportunidade de refletir sobre questões que sempre 

lhe foram muito caras, tais como a crítica ao modelo atual da sociedade. “Discutir 

esses temas no LabHum me fez oxigenar, revisitar coisas que sempre me fizeram 

muito sentido mas estavam adormecidas porque eu não encontrava lugar para 

conversar sobre elas”, desabafou. 

 

“coisas que eu já 

pensava, mas que 

não encontrava 

interlocução!” 

 

 

No meu círculo de amizade e nos demais grupos que eu participo é 

sempre “a Psicanálise”, tudo girando em torno dela. Eu sempre tive 

críticas em relação a isso, que essa fixação na Psicanálise pode ser 

também alienante. E justamente eu estava em um momento em que 

eu só falava em Psicanálise, só lia Psicanálise... Eu estava no meu 

limite, quase explodindo. Lá eu pude discutir coisas que eu já pensava, 

mas que não encontrava interlocução nos espaços em que circulo. 

 

Por lhe parecer muito “organicista”, sentia-se “desanimada” e 

“desesperançada” com a pesquisa qualitativa em Psicanálise. Sem rumo, mas 

decidida a ingressar no Mestrado, Laís procurava um programa de pós-graduação que 

pudesse lhe interessar. Quando viu o termo “humanidades” no título de uma das 

disciplinas oferecidas pelo programa da Saúde Coletiva da Unifesp, ficou curiosa e 

intrigada. Foi assim que se inscreveu no LabHum. “Sabe como eu me sinto?”, 

perguntou assim que começou a falar, “que o Laboratório foi um respiro, que ele fez 

toda a diferença”, respondeu. 

 

 

“sabe como eu me 

sinto? Que o 

Laboratório foi um 

respiro” 

 

No Laboratório eu só ficava pensando: “Como eu não descobri isso 

aqui antes!”. E eu tive muita sorte de entrar justamente naquele 

semestre, porque o Admirável Mundo Novo foi, para mim, revisitar 

coisas que eu sempre tive muito interesse em estudar. Por isso, 

quando fiquei sabendo da sua pesquisa eu quis contribuir. Sabe como 

eu me sinto? Que o Laboratório foi um respiro, que ele fez toda a 

diferença. 
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Sentindo-se identificada e acolhida pelo grupo, disse que uma das coisas que 

mais lhe chamou atenção foi o fato de que “nele a discussão não se vincula a um 

único enfoque”, reconhecendo assim a importância do Laboratório como um lugar de 

“interlocução” entre diversas áreas do conhecimento.  

Quanto ao segundo livro do semestre, Vida e Proezas e Aléxis Zorbás, revelou 

que “demorou muito para perceber a beleza do romance”. No confronto entre as duas 

obras, Laís ficou inconformada com a escolha do livro do Kazantzákis, que de início 

lhe pareceu chato. “Eu nem conseguia ler, na verdade. E nem entendia qual era a 

proposta do livro”.  

 

 

 

“de início não gostei 

do Zorbás, eu não 

conseguia ler, eu não 

conseguia prestar 

atenção” 

 

Mas o fato é que eu não queria sair da discussão do Admirável Mundo 

Novo. Ainda hoje, mesmo tendo passado por todos os outros livros, 

nada se compara com aquela discussão. Aquilo tinha muito a ver 

comigo, com a minha história, com o meu percurso. Além do mais, eu 

tinha encontrado uma disciplina, uma interlocução. O fato é que de 

início eu não gostei do Zorbás, eu não conseguia ler, eu não 

conseguia prestar atenção. É até divertido pensar que as últimas 

páginas do Zorbás estão lá me esperando, porque eu não li o final até 

hoje. Eu rio pensando que um dia eu acabo com essa birra e termino. 

 

Chegou mesmo a pensar que era um problema de edição, que só poderia estar 

com um texto diferente dos colegas. Depois de certificar-se, porém, que tinha em 

mãos a mesma tradução dos demais, e de perceber o encanto dos outros 

participantes pelo teor do romance, releu algumas partes e observou que o narrador 

da história vivia uma inquietação sobre a modernidade muito parecida com a sua. 

 

“tudo que rola em 

torno do livro é 

também o livro” 

 

Eu percebi que tudo aquilo que rola no Laboratório em torno do livro 

também é o livro, pois se eu tivesse ficado só na minha leitura, 

sozinha, sem ouvir o que os outros tinham para dizer, eu teria 

engavetado o Zorbás dizendo “que livro chato!”. 

 

Porém, uma vez superado o desconforto inicial, Laís garantiu ter se envolvido 

bastante com o grupo na discussão, tanto que atribui o incômodo com o Zorbás ao 

fato de ter percebido o quanto estava vivendo “no automático”, sem “fazer 

experiências”. Focada só na Psicanálise, notou que “estava deixando a vida passar”, 

assim como o narrador do livro. “Esse daí sou eu, que absurdo! Eu estava totalmente 

distanciada”. 
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MARIA 

Era como se de repente surgisse uma linha 

que puxasse de dentro de mim uma reflexão 

nova que eu jamais teria alcançado se não 

fosse aquela discussão. 

Para mim o LabHum é uma formação. 

 

Admirada pelo quanto se sentiu impelida à reflexão no Laboratório, Maria disse 

ter ficado intrigada a respeito do que se falou sobre humanização já no primeiro 

encontro. “Porque a gente acha que humanização é falar bom dia, é tratar melhor o 

outro e tal”, mas no LabHum “a gente vê que até a forma de definir palavras e 

classificar conceitos, por exemplo, é muito pensada, que nada é à toda e tudo leva a 

gente a refletir”.  

“No Laboratório de Humanidades é muito valorizado o que você pensa”, disse, 

reconhecendo que “o Dante tem uma capacidade incrível de coordenar e juntar 

ideias”, pois todas as opiniões eram por ele valorizadas e incluídas, mesmo “a maior 

bobagem”, o que lhe fez sentir-se “muito aceita, muito acolhida” pelo grupo. 

 

 

“a gente podia falar o 

que quisesse...” 

 

 

Eu adorei o pessoal quando cheguei, principalmente porque vi que ali 
a gente podia falar o que quisesse, o que pensasse, o que achasse e 
sentisse em relação à história e a cada personagem. E eu acho que o 
Dante tem uma capacidade incrível de coordenar e juntar ideias. Ele 
pega tudo o que a gente fala, pode ser a maior bobagem, e inclui na 
discussão, valorizando e mostrando o lado bom do que foi dito. 

 

“Eu vejo que no LabHum são muitas possibilidades juntas, pessoas, 

pensamentos, formações diferentes”, o que enriquecia muito os encontros. “Era assim 

como se de repente surgisse uma linha que puxasse de dentro de mim uma reflexão 

nova que eu jamais teria alcançado se não fosse aquela discussão”, admitindo que as 

diferentes opiniões do grupo “costuravam” suas ideias de um modo completamente 

novo, como ela jamais teria conseguido “alinhavar” sozinha. “É uma dinâmica que traz 

a vida de cada pessoa refletida num livro. Eu fiquei pensando nisso: traz a vida de 

cada pessoa num livro”, concluiu. 

 

 

“dinâmica que faz a 

pessoa, a partir de 

um livro, falar e 

pensar coisas que ela 

nunca falaria ou 

pensaria sozinha” 

Às vezes eu chegava para a reunião pensando numa coisa simples, 
mas quando chegava lá nem pensava mais naquilo, porque de repente 
eu já estava vendo outras possibilidades, outros caminhos, porque 
alguém havia começado diferente, alinhavado de outra forma. Era 
assim como se de repente surgisse uma linha que puxasse de dentro 
de mim uma reflexão nova que eu jamais teria alcançado se não fosse 
aquela discussão. Na verdade, vejo que eu até poderia ter pensado 
sobre aquilo, mas com certeza eu não teria ido tão fundo. Tem coisas 
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que sai da gente e a gente nem acredita! Eu gostei demais dessa 
dinâmica que faz a pessoa, a partir de um livro, falar e pensar sobre 
coisas que ela nunca falaria ou pensaria sozinha. 

 

“Depois, na discussão, outras ideias vão surgindo e a história se amplifica”. 

Constatou, desse modo, que não era “só o livro que falava”, pois os participantes 

colocavam “coisas muito enriquecedoras”, que fugiam da história, como “a dinâmica 

de suas famílias”, por exemplo. “É bom observar coisas assim, ver como as mulheres 

e os homens pensam. Eu observei muito” e “o que eu dei conta de anotar eu anotei”. 

 

 

“na discussão, outras 

ideias vão surgindo e 

a história se 

amplifica” 

“observei não só o 

que o livro falava, 

mas o que as 

pessoas colocavam 

sobre suas vidas” 

 
 

Mas depois a gente foi discutindo, discutindo, e eu gostei como a 

discussão caminhou, porque eu não tinha entendido direito. Também 

tem essa, a gente lê com um olhar e entende uma coisa. Mas depois, 

na discussão, outras ideias vão surgindo e a história se amplifica. Na 

verdade, acho que até português a gente vai aprendendo. 

 

Às vezes as pessoas contam no Laboratório a dinâmica de suas 

famílias. Quem lava a louça, quem cozinha... É bom observar coisas 

assim, ver como as mulheres e os homens pensam. Eu observei 

muito. Observei não só o que o livro falava, mas o que as pessoas 

colocavam sobre suas vidas, coisas muito enriquecedoras. O que eu 

dei conta de anotar eu anotei. Eu gostaria de ter gravado, mas eu 

tenho a maior dificuldade com essas novas tecnologias. 

 

 

BRUNO 

Foi nisso que o Laboratório me ajudou, exatamente 

nisso, a entrar em crise, mas, ao mesmo tempo, 

entrar em contato com outras visões, outras 

percepções do mundo, para depois eu mesmo 

estabelecer minhas prioridades. 

 

Determinado em se aprofundar na sua história de vida, Bruno foi o colaborador 

da pesquisa que mais tempo levou para mencionar o Laboratório de Humanidades em 

sua narrativa. Quando entrou no assunto, contudo, não mais se desviou, esclarecendo 

de imediato que sua participação na eletiva não foi por falta de opção, mas porque 

percebeu que “seria algo completamente diferente da Enfermagem”. Salientou que os 

profissionais de saúde não podem se esquecer de que cuidam de seres humanos e 

que devem, portanto, cultivar o conhecimento das disciplinas de humanas e o gosto 

pela leitura, hábitos esses que, “além de nos ajudar a levar um papo com o paciente, 

por exemplo, auxiliam até na nossa tomada de decisão”. 

Ao detalhar sua experiência no LabHum, Bruno afirmou que foi tomado por 

duas crises existências, a “crise do condicionamento” e a “crise da balada”. Todavia, 
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uma vez tomado por crises, ele não se resignou, nem sucumbiu a elas. Na verdade, 

em sua fala podemos concluir que o mesmo Laboratório que lhe gerou angústias, 

tratou também de resolvê-las. E foi à leitura compartilhada que Bruno atribuiu a 

restauração do seu equilíbrio. “No Laboratório eu tive a oportunidade de ouvir o outro 

com suas diferentes ideias e percepções, sendo que muitas delas nem passariam pela 

minha cabeça”, o que elevou seu “patamar de compreensão”, afirmou. 

 
 

 

“patamar de 

compreensão” 

 

 

Não sei se foi uma coisa do destino, mas sinto que o Admirável Mundo 

Novo naquele momento da minha vida veio a calhar. Mas acho que se 

eu tivesse lido sozinho, sem a discussão do grupo, eu não teria 

conseguido chegar ao mesmo patamar de compreensão. No 

Laboratório eu tive a oportunidade de ouvir o outro com suas 

diferentes ideias e percepções, sendo que muitas delas nem 

passariam pela minha cabeça. 

 

 

 

“a gente quando lê 

traz a história de vida 

para o livro” 

Uns acharam aquele personagem principal um canalha, enquanto eu 

nem tinha percebido o cara direito. Na verdade, eu prestei mais 

atenção no Selvagem. Acho que a gente quando lê traz a nossa 

história de vida para o livro, procurando se identificar. Então, na hora 

da conversa, cada pessoa se coloca um pouquinho, cada um na 

verdade coloca a sua história pensando que está falando do livro. Por 

isso eu acho que uma leitura sem roda de conversa, sem discussão, 

não é tão rica. E o Laboratório propicia isso. 

 

Mas não foi apenas a leitura compartilhada que apaziguou as crises de Bruno. 

Para ele, tão importante quanto a “conversa sobre o livro” foi o contato com as 

diferenças de idade e formação dentro do grupo. “O que eu gostei muito mesmo foi a 

diversidade que se encontra lá”, pois, “com certeza não seria a mesma coisa se todos 

fossem da graduação”, já que “uma pessoa de sessenta anos, com toda a sua 

bagagem e história de vida, pensa completamente diferente de outra que mal chegou 

aos vinte!” Bruno salientou ainda o quanto lhe parecia “impossível a pessoa ter o 

mesmo olhar inocente depois de participar do Laboratório de Humanidades”, pois 

depois que se passa por tal experiência, “começamos a ver o mundo de outra 

maneira, com outros olhos”.  

 

 

“o que eu gostei 

muito foi a 

diversidade que se 

encontra lá” 

 

“impossível a pessoa 

ter o mesmo olhar 

inocente” 

Acho genial essa ideia do Professor Dante, porque é impossível a 

pessoa ter o mesmo olhar inocente depois de participar do Laboratório 

de Humanidades. Depois dessa experiência, começamos a ver o 

mundo de outra maneira, com outros olhos. O que eu gostei muito 

mesmo foi a diversidade que se encontra lá. Com certeza não seria a 

mesma coisa se todos fossem da graduação, mesmo porque uma 

pessoa de sessenta anos, com toda a sua bagagem e história de vida, 

pensa complemente diferente de outra que mal chegou aos vinte. 
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JOSÉ 

Eu gostei porque o Laboratório é uma troca de 

experiências. Cada um tem a sua opinião, e mesmo 

que você não concorde, você tem que respeitar! 

 

Antes de qualquer comentário sobre o Laboratório de Humanidades, José fez 

questão de destacara importância das “aulas de Filosofia do Professor Valdir”, 

ministradas pelo Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) no 

primeiro ano da faculdade. Disse que não imaginava encontrar “humanidades” e 

“literatura” no currículo da Enfermagem, quando os alunos “deixaram um pouco de 

lado aquelas matérias pesadas” para ler e discutir Frankenstein de Mary Shelley.  

Considerou também que os colegas geralmente só se interessam pelas 

atividades que trazem retorno imediato, ignorando praticamente as disciplinas de 

humanas. Mas “de nada adianta o enfermeiro saber Biofísica, Bioquímica, Anatomia, 

se ele não sabe conversar e não tem cultura”, argumentou, deixando transparecer 

certo orgulho por ter tido a oportunidade de ampliar seu conhecimento e saber agora, 

por exemplo, quem escreveu o Admirável Mundo Novo. 

 
 

“Sabe tudo do ciclo 

de Krebs, mas se 

você pergunta quem 

escreveu Admirável 

Mundo Novo, por 

exemplo, ele não 

sabe!” 

Vejo que a maioria dos meus colegas só se interessa pelas ligas, 

pelas monitorias. Pra eles tudo é doença, tudo é Medicina, 

Enfermagem, e praticamente ninguém se volta para a área de 

humanas. Mas eu acho importante, porque em qualquer profissão a 

pessoa tem que ter um nível de cultura. E ler, entender, saber Filosofia 

é essencial para lidar com pessoas. De nada adianta o enfermeiro 

saber Biofísica, Bioquímica, Anatomia, se ele não sabe conversar e 

não tem cultura. Eu conheço muito enfermeiro que não sabe nada! 

Sabe tudo do ciclo de Krebs, mas se você pergunta para ele quem 

escreveu Admirável Mundo Novo, por exemplo, ele não sabe. 

 

 

Sobre o LabHum, ressaltou inicialmente que “gostou bastante”, ainda que não 

tenha conseguido se manifestar nos encontros. “Como eu entrei na quinta chamada”, 

informou, “acabei não criando vínculos com o pessoal, o que acabou agravando minha 

timidez”. “No Laboratório de Humanidades eu tinha vontade de participar, mas eu não 

conseguia, eu ficava até com taquicardia”. 

Então, porque fazia muito tempo que participara das discussões do Admirável 

Mundo Novo, justificou o fato de não ter conseguido comentar praticamente nada 

sobre o romance, embora lembrasse de que se tratava de “um livro muito atual, onde 

encontramos coisas que a sociedade vive o tempo inteiro”. “Na verdade, acho que o 
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livro era só um argumento, um pretexto pra puxar tudo o que há na sociedade”, 

considerou. Assim, relembrando a dinâmica do grupo, destacou a importância do 

Laboratório como um lugar de reflexão e partilha, onde se privilegia a diversidade, a 

troca de experiência e o respeito às opiniões de cada um. 

 
 

“o Laboratório é uma 

troca de 

experiências” 

 

“mesmo que não 

concorde, tem que 

respeitar” 

 

O que eu achei legal no Laboratório é que lá têm pessoas totalmente 

diferentes umas das outras, tem desde profissionais da Enfermagem, 

da Medicina, da Nutrição, até alunos da graduação, pós-graduação e 

funcionários. Na verdade, acho que o livro era só um argumento, um 

pretexto pra puxar tudo o que há na sociedade. Eu gostei porque o 

Laboratório é uma troca de experiências. Cada um tem a sua opinião, 

e mesmo que você não concorde, você tem que respeitar. [...] E no 

LabHum tinha esse respeito. 

 

 

Tema 2: Experiências de crise e despertamento: a ação terapêutica 

e/ou transformadora do Laboratório de Humanidades. 

 

“Meu Deus do céu, isso me gerou muitas perguntas. Tinha dia que eu saía 

angustiada do Laboratório, eu te confesso” (Ana Cristina). 

 

“Eu comecei a ver o tanto que eu estava anestesiada, e o tanto que o 

Admirável Mundo Novo tinha conseguido me fazer sair dessa anestesia” (Laís). 

 

“Mas eu gostava de ir para lidar comigo, com as situações, com os meus 

sentimentos, com todas essas turbulências. Com certeza o Laboratório ajuda nesse 

sentido” (Sofia). 

 

“Foi nisso que o Laboratório me ajudou, exatamente nisso, a entrar em crise, 

mas, ao mesmo tempo, entrar em contato com outras visões, outras percepções do 

mundo, para depois eu mesmo estabelecer minhas prioridades” (Bruno). 

 
 

ANA CRISTINA 

Eu me vejo pré e pós-Laboratório! Principalmente 

no contato com o paciente e com os alunos. 

 

Em diversos momentos, Ana Cristina comentou que participar do LabHum não 

foi uma experiência tranquila, pois sentia-se, às vezes, muito “mexida”. A própria 
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questão do tipo de leitura a incomodou bastante, pois nunca havia lido esse tipo de 

literatura. “Eu via que estava convivendo com pessoas completamente de outro nível, 

pessoas cultas, com experiência em outro tipo de área. Eu me sentia burra!”, 

confessou.  

No entanto, Ana Cristina não deixou de destacar o quanto o Laboratório foi 

para ela “uma experiência única” e “enriquecedora”, e porque não dizer, de algum 

modo, terapêutica. Pois, ao comentar, por exemplo, o quanto havia lhe chamado 

atenção uma fala sobre viagens, ficou evidente o quanto a troca de afetos e 

experiências no LabHum foi capaz de confortar e aliviar suas tensões. 

 
 

“Eu falei, meu Deus, 

tem alguém igual a 

mim” 

 

Você sabe, Licurgo, que no dia que você falou sobre a sua viagem, aquilo me 
chamou uma atenção muito grande. Eu falei, meu Deus, tem alguém igual a 
mim. Você falou do seu medo, dos seus receios. E nessa época eu estava mal 
ainda, viajar era uma coisa que me incomodava muito. Você não tem ideia do 
conforto que sua fala me gerou. Às vezes pensamos que só a gente tem 
aquele medo, aquele problema. Mas depois que você voltou da viagem e nos 
contou como deu tudo certo, aí eu pensei: meu Deus, isso também pode 
acontecer comigo, de eu viajar e passar o medo.  

 

“Eu tenho alguns flashes de encontros em que eu tive necessidade de parar e 

dizer ‘eu preciso repensar, eu preciso refletir sobre isso’”. Dentre os dois livros do 

semestre, disse ter gostado mais do Admirável Mundo Novo, sobretudo porque a fez 

pensar sobre suas escolhas e o quanto elas são manipuladas pela sociedade. Ana 

Cristina afirmou que às vezes saía realmente mal, em crise, nem sempre com uma 

sensação boa. “Meu Deus do céu, isso me gerou muitas perguntas. Tinha dia que eu 

saía angustiada do Laboratório”, confessou. Parece que ter participado da experiência 

foi como despertar para o mundo nem sempre confortável da reflexão, foi como sair do 

“automático”, “porque era uma série de pensamentos e de questionamentos que eu 

nem tinha”. “O processo não foi fácil”, mas embora tenha sido um “percurso difícil”, “eu 

trilhei até o fim”, finalizou orgulhosa. 

 

 

“eu passei a refletir 

sobre o porquê que a 

gente faz as coisas” 

 

“eu comecei a pensar 

nas minhas escolhas” 

 

“eu saía angustiada” 

 

“era uma série de 

pensamentos e 

questionamentos que 

eu nem tinha” 

 

Só sei que eu passei a refletir sobre o porquê que a gente faz as coisas. “Eu 
faço isso porque a sociedade acha legal, me impõe?”. Eu comecei a refletir 
sobre tudo, a pensar que nós somos muito manipulados. Eu me lembro de que 
comentaram sobre o supermercado, que é determinado até o lugar onde as 
coisas devem ficar expostas de forma a nos fazer levar aquilo. O comercial de 
televisão, querendo nos impor as coisas... Todo mundo igual, todo mundo 
fabricado... Nossa! Aquilo ficou na minha cabeça. E eu refleti muito sobre isso, 
se eu realmente faço as coisas porque eu quero ou porque a sociedade me 
impõe. Eu comecei a pensar nas minhas escolhas. “Por que eu estou fazendo 
o Mestrado, por que todo mundo faz?”. Meu Deus do céu, isso me gerou 
muitas perguntas. Tinha dia que eu saía angustiada do Laboratório, eu te 
confesso. Tinha dia que eu saía feliz, mas às vezes eu saía realmente 
angustiada. Porque era uma série de pensamentos e de questionamentos que 
eu nem tinha. Você acha que eu estava preocupada com isso? Eu ia fazendo 
igual a todo mundo, igual uma louca que acorda todo dia cedo e faz as 
mesmas coisas sem saber por que está fazendo, no automático. 
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Assim como muitas das mulheres que participaram da discussão do ‘Zorbás, o 

Grego’, inicialmente Ana Cristina não gostou do personagem principal. Ela até se 

lembrou de que no grupo havia uma psicóloga que também estranhava as atitudes 

dele, embora ambas tenham, no final, passado a compreender e admirar seu 

comportamento. No romance, o que mais chamou a atenção de Ana Cristina foi a 

capacidade do personagem em ser firme e dizer “não”. Mesmo se reconhecendo 

correta como o Zorbás, mas com muita dificuldade em negar as coisas, disse 

ressentir-se por não ser tão determinada quanto ele. 

 
 

“como eu queria ser 

assim também” 

 

O Zorbás tinha aquela coisa justa e eu pensava ‘como eu queria ser 

assim também, porque às vezes é preciso falar não e se impor, 

independente se vamos machucar o outro ou não. Então, como eu sou 

muito mole, isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo e 

tentando melhorar. Nisso eu queria ser igual a ele. 

 

“Eu passei a ter outra conduta profissional a partir do Laboratório”, disse Ana 

Cristina, afirmando ter adquirido no LabHum um “conhecimento humano” que a fez 

“ver as coisas por outro ângulo”. Conta que tinha dificuldade para entender, por 

exemplo, “por que uma pessoa agia de determinada maneira, ou por que ela era de tal 

religião”. E mesmo que não procurasse mudar a pessoa, sentia-se revoltada. “Meu 

Deus, como essa pessoa é ignorante!”, dizia. “Uma coisa que eu aprendi muito no 

Laboratório foi aceitar as diferenças e as pessoas como elas são”, afirmou. 

 

 

“hoje eu me sinto 

mais tolerante, 

entendendo melhor 

as pessoas. Esse foi 

o meu maior ganho” 

 

Eu me vejo pré e pós-Laboratório! Principalmente no contato com o 

paciente e com os alunos. Uma coisa que eu aprendi muito no 

Laboratório foi aceitar as diferenças e as pessoas como elas são. Eu 

lembro que isso era um assunto que a gente sempre conversava. [...] 

Hoje eu me sinto mais tolerante, entendendo melhor as pessoas. Esse 

foi o meu maior ganho. 

 

Mas o aprendizado em “aceitar as diferenças” não se refletiu apenas na vida 

profissional da participante. No contato com os familiares, parece que os conflitos 

também foram apaziguados. “Eu discuto muito isso com minha mãe, porque ela briga 

com meu pai, com a minha avó, e eu falo ‘mãe, você não vai conseguir mudar as 

pessoas’”, relatou Ana Cristina. “Essa minha atitude, essa minha nova forma de 

pensar me tornou uma pessoa muito mais feliz”, garantiu. 
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VITÓRIA 

Se não estou inventando a roda eu não vou 

ficar brigando por bobeira, ‘vou procurar o 

essencial. 

 

Em contraponto a “liberdade artificial” do Admirável Mundo Novo, Vitória diz ter 

encontrado no romance de Kazantzákis a “liberdade real”, uma vez que ele, o Zorbás, 

“era um cara totalmente livre”. Ao observar, todavia, que essa liberdade fazia dele uma 

pessoa difícil de conviver e capaz de enlouquecer qualquer um ao seu redor, acabou 

identificando o que mais lhe marcou no Zorbás, a capacidade de “se apegar somente 

às coisas que valiam a pena”, “que tinham uma gravidade”. 

Assim, ao salientar o quanto fora oportuna a leitura de Kazantzákis, uma vez 

que o romance lhe ajudou a pensar no próprio amadurecimento, Vitória reconheceu 

que, para além de perceber a intensidade do personagem, procurou também 

incorporar em sua vida a busca pelo essencial. 

 

 
 
“vou procurar o 

essencial” 

 

Com o tempo passamos a refletir melhor. ‘Eu não vou fazer conta 

disso’, ‘eu vou brigar somente por coisas realmente importantes’, ‘se 

não está inventando a roda, eu não vou ficar brigando por bobeira’, 

‘vou procurar o essencial’. Por isso eu acho que essa leitura pra mim 

veio ao encontro da necessidade de eu me tornar mais madura. 

 

 

SOFIA 

Mas eu gostava de ir lá para lidar comigo, com os 

meus sentimentos, com as situações da minha vida, 

com todas essas turbulências. 

 

Quanto ao conteúdo específico do livro, decididamente o que mais inquietou 

Sofia foi o condicionamento dos personagens – assunto recorrente no Admirável 

Mundo Novo – tanto assim que ela citou essa palavra, e suas variações, diversas 

vezes em sua narrativa.  

Dessa maneira, ao relatar fatos da adolescência, demonstrou o quanto foi uma 

menina inteligente, sagaz, questionadora, que não aceitou seguir submissamente, por 

exemplo, as regras impostas pela congregação evangélica que frequenta com a mãe 

desde a infância. Por isso parece que a discussão do tema “condicionamento” no 

Laboratório funcionou como um importante alerta para que ela não se deixe mais 

anestesiar facilmente pelos condicionamentos impostos pela sociedade. 
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“isso me deixou um 

pouco assustada” 

 

“nunca tinha parado 

pra pensar no quanto 

sou condicionada” 

 

A gente acha que é um indivíduo único, mas com a leitura do livro 

percebemos que na verdade somos completamente influenciados 

nisso que chamamos de “minha singularidade”. Isso me deixou um 

pouco assustada até porque eu nunca tinha parado pra pensar no 

quanto sou condicionada. “Eu faço parte da massa”. Existem piores 

ainda, existem as castas inferiores e eu até faço parte de uma casta 

mais ou menos, mas não deixo de ser parte da grande massa. 

 

Além disso, ao narrar sua história de vida, Sofia relembrou dos momentos de 

dúvidas e reflexão que a fizeram assumir posicionamentos contrários à doutrina 

pregada por sua religião. Embora ainda frequente os cultos aos domingos, confessou 

não ter mais “uma vida social dentro da igreja” e que prefere não conversar sobre 

certos assuntos com a mãe. Afirmando, no entanto, que a compreende, porque afinal 

de contas a mãe “foi muito mais condicionada” do que ela, Sofia também procurou 

justificar sua necessidade espiritual a algum tipo de condicionamento, como se de 

repente estivesse pondo em dúvida não somente as normas da igreja, mas o próprio 

sentido de sua fé. 

 

 
“eu frequentei desde 

pequena e 

certamente fui 

condicionada” 

 

 

 

 

“eu escuto e fico 

quieta, mas não deixo 

de pensar” 

 

E é engraçada essa coisa do condicionamento porque eu frequentei [a 

igreja] desde pequena e certamente fui condicionada, mas mesmo 

assim eu não consigo seguir tudo, nunca consegui. E eu era muito 

complexada com todas aquelas normas e ameaças. “Vai para o Céu, 

vai para o Inferno...”. 

 

Por isso eu não consigo acreditar, por exemplo, que aqueles meus 

amigos vão para o inferno porque são gays. Mas ai de mim se tocar 

num assunto desses dentro da igreja! Eu escuto e fico quieta, mas não 

deixo de pensar. E mesmo assim eu continuo indo à igreja. Vou 

porque tenho necessidade. Embora eu não acredite que exista o 

inferno. Eu acredito em Deus, num Deus bom, sei lá. Mas preciso 

dessa parte espiritual. Eu fui condicionada e quando não vou por muito 

tempo me sinto mal. “Poxa, eu preciso voltar porque eu estou indo 

para o caminho errado”. E não tem esse caminho errado, 

racionalmente eu sei das coisas. 

 

Também sobre o Admirável Mundo Novo, Sofia destacou que “o livro até hoje 

faz efeito” em sua vida. Exemplificando, lembrou que conheceu um rapaz e, ao 

conversar sobre a distopia de Huxley, ficou surpresa quando percebeu que ele 

defendia posições contrárias as suas. “Como assim, adorou o Ford?!”, exclamou, 

considerando que “o livro faz uma crítica, mas tem gente que não percebe isso”.  

 

 
 
“o livro até hoje faz 

efeito na minha vida” 

 

O livro até hoje faz efeito na minha vida. Eu me encontro com outras 

pessoas que falam sobre ele comigo. Esses dias eu conheci um rapaz 

que tinha outra visão. Ele é engenheiro, só pensa em dinheiro. Eu falei 

assim: “Você não leu Admirável Mundo Novo, não é possível!”. Porque 

a gente falava sobre sexo e ele dizia que tudo podia, que tudo era 



142 
 
 

permitido, assim como no livro. Acho que ele não entendeu que na 

verdade trata-se de uma crítica.  

 

Com esse episódio, e ao transparecer que havia tentado, ainda que 

discretamente, fazer o rapaz mudar de ideia, Sofia, sutilmente constrangida, destacou 

mais uma questão que a incomodou no Laboratório de Humanidade, que as pessoas 

lá ficavam querendo convencer umas às outras, mas que isso, afinal de contas, não 

deixa de ser “normal”, “humano”, justificou-se.  

 

 
“é um pouco isso o 

que acontece no 

LabHum” 

 

Não sou de discutir assim, cada um tem a sua ideia e eu aceito. 

Exponho a minha opinião se a pessoa quiser, mas não fico querendo 

convencê-la. Às vezes é um pouco isso o que acontece no Laboratório 

de Humanidades, não é? Mas isso é normal, é humano. 

 

Porém, parece que essa questão sutilmente insinuada por Sofia em relação ao 

convencimento das pessoas no LabHum esconde uma preocupação que poderia ser 

assim traduzida: o Laboratório, que funciona tão bem como um espaço de 

compartilhamento de experiências de leitura, não poderia funcionar também como um 

aparelho de condicionamento e manipulação de pessoas, assim como visto no 

Admirável Mundo Novo? 

É que Sofia, impressionada pelos horrores da distopia de Huxley, embora se 

reconhecendo parte da “grande massa”, parece não querer mais repetir 

mecanicamente a mesma coisa todos os dias, nem na faculdade, nem na vida 

pessoal, fazendo “tudo certinho, sem nenhum questionamento, sem perceber o que 

está acontecendo”.  

 
 
“E é fenomenal 

quando a gente 

começa a refletir!” 

 

Isso acontece também na faculdade. É fácil sair com a ideia do 

professor e nem sequer perceber que aquela é a concepção dele 

sobre o assunto, que não é a concepção de todo mundo. Somos 

reprimidos de várias formas e com a reflexão vamos percebendo isso. 

De repente, temos um mestre. E um mestre a gente sempre segue. 

Mas aí você percebe que ele é um ser humano normal, que tem falhas 

e transmite essas falhas pra gente. E tem muita prepotência nisso 

também. Mas tem aluno que fica naquilo, que repete tudo certinho sem 

nenhum questionamento, sem perceber o que está acontecendo. Mas 

é que sozinho não tem graça, né? É incrível que no Laboratório junta 

todas aquelas pessoas que começam a conversar. E é fenomenal 

quando a gente começa a refletir! 

 

Então, finalmente, como que dispersando as nuvens da desconfiança, Sofia 

reafirmou o que já dissera desde o início, que o Laboratório de Humanidades, longe de 

procurar convencê-la de alguma coisa, e para além de mera atividade acadêmica com 

fins profissionais, foi um estímulo para que ela repensasse os próprios sentimentos, as 
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incertezas, as turbulências da vida, deixando de seguir irrefletidamente o caminho que 

todos seguem. “Com certeza o Laboratório ajuda nesse sentido”, pois “você começa a 

refletir”, concluiu Sofia.  

 

 
“eu gostava de ir para 

lidar comigo, com as 

situações, com os 

meus sentimentos, 

com todas essas 

turbulências” 

“pois ele estimula a 

reflexão” 

 

Eu acho que a contribuição maior do Laboratório foi mesmo para a 

minha vida. Eu não ia para lá pensando na profissão, embora eu saiba 

que tudo influi, porque o que eu faço profissionalmente faz parte de 

mim, não são coisas separadas. Mas eu gostava de ir para lidar 

comigo, com as situações, com os meus sentimentos, com todas 

essas turbulências. Com certeza o Laboratório ajuda nesse sentido. 

Nele você começa a refletir, pois ele estimula a reflexão. Somos 

preguiçosos e se não há estímulo não pensamos. É muito mais fácil 

seguir o caminho que todo mundo segue. 

 

 

LUÍSA 

O Laboratório faz tirar o egocentrismo. Ele ajuda a 

tirar o orgulho, a perceber que a gente nem sempre 

tem razão. 

 

Afirmando que achou o Admirável Mundo Novo “meio chocante”, certamente 

Luísa teria abandonado a leitura nas primeiras páginas se não fosse o 

compartilhamento de ideias do LabHum. “Eu achava um absurdo os personagens. Um 

absurdo!”, disse indignada porque “o ideal” era “participar de orgias” e “não se prender 

a ninguém”. “Meu Deus do céu!”.  

Entretanto, embora “muito chocada”, aos poucos Luísa foi compreendendo que 

na verdade se tratava de uma crítica, uma história contada para que as pessoas 

pudessem “refletir sobre o modo como nós estamos agindo”, “como nós podemos 

colaborar para que isso se torne real ou não”, para que cada um se conscientize do 

“seu papel na sociedade”. 

 

 
 
 
“Meu Deus do céu!” 
 
“na primeira semana 
eu fiquei muito 
chocada” 
 
“a gente começa a 
discutir e trazer os 
personagens para a 
nossa vida” 

 
 

No Admirável Mundo Novo era totalmente ao contrário, né? Quanto 
mais você namorava, quanto mais participava de orgias, e não se 
prendia a ninguém, era o ideal. Se prender a alguém era totalmente 
contra os valores. Meu Deus do céu! Foi um livro meio chocante. Na 
primeira semana eu fiquei muito chocada, mas depois eu comecei a 
entender a partir do que as pessoas falavam. “Ah, tá, é verdade. É 
uma crítica pra fazer você refletir sobre o modo como nós estamos 
agindo, né? E como nós podemos colaborar para que isso se torne 
real ou não”.  
 
As discussões no Laboratório ajudaram muito a partir da segunda ou 
terceira semana, quando eu comecei a entender melhor a questão do 
livro. A gente começa a discutir e trazer os personagens para a nossa 
vida. 
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Dessa maneira, ao se permitir entrar em contato e considerar a possibilidade 

real de refletir sobre crenças e opiniões a princípio totalmente diferentes das suas, 

Luísa pôde reconhecer o quanto “era muito quadrada”, “de opinião muito própria”, pois, 

embora achasse que “respeitava a opinião dos outros”, na verdade, “não queria muito 

ouvir”. “Você tem sua opinião, a opinião é sua, eu respeito”, embora continuasse 

inflexível, disse ironizando o modo como antes pouco “respeitava” a opinião alheia. 

Depois do LabHum, porém, “você começa a refletir”, “você desmembra, pega o 

quebra-cabeça que está todo montadinho e espalha”. O fato é que ao desconfiar de 

suas certezas, os conceitos de Luísa foram se tornando menos rígidos, deixando-se 

afetar pelas concepções e entendimentos dos colegas e dos pacientes, já insinuando 

que a experiência lhe ajudou também no trabalho.  

 

 

 

“eu achava que a 

opinião do outro 

poderia não me 

acrescentar muito” 

 

 
 

 

“eu não concordo 

não, mas talvez...” 

E o Laboratório também me ajudou no trabalho. Eu posso não saber 

explicar com palavras, mas ele me ajudou sim, principalmente com a 

reflexão. Isso é hilário, coisas que eu nunca percebia. Ver as coisas de 

outra forma. Acho que eu era muito quadrada, de opinião muito 

própria. Não que eu não respeitasse a opinião dos outros, mas eu não 

queria nem muito ouvir. Como eu posso explicar? Eu achava que a 

opinião do outro poderia não me acrescentar muito. Era assim: “você 

tem sua opinião, a opinião é sua, eu respeito”. Mas no Laboratório 

não! Você começa a refletir. “É mesmo, né? Eu não concordo não, 

mas talvez...”. Começa a mexer com você e você começa a ouvir as 

outras pessoas também. 

 
“o Laboratório faz 

você sair do 

egocentrismo” 

 

 

“ele ajuda a tirar o 

orgulho” 

 

 

“você pode não 

concordar, mas você 

pensa no que ele 

falou. De alguma 

forma ajuda você a 

refletir”. 

 

“vai tirando os           

pré-conceitos e 

formando os 

conceitos, os seus 

conceitos” 

 

Eu gostei muito! O Laboratório faz você tirar o egocentrismo. Ele ajuda 

a tirar o orgulho, a perceber que a gente nem sempre tem razão. Que 

não é só a minha visão. A pessoa até acha que respeita a opinião do 

outro. Respeita nada! Se você não está aceitando você está 

respeitando? Vamos falar a verdade? É orgulho, é prepotência. Você 

então passa a refletir que a opinião do outro pode ajudar, pode somar. 

Você pode não concordar, mas você pensa no que ele falou. De 

alguma forma ajuda você a refletir. “Ele viajou na maionese! Mas o que 

ele falou mesmo? É, pode ser, pode ser...”.  

 

No Laboratório você desmembra, pega o quebra-cabeça que está todo 

montadinho e espalha. “Por que essa peça encaixou com essa? 

Vamos discutir?” Não tem resposta certa, mas “vamos discutir?”. E vai 

montando, montando com a opinião de todas as pessoas. Você vai 

construindo reflexões suas a partir de reflexões de outras pessoas. As 

pessoas vão falando e aí você vai retendo. “Não concordo, pode ser, 

talvez...”. Aí você molda a sua opinião. Eu percebi isso. “Bacana, isso 

é verdade”. “Não, exagerou, viajou na maionese”. “Faz sentido, foi 

bacana”. Você vai construindo, vai fortalecendo, vai tirando os “pré-

conceitos” e formando os conceitos, os seus conceitos!  
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“O Laboratório faz você sair do egocentrismo”, afirmou, “ajuda a tirar do 

orgulho, a perceber que a gente nem sempre tem razão”, numa construção 

transformadora de percepções que para ela se refletiu numa abertura para o outro. 

“Você vai construindo reflexões suas a partir de reflexões de outras pessoas”, 

argumentou Luísa. 

Consequentemente, como Auxiliar de Enfermagem e graduanda no Curso de 

Enfermagem, Luísa garantiu que sua “relação com os pacientes melhorou”. “Não 

somente pelo Laboratório”, advertiu, pois já havia começado a perceber mudanças, 

aprendendo a “treinar a escuta”, desde o primeiro ano, “quando o professor Dante e o 

professor Valdir falavam sobre Filosofia”, demonstrando mais uma vez o quanto o 

estímulo à reflexão e os conteúdos humanísticos afetaram positivamente sua prática 

profissional.  

 

“a minha relação com 

os pacientes 

melhorou”  
 
 

“você começa a 

pensar: o que eu 

posso fazer pra 

melhorar?” 

 

 

 

 

 

 

 

“você começa a olhar 

o paciente mesmo, e 

não só pra tudo 

aquilo que está 

rodeando” 

E minha relação com os pacientes melhorou. Não somente pelo 

Laboratório, mas também. Depois que eu entrei na graduação eu 

aprendi a treinar a escuta. Aquilo que antes parecia só queixa do 

paciente você passa a perceber não só como reclamação, mas que 

ele está se abrindo, está desabafando, tendo um momento de anseio. 

Você começa a pensar: “o que eu posso fazer para melhorar?”. Isso 

aconteceu desde o primeiro ano, quando o professor Dante e o 

professor Valdir falavam sobre a filosofia, e eu já comecei a ver isso. A 

gente pode nem perceber tanto a mudança, mas em certas situações 

a gente de repente lembra e fala “nossa, mas isso eu vi com o 

professor”.  

 

Porque a gente é muito mecânico, né? “A veia, o soro, a sonda. 

Entubar, tirar febre, cirurgia”. Aí você para tudo e diz: “Olha o paciente! 

O paciente está quieto, não fala nada. Por que ele está quieto? 

Alguma coisa está preocupando ele?”. Coisa que você não parava, 

não percebia. Então você começa tentando escutar. “Seu João como é 

que tá, seu João? Pelo amor de Deus, hein, fala mais que tudo e 

hoje!”. Você começa a olhar para o paciente mesmo, e não só pra tudo 

aquilo que está rodeando. “Ah, eu estou chateado, o meu filho não 

veio me ver ontem”. Aí você começa a trabalhar. “Calma! Foi um 

imprevisto”. Você continua dando assistência sem se esquecer das 

demais coisas. Isso me ajudou bastante. E olha que eu já era auxiliar 

de enfermagem. Melhorou mesmo! 

 

Sentindo-se então menos “quadrada”, manifestou a vontade de estudar 

Filosofia para aprofundar seus conhecimentos – coisa que antes ela antes tinha 

aversão –, a fim de encontrar um caminho que pudesse lhe ajudar a tirar “os pré-

conceitos” para que ela mesma pudesse formar “conceitos, os seus conceitos”.  
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LAÍS 

O ciclo do Admirável Mundo Novo e do Zorbás, pelo 

teor das discussões, foi para mim um divisor de 

águas. A partir dele eu comecei querer voltar a 

experimentar as coisas que eu vivo. 

 

Embora muito entusiasmada com a discussão que se fazia no Admirável 

Mundo Novo, foi somente no ciclo do “Zorbás” que Laís viu despertar em si uma 

verdadeira crise existencial. Como no início não conseguia gostar do livro, chegou 

mesmo a pensar que se tratava de um problema de edição, que só poderia estar com 

um texto diferente dos colegas. Mas depois de certificar-se que tinha em mãos a 

mesma tradução dos todos, e de perceber o encanto dos outros participantes pelo teor 

do romance, releu algumas partes e observou que o narrador da história vivia uma 

inquietação sobre a modernidade muito parecida com a sua. 

Porém, uma vez superado o desconforto inicial, garantiu ter se envolvido 

bastante com o grupo na discussão, tanto que atribui o incômodo com o Zorbás ao 

fato de ter percebido o quanto estava vivendo “no automático”, sem “fazer 

experiências”. Focada só na Psicanálise, notou que “estava deixando a vida passar”, 

assim como o narrador do livro. “Esse daí sou eu, que absurdo! Eu estava totalmente 

distanciada”. 

Interpelada pela identificação com o personagem do narrador, “que ficava 

lendo, lendo, e não conseguia se aproximar das pessoas”, em contraponto com a 

disponibilidade do Zorbás, sempre aberto a experimentar, Laís sentiu-se anestesiada, 

fora do mundo, agindo exatamente como o personagem do narrador agia, colocando 

“a teoria sempre na frente”. “Essa percepção me assustou muito, e ainda me assusta”. 

“Mas calma”, decidiu, “agora eu vou experimentar o que estou vivendo!”, decidiu. 

 

 
“eu comecei a ver o 

tanto que eu estava 

anestesiada” 

 

Como eu pude não perceber a riqueza desse livro [O Zorbás], eu 

pensava. E depois veio uma identificação muito grande. Eu comecei a 

ver o tanto que eu estava anestesiada, e o tanto que o Admirável 

Mundo Novo tinha conseguido me fazer sair dessa anestesia. E o que 

eu ia fazer com isso? Então, para mim, esses dois livros foram muito 

marcantes. 

 

Mesmo tendo passado mais de um ano após o término do ciclo, Laís ainda se 

mostrava bastante surpreendida com um comentário que fez durante os encontros, 

lembrando que falou exatamente assim: “Eu estou com nostalgia de uma coisa que 

nem vivi”. Refletindo sobre essa fala, concluiu que tal nostalgia se deu como “um 

arrependimento desse tempo que estava perdendo”, pois, afinal, ela “não estava 
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vivendo como ele, o Zorbás, vivia”, ela não se sentia desperta, reconhecendo-se, na 

verdade, “anestesiada”. 

Admitindo francamente que por conta do livro muitas mudanças ocorreram em 

sua vida, principalmente em sua profissão, Laís disse sentir-se “um exemplo vivo da 

mudança que o Laboratório é capaz de operar”, destacando o quanto passou a ter um 

pensamento mais crítico sobre coisas que antes nem prestava atenção. 

“Profissionalmente, ele [O Zorbás] redirecionou meus objetivos”, garantiu, tanto que 

depois dessa primeira experiência no LabHum conseguiu vislumbrar novas e 

diferentes possibilidades, antes jamais imaginadas, para seu projeto de Mestrado. 

 

 
 
“exemplo vivo da 
mudança que o 
Laboratório é capaz 
de operar” 
 
 
 
“antes para mim esse 
tipo de coisa que 
contei, como uma 
abraço em um 
paciente, era 
impensável” 

 

Refletindo, assim, sobre a minha vida profissional, vejo que o 
Laboratório de Humanidades contribuiu muito, embora seja difícil 
pontuar exatamente em que ele atuou. Mas eu me sinto um exemplo 
vivo da mudança que o Laboratório é capaz de operar. Além de me 
fazer voltar a ter um pensamento mais crítico sobre diversas coisas 
que não estava mais prestando atenção, da própria sociedade em que 
vivo, eu voltei a experimentar coisas. Uma criança que eu atendia, por 
exemplo, e que por muito tempo eu não me permitia abraçar... Depois 
de um tempo, você perceber que não deixará de ter sua conduta 
científica assegurada por causa de um abraço, é muito enriquecedor. 
Por que não experimentar isso? Nessas mínimas coisas o LabHum me 
faz pensar. [...] É engraçado mesmo, mas foi o Zorbás! Foi por conta 
dessa coisa dele experimentar tudo, de viver de verdade, de estar no 
mundo. [...] Porque antes para mim esse tipo de coisa que contei, 
como um abraço em um paciente, era impensável, não acontecia. 
 

 
 
“isso é o que eu 
consigo falar, que ele 
me fez mudar minha 
relação profissional” 
 
 
“mudou a minha 
relação com muitas 
coisas” 

 

Esse livro é muito complexo, agora eu sei. Acho que daqui a muito 
tempo eu ainda vou pensar nele, mas atualmente é isso o que eu 
consigo falar, que ele me fez mudar minha relação profissional. 
Mesmo! Profissionalmente ele redirecionou meus objetivos, tanto que 
no começo eu não conseguia ver uma possibilidade de realizar um 
projeto no Centro de História e Filosofia, o CeFHi. O LabHum era uma 
coisa, o mestrado outra, complemente diferente. “Não é psicologia!”. 
Eu pensava que não ia ter uma abertura para eu levar uma questão 
para lá. Depois do Zorbás eu falei “de repente, e se eu conseguir!?”. 
Esse ciclo foi mesmo importante porque mudou a minha relação com 
muitas coisas. 

 

Também ao refletir sobre os efeitos do LabHum em sua vida, Laís demonstrou 

a mesma preocupação em “não misturar as coisas”, assim como faz questão de não 

misturar espiritualidade com Psicanálise. No entanto, uma vez que o Laboratório de 

Humanidades não é um setting psicoterapêutico, como explicar as sua ação 

transformadora? É isso que Laís, em sua fala, parece tentar compreender. 

 

“a espiritualidade 

acaba sendo o meu 

centro, embora eu 

não pretenda misturar 

as coisas” 

Como terapêutica, como tratamento, eu acredito e sei que o que 

funciona mesmo é isso [a Psicanálise], essa coisa rígida, ortodoxa. Eu 

não consigo ver efetividade em terapias junguianas, por exemplo, 

porque eu tenho uma transferência muito grande com a análise 

ortodoxa. Por outro lado, essa minha prática espiritual me ajuda muito 
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no trabalho, tanto que eu estou há quatro anos no hospital e gosto do 

que faço, mas eu não conseguiria estar lá se não fosse isso, se eu não 

tivesse esse lugar para descarregar um pouco toda a tensão e todo o 

sofrimento que eu presencio diariamente. A espiritualidade acaba 

sendo o meu centro, embora eu não pretenda misturar as coisas. 

 

 

“é terapêutico!, 

muitos dizem. Isso 

não é uma coisa fácil 

de elaborar 

 

 

“mas eu me sinto 

transformada pelo 

Laboratório” 

Uma coisa parecida acontece comigo no Laboratório de Humanidades, 

isso de eu não misturar as coisas. Eu digo muitas vezes que o 

LabHum tem sido para mim muito transformador, mas é engraçado 

que eu não tenho com ele essa relação terapêutica que as pessoas 

acabam tendo. Eu faço terapia até três vezes por semana e penso que 

a minha relação terapêutica está totalmente transferida para a minha 

análise. “É terapêutico!”, muitos dizem. Isso não é uma coisa fácil de 

elaborar... [...] Mas eu me sinto transformada pelo Laboratório, como 

quando acontece uma identificação com os personagens. “Poxa, por 

que é que eu não estou conseguindo experimentar como o Zorbás?”. 

Acho que é a pura relação com a arte, com a literatura. 

 

Assim, ao concluir sua fala sobre o Laboratório, e ao destacar o quanto ela 

sempre estivera próxima dos livros, mais uma vez Laís parece se perguntar por que só 

agora, com o LabHum, essa relação com a literatura conseguiu ser tão terapêutica – 

ou “transformadora” –, como ela resolveu a questão a fim de não “misturar as coisas”.  

 

 

“o primeiro ciclo que 

eu participei foi muito 

transformador” 

 

De qualquer forma, embora a minha relação com a literatura tenha 

existido desde sempre, o primeiro ciclo que eu participei no 

Laboratório de Humanidades foi muito transformador, tanto é que eu 

vejo até hoje os efeitos dele na minha vida. 

 

Tentando, assim, formular uma resposta convincente, conjecturou: “eu me sinto 

transformada pelo Laboratório como quando acontece uma identificação com os 

personagens. [...] Acho que é a pura relação com a arte, com a literatura”.  

 

 

“me sinto 

transformada pelo 

Laboratório como 

quando acontece 

uma identificação 

com os personagens” 

 

Obviamente que às vezes minha análise e o Laboratório se misturam, 

porque têm coisas que eu estou pensando lá e que eu consigo 

relacionar com o que está acontecendo aqui. E vice-versa. Mas eu me 

sinto transformada pelo Laboratório como quando acontece uma 

identificação com os personagens. “Poxa, por que é que eu não estou 

conseguindo experimentar como o Zorbás?”. Acho que é a pura 

relação com a arte, com a literatura. 

 

Por fim, declarou que não mais pretende largar o LabHum, convicta das 

mudanças transformadoras que aquele semestre de leitura e discussão foi capaz de 

promover. 

Depois de acompanhar a discussão do Admirável Mundo Novo e de Vida e 

Proezas de Aléxis Zorbás, Laís continuou nos ciclos de discussão de Anna Kariênina 
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(Liev Tolstói) e Coração das Trevas (Joseph Conrad), livros que antecederam a 

entrevista concedida para a realização dessa pesquisa. 

 

 

MARIA 

Assim, quando eu cheguei ao Laboratório e vi como 

era, que tinham estudantes de medicina pensando 

naquilo, estudantes de enfermagem, professores, 

pesquisadores, todo mundo pensando, eu me dei 

conta de que eu também estava pensando! 

 

Maria conheceu o Laboratório de Humanidades num período muito especial de 

sua vida. Uma vez aposentada, passou a cuidar da mãe, mas que logo faleceu. Foi 

quando uma amiga lhe disse: “vai pro LabHum”. Inicialmente, porém, matriculou-se no 

curso de espiritualidade também promovido pelo Centro de História e Filosofia das 

Ciências da Saúde (CeFHi), o que já lhe despertou para a reflexão. Depois, no 

Laboratório, “começou a pensar coisas que nunca tinha parado para pensar”, 

desencadeando-lhe um processo que lhe fez voltar, e olhar, para si mesma. 

 

 

 

 

“aí eu comecei a 

pensar em coisas que 

eu nunca antes tinha 

parado pra pensar” 

 

Daí quando eu saía dos encontros alguém falava assim: “você não vai 

pra casa?”. Eu respondia: “não, agora não vou. Eu vou tomar um 

café”. Tomava café e ficava assim parada, bem devagar. Eu tinha 

acabado de perder a minha mãe, estava meio triste. No curso de 

espiritualidade com o professor Valdir eu comecei a refletir. Depois eu 

fui para o Laboratório de Humanidades e aí eu comecei a pensar em 

coisas que eu nunca antes tinha parado para pensar. Então eu tomava 

um cafezinho na lanchonete e falava “ah, que coisa boa gente, poder 

fazer um curso de graça e ainda tomar um café. Vou ficar aqui olhando 

as árvores...”. Minha vida sempre foi trabalho, trabalho, trabalho... 

Fazia tempo que eu não parava para fazer uma coisa minha. 

 

Observando que o Laboratório “é uma dinâmica que traz a vida de cada pessoa 

refletida num livro”, Maria confessou ter ficado “um pouco preocupada” quando o 

grupo passou a discutir o romance de Kazantzákis. Na verdade, a mesma dinâmica de 

compartilhar afetos e reflexões, que no romance de Huxley lhe despertou admiração, 

no livro de Kazantzákis provocou-lhe crises, pois viu muitas daquelas questões 

levantadas pelo grupo refletidas em sua vida. 

“Gente, será que eles do LabHum pensam mesmo essas coisas?”. “Porque 

dava a impressão que ninguém estava se preocupando com as regras de conduta”. 

Justificando que vinha de uma “família muito certinha, cheia de regras”, ficou perplexa 

porque “o grupo aceitava o Zorbás”, com todos os seus “defeitos”, sendo que ela 
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mesma o achava “horroroso” e “sem escrúpulos”. “Para refletir e ter uma vida boa tem 

que sair do trilho?”; “a gente vai ter que matar igual o cara, vai ter que roubar?”; “será 

que é isso que eles estão pregando?”, foram algumas das indagações que Maria não 

se cansou de fazer. 

Mas depois, para o seu alívio, “porque já estava pensando o pior”, ouviu 

alguém falar: “nós podemos ser como o Zorbás sem matar!”, numa intervenção que se 

tornou para ela o insight revelador, o lampejo de um novo aprendizado, a 

compreensão de que pela literatura podemos viver muitas vidas, aprender com cada 

uma delas, num exercício de se permitir ser rígido ou flexível, ético ou antiético, 

salvador ou assassino, mas, no entanto, sem jamais precisar sê-los de verdade. 

Então sorrindo Maria disse achar “engraçado” pensar no quanto aprendeu com 

o Zorbás. “Eu aprendi que a gente precisa sair de certos padrões para poder refletir e 

mudar”. Destarte, reconheceu: “o grupo aceitava o Zorbás” e eu “aprendi a aceitar 

melhor a vida do meu filho”, que ela admitiu sempre ter criticado por causa de suas 

atitudes um tanto parecida com as do personagem, isto é, sem se prender a “tantas 

regras”. 

 

 

“[com o Zorbás] 

aprendi a aceitar 

melhor a vida dele, 

do meu filho” 

 

Por isso, acho que o LabHum me trouxe muitas coisas, que me 

ajudaram muito. Meu filho é um pouco como o Zorbás. E eu o criticava 

muito. Eu vim de uma família muito certinha, cheia de regras, onde 

não se podia mexer em nada de ninguém, nem que fosse um palito. E 

meu filho é tranquilo, não tem tantas regras. Só sei que eu o criticava 

muito. Mas eu aprendi muito com o Zorbás e aprendi a aceitar melhor 

a vida dele, do meu filho. O grupo aceitava o Zorbás!  

 

Foi no desenrolar da aceitação do filho que Maria também conseguiu reinventar 

sua relação com o Marido e com a própria vida de aposentada. Mesmo repetindo 

diversas vezes que “precisa aceitar” porque eles são “diferentes” dela, passou a agir 

malandramente – inspirada confessadamente no Zorbás –, fazendo com o filho e com 

o marido o mesmo que eles insistiam em fazer com ela, ou seja, ouvir, não falar nada, 

não reclamar de nada, mas desconsiderar completamente qualquer uma de suas 

opiniões. “A vida é engraçada porque agora eu vejo que posso fazer o mesmo”, disse 

Maria, admitindo que “aprendeu com eles” a fazer o que bem entende e lhe dá prazer. 

 

 

“Então eu estou 

aprendendo com ele 

e com o meu filho” 

 

 

 

 

Afinal, eu me aposentei pra ter uma vida! Isso eu já falei várias vezes. 

“Se fosse pra eu fazer tudo aqui eu ficava trabalhando porque no 

trabalho eu tinha um ambiente bom, um serviço que eu gostava, 

pessoas que eu gostava”. Eu falo, mas ele nem dá bola. Então eu 

estou aprendendo com ele e com o meu filho. Como eu falo as coisas 

e eles não retrucam, mas também não fazem o que eu peço, não 

fazem nada, eu também estou aprendendo com eles. Porque antes eu 
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“mas nesse tempo de 

LabHum eu tive 

tempo de refletir 

sobre a postura deles 

comigo ” 

 

“agora eu vejo que 

posso fazer o 

mesmo” 

 

tinha o hábito de falar, reclamar, mas nesse tempo de LabHum eu tive 

tempo de refletir sobre a postura deles comigo, que deve ser boa 

também, porque é fácil ouvir o que o outro falar e não retrucar, não 

questionar, mas só fazer o que se quer. A vida é engraçada mesmo 

porque agora eu vejo que posso fazer o mesmo. Às vezes as coisas 

ficam lá paradas e o meu marido nem fala mais nada. Ele já percebeu 

que o que ele fala nem sempre surte efeito. Eu aprendi isso com eles! 

Eu até já vi o meu marido limpando quando chega e vê que ainda está 

sujo. Mas não é a rotina. Eu normalmente limpo, mas se eu já marquei 

um negócio, se eu vou sair, eu saio. 

 

Assim, se antes Maria se sentia desconsiderada, após refletir “nesse tempo de 

LabHum”, passou fazer valer cada vez mais suas próprias vontades e opiniões. “Por 

isso acho que o LabHum me ajudou muito, me ajudou a refletir, a enxergar o que eu 

realmente quero”. 

 
 
 
“me dei conta que eu 

também estava 

pensando!” 

 

Quando eu cheguei ao Laboratório e vi como era, que tinham 

estudantes de medicina pensando naquilo, estudantes de 

enfermagem, professores, pesquisadores, todo mundo pensando, eu 

me dei conta de que eu também estava pensando! Porque a gente 

passa a vida trabalhando numa empresa toda certinha, mas só vê 

aquilo, não vê mais nada. Por isso acho que o LabHum me ajudou 

muito, me ajudou a refletir, a enxergar o que eu realmente quero. 

 

 

BRUNO 

Foi nisso que o Laboratório me ajudou, exatamente 

nisso, a entrar em crise, mas, ao mesmo tempo, 

entrar em contato com outras visões, outras 

percepções do mundo, para depois eu mesmo 

estabelecer minhas prioridades. 

Sinto que devo ao Laboratório a visão mais focada 

no paciente que tenho hoje. 

 

Na turma que participou, Bruno ficou conhecido como o garoto das crises. E ele 

realmente não se esqueceu disso, tanto assim que não tardou em falar sobre o quanto 

as crises podem ser chatas – já que “faz a gente pensar sobre as nossas atitudes” –, e 

“dolorosas” – “quando percebemos o quanto algo de fora pode interferir naquilo que 

tínhamos como certo e verdadeiro”, relembrando que já no primeiro encontro dissera 

que gostaria de viver ali muitas crises existenciais. De fato, Bruno não apenas 

reconheceu ter vivido suas crises dentro do LabHum como as responsabilizou pela 

“visão mais focada no paciente” que afirmou ter alcançado após sua participação no 

Laboratório.  
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“tive mesmo muitas 

crises” 

 

Eu ainda me lembro de que no primeiro encontro do Laboratório de 

Humanidades eu falei que queria ter muitas crises existenciais. E acho 

que alcancei esse objetivo porque tive mesmo muitas crises lá dentro. 

Foi um momento único, totalmente diferente do resto da faculdade, 

tanto que sinto que devo ao Laboratório a visão mais focada no 

paciente que tenho hoje. 

Detalhando, assim, a primeira crise que sofreu por causa do LabHum, “a crise 

do condicionamento”, quando percebeu, a partir das discussões do Admirável Mundo 

Novo, o quanto vivia repetindo condutas sem ao menos questioná-las, Bruno admitiu 

ter adquirido um olhar mais crítico da realidade com consequentes mudanças de 

atitude.  

 

 

“e o Laboratório me 

ensinou isso, que eu 

devo questionar...” 

 

Assim, a primeira crise que eu tive no Laboratório foi a questão do 

condicionamento, muito falado no Admirável Mundo Novo. Acho de 

suma importância ter percebido na discussão do livro que a gente vive 

repetindo condutas sem ao menos questioná-las. Ou seja, que a gente 

entra num quadradinho e fica ali achando que tudo é assim mesmo e 

pronto. [...] E o Laboratório de Humanidades me ensinou isso, que eu 

devo questionar algo que muitas vezes não se enquadra mais à 

realidade. 

 

“Ali eu percebi como sou uma máquina”, reconheceu Bruno, atribuindo também 

à crise do condicionamento o fato de ter começado a questionar mais a própria 

graduação ao se dar conta, por exemplo, que no curso de Enfermagem os alunos não 

são ensinados a lidar com os familiares dos pacientes. “O Laboratório me ajudou a 

pensar que quando a pessoa fica doente, a família e o ambiente também adoecem. E 

como inserir esse ambiente adoecido do paciente no hospital?”, indagou. 

 
 

“isso a gente não 

aprende na 

graduação, não 

aprende a lidar e a 

tratar da família 

também...” 

 

 

 

 

 

 

“vi o quanto agimos 

como uma máquina”. 

 

Foi depois dessa experiência no Laboratório de Humanidades que eu 

passei a questionar mais as coisas, ficando talvez parecido com 

aquele chato que enfrenta os outros e aprendeu a dizer “não, isso está 

errado, não é assim, tem que fazer diferente!”. O Laboratório também 

me ajudou a pensar que quando a pessoa fica doente a família e o 

ambiente também adoecem. E como inserir esse ambiente adoecido 

do paciente no hospital? Isso a gente não aprende na graduação, não 

aprende a lidar e a tratar da família também, mesmo porque um dia o 

paciente vai embora e quem vai cuidar dele são seus familiares. 

 

Foi participando do Admirável Mundo Novo que vi o quanto agimos 

como uma máquina. Exatamente isso, eu percebi ali como sou uma 

máquina, como sou o produto de uma faculdade que não pensa 

nessas questões, nesses mínimos detalhes, mas que só pensa “eu 

vou ajudar a curar você, você vai ficar bem, você vai embora”. O fato é 

que a gente medica o paciente e em nenhum momento fala para a 

família o efeito esperado daquele medicamento, quais são as reações 

adversas, e qual a importância de se tomar aquele remédio, nos 

horários certos, da maneira certa. 
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Parece que todas essas novas percepções alteraram os objetivos e os 

interesses do participante na graduação. Bruno destacou, dessa maneira, que antes 

de participar da disciplina eletiva não se incomodava com as pessoas amontoadas no 

corredor do pronto-socorro do Hospital, coisa que ele “nem achava assim tão 

revoltante”. Consequentemente, “por causa do Laboratório”, disse ter saído da Liga de 

Medicina de Urgência, já que não mais conseguia entrar no Pronto-Socorro sem 

perceber “o caos”, “a desorganização”, “os sentimentos” que para ele, “não são 

humanizados”.  

 

“ele me fez entrar em 

crise...” 

 

 

“me deu a percepção 

de que é preciso 

haver um mínimo de 

humanidade” 

 

Foi o Laboratório que me deu essa percepção de que é preciso haver 

um mínimo de humanidade. Ele me fez entrar em crise e ver como as 

coisas muitas vezes são levadas de qualquer jeito. 

 

É que depois do Laboratório eu não consigo mais entrar no pronto-

socorro sem perceber a desorganização, aquele caos que gera 

sentimentos que para mim não são humanizados. Foi o Laboratório 

que me deu essa percepção de que é preciso haver um mínimo de 

humanidade. Ele me fez entrar em crise e ver como as coisas muitas 

vezes são levadas de qualquer jeito. 

 

É interessante notar o quanto essas interpelações provocadas pelo Laboratório 

de Humanidades continuavam vivas e afetando o comportamento de Bruno mesmo 

depois de 16 meses do final das discussões do Admirável Mundo Novo. Isso ficou 

evidente quando ele descreveu sua segunda crise, “a crise da balada”, desencadeada 

pela fala de um dos coordenadores sobre a sociedade consumista.  

Ressaltando que as “duas grandes crises” foram “crises sobre 

relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais”, Bruno admitiu que ele, assim 

como acontecia no romance, estava se deixando levar pelo consumismo das relações, 

tanto no aspecto afetivo quanto sexual. “Porque antes eu era um porra-louca do tipo 

que saía pegando geral, achando que isso era estar no topo”, admitiu. “Mas hoje não 

consigo mais engolir isso, porque para mim isso não é mais felicidade”, afirmou Bruno. 

Destacando que sua fase mais inconsequente coincidiu exatamente com a 

época em que participou das discussões do romance, Bruno não teve dúvidas em 

afirmar que foi graças ao Laboratório de Humanidades que muitas de suas ideias e 

atitudes foram revistas, principalmente no que diz respeito ao seu estilo de vida e ao 

seu conceito de felicidade, pois, como ele mesmo afirmou, caminhava para o 

“hedonismo”, para o “vazio”, para o “nada”. 

 
 

“me fez perceber que 
existem outras 
formas de ser feliz” 
 
 

Foi exatamente na mesma época que eu participei do Laboratório de 
Humanidades que também passei por essa fase de muita porra-
loquice. E essa minha mudança eu considero uma reflexão que surgiu 
a partir do que aconteceu no Laboratório.  
Acho que o Laboratório de Humanidades me fez perceber que existem 
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“acho que se antes a 
felicidade era um 
estado de êxtase, 
agora eu consigo 
encontrar outros 
caminhos que me 
levem a ela” 
 
“Foi isso que eu 
pensei na época que 
fiz o Laboratório, que 
seu eu quisesse eu 
poderia ter prazer 
todos os dias, que é 
fácil...” 
 
 
“ao mesmo tempo 
percebi que agindo 
daquela maneira a 
minha vida não 
caminharia do jeito 
que eu quero”. 

 
 
“a questão é que 
minha vida estava 
caminhando para o 
hedonismo... o que 
me levaria ao vazio, 
ao nada” 

 
 

outras formas de ser feliz, porque antes, para mim, felicidade era 
encher a cara, era estar rodeado de pessoas, era sair catando geral, 
estilo porra-louca mesmo! Tanto assim que eu não sei como consegui 
passar para o segundo ano da faculdade, porque eu era um 
verdadeiro fanfarrão! 
 
E essa minha mudança considero uma reflexão que surgiu a partir do 
que aconteceu no Laboratório. [...] Hoje vejo tudo diferente, hoje 
percebo que felicidade é companheirismo, que felicidade é estar junto 
com alguém e poder conhecer essa pessoa. Vejo que não é preciso 
beber para estar bem, que posso estar feliz com uma coisa boba, 
numa sala de aula, por exemplo, indo ao teatro, estando junto com os 
meus amigos. Eu não preciso mais estar o tempo todo em festas para 
conseguir a felicidade. Acho que se antes a felicidade era um estado 
de êxtase, agora eu consigo encontrar outros caminhos que me levem 
a ela. 
 
No momento estou lendo O Retrato de Dorian Gray, que é um clássico 
do século XIX que a gente lê como se fosse hoje. Assim como o 
personagem do livro, eu também já vi o submundo! Mas aonde isso 
poderia me levar? Eu me pergunto. Não sei se é legal a gente ter 
prazer todos os dias, porque acho que enjoa. Foi isso que eu pensei 
na época que fiz o Laboratório, que se eu quisesse eu poderia ter 
prazer todos os dias, que é fácil conseguir prazer, mas ao mesmo 
tempo eu percebi que agindo daquela maneira a minha vida não 
caminharia do jeito que eu quero. Lógico que eu tenho vontades, 
desejos, mas se continuasse sendo aquele Bruno eu não alcançaria os 
meus objetivos de acabar a faculdade e mais tarde fazer um mestrado, 
um doutorado, enfim, me formar. Não que as pessoas que frequentem 
baladas não consigam tudo isso, elas conseguem! A questão é que a 
minha vida estava caminhando para o hedonismo, para uma busca 
incessante do prazer, o que me levaria, com certeza, ao vazio, ao 
nada. É disso que eu tenho medo!. 

 

Todavia, uma vez tomado por crises, Bruno não se resignou, nem sucumbiu a 

elas. Na verdade, em sua fala podemos concluir que o mesmo Laboratório que gerou 

angústias, tratou também de resolvê-las. E foi à leitura compartilhada – que elevou seu 

“patamar de compreensão” –, que Bruno primeiro atribuiu a restauração do seu 

equilíbrio.  

 
 

“sem a discussão do 

grupo eu não teria 

conseguido” 

 

 

 

“me ajudou, 

exatamente nisso, a 

entrar em crise, mas, 

ao mesmo tempo, 

entrar em contato 

com outras visões” 

 

Não sei se foi uma coisa do destino, mas sinto que o Admirável Mundo 

Novo naquele momento da minha vida veio a calhar. Mas acho que se 

eu tivesse lido sozinho, sem a discussão do grupo, eu não teria 

conseguido chegar ao mesmo patamar de compreensão. No 

Laboratório eu tive a oportunidade de ouvir o outro com suas 

diferentes ideias e percepções, sendo que muitas delas nem 

passariam pela minha cabeça. 

 

Na vida a gente tem que saber achar o equilíbrio. E entrar em crise 

acaba sendo uma maneira de encontrá-lo. Foi nisso que o Laboratório 

me ajudou, exatamente nisso, a entrar em crise, mas, ao mesmo 

tempo, entrar em contato com outras visões, outras percepções do 

mundo, para depois eu mesmo estabelecer minhas prioridades.  
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O fato é que Bruno se permitiu afetar-se, entregando-se francamente à 

experiência do Laboratório de Humanidades. E parece que foi mesmo assim, pelo real 

envolvimento na leitura e nas discussões do romance, e pela escuta atenta de si 

mesmo e do outro, que ele ampliou o olhar, superou as crises, reencontrou o equilíbrio 

e reestabeleceu suas prioridades. 

 

 

Tema 3: Leitura e literatura: o Laboratório de Humanidades na 

construção do leitor literário e na formação do 

profissional da saúde. 

 

“Quando eu cheguei ao Laboratório fiquei meio perdida. Eu já tinha lido o 

Admirável Mundo Novo, acho que na adolescência... [...] Mas a minha leitura não tinha 

um foco” (Maria). 

 

“Eu falava ‘meu Deus, que vida é essa que eu não leio e não sei nada de 

literatura?’ Eu me sentia meio mal às vezes. Eu dizia “eu preciso ler mais”                    

(Ana Cristina). 

 

“Eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá. Não precisava ser o Admirável 

Mundo Novo, podia ser outro mais simples” (Luísa). 

 

“Nossa, foi uma coisa surreal trazer os personagens da ficção para o mundo 

em que a gente vive... [...] Com o Laboratório a nossa percepção de leitura muda 

muito!” (Luísa). 

 
 

ANA CRISTINA 

Eu dizia “eu preciso ler mais”. [...] Eu 

percebia que aquele conhecimento ligado à 

área de humanas poderia me ajudar em 

todos os sentidos. 

 

Ao afirmar que “nunca tinha lido esse tipo de literatura”, e que o Laboratório lhe 

obrigou a conviver “com pessoas completamente de outro nível, pessoas cultas, com 

experiência em outro tipo de área”, a participante chegou a confessar que nos 
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encontros se “sentia burra”. Por isso, ler Huxley e Kazantzákis parece ter sido mesmo 

uma inovação para Ana Cristina. 

Reconhecendo, assim, que os romances lhe proporcionaram “reflexões muito 

boas”, disse que depois da experiência passou a valorizar mais as histórias de ficção. 

“Meu Deus, que vida é essa que eu não leio e não sei nada de literatura?”, desabafou 

lembrando que somente lia artigos e livros técnicos. “Eu preciso ler mais”, afirmou ao 

se dar conta de que “aquele conhecimento ligado à área de humanas” poderia lhe 

“ajudar em todos os sentidos”. 

 

 

“eu nunca tinha lido 

esse tido de 

literatura” 
 

“meu Deus, que vida 

é essa que eu não sei 

nada de literatura” 

 

“poderia me ajudar 

em todos os sentidos” 

 

Por isso tudo, o Laboratório foi mesmo uma experiência única, ainda 
mais porque eu nunca tinha lido esse tipo de literatura. Ah, isso era 
uma coisa que me incomodava. Eu via que estava convivendo com 
pessoas completamente de outro nível, pessoas cultas, com 
experiência em outro tipo de área. Eu me sentia burra! Eu falava “meu 
Deus, que vida é essa que eu não leio e não sei nada de literatura?”. 
Eu me sentia meio mal às vezes. Eu dizia “eu preciso ler mais”. Às 
vezes se faziam conexões com alguns livros que eu nunca tinha 
ouvido falar na vida. E eu percebia, ao mesmo tempo, que aquele 
conhecimento ligado à área de humanas poderia me ajudar em todos 
os sentidos. 

 

VITÓRIA 

Se alguém me perguntar o que estou lendo eu 

vou responder “o artigo tal”. É muita coisa 

técnica. Então essa brecha que eu encontrei no 

Laboratório me fez retomar, despertar. 

 

Vitória é o tipo de participante do Laboratório de Humanidades habituada aos 

livros. Sendo os pais professores, em casa foi incentivada às boas leituras. Admite, 

porém, que havia abandonado a ficção e que ultimamente se ocupava apenas com 

artigos e livros científicos. “Hoje eu entro nas livrarias com outros olhos, não procuro 

só a estante técnica”, afirmou ao salientar que o LabHum foi como uma “brecha” que a 

despertou para a literatura.  

 

“resgatei esse hábito 

pela leitura” 

 

“não procuro só a 

estante técnica” 

 

“tantas possibilidades 

de aplicar a literatura 

no meu ambiente de 

trabalho” 

 

Sempre gostei muito de ler, até porque meus pais trabalhavam fora e a 

gente não podia ficar na rua. E confesso que resgatei esse hábito pela 

leitura por causa do Laboratório de Humanidades. Eu leio muito, leio 

bastante, mas é até engraçado porque se alguém me perguntar o que 

eu estou lendo eu vou responder “o artigo tal”. É muita coisa técnica. 

Então essa brecha que eu encontrei no Laboratório me fez retomar, 

despertar. Hoje eu entro nas livrarias com outros olhos, não procuro só 

a estante técnica. E fico imaginando tantas possibilidades de aplicar a 

literatura no meu ambiente de trabalho! 
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SOFIA 

E agora estou achando muito legal esse 

contato com a literatura. [...] O Laboratório 

de Humanidades que me despertou ainda 

mais essa vontade. 

 

Ao contrário dos muitos que afirmam que a formação na área da saúde tem se 

tornado cada vez mais técnica e, portanto, menos humanizada, Sofia descreveu uma 

experiência um tanto diferente. Egressa do mundo da Música, onde para tocar um 

instrumento “quase não existe reflexão”, e o artista frequentemente se isola num 

mundo de repetição e condicionamento, ressaltou o quanto o contato real com as 

pessoas na graduação de Enfermagem foi capaz de sensibilizá-la. 

Desse modo, embora admitindo que o mundo da Música tenha lhe possibilitado 

contato com a Cultura e com as Humanidades, disse ter sido a Enfermagem – por não 

ter “como fugir das fraquezas humanas” –, que lhe tornou uma pessoa mais aberta, 

capaz de se aproximar e compreender melhor não somente as necessidades afetivas 

dos pacientes, mas, sobretudo, as suas. Percebeu assim que “não tem problema falar 

das angústias”, que isso “é normal, é humano”, declarando que “esse despertar 

mudou” sua “visão de mundo”. 

 

“não tem como fugir 

das fraquezas 

humanas” 
 

“vi que eu também 

preciso de carinho” 
 

“esse despertar 

mudou minha visão 

de mundo” 

 

É que na Enfermagem não tem como fugir das fraquezas humanas. A 

gente conversa muito sobre isso e aprende a ver não só a doença, 

mas as necessidades que a pessoa tem. Nesse sentido o curso é bem 

humano. E aí, observando que o outro precisa de carinho, vi que eu 

também preciso de carinho, e que não tem problema parar e escutar a 

pessoa um pouco, que não tem problema falar das angústias, que é 

normal, é humano. Eu era muito mais fechada e realmente em relação 

a isso eu mudei. Acho que esse despertar mudou minha visão de 

mundo. 

 

O que ela não disse, mas nas entrelinhas deixou transparecer, foi que também 

passou a entrar em contato com as “fraquezas humanas” por meio da literatura e do 

LabHum, tanto que atribui às aulas de Filosofia do Professor Valdir – cuja abordagem 

metodológica é a mesma do Laboratório – e ao Laboratório de Humanidades em si, o 

gatilho que “despertou” sua vontade de ler e, porque não dizer, de continuar se 

aproximando das questões humanas. É que Sofia afirmou ter presenciado “muita coisa 

triste nos encontros”, e que não deixava de ser constrangedor o fato de que “às vezes 

a gente via uma pessoa com muita formação que começava a falar do livro e de 

repente se expunha completamente”, indicando, assim, o quanto o LabHum não 

deixou de ser para ela um lugar de enfrentamento das “fraquezas humanas”. 
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“de repente se 

expunha 

completamente” 

 

E também teve muita coisa triste nos encontros do Laboratório. Às 

vezes a gente via uma pessoa com muita formação que começava a 

falar do livro e de repente se expunha completamente. Não deixava de 

ser constrangedor. 

 

Por fim, admitindo que nunca antes tivera o costume de ler, mas que “agora” 

estava “achando muito legal esse contato com a literatura”, contou que estava lendo 

“Dom Quixote”, e que em seguida pretendia ler “A Revolução dos Bichos”, pois devia 

ao LabHum o “despertar” dessa “vontade”. 

 

 

 

“e agora estou 

achando muito legal 

esse contato com a 

literatura” 

 

 

“o Laboratório de 

Humanidades que me 

despertou ainda mais 

essa vontade” 

 

Quanto a minha relação com a literatura, realmente nunca tive o 

costume de ler. Apesar disso, agora estou lendo “Dom Quixote”. Mas 

eu não leria “Cinquenta Tons de Cinza”, por exemplo, porque eu sou 

preconceituosa com esse tipo de literatura massificada. Eu não li 

muitos livros na minha vida, isso é um fato, embora a música tenha me 

colocado em contato com a cultura. Tenho amigos que são do teatro e 

eu já vi muitas peças. Já fui muito a concertos e estudei a história da 

música. E agora estou achando muito legal esse contato com a 

literatura, tanto que pretendo ler em seguida “A Revolução dos 

Bichos”. Na verdade, só comecei a ficar com vontade de ler depois das 

aulas de Filosofia do Professor Valdir. Então fui para o Laboratório de 

Humanidades, que me despertou ainda mais essa vontade. 

 

 

MARIA 

Mas a minha leitura não tinha um foco. A gente 

foi discutindo e eu vi como que era o foco, como 

que se discutia um livro no Laboratório. [...] No 

Laboratório de Humanidades é muito valorizado 

o que você pensa. 

 

Uma vez mergulhada nessa “formação” que reconheceu ser o Laboratório de 

Humanidades, Maria sentiu-se muitas vezes desnorteada. Embora habituada à leitura, 

pois desde os tempos de escola costumava frequentar as bibliotecas públicas da 

cidade em busca dos livros que precisava, afirmou que inicialmente, ao chegar, ficou 

“meio perdida”, principalmente porque viu as pessoas se expressando livremente 

sobre o que sentiam a respeito da história e dos personagens.  

Salientando que antes do LabHum sua “leitura não tinha foco”, e que esse 

“foco” ela viu pela primeira vez na discussão do Admirável Mundo Novo, a participante 

demonstrou o quanto sua experiência no Laboratório valorizou e reinventou sua 

relação com os livros, que de mero passatempo transformou-se em instrumento de 

reflexão sobre a própria vida. Denotando assim que adquiriu uma nova consciência 

sobre o ato de ler, disse ter percebido que de “nada adianta discutir o livro lá dentro da 
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literatura”, pois, desse modo, “você aprende literatura, mas tudo fica distante”, “o 

personagem não vem para a sua realidade, não vem para você fazer uma reflexão”. 

 

 

“Mas a minha leitura 

não tinha foco” 

 

“cada um 

expressando o que 

estava vendo nos 

personagens” 

 

“muito valorizado o 

que você pensa” 

 

“mexe com a gente” 

 

“o personagem não 

vem para a sua 

realidade, não vem 

para você fazer uma 

reflexão” 

 

 

Quando eu cheguei ao Laboratório fiquei meio perdida. Eu já tinha lido 

o Admirável Mundo Novo, acho que na adolescência, e eu dizia “já 

pensou se o mundo mudar?” Mas a minha leitura não tinha um foco. A 

gente foi discutindo e eu vi como que era o foco, como que se discutia 

um livro no Laboratório, ou seja, cada um expressando o que estava 

vendo nos personagens. Porque apesar de eu já ter lido bastante, 

jamais nas discussões de literatura da escola a gente podia falar “eu 

penso que tal personagem...”. Não se falava isso. “Eu penso” não 

existia. É engraçado que “você” na escola não pensava. Tudo era 

dentro do romantismo, do iluminismo, do classicismo. “Você” não 

podia pensar nada. 

Então eu vi que no Laboratório de Humanidades é muito valorizado o 

que você pensa. “Como foi pra você aquele personagem?”. Eu achei 

isso muito bom porque mexe com a gente. Percebi que não adianta 

discutir o livro lá dentro da literatura, não adianta! Desse jeito você 

aprende literatura, mas tudo fica distante. Parece que o personagem 

não vem para a sua realidade, não vem para você fazer uma reflexão. 

Eu gostei disso no LabHum. 

 

 

LUÍSA 

Eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá. 

Com o Laboratório a nossa percepção de leitura 

mudou muito. 

 

“Bem, eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá”, admitiu Luísa, que ficou 

impressionada pelo modo como o LabHum é capaz de estimular a reflexão para que “a 

gente” comece “a discutir e trazer os personagens para a nossa vida”, procurando 

entendê-los não somente no contexto em que foram criados pelo autor, mas trazendo-

os para a nossa realidade, inclusive pessoal. “Foi uma coisa surreal” transportar “os 

personagens da ficção” para “o mundo que a gente vive”. Depois dos encontros, “os 

assuntos saíam do livro e vinham para o meu cotidiano”. “Eu trazia para a minha 

própria vida”, afirmou, reconhecendo que as coisas que pensava e ouvia lhe ajudavam 

a refletir sobre suas atitudes do passado. 

 

 

 

 

“da ficção para o 

mundo que a gente 

vive” 

 

 

De você entender os personagens, o que o autor quis dizer, o que ele 

quis refletir, criticar, o que ele quis mostrar do contexto histórico. E se 

o personagem é assim, como é no mundo de hoje. Nossa, foi uma 

coisa surreal trazer os personagens da ficção para o mundo em que a 

gente vive. E as discussões que nós tivemos! Foi uma coisa que me 

admirou muito, muito mesmo. 
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“eu saía de lá e os 

assuntos vinham à 

tona” 

 

 

“os assuntos saíam 

do livro e vinham 

para o meu cotidiano” 

 

 

“eu trazia para a 

minha própria vida” 

 

 

 

Eu saía de lá e os assuntos vinham à tona. Os assuntos saíam do livro 

e vinham para o meu cotidiano, para a minha vida. Uns contavam as 

experiências dos filhos, de um amigo, da vida. E eu trazia para a 

minha própria vida e pensava que as minhas atitudes em certas 

situações do passado talvez fossem diferentes se eu tivesse ouvido 

tudo aquilo antes. “É mesmo, eu já passei por isso, já aconteceu 

comigo”. Aí você passa a ver a situação com outros olhos. “Mas é 

mesmo, gente, eu não tinha percebido”. Você começa a ver a opinião 

dos outros como uma coisa que pode acrescentá-lo positivamente. 

Não tem pessoa que cresce sozinha, ninguém se desenvolve sozinho. 

Quem pensa que se desenvolve sozinho deveria ir para uma ilha. Um 

magnata compra uma ilha no Caribe e fica lá sozinho. Você começa a 

pensar assim: “eu não sou uma ilha, eu não sou um ponto no mundo”. 

Ajuda, ajuda pra caramba! 

 

“Hoje, mesmo que eu leia um livro menos complicado, qualquer livro que eu 

leia, a minha leitura vai ser diferente”. “Depois do Laboratório você não lê mais como 

lia para o vestibular. Você começa a entender”. Admirada pelo nível de compreensão 

que alcançou na discussão do Admirável Mundo Novo, disse ter comentado com sua 

amiga Glória que “queria muito estudar filosofia, fazer algum curso à tarde”, indicando 

a pretensão de continuar no mundo da leitura e da reflexão. “Com o Laboratório”, 

justificou Luísa, “nossa percepção de leitura muda muito”.  

 

 

 

“com o Laboratório a 

nossa percepção de 

leitura muda muito” 

 

 

“eu queria muito 

estudar filosofia, fazer 

algum curso à tarde” 

 

Eu até fiquei com vontade de estudar filosofia. Não faculdade de 

filosofia, mas algum curso que me ajudasse a aprofundar. Eu até falei 

com uma amiga que faz Direito na FMU. “Nossa, Glória, eu estou 

tendo uma aula lá sobre um livro, o Admirável Mundo Novo, que é uma 

história muito maluca”. Com o Laboratório a nossa percepção de 

leitura muda muito! E eu comentei com ela que eu queria muito 

estudar filosofia, fazer algum curso à tarde. E talvez eu consiga fazer o 

Laboratório no ano que vem, porque o quarto ano é mais tranquilo. 

Você fica só de manhã no hospital e à tarde é livre pra fazer o TCC. 

 

 

JOSÉ 

Na leitura, embora ela também seja uma 

distração, tem a história, e a gente vive aquela 

história como se estivesse dentro dela. 

 

Em sua história de vida, José estabeleceu uma relação interessante com os 

livros. Dizendo-se “meio autodidata”, contou que começou a ler quando operava 

máquinas na lavanderia do hospital em que trabalhava, descrevendo com gestos as 
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artimanhas que desenvolveu para conseguir manusear as máquinas ao mesmo tempo 

em que lia todo tipo de revistas e romances como os de José de Alencar, Graciliano 

Ramos, Machado de Assis etc.  

 

 

 

“virei meio 

autodidata” 

 

 

“todo tipo de 

literatura” 

 

Durante o ensino médio acho que virei meio autodidata. Foi quando eu 

passei a ler um livro por semana. Mesmo trabalhando na lavanderia eu 

conseguia ler vários tipos de revistas, além de Graciliano Ramos, 

Machado de Assis, todo tipo de literatura. Do Machado de Assis eu 

tenho vários romances como A Mão e a Luva, Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista... É claro que depois da 

Enfermagem eu precisei focar na área da saúde, mas mesmo assim 

eu continuo lendo. 

 

De origem bastante humilde, dentre os irmãos ele foi o único que conseguiu 

estudar e entrar para a Universidade. Orgulhoso com a variedade e quantidade de 

livros que disse ter lido, reconheceu, entretanto, que os livros foi um jeito fácil que 

encontrou para matar o tempo, principalmente no tempo em que trabalhava na 

lavanderia.  

 

“passatempo” 

 
Eu sempre gostei de ler. E eu gosto de ler como passatempo. 

 

“Mas lógico que esse é um prazer que dá conhecimento, não é uma distração 

como o videogame”, pois, “na leitura, embora ela também seja uma distração, tem a 

história, e a gente vive aquela história como se estivesse dentro dela”. Para 

exemplificar, lembrou-se do Ensaio sobre a Cegueira do Saramago: “eu viajava, às 

vezes eu parecia um cego na multidão seguindo as pessoas”, reconhecendo o quanto 

a literatura, que deveria ser mera distração, é capaz de afetá-lo com um conhecimento 

diferente e novo. 

 

“a gente vive               

aquela história como 

se estivesse dentro 

dela” 

 
“distração e 

conhecimento ao 

mesmo tempo” 

Na leitura, embora ela também seja uma distração, tem a história, e a 

gente vive aquela história como se estivesse dentro dela. Quando eu li 

o Ensaio Sobre a Cegueira do Saramago eu viajava, às vezes eu 

parecia um cego na multidão seguindo as pessoas. Tem livro que 

consegue isso, que oferece distração e conhecimento ao mesmo 

tempo. Mas quando eu comecei a me interessar por leitura lá na 

lavanderia, a principal coisa pra mim era mesmo passar o tempo, esse 

era o meu objetivo. 
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Tema 4: Reflexões críticas sobre a dinâmica, a metodologia e os 

objetivos do Laboratório de Humanidades. 

 

“Não me parecia que ele tinha um ponto para chegar. Como coordenador, ele 

me parecia mais um de nós. Porque eu acho que ele tinha que fazer fechamentos, 

chamar atenção para algumas coisas, alguns pontos específicos, algumas 

correlações, mas ele não aproveitava as oportunidades” (Iracema). 

 

“Porque eu acho que não se discutiu a história do ponto de vista da 

estratificação social. O livro foi discutido no nível dos personagens, enquanto pessoas, 

e não enquanto representantes de classe” (Iracema). 

 

“E mesmo se for para ficar só no nível da saúde, no Admirável Mundo Novo 

aparecem umas enfermeiras na hora que a Linda está morrendo. Aquilo não foi 

explorado! Dava para discutir como o profissional de saúde é totalmente manipulado” 

(Iracema). 

 

“Eu achei fantástico participar, mas confesso que teve um momento, já no final, 

que mais parecia um desfile de egos. As pessoas filosofavam muito” (Sofia). 

 

“Ele [o coordenador] pega tudo o que a gente fala, pode ser a maior bobagem, 

e inclui na discussão, valorizando e mostrando o lado bom do que foi dito” (Maria). 

 

 

IRACEMA 

Eu vi aquele grupo como um terreno propício 

para semear. E eu acho que se jogou pouca 

semente. 

 

Foi porque em 1964, quando tinha 20 anos e cursava Pedagogia na 

Universidade de São Paulo, fazendo “um curso semelhante” e “a aula inteirinha era 

como o Laboratório de Humanidades”, que Iracema reconheceu não ter conseguido se 

desprender de sua posição de educadora. Foi também por isso, por causa desse 

“modelo”, que sua experiência no LabHum foi “perturbada” ao centralizar-se “nele”, “no 

coordenador” durante sua participação.  
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Confessando-se, dessa maneira, “angustiada” e “insatisfeita” em muitos 

momentos, afirmou que durante os encontros não se conformava em ver a discussão 

empobrecida “pela falta dele [o coordenador] intervir”, participando “como mais um”, 

sem aproveitar oportunidades de “fazer fechamentos” e “chamar atenção” para “pontos 

específicos”. 

 

“o professor era mais 

diretivo” 
 

“o Dante ficava à 

mercê” 
 

“não me parecia que 

ele tinha um ponto 

para chegar” 
 

“ele me parecia mais 

um de nós” 

Enfim, tínhamos que ler os dois livros de uma vez e a aula inteirinha 

era como o Laboratório de Humanidades, havia uma discussão. Só 

que o professor era mais diretivo, mais participativo do que o Dante. 

Bem, eu sei que o Laboratório de Humanidades tem outra pretensão, 

mas às vezes me parecia que o Dante ficava à mercê dos 

acontecimentos. Não me parecia que ele tinha um ponto para chegar. 

Como coordenador, ele me parecia mais um de nós. Porque eu acho 

que ele tinha que fazer fechamentos, chamar atenção para algumas 

coisas, alguns pontos específicos, algumas correlações, mas ele não 

aproveitava as oportunidades. 

 

Enfatizou, entretanto, que não acha que o coordenador devesse procurar “obter 

consenso”, o que “significaria a morte da proposta”, mas que ele deveria trazer “algo a 

mais”, “fomentando a reflexão mais ampla”, “enriquecendo-a além do nível que os 

alunos conseguiam entre si”, “botando”, enfim, “mais fogo na fogueira”.  

 

“não consegui me 

desprender da minha 

posição” 
 

“mais fogo na 

fogueira” 

Claro que tinha participações muito boas, mas eu me centrava nele, no 

coordenador, e eu acho que ele tinha que entrar e explorar melhor os 

assuntos que surgiam. Na verdade, acho que eu não consegui me 

desprender da minha posição de professora, de educadora. Mas veja 

bem, não é que eu ache que ele deva ser mais condutor, acho que ele 

tinha que enriquecer botando mais fogo na fogueira. 

 

Para exemplificar seus argumentos, Iracema lembrou que na discussão do 

Admirável Mundo Novo a opção foi explorar o livro “no nível dos personagens, 

enquanto pessoas, e não enquanto representantes de classe”, desconsiderando da 

história o “ponto de vista da estratificação social”. “Mas veja, eu não quero que a ideia 

dele, do coordenador valha”, enfatizou Iracema, afirmando que sentiu falta de que 

fossem lançadas questões que provocassem a discussão sem, no entanto, precisar 

“dar resposta de nada”. 

Também argumentou que mesmo se o Laboratório de Humanidades tivesse 

como proposta não sair da área da saúde, ainda assim a coordenação poderia ter sido 

mais diretiva. Citou que no romance de Huxley “aparecem umas enfermeiras” quando 

a personagem Linda está morrendo. “Aquilo não foi explorado!”, indignou-se, pois 

“dava para discutir como o profissional da saúde é totalmente manipulado”.  
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Sobre a sua participação, reconheceu que poderia ter se colocado mais, mas 

se conteve para dar voz aos “jovenzinhos”, que às vezes “tinham dificuldades incríveis 

para se expressar”, pois percebeu como “aquele momento era importante para eles”. 

 

 

 

“se eu fosse o          

Dante, eu me 

colocaria mais” 

 

Eu sei que eu poderia ter falado mais, mas me contive porque eu via 

aqueles universitários jovenzinhos, rapazes e moças, que tinham 

dificuldades incríveis para se expressar, que falavam quase chorando, 

e eu percebia o quanto aquele momento era importante para eles. Se 

eu fosse o Dante, se eu tivesse um papel definido, eu me colocaria 

mais. Espero, conscientemente, não estar usando o Dante como bode 

expiatório para a minha participação que, reconheço, poderia ter sido 

maior. 

 

Então Iracema se perguntou: “mas será que eu me coloquei no Laboratório de 

Humanidades só intelectualmente?”. Esperançosa de que não, pois “ficaria muito 

frustrada”, a educadora reconheceu que realmente “talvez precisasse ter abdicado” do 

seu “papel de professora” para “ficar só na Iracema”, ou seja, desfrutando da 

experiência como pessoa “para avançar no processo dentro do Laboratório de 

Humanidades”, como “ficou claro em muitos depoimentos”, afirmando, desse modo, o 

quanto considerava “válida essa experiência no Laboratório de Humanidades“.  

 

 

“eu me coloquei só 

intelectualmente?” 

 

 

“talvez eu precisasse 

ter abdicado               

do meu papel de 

professora e ficar só 

na Iracema” 

 

Mas será que eu me coloquei no Laboratório só intelectualmente? 

Acho que não, senão eu ficaria muito frustrada! Porque eu gostei muito 

de perceber o quanto algumas pessoas avançaram no processo 

dentro do Laboratório de Humanidades. Isso ficou claro em muitos 

depoimentos. Por isso, com certeza, eu acho válida essa experiência 

do Laboratório de Humanidades. De repente, talvez eu precisasse ter 

abdicado um pouco do meu papel de professora e ficar só na Iracema. 

Mas essa é a minha circunstância. E é difícil separar, porque eu vi 

aquele grupo como um terreno propício para semear. E eu acho que 

se jogou pouca semente. 

 

Mas essa indagação de Iracema, por sua vez, nos leva também a questionar: 

qual seria o efetivo significado de sua percepção de que os participantes “avançaram 

no processo”, ainda que, “no terreno propício para semear”, “pouca semente” tivesse 

sido jogada? Teria algo a ver com a proposta do Laboratório de Humanidades, ou 

seja, o despertar para questões existenciais e profissionais por meio da experiência 

estética, o que poderíamos traduzir como um processo incipiente de humanização? 

Parece que sim, visto sua preocupação em não ter se colocado exclusivamente pela 

razão, devendo ter desfrutado da experiência como pessoa, como aqueles “rapazes e 

moças” que “falavam quase chorando”, transbordando de emoção. 
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SOFIA 

Confesso que teve um momento, já no final, 

que mais parecia um desfile de egos. 

 

Embora tenha dito que gostou do Laboratório de Humanidades, esse não 

pareceu ter sido o principal motivo pelo qual aceitou participar da pesquisa. Tampouco 

porque tivesse considerado uma experiência tão interessante e enriquecedora que 

quisesse de alguma forma retribuir, como afirmaram outros participantes. De fato, em 

sua fala, elogios e reconhecimentos acontecem, mas eles parecem secundários.  

O que pareceu principal em sua fala foi a vontade de expressar o que gostaria 

de ter dito nos encontros, mas não disse, seja por timidez, seja porque não teve 

oportunidade – já que “a ordem no LabHum não é muito certa e a democracia é mais 

ou menos” –, ou ainda porque, passados tantos meses, refletiu e considerou oportuno 

o momento da entrevista. O fato é que Sofia deixou a impressão que não podia perder 

outra vez a chance de expor seu incômodo diante dos que “filosofavam muito” no 

Laboratório e do “desfile de egos” que eles, aos seus olhos, faziam questão de exibir. 

 

 

“parecia um desfile 

de egos” 

 

“admiro mesmo os 

que desfilavam o ego, 

admiro a coragem do 

cara chegar lá e se 

expor. Não deixa de 

ser algo para se 

aplaudir” 

 

Eu tinha lido o livro antes do Laboratório começar e o Admirável 

Mundo Novo pra mim foi uma experiência única. Eu achei fantástico 

participar, mas confesso que teve um momento, já no final, que mais 

parecia um desfile de egos. As pessoas filosofavam muito... Eu não sei 

como explicar. Mas teve um momento em que as pessoas ficavam 

mostrando conhecimento, “o que eu acho sobre”, entendeu? E rolava 

até umas disputas na hora da fala, tanto que tinha gente que quase 

não falava. E tinha os que falavam sempre. Mas no geral, mesmo com 

o desfile de egos eu aprendi muito. E admiro mesmo os que 

desfilavam ego, admiro a coragem do cara chegar lá e se expor. Não 

deixa de ser algo para se aplaudir. 

 

A fim de esclarecer melhor o que ela chamou de “desfile de egos”, Sofia 

apontou para o perigo dos que assumem no LabHum um discurso humanizado, mas 

que na prática não se sustenta em atitudes práticas. Indignada, relembrou que na 

época em que participava presenciou uma cena desagradável envolvendo um desses 

participantes que costumavam “desfilar o ego”. Contou que a pessoa esbarrou com 

outra na rua, praticamente a atropelou, e nem sequer olhou para trás insinuando um 

pedido de desculpa. “Nossa, que animal!”, desabafou Sofia, salientando que é preciso 

tomar cuidado para que não seja só um discurso vazio o que se fala nos encontros, 

porque ficou parecendo que “tudo o que a pessoa dizia lá no Laboratório de 

Humanidades valia somente naquele contexto, que nada daquilo era aplicado na vida 

real”. 
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“mas já que estou 

falando 

sinceramente...” 

 

 

 

“um discurso para 

vender uma imagem” 

 

“olha só, eu sei falar 

sobre isso e falo 

bem” 

 

Mas já que estou falando sinceramente, vou tentar esclarecer o que eu 

chamei de desfile de egos. É que um dia, quando eu frequentava o 

LabHum, vi um participante na rua, que por sinal fala muito bem, 

simplesmente atropelando outra pessoa. Sabe quando alguém joga o 

corpo e passa por cima da gente? E ele nem olhou para trás. “Nossa, 

que animal!”. Acho que tem que tomar cuidado em não ser só 

discurso, porque ficou parecendo que tudo o que a pessoa dizia lá no 

Laboratório de Humanidades valia somente naquele contexto, que 

nada daquilo era aplicado de fato na vida real. É que as palavras 

enganam, conquistam, enfeitiçam... Então, tive a impressão que não 

era uma reflexão de fato e sim um discurso para vender uma imagem. 

“Olha só, eu sei falar sobre isso e falo bem”. Tem que tomar cuidado, 

pois aqui na Unifesp temos muitos professores com um discurso lindo, 

mas que na prática não tratam os alunos daquele jeito tão humano. 

 

Sofia também reclamou da aparente prioridade que os mais antigos [núcleo 

duro] tinham sobre “os que ficavam à margem, ouvindo, meio que intimidados, 

reprimidos”. Mesmo afirmando que ficou calada porque “as pessoas eram muito 

inteligentes” e ela “ficava até com medo de expor sua opinião”, ressaltou que apesar 

do “desfile de egos” achou que o Laboratório “não deixou de ser uma experiência, em 

si, ótima”, tanto que gostaria de participar outra vez, dependendo do livro. 

 

 

“tinham os que 

ficavam à margem" 

 

“a democracia é mais 

ou menos” 

 

“eu não falava porque 

as pessoas são muito 

inteligentes e eu 

ficava com medo de 

expor a minha 

opinião” 

 

 

E aí tinha os que ficavam à margem, ouvindo, meio que intimidados, 

reprimidos. Porque a ordem no LabHum não é muito certa e a 

democracia é mais ou menos. Como ali é um grupo e tem gente que já 

se conhece faz tempo, muitas vezes os outros não têm a chance de 

falar. E quando alguém coloca uma opinião meio oposta já rola aquele 

“Hummmm”.  

Eu não falava porque as pessoas são muitos inteligentes e eu ficava 

até com medo de expor a minha opinião. Também eu tenho problemas 

em manter a linha do pensamento, do discurso, e eu sempre achava 

que as minhas questões eram as mesmas e que se eu falasse ficaria 

muito repetitivo. 

 

Por isso Sofia fez questão de destacar a importância da boa coordenação no 

Laboratório de Humanidades, pois reconhece que “não é qualquer um que conseguiria 

juntar um grupo de amigos e fazer um laboratório”. Apesar das críticas, ao pontuar de 

certa forma que a coordenação não deveria permitir que alguns participantes ficassem 

à margem do grupo, Sofia elogiou a “boa condição” do coordenador. 

 



167 
 
 

MARIA 

Ele pega tudo o que a gente fala, pode ser a 

maior bobagem, e inclui na discussão. 

 

Destacando que o coordenador tinha “a capacidade incrível de coordenar e 

juntar ideias”, Maria disse ter adorado, insinuando que se sentiu bastante à vontade 

logo no início, pois viu que ali se “podia falar o que quisesse, o que pensasse, o que 

achasse e sentisse em relação à história e a cada personagem”. Além do mais, viu 

que o coordenador pegava tudo o que se falava, podendo ser “a maior bobagem”, e 

incluía na discussão, “valorizando e mostrando o lado bom do que foi dito”. 

 

 

 

“ele pega tudo o que 

a gente fala" 

 

 

Voltando, então, para o LabHum, eu adorei o pessoal quando cheguei, 

principalmente porque vi que ali a gente podia falar o quisesse, o que 

pensasse, o que achasse e sentisse em relação à história e a cada 

personagem. E eu acho que o Dante tem uma capacidade incrível de 

coordenar e juntar ideias. Ele pega tudo o que a gente fala, pode ser a 

maior bobagem, e inclui na discussão, valorizando e mostrando o lado 

bom do que foi dito. 

 

 

LUÍSA 

Ele provoca, ele cutuca, ele espeta, e você tem 

que reagir. 

 

Do mesmo modo que Maria, Luísa destacou a liberdade de se expressar no 

Laboratório de Humanidades, ressaltando o quanto essa abertura propicia o contato 

com diversas opiniões, contribuindo para a reflexão e revisão dos próprios conceitos. 

Quanto à oportunidade de tomar a palavra, elogiou a “sensibilidade” do coordenador 

em dar a vez para aquele que, embora calado, se mostrava interessado em colocar 

sua opinião. Também salientou sua postura provocativa, “uma provocação no sentido 

positivo”, que faz a pessoa “reagir”. “E cada um reage da forma que consegue reagir”, 

concluiu, afirmando que “foi muito bom”, que o Laboratório lhe “ajudou no trabalho”, 

“principalmente com a reflexão” que lhe fez “ver as coisas de outra forma”. 

 

 

“ali você se sente à 

vontade, porque ali 

não há o certo, não 

há o errado" 

 

 

 

E ali você se sente à vontade, porque ali não há o certo, não há o 

errado. Você tem liberdade, abertura pra dizer o que pensa e o que 

acha. Às vezes aquilo que pra você parece errado, pode ser o certo. O 

certo, o errado, o mais ou menos, o talvez, o gostei, o concordei, o não 

concordei, tudo vai somar pra você refletir, tudo vai somar pra você ter 

a sua própria reflexão, e enfim poder também falar, porque a gente 

sempre espera o outro começar. “Eu vou deixar o outro falar, vou 
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“tudo vai somar para 

você ter a sua própria 

reflexão” 

 

“você! você já falou? 

você!” 

 

“o Dante provoca!” 

 

“e cada um reage da 

forma que consegue 

reagir” 

 

 

deixar dois, vou deixar três. Agora eu vou falar!”. E o Dante é bem 

aberto. “Você!” “Você já falou?” “Você!”. Ele tem essa sensibilidade de 

realmente fazer o Laboratório render. Gostei muito, muito, muito 

mesmo.  

 

Hoje, mesmo que eu leia um livro menos complicado, qualquer livro 

que eu leia, a minha leitura vai ser diferente. Depois do Laboratório 

você não lê mais como lia para o vestibular. Você começa a entender. 

Mas é porque o Dante provoca! Ele faz essa provocação, uma 

provocação no sentido positivo, ele provoca, ele cutuca, ele espeta, e 

você tem que reagir. E cada um reage da forma que consegue reagir. 

Foi muito bom! 

 

 

Tema 5: Reflexões sobre a Humanização em Saúde 

 

“Cinco minutos de sabedoria, sabe? Cinco minutos de reflexão por dia, alguma 

coisa assim para o profissional” (Vitória). 

 

 

VITÓRIA 

Mas não adianta ficar naquela conversa: “ah, 

você tem que ser mais humano com o 

paciente, você tem que ser legal, você tem que 

ser bonzinho, você tem que ser educado”. Vira 

um tipo de receita. 

 

Por trabalhar há mais de dez anos numa UTI, e por sua participação ativa no 

ciclo do Admirável Mundo Novo, a questão da humanização não poderia faltar na 

narrativa de Vitória.  

Clamando, assim, por “uma discussão que seja possível”, isto é, que algo 

semelhante ao Laboratório de Humanidades fosse levado aos locais de trabalho, 

Vitória lamentou que os programas de humanização em saúde, que na maioria das 

vezes não conseguem sair do papel, estejam focados quase que exclusivamente nos 

pacientes, enquanto “nós, que trabalhamos nos hospitais, estamos muitas vezes 

sobrecarregados e submetidos a condições ruins”, desabafou. 

 

“cinco minutos de 

reflexão por dia, 

alguma coisa assim 

para o profissional" 

 

A humanização tem que começar com quem está trabalhando. Nesse 

sentido, acho que seria importante levar para os locais de trabalho 

uma discussão que seja possível, porque é loucura mesmo, ali está 

todo mundo correndo. Cinco minutos de sabedoria, sabe? Cinco 

minutos de reflexão por dia, alguma coisa assim para o profissional. 
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“Olha, você tem que cuidar do seu paciente de uma maneira humana”. 

“Mas o que é ‘humano’?”. 

 

Sobre sua própria maneira de entender a humanização, parece que Vitória foi 

elaborando a questão durante a própria narrativa, modificando suas premissas à 

medida que se aprofundava na própria experiência vivida nos encontros do LabHum. 

Num primeiro momento, ao se referir aos cuidados paliativos, lembrou que o objetivo 

dos profissionais que trabalham nessa área é oferecer maior conforto aos pacientes 

terminais, e que “isso é humanização”.  

Depois, contradizendo essa ideia, declara que “humanização não é deixar o 

paciente quentinho numa cama limpinha”, porque, afinal de contas, “isso é obrigação”, 

embora na sequência continue destacando que humanização seria um “algo a mais”, 

“um olhar”, “um sorriso”.  

Mas finalmente, ao falar da humanização a partir da sua própria experiência na 

UTI, Vitória aprofundou a questão ao destacar que eles, profissionais da saúde, lidam 

com a dor, com o sofrimento e com a morte todos os dias, e que para enfrentar essa 

rotina estressante e desumanizadora não bastam receitas prontas, padronizadas, mas 

que seria preciso fazer algo diferente, pois, senão, “ou a gente vai gerando doenças 

por dentro ou vai ficando endurecida”. Mais uma vez, então, Vitória recomenda 

“momentos de reflexão” como aqueles experimentados por ela no Laboratório de 

Humanidades. 

 

 

 

“fazer uma discussão 

daquelas que a gente 

experimentava no 

Laboratório" 

 

“pegar um texto e se 

reinventar...” 

 

 

 

Imagina, então, que gostoso seria se pudéssemos pegar os 

profissionais que estão naquele contexto, naquela correria, naquela 

loucura, e falar “olha, vem cá dez minutos, vamos refletir sobre tal 

coisa”. Mas não adianta ficar naquela conversa: “ah, você tem que ser 

mais humano com o paciente, você tem que ser legal, você tem que 

ser bonzinho, você tem que ser educado”. Vira um tipo de receita. 

Seria preciso retirar o cara só um pouquinho da UTI e fazer uma 

discussão daquelas que a gente experimentava no Laboratório. Um 

cafezinho, esticar as pernas... Estou aqui pra ouvir você falar... Seria 

fantástico! Mesmo que fosse uma coisa pontual, um momento de 

reflexão. Pegar um texto e se reinventar... Sei lá! 

 

Por fim, sobre sua própria humanização, e o fato de ter consigo permanecer 

saudável depois de tantos anos de trabalho dentro de uma UTI, Vitória confessou que 

sempre contou com sua fé em Deus para superar as dificuldades do dia a dia. “Eu 

cultivo minha espiritualidade e acho que isso é uma válvula de escape nos momentos 

de desespero”, observou, justificando o motivo pelo qual não tenha se “enrijecido”, ou 

seja, se desumanizado durante os anos trabalhados na UTI. 
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“a minha história de 

vida tem me ajudado 

no sentido de me 

humanizar” 

 

Mas eu sobrevivi, não desisti. Acho que também não enrijeci, pois a 

minha história de vida tem me ajudado no sentido de me humanizar, 

de entender as necessidades dos outros. Quando você vive num 

ambiente de amor, de respeito, de compreensão, de alguma forma 

você transmite isso. Eu sou cristã e a fé que eu sigo alimenta muito 

isso. 

 

 

MARIA 

Até a definição de humanização eu achei 

diferente. Porque eu vim com uma definição, 

mas já no primeiro dia, quando o Dante falou 

sobre o Laboratório e a questão da 

humanização, eu já fiquei refletindo muito. 

 

Maria se referiu à humanização quando tentou justificar a existência do 

Laboratório de Humanidades em uma faculdade de Medicina, onde imaginava que “só 

encontraria coisas técnicas”. Disse, nesse sentido, que antes achava que 

“humanização é falar bom dia, é tratar melhor o outro e tal”, conceito que ela foi 

desconstruindo, pois “já no primeiro dia”, quando o “Dante falou sobre o Laboratório e 

a questão da humanização”, “até a definição de humanização” achou “diferente”, tanto 

que ficou “refletindo muito”. 

 

 

 

 

 

“porque a gente acha 

que humanização é 

falar bom dia, é tratar 

melhor o outro e tal" 

 

Outro dia eu fiquei pensando em como alguém foi criar o Laboratório 

de Humanidades. Eu imaginava que numa faculdade de Medicina, que 

num hospital, eu só encontraria coisas técnicas. Sabe outra coisa 

interessante? Até a definição de humanização eu achei diferente. 

Porque eu vim com uma definição, mas já no primeiro dia, quando o 

Dante falou sobre o Laboratório e a questão da humanização, eu já 

fiquei refletindo muito. Porque a gente acha que humanização é falar 

bom dia, é tratar melhor o outro e tal. Mas a gente vê que até a forma 

de classificar conceitos e definir palavras, por exemplo, são coisas 

muito pensadas, que nada é à toa e tudo leva a gente a refletir. 
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4.4 - Relatos de Experiência versus Narrativas de HOV: Composição 

dos Grandes Temas: 

 

Embora o objetivo da imersão nos relatos de experiência tenha sido 

compreender as reflexões dos participantes do Laboratório de Humanidades a partir 

de uma perspectiva imediata, enquanto que nas narrativas de HOV foi aprofundar o 

significado da dinâmica levando-se em conta o tempo e o conjunto de experiências já 

vividas pelo colaborador, os temas suscitados entre os dois suportes metodológicos 

foram bastante semelhantes.  

Por conseguinte, decorre que os pormenores dos romances aparecem com 

maior frequência nos textos redigidos logo após o término dos encontros, sendo que 

nas narrativas transcriadas predominam os aspectos relativos à dinâmica do grupo. 

Além disso, tanto num suporte como no outro, as interpelações em relação às histórias 

e seus personagens diluem-se dentro dos diversos temas identificados, principalmente 

porque se destacam como exemplos deflagradores de reflexões, incômodos, 

aprendizagens e mudanças de comportamento. Tais deflagrações, no entanto, assim 

como a relevância dos conteúdos narrativos em relação ao tempo – se no calor das 

emoções ou depois de um ano da experiência –, serão tratadas oportunamente na 

discussão dos resultados. 

Na página seguinte, o quadro organiza os temas apresentados anteriormente a 

partir da Compreensão Interpretativa dos documentos da pesquisa. 
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Quadro 1: Relatos de Experiência versus Narrativas de História Oral de Vida. 

Relatos de Experiência Narrativas de HOV 

TEMA A: Considerações sobre a dinâmica do Laboratório de 

Humanidades: o “gerar dúvidas nas minhas certezas”, 

o “aprender a partir da experiência do outro” e o 

“movimento contínuo de desestruturação e 

reconstrução dos conceitos”. O impacto da leitura 

compartilhada e a redescoberta da literatura.  

TEMA B: Repercussões da experiência no Laboratório de 

Humanidades: inquietações, incômodos, 

aprendizagens, transformações, mudanças de opinião 

e postura. 

TEMA C: Humanizar-se e humanizar o outro: concepções, 

percepções e caminhos possíveis. 

TEMA 1: A leitura compartilhada na diversidade do Laboratório de 

Humanidades. 

TEMA 2: Experiências de crise e despertamento: a ação terapêutica 

e/ou transformadora do Laboratório de Humanidades. 

TEMA 3: Leitura e Literatura: o LabHum na construção do leitor 

literário e na formação do profissional da saúde. 

TEMA 4: Reflexões críticas sobre a dinâmica, a metodologia e os 

objetivos do Laboratório de Humanidades. 

TEMA 5: Reflexões sobre humanização em saúde. 
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Constatamos, assim, que o Tema A dos Relatos de Experiência compreende 

perfeitamente os Temas 1, 3 e 4 identificados nos narrativas de HOV. Do mesmo 

modo, o Tema B e o Tema 2 compreendem-se entre si, assim como os temas C e 5 

são semelhantes.  

Apresentamos, dessa maneira, uma nova organização dos conteúdos 

suscitados estabelecendo três grandes temas a serem discutidos na continuidade 

desse trabalho: 

 

1º Grande Tema:  Reflexões e percepções sobre a dinâmica do 

Laboratório de Humanidades: o impacto da leitura 

compartilhada na diversidade e a redescoberta da literatura 

na construção do leitor literário e na formação do 

profissional da saúde. 

2º Grande Tema:  Experiências de crise e despertamento com ação 

terapêutica e/ou transformadora: inquietações, 

incômodos, aprendizagens, transformações, mudanças de 

opinião e postura. Repercussões da participação no 

Laboratório de Humanidades. 

3º Grande Tema:  Humanizar-se e humanizar o outro: concepções, 

percepções e caminhos possíveis a partir da experiência 

no Laboratório de Humanidades. 
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5. DISCUSSÃO 
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Uma vez determinados os temas da pesquisa, a Discussão desse trabalho será 

apresentada sob a forma de um artigo já submetido a uma revista científica indexada. 

O texto aqui apresentado, entretanto, que se refere apenas ao 1º Grande Tema 

estabelecido nos Resultados, é uma versão estendida, pois não achamos necessário 

suprimir os exemplos narrativos a fim de não ultrapassar o número de palavras 

permitido para publicação. 

Do mesmo modo, mantivemos a Introdução e a Metodologia do texto 

submetido, ainda que isso possa parecer redundante. No entanto, tomamos essa 

decisão a fim de manter a coerência do artigo, e para que o subitem “apresentação 

das narrativas”, que apresenta os textos interpretativos dos Resultados com uma nova 

e diferente organização, não aparecesse de chofre, sendo que essa apresentação é 

de suma importância para o desenvolvimento e compreensão da discussão.  

Na discussão propriamente dita, comparamos nossos achados ao aporte 

teórico de Hans Robert Jauss (1921-1997), escritor alemão, crítico literário e expoente 

da Estética da Recepção, corrente de investigação acerca do fenômeno literário. 

Importante contribuição também nos deu C. S. Lewis (1898-1963), romancista 

britânico, poeta e ensaísta, que em seu livro intitulado “A Experiência de Ler” (1961) 

faz inúmeras considerações sobre a dinâmica e o impacto das narrativas ficcionais. 

Como já esclarecido na Introdução desse volume, os outros dois grandes 

temas serão trabalhados e discutidos na continuidade da pesquisa. 
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A DINÂMICA ESTÉTICO-REFLEXIVA DO LABORATÓRIO DE 

HUMANIDADES NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Introdução: 

 

Vinculado à linha de pesquisa “Humanidades, Narrativas e Humanização em 

Saúde”, esse artigo integra os resultados de uma dissertação de mestrado 

desenvolvida numa faculdade de Medicina de uma Universidade Pública de São 

Paulo, cujo objetivo foi compreender as repercussões de leitura e discussão de obras 

literárias entre estudantes e profissionais da área da saúde, a partir da experiência 

prática do Laboratório de Humanidades (LabHum). 

O LabHum consiste em um grupo de discussão de clássicos da literatura 

universal, onde um coordenador metodologicamente capacitado faz a mediação a fim 

de facilitar o compartilhamento de ideias e sentimentos suscitados pela leitura. 

Partindo, portanto, da manifestação de emoções e de afetos, o propósito da dinâmica 

é que os leitores-participantes acabem se envolvendo em sua tridimensionalidade na 

discussão das obras, ou seja, enquanto seres dotados de sentimento, de inteligência e 

de vontade (Gallian, 2009). 

A metodologia proposta se desenvolve geralmente entre 8 a 9 reuniões, 

cumpridas em quatro etapas: 1) pela apresentação da historia, do método e dos 

fundamentos teóricos e filosóficos do LabHum (1º encontro); 2) pelas histórias de 

leitura, onde se narram impressões e sentimentos suscitados a partir do contato com o 

texto (2º encontro); 3) pelo itinerário de discussão, que segue um roteiro previamente 

indicado a fim de orientar e facilitar o aprofundamento nas principais questões 

suscitadas (do 3º ao 7º ou 8º encontro); 4) pelas histórias de convivência, onde cada 

participante faz uma síntese do que significou ler e discutir o livro proposto (no último 

encontro).  

O LabHum nasceu em 2003 quando o professor responsável pela disciplina 

História da Medicina abandonou o formato tradicional de aulas expositivas e passou a 

discutir textos precursores do saber médico e da Filosofia. Então estimulados pelas 

interpelações provocadas, um grupo de alunos solicitou que a atividade continuasse 

em horário de almoço. Logo não é de se estranhar que os textos históricos e 

filosóficos tenham sido substituídos gradativamente por obras literárias. 

Com o passar dos anos, e na medida em que foi se construindo 

metodologicamente, em 2009 o LabHum se institucionalizou como uma atividade de 
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extensão universitária e disciplinas eletivas na graduação e na pós-graduação, além 

de contar com a presença de docentes, servidores da Universidade e pessoas da 

comunidade em geral, reunindo semanalmente cerca de 60 pessoas, divididas em 

duas turmas, para discutir obras de escritores como Cervantes, Clarice Lispector, 

Dante Alighieri, Dostoiévski, Guimarães Rosa, Homero, Machado de Assis, 

Shakespeare, Tolstói, entre outros autores clássicos da literatura universal.  

Simultaneamente à institucionalização, e uma vez instigados pelo 

aprofundamento teórico que já vinha sendo realizando em torno da problemática da 

desumanização na cultura e da relação médico-paciente, docentes e pesquisadores 

da Universidade envolvidos com o LabHum inauguraram uma nova linha de pesquisa 

para investigar, sob uma perspectiva empírica, os efeitos humanizadores da literatura 

no âmbito da saúde (Gallian, 2009; Bittar et al., 2013; Lima et al., 2014; Silva, 2014; 

Silva, 2016). 

No entanto, para além da discussão sobre humanização em saúde, esse artigo 

pretende apresentar um efeito que poderíamos chamar de secundário ao Laboratório 

de Humanidades, ou seja, a formação de um novo tipo de leitor, que uma vez 

submetido à dinâmica metodológica proposta aprende a ressignificar sua relação com 

a leitura literária, adquirindo uma nova consciência sobre o ato de ler.  

De fato, essa nova percepção em relação à importância das humanidades e da 

literatura, sobretudo quando associada à formação e ao desempenho profissional, 

parece-nos de suma importância para uma formação menos técnica e mais 

humanística dos profissionais da saúde, uma vez que a tendência cientificista e 

tecnicista do modelo biomecânico do ensino e da prática médica, iniciadas a partir do 

iluminismo do século XVIII, mas que ganhou força com as teorias positivistas do 

século XIX, gerou um processo inequívoco do que se costumou chamar 

“desumanização na saúde” (Lima et al, 2014).  

Nesse contexto, uma vez que médicos, enfermeiros e profissionais afins lidam 

com seres humanos expostos naquilo que eles têm de mais precioso e frágil, a saúde 

e a vida, a superespecialização e a supervalorização das ciências biológicas e da 

tecnologia em detrimento dos saberes humanísticos, que desde a antiguidade 

fundamentavam os cuidados médicos, contribuíram para uma visão cada vez mais 

fragmentada da existência, como se o conhecimento aprimorado das partes aos 

poucos fossem obscurecendo a totalidade do ser humano em todas as suas 

dimensões, ou seja, em seus aspectos emocional, cultural, social, familiar e espiritual. 

Em vista disso, o enfoque excessivo atribuído à tecnologia ofuscou sobremaneira a 

necessidade do cultivo de um bom relacionamento médico-paciente (Gallian, 2002; 

Gallian & Reginato, 2009; Lima et al., 2014).  
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Ademais, Blasco (2010) ressalta que quando acontece um clamor pela 

humanização de uma atitude ou situação é porque se entende que se perdeu algo de 

essencial, tanto assim que as advertências provenientes dos pacientes dificilmente 

recaem sobre aspectos técnicos e científicos, mas sobre a qualidade humana do 

profissional, normalmente esvaziado e esquecido de que “a Medicina nasceu no 

âmago mais profundo do ser humano”. 

Nessa perspectiva, Aldous Huxley, já em 1959, proferiu uma série de palestras 

na Universidade de Santa Bárbara (EUA) – publicadas no Brasil com o título “A 

Situação Humana” (Huxley, 2016) –, em que discute a problemática do ensino superior 

que lutava para conciliar “as exigências de muita aprendizagem, que é essencialmente 

uma aprendizagem especializada” com “as exigências da pouca aprendizagem”, “mais 

ampla e mais profunda”. Conta que seu avô, T.H. Huxley, em 1890, na Universidade 

de Londres, também havia se preocupando com a especialização excessiva, tanto que 

preparou um projeto de educação integrada tentando incluir “informações 

humanísticas à informação científica”, mas cuja implantação nunca foi 

satisfatoriamente executada, apesar de ter havido ações nesse sentido como, por 

exemplo, o incentivo à leitura dos “Cem Grandes Livros” e abordagens históricas da 

ciência por meio das humanidades. Huxley, entretanto, afirmou não acreditar na 

eficácia de nenhuma dessas ações isoladas, pois seu sentimento pessoal era de que 

“uma educação integrada ideal” exigiria “uma abordagem em termos de problemas 

humanos fundamentais”.  

Parece-nos, assim, que Laboratório de Humanidades aproxima-se do que 

preconizava Huxley em termos de uma formação orientada para as questões 

essenciais da existência humana, pois sua dinâmica é assentada na experiência 

afetiva e reflexiva proporcionada pela literatura, arte que segundo Ítalo Calvino é 

capaz de nos ensinar coisas “pouco numerosas, mas insubstituíveis”, como “a maneira 

de ver o próximo e a si mesmo”, de “atribuir valor às coisas pequenas ou grandes”, de 

“encontrar as proporções da vida e o lugar do amor nela”, e “o lugar da morte”, além 

de outras coisas “necessárias e difíceis” como “a rudeza, a piedade, a tristeza, a ironia 

e o humor” (Calvino, 2006). 

 
 
Metodologia: 

 

Entre os meses de agosto a dezembro de 2011, quando o Laboratório de 

Humanidades dedicou 31 encontros à discussão dos romances “Admirável Mundo 

Novo” de Aldous Huxley (AMN) e “Vida e Proezas de Aléxis Zorbás” (Zorbás) de Níkos 
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Kazantzákis, iniciamos essa investigação a fim de aprofundar a reflexão sobre o 

impacto da literatura por meio da metodologia do LabHum.  

Para tanto, os dados que fundamentaram a pesquisa foram obtidos a partir das 

seguintes fontes qualitativas: observação participante (Geertz, 2009), análise dos 

Relatos de Experiência e das narrativas produzidas a partir da metodologia da História 

Oral de Vida (HOV) (Meihy, 2005; Meihy & Holanda, 2007).  

Assim, ao término dos encontros, com o intuito de compreender a participação 

de cada um sob a perspectiva reflexiva da escrita, os 61 componentes do semestre 

foram convidados a redigirem suas impressões da atividade, sendo que 23 entregaram 

seus textos para avaliação da disciplina eletiva e consequente obtenção de créditos 

acadêmicos (mestrandos da área da saúde e graduandos dos cursos de Medicina e 

Enfermagem), e 11 entregaram voluntariamente (integrantes da comunidade ou em 

aproximação com a pós-graduação), totalizando 34 relatos de experiência. 

Já com o intuito de aprofundar, em longo prazo, o significado da participação 

na disciplina eletiva, foram produzidas narrativas a partir de entrevistas de HOV. Como 

o próprio nome indica, trata-se de uma metodologia qualitativa que permite maior 

intensificação dos conteúdos narrados por levar em conta a subjetividade e o conjunto 

de experiências de vida de uma determinada “Comunidade de Destino” (Meihy, 2005; 

Meihy & Holanda, 2007). 

Entretanto, a fim de restringir e viabilizar a realização das entrevistas, dois 

critérios foram utilizados para que os participantes do grupo pudessem se tornar 

colaboradores da pesquisa, ou seja, deveriam estar pela primeira vez no LabHum, ao 

mesmo tempo em que estudantes e/ou profissionais da área da saúde. Desse modo, 

25 se enquadraram nesses quesitos e foram convidados a participar. Nove aceitaram 

o convite e as entrevistas foram realizadas entre novembro de 2012 a março de 2013. 

Sete mulheres e dois homens, sendo quatro graduandos do curso de Enfermagem; 

duas mestrandas (uma fonoaudióloga e outra fisioterapeuta); e três pessoas da 

comunidade sem interesse na obtenção de créditos: duas psicólogas e uma pedagoga 

também formada em fonoaudiologia. Quanto à faixa etária, essa foi bastante 

representativa, com participantes na casa dos 20, 30, 50 e 60 anos. 

Ressaltamos que os 43 documentos produzidos foram considerados narrativas 

da pesquisa (34 Relatos de Experiência e nove narrativas de HOV), interpretadas pela 

Imersão-Cristalização (IC), técnica inspirada na Fenomenologia Hermenêutica 

(Borkan, 1999), a partir da qual realizamos uma “Compreensão Interpretativa”.  

Nunes Júnior (2003) destaca que “a interpretação é a forma explícita da 

compreensão” e que “o ato de interpretar implica a produção de um novo texto, 
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mediante adição de sentido dada pelo intérprete dentro de uma concepção dialógica”. 

Também Castellanos (2014) propõe o desafio de romper com a “primeira estância 

narrativa” – discurso do entrevistado –, em direção a uma “reconstrução narrativa” – 

textos produzidos pelo próprio pesquisador-intérprete –, uma vez que para o autor, “a 

perspectiva do pesquisador pode e deve ser objeto de análise nos estudos narrativos”, 

pois representa “uma síntese” que expressa “a interpretação do pesquisador sobre o 

material analisado”.  

Nesse sentido, além da imersão nos conteúdos narrativos por leituras 

sistemáticas, nossa Compreensão Interpretativa se realizou por meio de uma nova 

produção textual somada à pesquisa. Ou seja, num esforço de acomodar as principais 

ideias e explicitar as impressões e compreensões do pesquisador-intérprete, 

produzimos para cada narrativa um texto interpretativo, constituindo um conjunto de 

observações e apontamentos que, embora tenha parecido inicialmente coadjuvante, 

tornou-se essencial na organização dos vários discursos e na cristalização das 

categorias de análise. 

 

 

Apresentação das Narrativas: 

 

Apresentamos a seguir uma organização dos textos interpretativos descritos na 

metodologia. Tal recorte se refere aos resultados da pesquisa em relação às 

percepções dos participantes quanto à dinâmica do Laboratório de Humanidades, 

assim como suas reflexões sobre o ato de ler e à redescoberta das narrativas 

ficcionais enquanto estudantes e profissionais inseridos na área da saúde. 

 

Uma “Simples possibilidade” de “apenas ser e sentir”6 

E “o pensar” como “uma consequência do sentimento” (Marta): 

 

Achando que fosse cursar uma disciplina como outra qualquer, Ana Cristina se 

mostrou surpreendida ao encontrar “algo completamente diferente de tudo o que já 

fizera na vida acadêmica”. Primeiro porque “logo de cara viu todo mundo em círculo, 

um de frente para o outro, e não um de costas para o outro.” Depois porque “se sentiu 

extremamente à vontade”, num momento em que, “por mais que tivesse um livro e 

                                                           
6
 As palavras e frases grafadas em itálico, e entre “aspas”, são falas literais dos colaboradores da 

pesquisa, retiradas de suas respectivas narrativas. 
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suas histórias por trás, alguém sempre trazia alguma coisa de hoje, da realidade, da 

própria história, da sua vida”. 

Da mesma maneira, Marta, que imaginou uma disciplina onde precisasse 

simplesmente “comparecer”, “anotar”, para depois “tristemente esquecer”, iniciou seus 

comentários destacando o “ambiente inusitado”, “com membros livres para ir e vir sem 

represálias”, dispostos “em círculo” e discutindo “acerca da felicidade e do sentido da 

vida”. Afirmando que encontrou “diálogo” e “equidade” – “não igualdade, pois somos 

diversos”, fez uma distinção do que denominou “ensino bancário” – “aquele em que o 

professor é o detentor do conhecimento” –, e a experiência vivida onde os “alunos” 

tinham “luz própria”. “Tivemos o privilégio de participar de aulas em que aprender não 

depende do ensinar, mas sim do acompanhar, do ajudar a organizar as ideias de 

modo coeso”. Por isso demonstrou-se recompensada pelo acerto na escolha da 

eletiva, uma “simples possibilidade” de “apenas ser e sentir”, já que “o pensar” acabou 

sendo “uma consequência do sentimento”. Acrescentou ainda que “o LabHum foi 

como um oásis” a lhe proporcionar a oportunidade de “pensar como pessoa e não 

como médicos, enfermeiros e afins”, e que percebeu “mudanças em muitos conceitos 

que possuía, não porque eram errados”, mas porque “lá” pôde “refletir melhor”.  

Já Sofia destacou o tema da morte discutido no AMN, reconhecendo que essa 

é questão pessoal que ela certamente precisaria aprofundar. “Acho importante quando 

lemos esse tipo de livro, pois começamos a refletir, a trabalhar a aceitação, meio que 

nos preparando para lidar com o futuro” – apontou num breve e significativo 

comentário inicial –, indicando uma de suas principais percepções sobre o LabHum, 

ou seja, um ambiente propício para reflexão e aquisição de um tipo de conhecimento 

na maioria das vezes não aprofundado pelos métodos tradicionais de ensino na área 

da saúde, mas essencial na prática profissional. “Eu não sei lidar com a dor do outro e 

isso é uma coisa que eu preciso aprender porque faz parte da minha profissão”, 

justificou. 

De modo semelhante, Adriana destacou o caráter “filosófico”, enfatizando que 

se trata de uma atividade onde “deixamos o exterior” para encontrar “a nós mesmos” a 

partir da discussão de temas como “vida”, “morte”, “felicidade”, “liberdade”, “alienação”, 

“amor”, “sexo”, “paixão” e “solidão”. Impressionada pelo teor “profético” do romance de 

Huxley, mostrou-se tomada por questionamentos. “É possível pensar em liberdade? 

Somos realmente livres ou alienados vivendo dentro de um sistema”? Porém, sem 

tentar esboçar qualquer resposta, afirmou que se trata de um espaço de 

“conhecimento”, “reflexão” e “transformação”, transparecendo o quanto certamente se 

viu interpelada por essas “questões” que ela mesma destacou como “essenciais”.  
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Ester, ao manifestar o quanto foi “gratificante” a experiência, enfatizou a 

maneira como foram conduzidos os encontros, destacando o respeito à palavra do 

outro mesmo quando o assunto se encontrava “no ápice e as pessoas eufóricas”. 

Revelou-se do mesmo modo surpreendida pelo fato do Laboratório “dar certo”, apesar 

de “pessoas muito diferentes”, mas que conseguem “se ouvir e quem sabe aceitar a 

opinião do outro”. Assim, recompensada porque ela mesma havia “conseguido escutar 

a opinião alheia” e “assimilar as ideias trocadas a ponto de acomodar uma visão 

diferente daquela que já tinha como concreta”, agradeceu pelas “dúvidas” geradas nas 

suas “certezas”, o que lhe permitiu “refletir” e “expandir possibilidades”.  

Assim como Ester, Luísa destacou o “respeito dado aos participantes” e a 

“liberdade de expressão”, ressaltando o quanto essa abertura proporciona o contato 

com diversas opiniões e contribui para a reflexão e revisão dos próprios conceitos. 

Quanto à oportunidade de tomar a palavra, elogiou a “sensibilidade” do coordenador 

em dar a vez aos calados que se se mostravam interessados. Também salientou sua 

postura provocativa, “uma provocação no sentido positivo”, que faz a pessoa “reagir”. 

“E cada um reage da forma que consegue reagir”, concluiu, afirmando que “foi muito 

bom”, que o Laboratório lhe “ajudou no trabalho”, “principalmente com a reflexão” que 

lhe fez “ver as coisas de outra forma”. 

 

 

“ali você se sente à 

vontade, porque ali 

não há o certo, não 

há o errado" 

 

“tudo vai somar 

para você ter a sua 

própria reflexão” 

E ali você se sente à vontade, porque ali não há o certo, não há o errado. 

Você tem liberdade, abertura pra dizer o que pensa e o que acha. Às 

vezes aquilo que pra você parece errado, pode ser o certo. O certo, o 

errado, o mais ou menos, o talvez, o gostei, o concordei, o não 

concordei, tudo vai somar pra você refletir, tudo vai somar pra você ter a 

sua própria reflexão, e enfim poder também falar, porque a gente sempre 

espera o outro começar. “Eu vou deixar o outro falar, vou deixar dois, vou 

deixar três. Agora eu vou falar!”. E o coordenador é bem aberto. “Você!” 

“Você já falou?” “Você!”. Ele tem essa sensibilidade de realmente fazer o 

Laboratório render. Gostei muito, muito, muito mesmo (Luísa). 

 

Surpreendida “pela profundidade das discussões e pelos sentimentos que 

afloram”, “sempre respeitados e engrandecidos”, Maria também acrescentou elogios à 

coordenação que conduzia os “acontecimentos do LabHum” de “forma pedagógica, 

enriquecedora e até certo ponto terapêutica”, afirmando que toda opinião era 

valorizada, “por pequenina” que fosse, “somada ao contexto e agregada”, “mostrando 

o lado bom do que foi dito”, sendo que até mesmo os “questionamentos e 

discordâncias” eram feitos de forma “suave e ética”, o que lhe fez sentir-se 

“participando do todo”, “muito aceita e acolhida pelo grupo”. Sentir-se integrada, no 

entanto, não significou que concordasse invariavelmente com tudo. Por isso fez 
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questão de frisar que nem sempre fechou com as conclusões da maioria, pois “não 

consegui ver a ética do Zorbás”, afirmou, nem “seu respeito pelas mulheres”. “Mas é 

isso que faz a essência do LabHum”, um lugar onde “todas as opiniões se somam 

para tocar cada um da forma que cada um se permitir”, argumentou Maria. 

 

 

“Aprender a partir da leitura e das experiências do outro” (Júlia): 

 

Ademais, entre as narrativas sobre a percepção de um espaço onde “todas as 

opiniões se somam”, enfatizou-se a surpresa diante de uma metodologia que se 

distingue pela força do compartilhamento entre pessoas de diferentes faixas etárias, 

profissões, níveis culturais e acadêmicos. Constituindo, assim, um ambiente de 

“interlocução entre as diferentes áreas do conhecimento”, foi apontado como uma 

atividade que “eleva o patamar de compreensão”, que contribui para “oxigenar” ideias, 

para a “ampliação da visão de mundo” e “troca de experiências”, propiciando o contato 

com “opiniões opostas” capazes de nos “despertar” dos automatismos do dia a dia. 

Júlia, por exemplo, destacou que “a maneira como as discussões foram 

conduzidas” por meio da “experiência compartilhada” foi um aprendizado importante 

para sua formação. “Gostava muito de ouvir cada comentário, cada experiência, cada 

opinião, cada sentimento. Aprendi a não apenas olhar para o outro, mas sim realmente 

enxergar o outro, perceber suas necessidades, seus anseios, seus medos”.  

Já Ana Cristina, por não estar habituada a uma linguagem “complicada”, de 

cunho mais poético e filosófico, achou difícil a leitura do “Zorbás”. Afirmou, por isso, 

que “o momento de compartilhar o livro era fundamental” porque conseguia fazer uma 

“síntese”. “Claro que escutar as histórias e o que os outros tinham a dizer era 

sensacional, mas era importante também para eu entender melhor o que tinha lido”.  

Em relação à formação profissional, Ivo frisou a importância de conviver com 

pessoas de “diversas formações, idades, modos de pensar e concepções de vida”, 

“refletindo sobre temas centrais do cotidiano como a felicidade e o amor”. Pôde assim 

conhecer “pensamentos e modos de enxergar dos outros”, o que foi “muito 

enriquecedor para a sua formação de médico”, concluiu, uma vez que a “relação com 

as pessoas é tão importante quanto à técnica”.  

Ronaldo também salientou a “diversidade” das pessoas, que em seus aspectos 

“físico, profissional, social, econômico, familiar, religioso e comportamental” 

compartilhavam seus conhecimentos e histórias com o intuito de refletir sobre a vida, 

em contramão a “uma sociedade que supervaloriza o consumo, o efêmero, o material, 
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a técnica, a eficiência e a produtividade”. “É gratificante encontrar um grupo que faz 

opção pelo ser humano”, “que é capaz de discernir sobre aquilo que é importante e faz 

parte da condição humana, em contraposição ao superficial”.  

Laís, por sua vez, ressaltou o fato de que “a discussão não se vinculava a um 

único enfoque”, observando a importância do Laboratório como um diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento. “Lá eu pude discutir coisas que eu já pensava, mas 

que não encontrava interlocução nos espaços em que circulo”.  

Do mesmo modo, Lúcio se disse impressionado pelo elevado número de 

pessoas que “não se restringiam à área da saúde”. “Após ouvir o que os outros 

pensavam”, afirmou, “várias vezes mudei meu ponto de vista e minha opinião acerca 

de um trecho ou personagem”, avaliando a experiência como “muito enriquecedora” e 

as discussões “muitos proveitosas”. Quanto a sua participação nas discussões, 

revelou ser “muito tímido”, tendo se manifestado “pouquíssimas vezes”. Ressaltou, 

entretanto, que “estava ligado a tudo o que acontecia nas conversas”, que ouvia 

“atentamente o que era dito nos encontros”, que da sua forma, portanto, se sentia 

“parte integrante de tudo o que acontecia”. 

Em relação ao AMN, Ester confessou que achou tudo “tão sórdido” e 

“abominável” que teve dificuldade em encontrar semelhanças com o mundo em que 

vivemos, argumentando que essa visão somente se esclareceu “discutindo a fundo 

com opiniões diversas”, “escutando o outro e me escutando”. Para exemplificar o que 

não conseguiu “enxergar e aceitar” em sua leitura solitária citou o “condicionamento”, a 

“busca pelo consumo desnecessário” e a “repulsa ao vínculo emocional para evitar o 

sofrimento” como questões tratadas no livro, mas que somente depois relacionou com 

a nossa sociedade.  

Em relação à obra de Kazantzákis, Laís revelou que “demorou muito para 

perceber a beleza do romance”. “Eu nem conseguia ler, na verdade. E nem entendia 

qual era a proposta do livro”. Chegou mesmo a pensar que era um problema de 

edição, que só poderia estar com um texto diferente. Depois de certificar-se, porém, 

que tinha em mãos a mesma tradução, e de perceber o encanto dos demais pela 

história, releu algumas partes e observou que o narrador vivia inquietações muito 

parecidas com a suas. Foi assim que se deu conta de que “tudo aquilo que rola no 

Laboratório em torno do livro também é o livro”, pois “se eu tivesse ficado só na minha 

leitura, sozinha, sem ouvir o que os outros tinham para dizer, eu teria engavetado o 

Zorbás dizendo: que livro chato!”. Porém, uma vez superado o desconforto inicial, 

garantiu ter se envolvido bastante na discussão, tanto que atribui o incômodo com o 

Zorbás ao fato de ter percebido como, diferentemente do personagem, vivia “no 

automático”, sem “fazer experiências”. Focada só na Psicanálise, notou que “estava 
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deixando a vida passar”, assim como o narrador-personagem. “Esse daí sou eu, que 

absurdo! Eu estava totalmente distanciada”, reconheceu. 

Também impactado pela partilha de ideias e sentimentos, Muriel detalhou sua 

percepção de como “o pensar com os companheiros do LabHum” foi capaz de lhe 

provocar mudanças, impulsionadas pela dinâmica de “contrariar-se e afetar-se” diante 

das “diferentes opiniões”, “emoções”, “posicionamentos e sentimentos” do grupo. 

Nesse sentido, reconheceu que nas opiniões concordantes sentiu-se compreendido, o 

que lhe provocou “afetividade” pelo outro. Mas foi por causa das opiniões discordantes 

– “por serem momentos de maior contradição diante dos outros” –, que a 

“transformação” – “por vezes dolorosa”, e por isso mesmo “mais real” –, teria sido 

desencadeada por um “processo de avaliação de si mesmo”.  

 

“a contradição do 

outro, ou gerada 

pelo outro, quando 

percebida de forma 

flexível, causa 

também 

transformação” 

[As diferentes opiniões] causam duas coisas básicas que geram 

diferentes efeitos, mas que se completam. O contrariar-se e o afetar-se. 

Ouvir uma pessoa que pensa parecido causa afetividade, faz-me sentir 

compreendido, mesmo que ver o outro me faça olhar para mim mesmo 

de forma diferente. Por outro lado, ouvir o diferente causa, 

inevitavelmente, um processo de avaliação de mim mesmo, onde a 

contradição do outro, ou gerada pelo outro, quando percebida de forma 

flexível, causa também transformação (Muriel). 

 

Muriel ressaltou ainda que “ouvir o outro de forma flexível” não significou 

necessariamente “concordar” e “nem mesmo considerar aceitar” todas as ideias, mas 

que isso lhe fez ver que “o pensamento alheio”, da mesma forma que o seu, “é 

humano”. “Consigo, assim, considerar o outro, ser transformado pelo outro, por me 

perceber igual, com os mesmos equívocos, medos, dúvidas, vontades, paixões”, 

significando uma abertura inequívoca em relação aos colegas por si só 

transformadora, garantiu Muriel. 

Ocupando-se, então, do que se referiu como “questões principais para a sua 

formação”, assegurou que o AMN lhe provocou “reflexões para além do humano”, 

considerações “sobre Deus”, pois, “de súbito”, quando as discussões já estavam 

bastante avançadas, surgiu a seguinte pergunta: “por que Deus não resolve os 

problemas do mundo?”, cuja resposta – ou a falta dela – seria capaz de levá-lo 

justamente à “descrença”. Contudo, foi pelo “mundo feliz” de Aldous Huxley, que 

extinguiu artificialmente a infelicidade e os dissabores da condição humana, que Muriel 

disse ter encontrado a difícil resposta. Resolveu “esse problema na sexta-feira, dia 30 

de setembro, no LabHum”, quando “subitamente”, “por um efeito estético da leitura 

compartilhada” e pelas “sugestões dos diversos participantes”, deu-se conta que 

“Deus não resolve os problemas do mundo para preservar nossa humanidade”, já que 
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um mundo perfeito resultaria na mesma “desumanização” retratada pela distopia de 

Huxley. 

Assim como Muriel, Sofia enfatizou o quanto ficou surpresa ao notar como as 

identificações e não identificações – “opiniões opostas” – diante dos depoimentos dos 

colegas, assim como a observação de suas próprias reações, opiniões e sentimentos, 

foram capazes de provocar revisões no seu modo de pensar e encarar a vida. “E tem 

ainda a coisa de ouvir o outro”, acrescentou, pois “a gente não tem muitas 

experiências assim de ver o que as pessoas sentem e como tal coisa é para ela. Isso 

é humano, não deixa de ser”, reconhecendo o quanto o Laboratório representou uma 

experiência humanizadora, na medida em que contribuiu para despertar e ampliar sua 

visão de mundo, do mesmo modo que o Curso de Enfermagem teimava em aproximá-

la das “fraquezas humanas”. Nessa perspectiva, afirmou que presenciou “muita coisa 

triste nos encontros do Laboratório”, o que “não deixava de ser constrangedor” pelo 

fato de que “às vezes via uma pessoa com muita formação que começava a falar do 

livro e de repente se expunha completamente”, indicando, assim, o quanto o LabHum 

também representou para ela um lugar de enfrentamento dessas “fraquezas 

humanas”. 

Bruno, ao relatar suas angústias e crises despertadas pelos encontros de 

discussão do AMN, atribuiu ao compartilhamento o restauro do seu equilíbrio. “No 

Laboratório eu tive a oportunidade de ouvir o outro com suas diferentes ideias e 

percepções, sendo que muitas delas nem passariam pela minha cabeça”, o que 

afirmou ter elevado seu “patamar de compreensão” e lhe ajudado a “estabelecer 

prioridades”. Nessa lógica, ressaltou que tão importante quanto à “conversa sobre o 

livro” foi o contato com diferentes idades e formações. “O que eu gostei muito mesmo 

foi a diversidade que se encontra lá”, pois, “com certeza não seria a mesma coisa se 

todos fossem da graduação”, já que “uma pessoa de sessenta anos, com toda a sua 

bagagem e história de vida, pensa completamente diferente de outra que mal chegou 

aos vinte!”. Bruno comentou ainda o quanto lhe parecia “impossível uma pessoa ter o 

mesmo olhar inocente depois de participar do Laboratório de Humanidades”, porque 

depois de passar por tal experiência, “começamos a ver o mundo de outra maneira, 

com outros olhos”. 

Do mesmo modo, refletindo sobre o compartilhamento na diversidade do grupo, 

Maria afirmou: “vejo que no LabHum são muitas possibilidades juntas, pessoas, 

pensamentos, formações diferentes”. “Era assim como se de repente surgisse uma 

linha que puxasse de dentro de mim uma reflexão nova que eu jamais teria alcançado 

se não fosse aquela discussão”, pois, “de repente”, as diferentes opiniões do grupo 

“costuravam” as ideias de um modo completamente novo. “É uma dinâmica que traz a 
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vida de cada pessoa refletida num livro. Eu fiquei pensando muito nisso: traz a vida de 

cada pessoa num livro”, concluiu Maria. 

 

 

“Uma dinâmica que traz a vida de cada pessoa refletida num livro” 

(Maria): 

 

Assim como Maria, Vitória relatou que “às vezes a gente lê um livro, tem 

determinada impressão, ou se atém exclusivamente à história sem pensar muito”, 

relembrando que no LabHum não acontecia assim, pois “cada parte do livro era 

refletida, discutida, trazida para a vida real”.  

Bruno, do mesmo modo, ao afirmar que a maior riqueza do Laboratório é 

exatamente “a roda de conversa”, constatou que nela são extrapolados, 

inevitavelmente, os limites entre a obra discutida e a vida pessoal dos participantes. 

“Acho que a gente quando lê traz a nossa história de vida para o livro, procurando se 

identificar”, pois, “na conversa”, “cada pessoa se colocava um pouquinho, cada um 

colocava a sua história pensando que estava falando do livro”, argumentou. 

Júlia, surpreendida pela “análise real e humana da leitura”, achou “muito 

interessante perceber como cada pessoa tinha sido afetada de maneira diferente”. O 

que mais lhe impressionou, no entanto, foi descobrir o quanto a experiência com 

textos literários pode ser “libertadora”, tanto assim que reconheceu uma mudança em 

sua relação com os livros na medida em que via como os colegas se relacionavam 

intimamente com os personagens, trazendo-os para as suas próprias vidas. “Acho que 

na maioria das vezes eu não me deixava afetar pela literatura, mesmo gostando muito 

da obra conseguia separar a literatura da vida real”. Mas depois “dessa experiência”, 

admitiu, “passei a perceber o quanto podemos mudar e refletir sobre aquilo que lemos, 

e que esse tipo de leitura pode ser uma experiência humanizadora”. 

 

“forma libertadora, 

crítica, essa 

análise real e 

humana da leitura 

que ocorre no 

Laboratório.” 

Sempre gostei muito de ler, mas ainda não tinha experimentado essa 

forma libertadora, crítica, essa análise real e humana da leitura que 

ocorre no Laboratório. Acho que na maioria das vezes não me deixava 

afetar pela literatura, mesmo gostando muito da obra conseguia separar 

a literatura da vida real. Mas depois dessa experiência passei a perceber 

o quanto podemos mudar e refletir sobre aquilo que lemos, e que esse 

tipo de leitura pode ser uma experiência humanizadora (Júlia). 
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“Aprender a refletir e construir opiniões a partir da Literatura” (Raquel): 

 

Refletindo sobre a experiência da literatura numa dinâmica de 

compartilhamento de ideias e sentimentos, Gaspar destacou dois pontos que foram 

“os mais importantes” para ele: “a estimulação da leitura de livros de literatura”, que 

lhe “ajudou a fugir um pouco das leituras técnicas”, e o “aprender com o outro”, isto é, 

“incorporar um conhecimento que seria impossível encontrar sem a presença das 

histórias de leitura”. Assim como Gaspar, outros leitores também desacostumados 

com obras de ficção trouxeram o tema do incentivo à leitura literária, esboçando uma 

nova consciência sobre o ato de ler.  

Ana Cristina, por exemplo, comentou que não foi uma experiência tranquila, 

pois se sentia, às vezes, muito “mexida”. A própria questão do tipo de leitura a 

incomodou bastante, pois “nunca tinha lido esse tipo de livro”. “Eu via que estava 

convivendo com pessoas completamente de outro nível, pessoas cultas, com 

experiência em outro tipo de área. Eu me sentia burra!”, confessou. Para Ana Cristina, 

ler Huxley e Kazantzákis parece ter sido uma inovação. Reconhecendo que os 

romances lhe proporcionaram “reflexões muito boas”, afirmou que depois do 

Laboratório passou a valorizar mais as histórias de ficção. “Meu Deus, que vida é essa 

que eu não leio e não sei nada de literatura?”, desabafou, confessando que somente 

lia artigos e livros técnicos. “Eu me sentia meio mal às vezes. Eu dizia: eu preciso ler 

mais”, dando-se conta de que “aquele conhecimento ligado à área de humanas” 

poderia lhe “ajudar em todos os sentidos”. 

“Bem, eu jamais ia ler um livro como a gente fez lá”, afirmou Luísa, pois “hoje, 

mesmo que eu leia um livro menos complicado, qualquer livro que eu leia, a minha 

leitura vai ser diferente”. “Depois do Laboratório você não lê mais como lia para o 

vestibular. Você começa a entender”. Admirada pelo nível de compreensão que 

alcançou na discussão do AMN, disse que chegou a comentar com uma amiga que 

“queria muito estudar filosofia, fazer algum curso à tarde”, indicando a pretensão de 

continuar no mundo da leitura e da reflexão. “Com o Laboratório”, justificou, “nossa 

percepção de leitura muda muito”. Do mesmo modo Raquel, surpreendida pela 

percepção do quanto a leitura e discussão de livros no LabHum pode contribuir para o 

desenvolvimento de “uma inteligência crítica, construtiva e humanizadora”, afirmou 

que pôde “aprender a refletir e construir opiniões a partir da literatura”.  
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“depois do 

Laboratório você 

não lê mais como lia 

para o vestibular” 

Hoje, mesmo que eu leia um livro menos complicado, qualquer livro que 

eu leia, a minha leitura vai ser diferente. Depois do Laboratório você não 

lê mais como lia para o vestibular. Você começa a entender. Mas é 

porque o Dante provoca! Ele faz essa provocação, uma provocação no 

sentido positivo, ele provoca, ele cutuca, ele espeta, e você tem que 

reagir. E cada um reage da forma que consegue reagir. Foi muito bom! 
 

 

“com o Laboratório 

a nossa percepção 

de leitura muda 

muito” 

Eu até falei com uma amiga que faz Direito na FMU. “Nossa, Glória, eu 

estou tendo aula lá sobre um livro, que é uma história muito maluca”. 

Com o Laboratório a nossa percepção de leitura muda muito! E eu 

comentei com ela que eu queria muito estudar filosofia, fazer algum 

curso à tarde. E talvez eu consiga fazer o Laboratório no ano que vem, 

porque o quarto ano é mais tranquilo (Luísa). 

 

Também Maria, refletindo sobre o modo como vivenciou os livros na escola e 

em clubes de leitura convencionais, destacou a liberdade de análise e o incentivo em 

contextualizar a obra em relação à própria vida. Nessa dinâmica, afirmou que “os 

personagens foram crescendo e dando sua cara”, que “foram mudando e mostrando 

seus valores”, evidenciando assim sua compreensão de que compartilhar ideias e 

afetos, e refletir sobre eles em grupo, lhe proporcionou uma nova experiência de 

leitura, constatando categoricamente que “não é a mesma coisa ler livros e ler livros 

para o LabHum”.  

Camila também reconheceu que adquiriu uma nova percepção em relação à 

literatura. Declarando que já no primeiro encontro viu, assim que as pessoas 

começaram a “descrever seus contatos anteriores com o Laboratório”, que ali não 

seriam discutidos “pontos técnicos” sobre os livros, “mas sim pontos de vistas”, 

afirmou que “graças ao LabHum” conseguiu enxergar “que um livro pode trazer muito 

mais do que histórias, pode trazer aprendizado e conhecimento”, destacando o quanto 

foi capaz de “entender coisas sobre a essência” – “sobre a minha essência” –, uma 

vez que a cada semana ficava com “mil pensamentos que povoavam” seu “cérebro” no 

“dia a dia de ambulatórios e procedimentos”, ansiosos para serem entendidos e 

compartilhados. “Lá tive a oportunidade de entender melhor meus preconceitos, 

trabalhar meus medos, sair do condicionamento e apreciar minha liberdade melhor do 

que em qualquer lugar que já passei”.  

Em relação ao hábito de leitura, Sofia afirmou que, “na verdade”, só começou 

“a ficar com vontade de ler depois das aulas de Filosofia do primeiro ano” do curso de 

Enfermagem – cuja abordagem metodológica é a mesma do Laboratório de 

Humanidades -, sendo que o LabHum “despertou ainda mais essa vontade”. 

“Realmente nunca tive o costume de ler”, mas “agora estava achando muito legal esse 

contato com a literatura”, tanto assim que, tendo passado mais de um ano de sua 



190 
 
 

participação, estava lendo “Dom Quixote”, e que em seguida pretendia ler “A 

Revolução dos Bichos”.  

Vitória, por outro lado, afirmou que sempre leu bastante. Sendo os pais 

professores, em casa foi incentivada às boas leituras. Admitiu, porém, que havia 

abandonado a ficção e que ultimamente se ocupava apenas de artigos e livros 

científicos. “Hoje eu entro nas livrarias com outros olhos, não procuro só a estante 

técnica”, afirmou. “E confesso que resgatei esse hábito pela leitura por causa do 

Laboratório de Humanidades”. “Então essa brecha que eu encontrei no Laboratório me 

fez retomar, despertar”, tanto assim que “fico imaginando tantas possiblidades de 

aplicar a literatura no meu ambiente de trabalho”.  

Embora também habituada à leitura, pois desde os tempos de escola 

costumava frequentar as bibliotecas públicas, no início das discussões Maria 

confessou ter ficado “meio perdida”, uma vez que as pessoas se expressavam 

livremente sobre o que sentiam. Reconheceu, porém, que antes sua “leitura não tinha 

foco”, e que esse “foco” ela viu pela primeira vez na discussão do AMN – “a gente foi 

discutindo e eu vi como que era o foco, como que se discutia um livro no Laboratório, 

ou seja, cada um expressando o que estava vendo nos personagens” –, 

demonstrando o quanto essa dinâmica valorizou e reinventou sua relação com os 

livros, que de mero passatempo transformou-se em instrumento de reflexão sobre a 

própria vida.  

Então admirada porque “jamais nas discussões de literatura da escola” pôde 

falar o que realmente achava – “eu penso não existia, você não pensava na escola”, 

“já que tudo deveria estar dentro do romantismo, do iluminismo, do classicismo” –, 

Maria enfatizou que “no LabHum é muito valorizado o que você pensa”. Ressaltou, 

ainda, que eram naturais perguntas do tipo: “como foi pra você aquele personagem?”, 

e que esse tipo de pergunta “mexe muito com a gente”, concluindo que “de nada 

adianta discutir o livro lá dentro da literatura”, pois, dessa maneira, “você aprende 

literatura, mas tudo fica distante”, e “o personagem não vem para a sua realidade, não 

vem para você fazer uma reflexão”, demonstrando assim como adquiriu uma nova 

consciência sobre o ato de ler. 

 

 

 

“Mas a minha 

leitura não tinha 

foco” 

 

 

Quando eu cheguei ao Laboratório fiquei meio perdida. Eu já tinha lido o 

Admirável Mundo Novo, acho que na adolescência, e eu dizia “já pensou 

se o mundo mudar?” Mas a minha leitura não tinha um foco. A gente foi 

discutindo e eu vi como que era o foco, como que se discutia um livro no 

Laboratório, ou seja, cada um expressando o que estava vendo nos 

personagens. Porque apesar de eu já ter lido bastante, jamais nas 

discussões de literatura da escola a gente podia falar “eu penso que tal 

personagem...”. Não se falava isso. “Eu penso” não existia. É engraçado 

que “você” na escola não pensava. Tudo era dentro do romantismo, do 

iluminismo, do classicismo. “Você” não podia pensar nada (Maria) 



191 
 
 

Assim como Maria, Marta também afirmou que sua leitura sofreu “uma grande 

mudança de foco”, pois antes categorizava a obra de Huxley como “fictícia”, “futurista”, 

“gélida”, incapaz de “despertar emoções”, mas que depois da dinâmica vivenciada viu 

como as situações e os personagens podiam causar “asco, condenação, pena e 

mesmo identificação”, coisas que ela não havia conseguido alcançar sozinha. “Agora, 

vejo o livro como um retrato alegórico da realidade atual, em que se busca a 

massificação e a extinção das relações sociais”. 

Gaspar, sintetizando o conjunto de ideias abordadas sobre o impacto da leitura 

compartilhada e a redescoberta da literatura, definiu o LabHum como “um espaço 

amplo de intercâmbio de opiniões onde prevalece o respeito e a tolerância pelo 

depoimento do outro”, “um lugar de interação dinâmica que procura sensibilizar os 

participantes por meio dos relatos de experiências de leitura, discussão e 

compartilhamento de sentimentos, impressões e ideias suscitadas pelas obras 

literárias”. Em sua narrativa, reconheceu ainda a experiência como “uma instância 

geradora de profundas reflexões e emoções” para os que “seguem o dia a dia do 

grupo”, ficando no final um “sentimento de pertença”, onde “afloram novas relações 

humanas que se estabelecem no decorrer dos encontros”. De modo também bastante 

preciso, encerrou suas considerações explicitado três “certezas” que “somente o 

LabHum poderia lhe dar”: 1) que a experiência “deixa mais perguntas interessantes 

que respostas concretas”; 2) que “humaniza desestabilizando a pessoa”; 3) que “a 

literatura é um ponto de partida para adquirirmos outra visão sobre a vida”. 

 

 

O LabHum na formação de leitores literários: apontamentos a partir da 

Estética da Recepção: 

 

Os subtítulos que compõem a organização das narrativas apresentadas, 

retirados de falas textuais dos colaboradores da pesquisa, são representativos de um 

roteiro que perpassa, de modo geral, os conteúdos quando observados sob a 

perspectiva da experiência da literatura na formação pessoal e profissional dos 

participantes. Partindo assim desse itinerário narrativo, constatamos que muitos 

relatos se iniciam numa tentativa de definir e entender o “ambiente inusitado” do 

LabHum em suas diferenças quanto às disciplinas tradicionais, “com membros livres 

para ir e vir sem represálias”, dispostos “em círculo” e discutindo “acerca da felicidade 

e do sentido da vida” (Marta).  
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Em seguida, verificamos a surpresa diante de uma metodologia que propicia 

“aprender através da leitura ou das experiências” [dos outros] (Júlia), fundamentada no 

compartilhamento de ideias, emoções e sentimentos. Além disso, não são raros os 

apontamentos de que “cada parte do livro é refletida, discutida, trazida para a vida 

real” (Vitória) e que isso é uma característica de certo modo incentivada pelo grupo. 

Finalmente, há o reconhecimento da riqueza e da profundidade dos textos literários, e 

que a dinâmica a que foram submetidos, além de proporcionar “reflexão” e 

“transformação” (Adriana), contribuíram sobremaneira para uma modificação de “foco” 

(Marta e Maria), e de “percepção de leitura” (Luísa). 

Por conseguinte, considerando esse script indicado empiricamente, faz-se 

necessária uma reflexão sobre como a leitura e discussão dos livros no método em 

questão pôde contribuir para um despertar em relação à leitura literária, sem deixar de 

abarcar, entretanto, a relevância desse estímulo no que se refere ao objetivo principal 

da disciplina eletiva, ou seja, a humanização da pessoa e do profissional da saúde. 

Antes de tudo, porém, há que se considerar que o LabHum, no intuito de 

promover reflexão e conhecimento, não se ocupa de “textos pragmáticos”, mas 

literários, na forma do que chamamos “Clássicos da Literatura Universal”. No entanto, 

ainda que possa parecer notória essa distinção, consideramos essencial o 

aprofundamento nessa diferença que faz com que textos mais objetivos e práticos, ou 

ainda com valor literário inferior, além de não contribuir para despertar o interesse pela 

leitura, não alcançam o mesmo efeito humanizador esperado pela “Grande Literatura”. 

Para tanto, parecem-nos significativo o aporte teórico da Estética da Recepção, 

corrente de investigação acerca do fenômeno literário encabeçada por Hans Robert 

Jauss (1921 - 1997), que nos idos de 1960 iniciou um movimento contra as limitações 

da chamada “crítica imanentista”, desenvolvida principalmente pelos formalistas 

russos no início do século XX – tendo Vitor Chklovski (1893 - 1984) como seu maior 

expoente – e pela crítica fenomenológica de Roman Ingarden (1893 - 1970). Sucede 

que para os imanentistas a obra literária era valorizada apenas em sua face 

eminentemente textual, formal e linguística, com desprezo de seus elementos externos 

– históricos e sociais –, além de que desconsideravam completamente os 

desdobramentos e as repercussões da interação do leitor com a obra. Assim sendo, 

em busca de uma perspectiva objetiva e científica, em vez do deleite e da fruição de 

uma obra de arte, os imanentistas acabaram reduzindo a literatura a objeto de crítica e 

interpretação (Jauss, 1979). 

Voltando, entretanto, ao que presumimos essencial a essa discussão, e 

seguindo a trilha da Estética da Recepção, podemos assumir que um texto é menos 

literário na medida em que melhor preenche as “lacunas” produzidas por sua leitura. 



193 
 
 

Da leitura de um manual técnico, por exemplo, não esperamos indeterminações e 

incertezas, uma vez que o conteúdo expresso deve instruir completamente, 

preenchendo da melhor forma possível “o vazio” diante de um texto ainda não lido. Por 

outro lado, esse tipo de “preenchimento” não é o que esperamos de um texto literário, 

cujas ambiguidades, flutuações de sentido, enigmas, alegorias, explicações imprecisas 

e não explicações formam “buracos” na compreensão do leitor, que o força, 

necessariamente, a um exercício imaginativo e reflexivo no intuito de compreensão da 

obra.  

 

O próprio do texto literário é concentrar-se nos vazios comuns a todas 
as relações humanas, explorá-los, torná-los sistemáticos. Diante do 
texto ficcional, o leitor é forçosamente convidado a se comportar como 
um estrangeiro, que a todo instante se pergunta se a formação de 
sentido que está fazendo é adequada à leitura que está cumprindo. [...] 
Afirmar, pois, que o texto ficcional se localiza por depositar seu centro 
de gravidade nos vazios, significa que nele a indeterminação se 
apresenta em máximo grau, muitas vezes próximo da desorganização 
entrópica. O que vale também dizer, por sua familiaridade com a 
indeterminação, que o texto ficcional possibilita uma multiplicidade de 
comunicações (Costa Lima, 1979; p. 51). 

 

É fato que existem textos poéticos e ficcionais que demandam níveis maiores 

de discernimento e imaginação, enquanto outros são mais diretos. Todavia, existem 

obras que apesar de certa complexidade ficcional podem ser lidas como quase 

pragmáticas, ou melhor, na perspectiva predominante do factual, do concreto, do 

comprovado e do útil. Como se não habituado às benesses da fruição artística, o leitor 

empobrece sua experiência de leitura, balizando-a no campo do acontecimento, da 

ação ou do efeito que pode produzir no meio social ou na vida prática. Portanto, na 

medida em que incompreensões, hesitações e impasses são precipitadamente 

preenchidos pelas “verdades” mais superficiais e acessíveis do texto, assim como por 

conceitos e preconceitos cristalizados e irrefletidos do próprio leitor, desvaloriza-se o 

caráter reflexivo e existencial da obra literária, às vezes por completa inabilidade de 

conviver com incertezas, às vezes porque exige menor esforço e envolvimento 

emocional. 

Porém, no LabHum, mais do que convidado, o leitor é conduzido – e dessa 

forma preparado – a não se contentar com leituras pragmáticas e limitantes, uma vez 

que sua prática é essencialmente focada nos “vazios” produzidos pelo texto. A título 

de exemplo, Gaspar, em seu relato de experiência, fez considerações sobre o não 

fechamento de questões na discussão dos livros. Observando que embora a dinâmica 

tenha lhe suscitado muitas perguntas, afirmou que elas nunca foram respondidas de 

forma categórica, gerando “desconcertos” que lhes abriram “caminhos possíveis de 
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reflexão”. Citando a questão da felicidade, o participante questionou: “a felicidade é 

natural ou é um artifício inventado pelo homem?”; “até que ponto a procura da 

felicidade nos desumaniza?”; “o que é uma vida feliz?”. Salientando que “o grupo não 

chegou a respostas unânimes”, observou que “apesar das incertezas, aparentemente 

insolúveis”, todos persistiam em busca de respostas, e “continuavam mesmo 

descontentes” em não obtê-las. 

Essa característica de se concentrar afetivamente nos vazios para, a partir 

deles, ampliar a compreensão, foi também exemplificada pela estudante de Medicina 

Miranda, que ao procurar diferenciar o modo como o grupo se relaciona com obras 

literárias, relatou que da primeira vez que leu o romance de Huxley focou quase que 

exclusivamente nas questões políticas e sociais do texto, refletindo muito sobre a 

“massificação da sociedade”, o “autoritarismo” e a “pseudoliberdade”, mas deixando 

de lado os “indivíduos”. Porém, “no Laboratório”, “captou questões mais profundas”, 

sobretudo porque não se analisou a história somente em relação à sociedade, nem 

tampouco houve a preocupação em responder objetivamente às questões suscitada, 

mas se observou as “relações humanas” e as “características psicológicas dos 

personagens”, tanto assim que dessa vez os dilemas do livro ecoaram em suas 

questões pessoais, principalmente “em relação aos relacionamentos e o 

estabelecimento de vínculos”. 

Por conseguinte, são por meio dessas “lacunas” de compreensão que a 

discussão se desenrola, sendo que interpelações, inquietações, dúvidas, 

incompreensões e angústias em relação aos romances são repercutidas, num primeiro 

momento, na forma de afetos, numa “dinâmica que não apenas amplia a própria 

experiência da leitura individual do sujeito, como abre novas possibilidades de leitura 

para os outros que o escutam” (Gallian, 2009). 

Essa é a razão pela qual, logo no primeiro encontro, todos são convocados a 

partilharem suas “histórias de leitura” – ocorrências, circunstâncias e interpelações 

suscitadas no contato com o livro –, que podem constar de um simples “gostei” ou 

“não gostei”, mas que inevitavelmente declinam para sentimentos e pensamentos 

incitados pelo envolvimento com personagens e dramas. Ademais, é a partir dessas 

histórias que os integrantes vão se identificando, estabelecendo os primeiros vínculos, 

e, ao mesmo tempo, estabelecendo um pacto silencioso de confiança e respeito pela 

palavra do outro. Também é quando se dá o start de um movimento em que as falas, 

repletas de conteúdos emocionais, começam a formar um repertório particular de 

questões essenciais da existência humana, nutrindo assim o substrato que 

impulsionará futuras e importantes elucubrações intelectuais.  
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Demonstrando-se, dessa maneira, recompensada pelo acerto na escolha da 

eletiva, Marta, estudante de Enfermagem, definiu a disciplina como “uma simples 

possibilidade de apenas ser e sentir”, já que “o pensar foi uma consequência do 

sentimento”. Acrescentou que “o LabHum foi como um oásis” que proporcionou aos 

participantes a oportunidade de “pensar como pessoa e não como médicos, 

enfermeiros e afins”, e que percebeu “mudanças em muitos conceitos que possuía, 

não porque eram errados”, mas porque “lá” pôde “refletir melhor”.  

É por isso que o Laboratório, nessa perspectiva de primeiro “ser e sentir”, não 

estimula análises críticas e literárias dos romances, embora não sejam desvalorizadas 

nem descartadas as reflexões espontâneas sobre os conteúdos internos da obra 

(forma e contexto histórico). Por outro lado, há um esforço deliberado da metodologia 

em tratar a literatura como um objeto eminentemente estético, no sentido em que 

induz ao “prazer estético” (aisthesis) designado por Jauss (1979) como a satisfação 

que obtemos pela “percepção reconhecedora” e pelo “reconhecimento perceptivo” 

advindo da fruição artística. 

Ao diferenciar, entretanto, o prazer estético dos “prazeres simples” – os 

“prazeres dos sentidos” [comer e ouvir, por exemplo, em suas formas mais básicas] –, 

Jauss (1979) destaca que “enquanto o eu se satisfaz no prazer elementar, e este, 

enquanto dura, é autossuficiente e sem relação com a vida restante, o prazer estético 

exige um momento adicional, ou seja, uma tomada de posição”, de modo que a 

pessoa, na fruição estética, em certo momento, “exclui [separa] a existência do objeto” 

do prazer e, ao separar-se do objeto, nessa exclusão, volta-se para si e para o real.  

Nas palavras de Costa Lima (1979), o sujeito da experiência estética “se 

distancia interessadamente de si e de sua cotidianidade” para aproximar-se do objeto 

estético. Em seguida, afasta-se “interessadamente do objeto”, retornando a si. Nessa 

oscilação, encontra o prazer estético de “estar no outro”, “mas não habita o outro como 

na experiência mística”, pois continua a se perceber e a perceber o mundo a                   

partir de si.  

Desse modo, embora o prazer estético possa muitas vezes estar associado a 

um tipo de atividade que se afasta do conhecimento prático, pois nos libera das 

obrigações com o trabalho e das necessidades do cotidiano, pela aisthesis “legitima-se 

o conhecimento sensível, em face da primazia do conhecimento conceitual”. Pois a 

experiência da arte, embora não se formule em definições e generalizações, exige um 

tipo de reflexão que enriquece a existência pela “possibilidade de renovar a 

percepção, tanto na realidade externa quanto na interna”, além de ser dotada de 

grande potencial terapêutico (karthasis), “capaz de conduzir o espectador [e o leitor] 
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tanto à transformação de suas convicções quanto à liberação de sua psique”               

(Jauss, 1979). 

Corroborando assim o quanto a arte, e especificamente a literatura, pode ser 

uma experiência de conhecimento sensível, as narrativas da pesquisa contemplam a 

liberdade reflexiva do LabHum enquanto atividade não centrada na formulação de 

conceitos e que não se preocupa em desenvolver teses sobre os textos lidos. Além 

disso, referem-se à leitura literária como um importante recurso de investigação 

subjetiva e autoconhecimento, destacando-se, ainda, a percepção de que os textos 

ficcionais, principalmente quando trabalhados no primado dos sentimentos, favorecem 

um tipo de aprendizado não pragmático, não direcionado necessariamente à ação, 

mas centrado no saber existencial do outro, o outro-personagem, e o outro 

participante-leitor, integrante do grupo. 

Em sua teoria, Jauss (1979) enfatiza que o prazer estético “é um modo da 

experiência de si mesmo na capacidade de ser outro”. Referindo-se a Freud, que ao 

atualizar Aristóteles teria explicado a identificação do espectador no teatro ou do leitor 

de romances como uma função de alívio e proteção do ego, afirma ainda que a “ilusão 

estética” na fruição artística “possibilita participarmos de experiências alheias, coisa de 

que, em nossa realidade cotidiana, não nos julgaríamos capazes”. Citando 

textualmente o pai da Psicanálise, destaca que a aisthesis garantiria “o alívio da dor 

pela segurança de que, em primeiro lugar, trata-se de um outro que age e sofre, na 

cena, e, em segundo lugar, de que se trata apenas de um jogo, que não pode causar 

dano algum à nossa segurança pessoal”. 

Em ressonância às teorias aristotélicas e freudianas repercutidas por Jauss 

(1979), a mestranda Júlia, ao procurar estabelecer em seu relato um meio termo entre 

o “narrador” do romance de Kazantzákis – “que aprende tudo nos livros” – e o Zorbás 

– “que aprende tudo na prática” –, admitiu, sem minimizar a importância das leituras 

técnicas, o quanto as narrativas do personagem, assim como os afetos dos demais 

participantes que ela presenciou no calor das discussões, foram oportunidades virtuais 

importantes de aprendizado. “Agora acho que podemos aprender muitas coisas sem 

termos passado pela experiência real”, reconheceu, acentuando que “foi uma lição 

perceber o quanto podemos aprender através da leitura ou das experiências” dos 

outros. 

De igual modo, C.S. Lewis (1898 - 1963), romancista, poeta e crítico literário 

britânico, em um de seus últimos livros intitulado “A Experiência de Ler” (1961), 

considera que “o valor específico da literatura” está em “permitir-nos aceder a 

experiências que não as nossas”. Ressaltando que “a experiência literária cura a ferida 

da individualidade, sem lhe minar o privilégio”, afirmou: “ao ler a grande literatura, 



197 
 
 

torno-me mil seres diferentes, sem deixar de ser eu próprio”. Referindo-se também ao 

poder dos clássicos, e lamentando-se pelo empobrecimento existencial dos “iliteratos” 

– “leitores falhos de sensibilidade literária” –, o autor acrescenta: “para mim, os meus 

próprios olhos não são suficientes, quero ver através dos olhos de outras pessoas” 

(Lewis, 2000). 

 

Queremos ver com outros olhos, fantasiar com outras imaginações, 
sentir com outros corações, ao mesmo tempo em que com os nossos. 
Não nos contentamos com ser as mônadas leibnitzianas. Exigimos 
janelas. A Literatura como logos é uma série de janelas, e mesmo de 
portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é 
que ‘conseguimos sair’. Ou, de outro ponto de vista, que ‘conseguimos 
entrar’, isto é, que, atravessamos a concha de uma outra mônada e 
descobrimos como era por dentro (Lewis, 2000; p. 186). 

 

Nas narrativas da pesquisa, a ideia de que pela literatura podemos nos 

aproximar de realidades muito distantes da nossa aparece indiretamente 

potencializada nas repercussões sobre a leitura compartilhada, que funcionaria como 

um amplificador de leituras solitárias, concedendo-nos a possibilidade de ler sob a 

perspectiva de diversos olhares, como que multiplicados em muitos.  

Luísa, por exemplo, disse que era “muito quadrada” e de “opinião muito 

própria” antes do Laboratório, porque “não queria muito ouvir”. Afirmou, ainda, que foi 

a partir dessa experiência que compreendeu que poderia ir “construindo reflexões 

suas a partir de reflexões de outras pessoas”. É que uma vez exposta à diversidade de 

opiniões e afetos, a estudante foi se dando conta de que “a opinião do outro pode 

ajudar, pode somar”. Sucede que ao comparar suas convicções com as dos colegas, 

afirmou que se pegou “refletindo sobre certas situações do passado”. Então, uma vez 

presenciando outras experiências de vida, reconsiderou alguns dos seus “conceitos e 

‘pré-conceitos”, passando a “ver as situações com outros olhos”. 

Esse traço do LabHum, cujo aprofundamento na literatura se faz pela 

convivência prolongada de pessoas com diferentes idades, formações e interesses 

dentro de um mesmo círculo de reflexão, se não determina por si só a formação de 

leitores diferenciados, ao forçar uma interação significativa entre os que Lewis (2000) 

chamou de “iliteratos” e “literatos”, pelo menos parece aguçar a boa disposição para 

os livros e para a relevância da experiência literária em suas formações pessoais e 

profissionais. 

Para compreender melhor como essa interação age positivamente na dinâmica 

do LabHum, parece-nos interessante distinguir os dois tipos de leitores estabelecidos 

por C.S. Lewis. Nesse sentido, o autor dá pistas de como identificar com segurança se 

um leitor é “falho de sensibilidade literária” (iliterato) ou “dotado de sensibilidade 
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literária” (literato). E o primeiro sinal que aponta para caracterizar um iliterato é 

verificar se a pessoa considera suficiente uma única leitura de qualquer obra. Além 

disso, apesar de muitas vezes leitores assíduos, os iliteratos costumam distrair-se com 

obras menores, as chamadas “novelas de vida efêmera”, e dão pouca importância à 

leitura, “abandonam-na vivamente logo que lhes surja qualquer passatempo 

alternativo”. Para eles, os livros são para adormecer, para as viagens, para as 

doenças, para os momentos de solidão forçada. “Ao acabarem de ler a história ou a 

novela, pouco, ou mesmo nada, lhes parece ter acontecido” (Lewis, 2000). 

Em contrapartida, os leitores literatos “poderão ler o mesmo livro dez, vinte ou 

mesmo trinta vezes durante a sua vida”. Ansiosos pela oportunidade de ler buscam 

sempre que podem silêncio e solidão para se dedicarem com total atenção ao texto, “e 

quando lhes é negada essa leitura atenta e sem perturbações, ainda que por poucos 

dias, sentem-se empobrecidos”. Para os sensíveis à literatura, não são raras as 

ocasiões em que transformam a primeira leitura de uma obra em uma “experiência tão 

importante que só experiências amorosas, religiosas ou de profunda perda se lhe 

podem comparar. Toda a sua consciência se transforma. Tornam-se algo que não 

eram antes”. Dessa maneira, “as cenas e as personagens dos livros” formam como 

que uma “iconografia, a partir da qual interpretam a sua própria experiência ou dela 

fazem o cômputo” (Lewis, 2000). 

É fato que não encontramos em qualquer esquina leitores literatos como os 

descritos acima, sobretudo nesses tempos de internet e mídias sociais, cuja tônica é a 

velocidade e a superficialidade da informação. Entretanto, o LabHum certamente atrai 

esse tipo de leitor e contribui para a formação de pessoas que se aproximam disso, 

tanto que muitos, após ali vivenciarem encontros marcantes com a literatura, voltam 

para os próximos ciclos de discussão, repetidamente, formando o que os 

“labhunianos” costumam chamar de “núcleo duro”. Por outro lado, a cada ciclo 

iniciado, invariavelmente a maioria é formada por participantes iniciantes, às vezes 

leitores habituais, embora iliteratos. Mas os verdadeiramente literatos, ainda que raros, 

sempre comparecem.  

Relacionando assim os tipos de leitores – iliteratos e literatos – com as 

características metodológicas do LabHum, que os coloca lado a lado na discussão dos 

romances propostos, destacamos que a releitura é bastante estimulada pelo grupo, 

mesmo porque faz parte do método. No itinerário de discussão a obra é dividida para 

que os capítulos destacados sejam relidos antes de cada encontro. Porém, 

independentemente se todos voltam ou não aos textos, a maioria volta, e os que não 

voltam se sentem do mesmo modo enriquecidos pelo compartilhamento de novas e 

surpreendentes percepções suscitadas pelas releituras declaradas. 
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Mas embora Lewis (2000) afirme que essa diferença entre leitores seja 

predestinada desde o berço – pois muitos, já nas primeiras letras, “devoram as 

histórias para descobrirem o que aconteceu e raramente as voltam a ler”, enquanto 

“outros repetem a leitura uma e outra vez, sempre tomados por uma emoção 

profunda” –, não há como negar que para alguns colaboradores da pesquisa, 

confessadamente desinteressados anteriormente por textos ficcionais, a convivência 

com literatos tenha assumido um caráter formativo em direção à sensibilidade literária.  

Nesse sentido, as narrativas estão fartas de exemplos que evidenciam o iniciar 

de uma nova consciência em relação ao hábito da boa leitura. Se não convertidos 

definitivamente, alguns leitores-participantes pelo menos sugerem que passaram a 

perceber a pobreza da relação anterior com os livros. Se ainda não haviam vivenciado 

uma experiência marcante com a literatura, no mínimo passaram a conviver com 

leitores apaixonados, que valorizam sobremaneira o convívio com grandes obras e 

autores. Se jamais se sentiram verdadeiramente “mexidos” por dramas e 

personagens, passaram a conviver com pessoas cuja relação profunda com a arte é 

capaz de dar respostas e sentidos as suas angústias e inquietações existenciais. 

Desse modo, diante do entusiasmo dos literatos, pelo menos alguns dos poucos 

afeitos à literatura passaram a questionar seu acanhado envolvimento com os livros, e 

sentiram-se estimulados à releitura dos romances na tentativa de também se 

entusiasmarem.  

Assim como Laís que releu algumas partes do livro de Kazantzákis porque não 

conseguia perceber, como os colegas, “a mesma beleza do romance”, a pós-

graduanda Miriam também se sentiu impelida a reler o AMN, pois ficou “admirada pela 

quantidade e qualidade das questões levantadas”. Ela tinha achado o livro 

“complicado” e “desinteressante”, tanto que se fez uma pergunta: “por que será que a 

leitura não faz sentido pra mim?” Estimulada, então, pelas “percepções alheias”, 

resolveu voltar às primeiras páginas depois das histórias de leitura. Surpreendida, 

percebeu o quanto estava se comportando como os personagens do livro, “mecânica” 

e “condicionada”, “sem sentir de verdade”, como se o tempo gasto com o texto tivesse 

entrado no “pacote das coisas” que tinha obrigação de fazer. “Dessa maneira que me 

percebo às vezes na vida, preocupada em realizar coisas, deixando de lado meus 

sentimentos”, enfatizou surpreendida pela releitura da obra.  

Lewis (2000) também relaciona as principais características que 

corresponderiam ao modo de ler do mau leitor. Antes, contudo, alerta para a diferença 

entre “os muitos que usam” a arte e “os poucos que a recebem”. Exemplificando por 

meio da pintura, destaca que “fazemos coisas com o quadro”, mas dificilmente “nos 

abrimos ao que [ele] é suscetível de fazer em nós”. Do mesmo modo, o mau leitor 
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estaria mais preocupado em fazer coisas com os livros do que deixar-se afetar por 

suas histórias. 

E “o pior dos leitores” – argumenta o escritor, “é aquele que se fica pelas 

notícias” e mesmo quando leem literatura preocupam-se pela verdade dos fatos. 

“Exigem narrativas de ritmo rápido”, com coisas sempre acontecendo, condenando os 

livros que não gostam de “lentos” e “muitos descritivos”. Avessos à fantasia, os maus 

leitores preferem o realismo que supostamente ensina à imaginação que 

supostamente ilude. “Ele é tão avesso à literatura que mal pode encarar a invenção 

como uma atividade legítima, sequer mesmo possível”. Desse modo, convivem melhor 

com os clichês e as frases prontas, já que “cada personagem ou objeto deve ser 

reconhecível instantaneamente e sem esforço”. Na verdade, não estão preocupados 

em dar mais atenção às palavras do que o suficiente para delas “extrair o 

acontecimento”, algum “conhecimento” e, quiçá, alguma “utilidade” na forma de 

“verdades sobre a vida” (Lewis, 2000). 

Embora sem ter se preocupado em tipificar os bons leitores, mesmo porque, 

por oposição aos outros, podemos aferir seus atributos, o autor adverte que há 

também entre os “dotados de sensibilidade literária” (literatos) aqueles convictos de 

que a leitura de bons livros é útil e importante porque transmite “visão”, “sentido” ou 

“filosofia de vida”, cujas “reflexões sugeridas” e os “conceitos morais que deles 

possamos extrair” justificariam a atenção dada a eles. O autor salienta, contudo, que 

essa convicção, ainda que verdadeira, não deixa de ser um exemplo flagrante de 

“usar” em vez de “receber”. Ou seja, “estamos tão concentrados em fazer coisas com 

a obra que poucas possibilidades lhe damos de agir sobre nós”. 

 

Mas um dos principais efeitos da arte consiste em desviar o nosso 
olhar desse rosto refletido, em libertar-nos dessa solidão. Quando 
lemos “literatura de conhecimento”, é na esperança de, como 
resultado, pensarmos mais corretamente, com maior clareza. Ao 
lermos obras de imaginação, sugiro, deveríamos estar menos 
preocupados em alterar as nossas próprias opiniões – embora esse 
seja, por vezes, o seu efeito – do que em penetrar plenamente nas 
opiniões, e, por conseguinte, também nas atitudes, sentimentos e 
totalidade de experiência, de outros seres humanos (Lewis, 2000;                
p. 119). 

 

Protestando, portanto, contra esse modo “incorreto de ler”, onde a expressão 

literária se torna “uma religião, uma filosofia, uma escola de ética, uma psicoterapia, 

uma sociologia – tudo menos um conjunto de obras de arte”, Lewis (2000) conclama 

seus leitores a encarar a experiência literária “como um fim em si própria”, rejeitando a 
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posição que trata a literatura como “auxiliar da cultura”, no sentido em que determina 

para ela uma utilidade prática.  

Mas se a literatura deve se bastar, e se não devemos tê-la como útil nem 

mesmo na construção do conhecimento sob a forma de “verdades sobre a vida”, “qual 

é então o valor”, e a “justificação”, afinal, de “ocuparmos nossos corações com 

histórias sobre o que nunca aconteceu?”, indaga o próprio C.S. Lewis. 

 

Qual é então o valor – ou qual é mesmo a sua justificação – de 
ocuparmos os nossos corações com histórias sobre o que nunca 
aconteceu e aceder, por interposta pessoa, a sentimentos que 
devíamos tentar evitar em nós próprios? Ou de fixar o nosso olhar 
interior em coisas que nunca poderão existir, como o paraíso terreal de 
Dante, Tétis erguendo-se do mar para confortar Aquiles, a Dama 
Natureza de Chaucer ou Spencer, ou o navio espectral do Velho 
Marinheiro? (Lewis, 2000; p. 185). 

 

Mas, antes da resposta do autor, voltemos ao LabHum, que apesar da 

informalidade inicial cresceu e se institucionalizou. Nascido em um campus voltado às 

Ciências Médicas e Biomédicas, acabou impulsionando a criação de uma linha de 

pesquisa própria, além da formatação de uma disciplina eletiva para os cursos de 

graduação e pós-graduação.  

Entretanto, embora as exigências da institucionalização tenham contribuído 

para o aperfeiçoamento do método, a essência do “Laboratório” pouco se modificou, 

pois quem se inscreve para a disciplina eletiva imediatamente se dá conta de que não 

foi lá para estudar o livro, muito menos para preparar relatórios minuciosos. E se no 

primeiro encontro são apresentados os objetivos acadêmicos do LabHum, assim como 

a linha de pesquisa a qual se insere dentro da Universidade, a partir daí são as ideias 

e os sentimentos provocados pela fantasia, pelos dramas e pelos personagens da 

ficção que assumem a centralidade das reuniões, sendo que raramente os temas 

“formação humanística” e “humanização em saúde” são trazidos à tona.  

É nesse sentido que se trata de um “laboratório”, de uma oficina onde a 

experiência do prazer estético (aisthesis), mais do que presenciada, pode ser 

exercitada pelo participante-leitor, incentivado desde o início a agregar sensações, 

intuições, sensibilidades e emoções à dimensão intelectual. Também instigados pela 

leitura dos Clássicos, mesmo “o pior dos leitores”, aquele que “fica pelas notícias” e 

“exige narrativas de ritmo rápido”, se veem surpreendentemente “mexidos” e 

“transformados” pela dinâmica afetiva.  

Por conseguinte, no decorrer dos encontros, vivencia-se na prática a diferença 

enfatizada entre “usar” e “receber” uma obra de arte (Lewis, 2000). A experiência da 

literatura assume então um caráter formativo do ponto de vista estético, 
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potencializado, como já demonstrado nas narrativas da pesquisa, pela multiplicidade 

de perspectivas gerada pela dinâmica de compartilhamento.  

De fato, quanto mais predisposto a deixar-se afetar pelas leituras – a própria e 

a partilhada pelo grupo –, e “receber” o que essas leituras têm a oferecer, mais se 

compreende a resposta dada por C.S. Lewis sobre o porquê dos literatos ocuparem 

tanto seus “corações” para “fixar”, muitas vezes, “o olhar interior em coisas que nunca 

poderão existir”. É porque “buscamos o engrandecimento do nosso ser”, afirma o 

autor, porque “queremos ser mais do que somos em nós próprios”, “fantasiar com 

outras imaginações, sentir com outros corações, ao mesmo tempo em que com os 

nossos” (Lewis, 2000).  

Todavia, tendo em vista que o prazer estético se caracteriza por “uma tomada 

de posição” intelectiva em relação ao objeto do prazer, a leitura literária se 

empobreceria se esgotada meramente na manifestação de afetos. Por isso a 

importância do aprofundamento do livro por meio do itinerário de discussão que, ao 

desenvolver a dimensão reflexiva da experiência, propicia não somente maior 

entendimento da obra, como também novas percepções sobre o ato de ler e suas 

implicações. 

Nessa lógica, são várias as narrativas da pesquisa que demonstram o quanto 

as argumentações e os raciocínios implicados na discussão foram capazes de 

reverberar tanto na vida prática dos participantes como na formulação de ideias, 

pensamentos e insights, sobretudo quando trazidos e atualizados para a vida real. É o 

que salta da narrativa de Luísa, que evidencia o quanto “os debates” contribuíram para 

a sua experiência, apontando que o “compartilhar” lhe acrescentava, a cada semana, 

“reflexões alheias” que despertavam muitas outras reflexões, numa cascata de 

pensamentos que extrapolavam o livro, invadindo “fatos pessoais” e “valores próprios”. 

“Admirada” pelo modo como o Laboratório é capaz de estimular a reflexão para que “a 

gente” comece “a discutir e trazer os personagens para a nossa vida”, achou “uma 

coisa surreal” trazê-los “da ficção para o mundo em que a gente vive”. “Eu saía de lá e 

os assuntos vinham à tona. Os assuntos saíam do livro e vinham para o meu 

cotidiano, para a minha própria vida!”. 

Essa característica da boa leitura, ou seja, a “reflexão sobre o próprio devir” a 

partir da experiência da aisthesis é considerada por Jauss (1979) como um “processo” 

de “formação estética da identidade”, que no LabHum, para além das considerações 

sobre o caráter humanizador, pode também se traduzir como uma dinâmica que 

favorece a formação de bons leitores. 
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A experiência da aisthesis pode, por fim, se incluir no processo de uma 
formação estética da identidade, quando o leitor faz a sua atividade 
estética ser acompanhada pela reflexão sobre seu próprio devir: “a 
importância do texto não advém da autoridade de seu autor, não 
importa como ela se legitime, mas sim da confrontação com a nossa 
biografia” (Jauss, 1979; p. 103). 

 

À vista disso, os resultados da pesquisa de Bittar et al. (2013) aproximam-se da 

ideia do Laboratório de Humanidades como um processo de formação estética da 

identidade. Ao avaliar seu efeito humanizador a partir de um acompanhamento 

sistemático entre os anos de 2006 a 2010, o pesquisador entrevistou, pela 

metodologia da HOV, os dez participantes mais assíduos do período, concluindo que o 

LabHum apresenta-se como um espaço “recuperador” ou “fomentador” da leitura; de 

mergulho na própria interioridade; de encontro com o outro, na dimensão do 

aprendizado da escuta; e, por fim, como um “espaço humanizador” capaz de 

determinar mudanças e transformações de ordem profissional e pessoal, humanização 

essa demarcada pela “ampliação da esfera da presença do ser”, apropriando-se de 

um conceito de Montesquieu (1689-1755) aprofundado por Teixeira Coelho (2001) no 

ensaio “A Cultura como Experiência”. 

Da mesma forma, as narrativas desse trabalho reverberam o potencial 

humanizador da metodologia. Mas embora pretendamos aprofundar esse tema em 

outro artigo, o relato do colaborador Gaspar parece conclusivo a esse respeito, pois ao 

destacar o “encontro de experiências humanas” que vivenciou no “Laboratório”, 

admitiu ter se sentido “muitas vezes identificado, surpreso, chocado com a experiência 

do outro”. Ao reconhecer o quanto a leitura dos romances e os encontros lhe fizeram 

“refletir profundamente sobre a vida”, perguntou: “mas como enfrentar a 

desumanização senão com o humano, com os afetos, emoções, angústias e dramas 

que o outro traz?”, reafirmando a experiência como um processo humanizador. 

Em nosso estudo, entretanto, cabe ressaltar que os graduandos, por motivos 

de calendário escolar, participaram apenas do ciclo do AMN. Entre os demais, apenas 

Miriam, que havia terminado recentemente o mestrado, participara de um ciclo 

anterior, enquanto os outros frequentavam pela primeira vez. Além disso, é importante 

sublinhar que os narradores da pesquisa teceram suas considerações em dois 

momentos distintos, isto é, imediatamente após o término das discussões, nos relatos 

de experiência, e entre 11 a 17 meses do final do semestre, nas entrevistas de HOV. 

Contudo, as narrativas revelam que as experiências vividas, ainda que em um único 

ciclo de discussão, incentivaram e despertaram os participantes para o valor da leitura 

literária, que de mero passatempo para alguns, passou a ser considerada como um 

modo de reflexão sobre a vida e sobre as experiências humanas, resultando em novas 

percepções sobre o ato de ler ou, como afirmou a estudante Marta, provocou “uma 

grande mudança de foco” em sua leitura. 
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Nesse sentido, reforçando que o profissional da saúde “não deve esquecer de 

que cuida de seres humanos”, o estudante de Enfermagem Bruno alertou para a 

importância de se desenvolver o gosto pela leitura e pelas humanidades, pois “além de 

nos ajudar a levar um papo com o paciente, por exemplo, auxilia até na tomada de 

decisão”. José, do mesmo modo, observou: “de nada adianta o enfermeiro saber 

Biofísica, Bioquímica, Anatomia, se ele não sabe conversar e não tem cultura. Eu 

conheço muito enfermeiro que não sabe nada! Sabe tudo do ciclo de Krebs, mas se 

você perguntar quem escreveu Admirável Mundo Novo, por exemplo, ele não sabe 

responder”, deixando transparecer sua satisfação por ter tido a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos literários. 

Realizando, portanto, uma síntese entre o aporte teórico e as narrativas da 

pesquisa, deduzimos que a dinâmica estético-reflexiva do LabHum, que faz do leitor-

participante “muitas vezes identificado, surpreso, chocado com a experiência do outro” 

(Gaspar), propicia a instalação de um “processo de formação estética da identidade”, 

onde a “atividade estética”, sobretudo do leitor iliterato, “passa ser acompanhada pela 

reflexão sobre o próprio devir” (Jauss, 1979).  

Sucede que “depois da experiência”, como aponta Júlia, passamos “a perceber 

o quanto podemos mudar e refletir sobre aquilo que lemos, e que esse tipo de leitura 

pode ser uma experiência humanizadora”. Mas como “tudo aquilo que rola no 

Laboratório em torno do livro também é o livro” (Laís), e como tudo no Laboratório gira 

em torno do romance, as narrativas também demonstram que a mesma percepção do 

caráter humanizador da dinâmica passa a ser igualmente atribuída à fruição literária 

em si.  

Assim sendo, o leitor-participante acaba vislumbrando, assim como vislumbrou 

C.S. Lewis, o quanto a ficção literária “permiti-nos aceder a experiências que não as 

nossas”, fazendo-nos “sentir com outros corações”, desviando “nosso olhar do rosto 

refletido”, “libertando-nos” da “solidão”. Constata-se, por fim, a relação existente entre 

o se permitir “receber” a Grande Literatura e o “engrandecimento do nosso ser” (Lewis, 

2000). 

Finalmente, longe de cogitar generalizações e mudanças definitivas de 

comportamento, concluímos que a dinâmica proposta, que se realiza em um ambiente 

diverso de interlocução, onde as manifestações afetivas suscitadas são refletidas e 

contextualizadas livremente em relação à sociedade, ao cotidiano e à realidade 

existencial dos participantes, têm se mostrado capaz de formar melhores leitores 

literários, ou seja, que alteram seus hábitos de leitura, que aprendem a aproximar a 

literatura da vida, e que passam a valorizar as humanidades e as narrativas literárias 

em suas formações pessoais e profissionais, despertando-os para o potencial 

humanizador dos textos ficcionais. 
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Como já anunciado na apresentação dessa dissertação, a pesquisa encontra-

se certamente inconclusa devido à vultosa quantidade de dados qualitativos e os 

diversos desdobramentos possíveis revelados pela análise das narrativas. Entretanto, 

avançamos sobremaneira na compreensão da dinâmica do Laboratório de 

Humanidade, embora ainda não tenhamos concluído a contento as reflexões sobre as 

repercussões da experiência na formação pessoal e profissional dos participantes.  

Desse modo, tanto nas narrativas dos Relatos de Experiência quanto nas 

transcriações de História Oral de Vida, enfatiza-se a surpresa diante de uma dinâmica 

metodológica que se distingue pela força da leitura compartilhada em um grupo onde 

predomina a diversidade, cujos integrantes de diferentes faixas etárias, profissões, 

níveis culturais e acadêmicos expressam sentimentos, ideias e opiniões que 

favorecem a formação de um ambiente propício à interlocução entre as diferentes 

áreas do conhecimento. 

Verificamos, assim, que uma vez impactados pela experiência da leitura 

compartilhada em um ambiente heterogêneo, cujas manifestações afetivas suscitadas 

são refletidas e contextualizadas em relação à sociedade, ao cotidiano e à realidade 

existencial dos leitores, muitos integrantes do grupo, sobretudo os mais sensibilizados 

pela leitura e engajados na discussão, são surpreendidos pelo desencadeamento, em 

diversos níveis de intensidade, de experiências de crise e despertamento. 

Das 43 narrativas da pesquisa, em 25 delas encontramos pequenas sugestões 

de inquietação, angústia ou incômodo provocado pelas discussões das obras. 

Entretanto, em 18 narrativas temos descritas incontestáveis “crises” existenciais, 

pequenas ou grandes, mas que resultaram no reconhecimento de aprendizagens 

diversas e mudanças de opinião e postura, gerando o que chamaram de 

“transformação”, sugerindo assim um provável efeito transformador e/ou humanizador 

da dinâmica. 

Também nesse quesito da ação transformadora do LabHum, os participantes 

apontaram para uma revalorização dos textos ficcionais em suas formações pessoais 

e profissionais, chegando mesmo a afirmar que ganharam uma nova percepção de 

leitura, como se tivessem reaprendido a ler literatura depois de participar do 

Laboratório, o que evidencia o papel incentivador da dinâmica no hábito da leitura 

literária. 

A fim de sintetizar, nessas considerações finais, as percepções dos 

participantes em relação ao Laboratório de Humanidades, nada mais eloquente do que 

trazer de volta as narrativas da pesquisa. Afirmando que “o laboratório foi muito rico”, 

pois “nunca” tinha tido o “costume de ler obras literárias”, mas que isso “não será mais 
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uma realidade” em sua vida, Ana Cristina enfatizou que o mais “incrível” foi o 

“compartilhar de histórias” e a possibilidade de “ouvir diferentes opiniões”, sendo que 

os dois livros fizeram-na “ver a vida de uma forma completamente distinta”, tornando-a 

“um ser humano melhor”.  

De modo semelhante, Gaspar resumiu suas percepções definindo a disciplina 

eletiva como “um espaço amplo de intercâmbio de opiniões onde prevalece o respeito 

e tolerância pelo depoimento do outro”, “um lugar de interação dinâmica que procura 

sensibilizar os participantes por meio dos relatos de experiências de leitura, discussão 

e compartilhamento de sentimentos, impressões e ideias suscitadas pelas obras 

literárias”. Por fim, encerrou suas considerações revelando três certezas que somente 

o Laboratório de Humanidades poderiam lhe dar:  

 que o LabHum “deixa mais perguntas interessantes que respostas concretas”; 

 que humaniza “desestabilizando” a pessoa;  

 que “a literatura é um ponto de partida para adquirirmos outra visão da vida”.  

Quanto às apreciações menos favoráveis, duas colaboradoras da HOV, uma 

inspirada em sua longa trajetória dedicada à educação, e outra jovem graduanda do 

curso de Enfermagem, teceram considerações críticas à dinâmica, à metodologia e 

aos objetivos do Laboratório de Humanidades. Enquanto a primeira reclamou que o 

coordenador deveria ser mais “diretivo”, “botando mais fogo na fogueira” a fim de 

trazer os temas suscitados para uma discussão mais engajada e realista da 

sociedade, a outra criticou, principalmente, a falta de “democracia” na ordem das falas, 

alegando que os mais antigos “intimidavam” e “reprimiam” os novatos e mais tímidos. 

Além disso, queixou-se do que chamou de “desfile de egos”, ou seja, “pessoas” que 

“filosofavam muito” para “mostrar conhecimento”, salientando que essas falas muitas 

vezes pareciam “discursos vazios”, distanciadas da prática. 

Dessa maneira, considerando essa fase da pesquisa, podemos concluir que a 

dinâmica estético-afetiva do Laboratório de Humanidades, que estimula o pensamento 

crítico e reflexivo a partir da leitura literária compartilhada em um ambiente de 

diversidade, propicia o desencadeamento, em diferentes níveis de intensidade, de 

experiências de crise e despertamento, com consequente ação transformadora e/ou 

humanizadora. Por outro lado, ao proporcionar um exercício ampliado e prolongado do 

prazer estético (aisthesis), privilegiando os afetos e o contexto do leitor, o Laboratório 

de Humanidades propicia a instalação de um Processo de Formação Estética da 

Identidade, contribuindo para a construção de melhores leitores literários, ou seja, que 

alteram seus hábitos de leitura, que aprendem a aproximar a literatura da vida, e que 
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despertam para o potencial humanizador das narrativas literárias, passando a valorizá-

las em suas formações pessoais e profissionais. 

Cabe ainda ressaltar a qualidade e a capacidade dos romances propostos no 

sentido de provocar, estimular, instigar, interpelar, enfim, o leitor, pois as narrativas 

estão repletas de questões mobilizadoras despertadas por cada um deles. Mas dentre 

as muitas questões suscitadas, houve a percepção de que os livros do semestre 

conversavam entre si, sendo a história de Kazantzákis caracterizada como “uma 

resposta aos impasses desumanizadores” de uma sociedade absolutamente 

controlada pela ciência, uma vez que “a claridade do Zorbás” estaria em “contraponto” 

ao “escuro do Admirável Mundo Novo”, como destacou Alice em seu Relato de 

Experiência. 

Sintetizando assim o que foi a experiência de leitura e discussão da distopia de 

Huxley, e diante do “desconforto” e do “receio” de estarmos vivendo em um mundo 

muito parecido com o retratado, os participantes ressaltaram os seguintes temas do 

livro: 

 A “desumanização das relações” pela imposição de “laços afetivos frágeis e 

superficiais” a fim de “evitar sofrimento e desestabilização”. 

 

 As problemáticas da “falsa liberdade”, “falsa felicidade”, “felicidade artificial”, 

“felicidade plástica” e “vida artificial” no Admirável Mundo Novo e nos dias atuais.  

 

 A “pretensão de perfeição” a fim de garantir a estabilidade do sistema pela 

eliminação sistemática de “falhas”, “medos”, “frustrações”, “crises existenciais”, 

“embates sociais”, “dores” e “sofrimentos”.  

 

 A programação genética desencadeando reflexões sobre os princípios éticos 

envolvidos na ciência e na pesquisa. 

 

Quanto ao romance Vida e Proezas de Aléxis Zorbás, compreendido como 

uma antítese às relações desumanizadas retratadas no AMN, a leitura e discussão da 

obra fizeram os leitores-participantes relatarem as seguintes e principais questões:  

 O desconforto inicial com a figura do Zorbás que fugia completamente dos 

condicionamentos e controles aos quais estamos acostumados. Destacou-se o 

conflito entre o lado livre e visceral do Zorbás em contraposição ao comedimento 

racional do Patrão, o narrador da história. 
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 Como “um paradoxo, santo e/ou pecador”, discutiu-se o fato dele não agir a partir 

de um sistema rígido de valores, mas “dentro de uma ética que não podemos 

sistematizar” facilmente. Nesse sentido, ressaltou-se também que o 

comportamento do Zorbás levou o grupo a refletir sobre “estilo de vida”, “jeito de 

ser” ou “o que devemos ser”, “com polidez ou vísceras”, “com liberdade ou 

subordinação”, “autenticidade de condutas ou cumprimento de regras”. 

 

 Mas embora “sujeito bruto na forma, rude, que já matou, lutou, estuprou”, aos 

poucos foi sendo percebido seu caráter de “homem sábio, lutador e de grande 

amor”, com capacidade de “maravilhar-se por estar vivo a todo instante”, 

“contentando-se com a natureza”, “amando o ser humano com toda a sua 

complexidade”, cujos ensinamentos demonstraram que devemos “aproveitar cada 

momento vivido de forma plena e por inteiro”, “que a vida é preciosa” e “pode ser 

muito prazerosa”. 

 

 Assim, como pessoa que “foi se tornando gente”, pois “experimenta a vida” com 

liberdade, “sem mentir para si mesmo”, sem medo de assumir suas características 

boas e más, Zorbás foi apontado como exemplo de homem humanizado. 

 

Ainda em relação aos romances, mas focando nas diferenças das narrativas 

quanto ao tempo em que decorreram do final do semestre pesquisado, notamos que 

nos Relatos de Experiência, redigidos necessariamente poucos dias depois de 

terminados os encontros, os temas dos romances aparecem com bastante destaque, 

sobretudo aqueles que se referem às atitudes e dramas dos personagens. Já nas 

narrativas de HOV, cujas entrevistas foram realizadas, em média, depois de 14 meses, 

os romances ficam em segundo plano, evidenciando-se, por outro lado, as lembranças 

de como foi participar da roda de discussão. No entanto, apesar da diferença de 

tempo, as 43 narrativas são muito semelhantes quanto à percepção da dinâmica do 

LabHum, assim como sobre as repercussões declaradas. 

No tocante à metodologia de análise desenvolvida nessa dissertação 

(Compreensão Interpretativa a partir da Imersão-Cristalização), descrita na 

Metodologia e exemplificada na apresentação dos Resultados, acentuamos que a 

iniciativa de “re-narrar” e recontar as experiências, mais do que uma técnica de 

aprofundamento nos conteúdos da pesquisa, propiciaram uma organização pertinente 

dos discursos e dos temas suscitados, que uma vez assimilados e inter-relacionados 

possibilitaram maior compreensão do todo da experiência vivida, perfazendo-se o que 

na Fenomenologia Hermenêutica denomina-se círculo hermenêutico da compreensão.  
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Todavia, reafirmamos que não se tratou de resumir ou resenhar narrativas. 

Embora a princípio o ato possa parecer semelhante, já que a intenção de organizar e 

trazer à tona conteúdos essenciais não deixa de ser um exercício de síntese, não nos 

esforçamos em produzir textos neutros e sintéticos. Assumimos, pelo contrário, a 

posição de pesquisador-intérprete, cuja ação deliberada procurou compreender 

primeiro para depois explicitar essa compreensão na forma de uma redação 

essencialmente interpretativa, uma vez que o pesquisador – e suas palavras –, ao 

recontar cada experiência narrada, foi se entrelaçando às reflexões e palavras do 

colaborador – sempre destacadas entre aspas e em itálico –, numa organização de 

ideias que não se isentou em atribuir sentidos, pois havia o esforço deliberado de ir 

compreendendo e interpretando os discursos. 

É preciso considerar que embora no contexto da escrita “elucidar” e “dar 

sentido a” sejam acepções que talvez melhor expliquem o ato de interpretar textos, 

não é necessariamente isso o que ocorreu nessa proposta de Compreensão 

Interpretativa, pois o pesquisador-intérprete, ao recontar a experiência, não 

necessariamente elucidou e deu sentido a cada reflexão ou fato narrado. Porém, numa 

atitude fenomenológica e, por que não dizer, permitindo-se seguir por um caminho 

mais intuitivo, procurou deixar que “as coisas mesmas” falassem por si, ou seja, 

preocupou-se em interpretar o que pedia para ser interpretado. Contraditoriamente, no 

entanto, tudo o que escreveu é interpretação, pois as escolhas que compõem os 

textos – forma e conteúdo –, e todas as palavras, tanto as suas quanto aquelas 

destacadas dos sujeitos da pesquisa, partiram inevitavelmente das compreensões de 

cada narrativa – situadas também em relação às demais – e das compreensões 

prévias do pesquisador –, configurando-se no todo como uma explicitação desse 

entendimento. 

Concluímos, assim, que o “re-narrar” narrativas – ou o recontar experiências –, 

quando tomado por uma intenção deliberada de Compreensão Interpretativa, pode ser 

uma metodologia adequada não somente para imersão em diferentes tipos de textos 

narrativos a fim de cristalizar categorias, mas, sobretudo, para organizar discursos, 

apreender percepções, significados e compreensões, possibilitando interpretações 

plausíveis e interligadas, principalmente quando existe uma demanda vultosa de 

dados qualitativos. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, acreditamos ter avançado e respondido 

grande parte do que foi delineado no projeto, sobretudo no que diz respeito à 

compreensão da dinâmica do Laboratório de Humanidades. Porém, relativamente ao 

segundo item, que pretendia avaliar de que maneira os romances mexeram com as 
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expectativas de perfeição, bem-estar, felicidade e humanização dos participantes, 

praticamente nada foi realizado, a não ser a leitura atenta das narrativas e a certeza 

de que as experiências narradas contemplam essa questão.  

No entanto, uma vez que a intenção é prosseguir o desenvolvimento da 

pesquisa em nível de doutorado, detalharemos a seguir o que pretendemos realizar na 

sequência do trabalho: 

 Dar continuidade ao desenvolvimento das trilhas temáticas já levantadas para essa 

dissertação, organizando as narrativas para colocá-las em diálogo com a literatura 

pertinente. Nesse sentido, pretendemos redigir os capítulos referentes aos outros 

dois grandes temas apresentados nos Resultados, mas que ainda não foram 

desenvolvidos. Posteriormente, formatá-los na forma artigos científicos, sendo que 

em um iremos explorar as experiências de crise e despertamento e a ação 

terapêutica e/ou transformadora da dinâmica e, no outro, as concepções, 

percepções e caminhos possíveis de humanização a partir da experiência da 

dinâmica estético-reflexiva do LabHum. 

 

 Finalizar as transcriações dos 31 encontros gravados e já transcritos. Acreditamos 

que tanto os dois cadernos que contêm a íntegra das transcrições, quanto o que 

incluirá os encontros totalmente transcriados, proporcionarão outros e maiores 

subsídios de análise para o entendimento e o aprofundamento da dinâmica 

estético-reflexiva do LabHum. Ademais, se constituirá como um riquíssimo acervo 

para o grupo de pesquisa do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde 

(CeHFi), uma vez que, além de um registro histórico, poderá servir como material 

de consulta para futuras pesquisas e, até mesmo, para outros e novos mergulhos 

interpretativos. 

 

 Aprofundar as reflexões que nasceram das dificuldades enfrentadas na hora de 

organizar, analisar, compreender e interpretar as narrativas da pesquisa. Desse 

modo, pretendemos escrever um artigo sistematizando a abordagem metodológica 

que nessa dissertação viabilizou não somente o aprofundamento nos conteúdos 

narrativos e a cristalização de temas, como se mostrou fundamental na 

organização dos discursos, apreensão de percepções, significados e 

interpretações. 

 Especialmente em relação ao segundo item dos Objetivos, cuja intenção era 

avaliar de que maneira os romances propostos mexeram com as expectativas de 
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perfeição, bem-estar, felicidade e humanização dos participantes, pretendemos 

organizar e ressaltar das narrativas esses conteúdos, a fim de avaliar, para além 

da dinâmica do LabHum, como as obras literárias em questão puderam contribuir 

para uma reflexão aprofundada da contemporaneidade, sobretudo quando o foco 

for a formação e a humanização de jovens estudantes e profissionais, envolvidos 

ou não com a área da saúde. 
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Anexo I 

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: A Literatura como 

Espelho da Desumanização e como Despertador da Reflexão em uma Dinâmica de 

Formação Humanística em Saúde: O Impacto da Leitura de Huxley e Kazantzákis no 

Laboratório de Humanidades, sob a responsabilidade de Licurgo Lima de Carvalho. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título do Projeto: A Literatura como Espelho da Desumanização e como Despertador da 

Reflexão em uma Dinâmica de Formação Humanística em Saúde: O Impacto da Leitura de 

Huxley e Kazantzákis no Laboratório de Humanidades. 

 

Pesquisador Responsável: Licurgo Lima de Carvalho. 

 

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian. 

 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Centro de História de Filosofia das Ciências 

da Saúde (CEHFI) da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 

(Unifesp-EPM). 

 

Telefone para contato: (11) 5576.4268 / (11) 99116.3644. 

 

OS OBJETIVOS DESTA PESQUISA SÃO REPORTADOS EM SEGUIDA: 

A execução dessa pesquisa pretende confrontar no Laboratório de Humanidades 

a leitura e as reflexões das obras “Admirável Mundo Novo” (Aldous Huxley, 1932) e “Vida e 

Proezas de Aléxis Zorbás” (Nikos Kazantzákis, 1946), uma vez que ambas refletem o mal-estar 

próprio da Modernidade nas questões da felicidade e da perfeição humana. 

Esperamos com isso, partindo de análises qualitativas das experiências pessoais 

de leitura dos romances propostos, realizar os seguintes objetivos:  

1) Avaliar de que maneira os ideais de uma “vida perfeita”, traduzida pela 

manutenção artificial do prazer através progresso científico e material (Admirável Mundo Novo), 

em contraposição com os apelos sensuais de uma visão dionisíaca, orgânica, trágica e 

imperfeita (Aléxis Zorbás), pode mexer com as expectativas de bem-estar e felicidade dos 

participantes do Laboratório de Humanidades. 
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2) Na qualidade de observador participante, registrar, agrupar, analisar e repercutir 

teoricamente os diversos temas suscitados na discussão das obras, a fim de aprofundar a 

reflexão sobre os efeitos humanizadores da literatura por meio da metodologia do Laboratório 

de Humanidades. 

3) Avaliar de que forma e em que medida a experiência do Laboratório de 

Humanidades e, em especial, a leitura e discussão dessas duas obras propostas, impactam no 

processo de reflexão e revisão das atitudes e práticas profissionais e/ou educacionais dos 

participantes. 

 

SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA CONSISTIRÁ EM: 

Ser entrevistado (a) para obtenção de sua História de Vida, a qual deverá ser 

gravada, transcrita (o registro sonoro será escrito literalmente) e transcriada (o texto transcrito 

será adaptado) para posterior análise de dados. Os textos escritos assim obtidos serão 

armazenados em um banco de memórias, após terem passado por sua revisão e aprovação. 

Este banco de memórias será disponibilizado a outras pessoas e pesquisadores, mas seu 

anonimato será garantido, uma vez que nos textos produzidos serão utilizados nomes fictícios. 

Apenas os pesquisadores do projeto original terão acesso às gravações, as quais 

permanecerão sob responsabilidade do CEHFI (Centro de História de Filosofia das Ciências da 

Saúde) da Unifesp-EPM. 

As entrevistas serão realizadas nas dependências do CEHFI ou em sua própria 

residência se isto for de sua conveniência.   

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O profissional responsável pela 

pesquisa Licurgo Lima de Carvalho pode ser encontrados no Centro de História e Filosofia das 

Ciências da Saúde - UNIFESP - localizado à Rua Botucatu, 720, Vila Clementino, São Paulo; 

telefone: 5549 7584. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572 - 1º andar - 

Cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 - E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Sua participação é voluntária e é garantida a liberdade de retirar o consentimento 

a qualquer momento e deixar de participar do estudo. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com os pesquisadores e a instituição em que a pesquisa está sendo realizada. 

(Hospital São Paulo - UNIFESP). 

Conforme foi explicado, as informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum voluntário. 

Você tem o direito de ser mantido atualizado (a) sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Eu, _________________________________________________________________, RG 

__________________, discuti com Licurgo Lima de Carvalho sobre a minha decisão em 

participar como voluntário (a) nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 

em minhas relações com a instituição (UNIFESP). 

Autorizo que os textos obtidos a partir das gravações, revisados e aprovados por mim, 

possam ser utilizados integralmente ou em partes, sem restrições de prazo e limites de 

citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros para lê-los, 

ficando vinculado o controle ao Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da 

UNIFESP, que se responsabilizará pelo arquivamento e disponibilização dos mesmos. Estou 

ciente de que terão acesso aos registros sonoros das entrevistas apenas os pesquisadores do 

projeto original e estes não serão divulgados de forma alguma, de forma tal que o anonimato 

seja preservado. 

 

______________________________________                      São Paulo, _____/_____/_______ 

               Assinatura do voluntário 

 

Eu, Licurgo Lima de Carvalho, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste voluntário ou de seu representante legal para a 

participação neste estudo. 

 

______________________________________                      São Paulo, _____/_____/_______ 

     Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde - UNIFESP 

Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo, SP, Brasil. 

CEP: 04023-900; Fone: (11) 5549 7584  
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Anexo V 

Transcriação parcial dos encontros do “Admirável Mundo Novo” nas Turmas A e B 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

3º Encontro: Turma A: 3ª feira (23/08/2011) 

Coordenador: Prof. Dante M.C. Galian. 

 

Etapa Metodológica: 1ª Reunião do Itinerário de Discussão: Lenina. 

Participantes regulares: 30 / Participantes desistentes ou esporádicos: 3 

Presentes: 26 / Ausentes: 7 

Que pediram a palavra no encontro: 13 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 7 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 2 

Pela 1ª vez no LabHum: 15 

Participantes esporádicos presentes: 1 

 

Nessa primeira reunião do Itinerário de Discussão, a proposta era se 

aprofundar na personagem Lenina. Antes, porém, ao comentar brevemente como se 

deu o encontro anterior e as Histórias de Leitura, o coordenador, Dante, salientou que 

o Laboratório de Humanidades tem como premissa tratar das “questões essenciais da 

existência humana” a partir dos afetos e das reflexões que vão surgindo naturalmente 

na discussão do livro, associando essa dinâmica ao processo de humanização. 

Passando então a palavra aos participantes, a tônica do encontro se deu a 

partir da percepção de que, por mais que se tente controlar e dominar o homem a fim 

de alcançar alguma estabilidade, há sempre nele algo que “escapa” a essa tentativa 

de perfeição. A Lenina, por exemplo, tinha um grave defeito, ela se apaixonava por 

seus amantes. A partir disso, e da declaração de uma Enfermeira que se confessou 

muito identificada com a personagem, pois ela era uma espécie de “enfermeira 

vacinadora”, questões da atualidade foram sendo trazidas à tona, como a crescente 

medicalização da nossa sociedade, a desumanização, a alienação e o consumismo.  

Também foi mencionado que o próprio sistema dominante (Estado), a fim de 

garantir a estabilidade e a felicidade da maioria, trata de criar válvulas de escape, seja 

na elaboração de fármacos cada vez mais sofisticados e que deem conta de lidar com 

a angústia dos “disfuncionais”, seja na criação de "ilhas" para onde devem ser 

enviados esses “desajustados”.  

À menção de que na Holanda o futuro profissional dos estudantes já vai sendo 

traçado a partir de suas primeiras notas no ensino básico, o que configuraria uma 

excessiva intervenção do Estado na vida das pessoas, um dos participantes levantou 

a questão de que isso nem sempre deve ser encarado como uma desvantagem, pois, 
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afinal, os países desenvolvidos garantem as suas populações maiores índices de 

estabilidade e qualidade de vida.  

Então a discussão pegou fogo! Continuando na sua linha de raciocínio, esse 

mesmo participante polemizou dizendo que todos nós ali presentes adoraríamos 

estudar em Havard ou Yale, selecionados pelo governo americano, e que seria 

hipocrisia negar que éramos parte de uma elite intelectual e econômica, assim como 

os alfas-mais do Admirável Mundo Novo, felizes beneficiários do sistema, o que 

configuraria não só a nossa aprovação como o nosso desejo de pertencer à elite 

dominante, mesmo porque nenhum de nós trocaria sua posição social com os menos 

favorecidos, os que moram distante e vivem em condições precárias. Ele fez, porém, 

uma ressalva, afirmando que a ascensão social é horrível quando arbitrária e 

determinada pelo Estado, mas que deve ser alcançada por mérito próprio. 

O Dante, então, pontuou o quanto é controverso o nosso posicionamento em 

relação à sociedade proposta pelo Admirável Mundo Novo, pois inevitavelmente 

ficamos entre a atração e a repulsa, o que já havia sido exposto na reunião de 

Histórias de Leitura. Quanto ao fato de que todos nós éramos no mínimo desejosos de 

se encaixar plenamente ao sistema, mesmo porque estávamos numa atividade 

gratuita, dirigida a uma elite intelectual, e financiada pelo Estado, também foi pontuado 

que a atividade do Laboratório de Humanidades tem um caráter um tanto subversivo 

na medida em que não “fabrica”, deliberadamente, pessoas muito bem encaixadas ao 

sistema. 

Assim, antes de anunciar o itinerário do próximo encontro, o coordenador 

mencionou o personagem Mustafá, um dos dirigentes do Admirável Mundo Novo, que 

num determinado momento do livro lembra que antigamente era preciso esperar 

nascerem os melhores para servirem ao Estado, mas no Admirável Mundo Novo 

bastava fabricá-los. Por fim, afirmou que se o nosso sistema ainda não está tão bem 

estruturado, com certeza estamos caminhando para isso. 

Como Itinerário da próxima reunião foi proposto que começássemos a discutir 

os personagens mais disfuncionais, iniciando pelo Bernard e, se desse tempo, o 

Helmholtz. 

 

Temas principais: humanização; perfeição; medicalização; desumanização; 

alienação; consumismo; estabilidade; intervenção do Estado (sistema). 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

3º Encontro: Turma B: 6ª feira (26/08/2011) 

Coordenadores: Profs. Dante Galian e Rafael Ruiz 

 

Etapa Metodológica: 1ª Reunião do Itinerário de Discussão: Lenina. 

Participantes regulares: 31 / Participantes desistentes ou esporádicos: 7 

Presentes: 30 / Ausentes: 8 

Que pediram a palavra no encontro: 8 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 7 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 9 

Pela 1ª vez no LabHum: 10 

Participantes esporádicos presentes: 4 

 

Embora fosse a primeira reunião do Itinerário de Discussão, cuja proposta seria 

aprofundar os dilemas da Lenina, não foi tão rápido que se iniciou uma conversa sobre 

a personagem. Como de costume, os coordenadores relembraram o encontro 

passado, mas, dessa vez, o Rafael, se dizendo impactado com a fala de uma 

participante na reunião anterior, pediu que a mesma comentasse um pouco mais 

sobre o assunto. Explicando, então, que trabalhava com certas patologias em que era 

responsabilidade da equipe multiprofissional decidir se era melhor a criança ter uma 

vida como menino ou menina, ela se mostrou bastante incomodada, e até mesmo 

angustiada, com esse tipo de “condicionamento absurdo” a que são submetidas tais 

pacientes. Foi inevitável, portanto, que o assunto se prolongasse, sendo que foram 

citados diversos autores, livros e experiências que tratam das questões de identidade, 

behaviorismo e condicionamento. 

Em seguida, antes de se falar sobre a Lenina e sua estranha e inesperada 

tendência ao amor, falamos sobre os nomes dos personagens e suas relações com 

figuras históricas conhecidas, especialmente Ford, o “deus” do Admirável Mundo 

Novo, e a referência direta ao fordismo e à linha de montagem no processo de 

fabricação de humanos. 

A Lenina apareceu, finalmente, quando um participante tomou a palavra e 

disse: “estamos vendo aí o ser humano como coisa. Esse processo de coisificação fica 

cristalizado na Lenina”. Essa fala deflagrou uma verdadeira explosão! Em seguida, de 

supetão, uma pós-graduanda, comentando sobre a proibição da monogamia no 

Admirável Mundo Novo, lembrou que Foster, dirigindo-se a Bernard, em determinado 
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momento disse: “nossa, eu acho que você deveria experimentá-la”, referindo-se à 

Lenina. Então, quase como um desabafo, a garota não se conteve e tristemente 

lamentou: “Isso doeu! Doeu, sabe? Deu em mim uma coisa ruim!”.  

Depois dessa declaração de puro afeto, a discussão, antes fria e distante, 

pareceu “encarnar” nos sentimentos e na vida dos que tomavam a palavra. O assunto, 

assim, girou em torno da natureza humana em relação à liberdade, ou falsa liberdade, 

que experimentamos quando nos achamos tão mais livres quanto mais 

descompromissados com o outro, uma vez que o amor, a família, os filhos, enfim, os 

vínculos afetivos, que por um lado tanto nos desestabilizam, por outro nos identificam 

como seres humanos. 

Intensamente, a reunião seguiu com muitas intervenções e depoimentos às 

vezes inflamados, às vezes num tom quase confessional. Surgiram declarações como 

estar com “inveja da Lenina”, pois, afinal, ela queria amar, ela queria viver uma relação 

de verdade, sem fugir da instabilidade emocional e do sofrimento que a intimidade 

afetiva pode causar. Falou-se também sobre a coragem de não seguir a maioria, de 

enfrentar os preconceitos e assumir-se diferente, ainda que por conta disso tenha que 

se pagar um preço e “assumir a tempestade”.  

Dessa maneira, embora o encontro tenha sido alinhavado pela discussão em 

torno da banalização e da infantilização das relações, e do quanto esse infantilismo 

contribui para a dominação, já que quanto mais se neutraliza os inconvenientes 

afetivos do contato real com o outro, mais a pessoa se conforma ao todo e menos se 

forma como um indivíduo capaz de questionar o mundo e a si mesmo, outros temas 

afins foram sendo destacados como a felicidade, a intimidade nas relações - ou a falta 

dela -, o consumismo, a massificação e o condicionamento.  

Contudo, quase no final do encontro, uma graduanda da Enfermagem, que 

ainda não havia se manifestado no Laboratório, pediu a palavra e timidamente fez o 

seguinte questionamento: “apesar de tudo isso, toda essa desumanização é mesmo 

possível?”. “Não, não é possível!”, ela mesma respondeu. Para ela, todo o esforço 

desumanizador do Admirável Mundo Novo não resistiu ao sentimento de maternagem 

da Linda, mãe do Selvagem, que embora brutalmente condicionada a rejeitar e até 

mesmo “sentir vergonha de ser mãe”, amou e cuidou do seu filho.  

O coordenador pontuou, nessa hora, que por mais forte e perfeito que seja o 

processo de condicionamento, parece que as pessoas respondem a ele de maneira 

bastante inusitada, e que ainda teríamos que voltar à questão da nossa humanidade, 

ou seja, da irredutibilidade da natureza humana. 

Como Itinerário para a próxima reunião, além da discussão sobre o Bernard, o 

Dante propôs como “lição de casa” explorar um pouco mais a Lenina, especialmente 

no que toca a sua tendência ao amor e à paixão. 

 

Temas principais: condicionamento; desumanização, natureza humana; liberdade; 

preconceito. 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

4º Encontro: Turma A: 3ª feira (30/08/2011) 

Coordenador: Prof. Dante M.C. Galian. 

 

Etapa Metodológica: 2ª Reunião do Itinerário de Discussão: Bernard. 

Participantes regulares: 30 / Participantes desistentes ou esporádicos: 3 

Presentes: 29 / Ausentes: 4 

Que pediram a palavra no encontro: 15 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 10 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 3 

Pela 1ª vez no LabHum: 14 

Participantes esporádicos presentes: 2 

 

Antes de relembrar o encontro anterior, o coordenador, além dos avisos e 

informes gerais, comentou sua participação na bancada do Programa de entrevistas 

Roda Viva da TV Cultura, cuja entrevistada, a escritora e sexóloga Regina Navarro 

Lins, defendia, assim como uma “propagandista do Admirável Mundo Novo”, que a 

fidelidade e a monogamia seriam as grandes responsáveis pela infelicidade dos 

casais, uma vez que esses seriam traços decadentes de uma sociedade patriarcal e 

machista. “Foi inevitável citar o livro do Huxley no programa”, disse o Dante, “porque 

ela acredita que a felicidade estaria justamente num mundo onde todos seriam de 

todos”. 

Desse modo, as intervenções iniciais se deram em torno da dissolução dos 

vínculos afetivos e familiares, tendo sido destacado que nós, seres humanos, até 

como mecanismo de sobrevivência, contamos com a família e com os amigos para ter 

uma vida feliz, enquanto que Huxley, em sua distopia, ao imaginar um mundo onde 

todos seriam felizes na estabilidade, dispensou justamente os laços afetivos, 

substituindo-os prontamente pela força do Estado. 

Começando, assim, a entrar propriamente no Itinerário de Discussão, duas 

colocações importantes desencadearam uma série de reflexões sobre o próprio 

Laboratório de Humanidades. Primeiro houve o seguinte questionamento sobre a 

Lenina: “por que ela fez tanta questão de visitar a reserva dos Selvagens?”. Ou seja, 

será que apesar do condicionamento brutal a que são submetidos os moradores do 

Admirável Mundo Novo, ainda assim resistiria nela uma inquietação interior capaz de 

justificar uma vontade de sair em busca de si mesma? 
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Em seguida, surgiu o Bernard na discussão, mas não o Bernard abstrato e de 

papel, assim como uma mera criação literária. Ao contrário, o Bernard apareceu tão 

próximo, e real, que seu ressentimento, sua carência, seu espírito invejoso, enfim, as 

fraquezas e covardias do personagem foram aos poucos sendo acolhidas e assumidas 

pelo grupo. É que nas Histórias de Leitura haviam sido declarados emoções e 

sentimentos bastante negativos em relação a ele, principalmente indignação e até 

mesmo nojo. Entretanto, nesse encontro, começaram a aparecer vozes dissonantes, 

mais empáticas, que procuravam compreender o tipo de constrangimento que ele, 

sendo “o diferente”, deveria sofrer naquele tipo de sociedade onde todos eram 

“fabricados” e condicionados a serem iguais.  

Naturalmente o Bernard não foi inteiramente perdoado pelo grupo, mesmo 

porque muitos se decepcionaram com seu comportamento contraditório, pois no início 

da história ele é apresentado com um nível de consciência e questionamento que 

imediatamente passamos a esperar dele atitudes heroicas e redentoras, o que de fato 

não se confirmou. Mas, contudo, no decorrer do encontro, foi sendo reconhecido o 

quanto havia de humano no Bernard, sobretudo, o quanto dele, ou o quanto dos seus 

erros, há em nós. “Até que ponto nós somos diferentes do Bernard?”, perguntou um 

graduando da Medicina. “Eu acho que nós somos a soma de todos os personagens do 

livro, mas se tiver que pegar um, nós somos o Bernard, exatamente por toda 

contradição que existe dentro dele”, declarou uma senhora, participante livre, que 

tomou a palavra. 

Partindo do mesmo aluno de Medicina, esse movimento em direção ao Bernard 

o fez formular uma pergunta crucial que determinou o rumo da discussão: “não somos 

nós – os participantes do Laboratório de Humanidades – os Bernards dentro da 

sociedade?”. Com isso, outras vozes foram ecoando no mesmo sentido e o encontro 

passou a refletir, a partir da identificação com o Bernard, os limites do próprio 

Laboratório de Humanidades. “Nós fazemos a crítica da sociedade, nós nos reunimos 

aqui para pensar, mas será que depois a gente vai fazer alguma diferença ou nós 

vamos dar uma de Bernard?”, ou seja, será que nós, participantes do LabHum, vamos 

também ficar aqui só reclamando do mundo para que, na primeira oportunidade de 

sucesso, esquecer tudo e abraçar o sistema? E mais: “de repente a gente se coloca 

como arautos da humanização, mas e na hora “h” como acontece? Será que vamos 

fazer como o Bernard, pegar um selvagenzinho pra passear, mostrar pra todo mundo, 

se dar bem e abandonar a ideia original?”, acrescentou o coordenador. 

Continuando ainda nessa autorreflexão de que nós, participantes do 

Laboratório de Humanidades, estaríamos para o mundo assim como o Bernard estaria 

para o Admirável Mundo Novo, ou seja, num processo de conscientização e crítica da 

sociedade, o grupo concluiu que nós estávamos nos enxergando nos personagens do 

livro, recolhendo projeções e, assim, praticando um exercício saudável de identificação 

e expurgo. “Sabe em que sentido eu concordo que a gente é o Bernard?” - perguntou 

uma das participantes que tanto havia declarado sua repugnância ao personagem -, “é 

que nós somos tão condicionados quanto ele e como todos no livro”, acolhendo assim, 
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de certa maneira, não só o personagem, mas a si própria como uma pessoa capaz de 

cometer os mesmos erros. “Mas a gente não vai se transformar no Bernard. A gente 

não precisa repetir o Bernard, pois o fato de ficcionalmente termos nos confessado 

Bernard já é uma espécie de expurgo do Bernard”, arrematou o coordenador. 

Em continuidade, o tema da solidão, que já havia aparecido logo no início 

quando se comentou que o Bernard se sentia sozinho porque era o único que se 

recusava a tomar o soma, foi recolocado pelo coordenador. Um dos participantes, 

então, pediu a palavra e leu o seguinte trecho do livro: “mas agora nunca se está só, 

disse Mustafá Mond, fazemos com que todos detestem a solidão”. Discutiu-se, assim, 

sobre a solidão de ser um Bernard, e da nossa própria solidão por estar num mundo 

onde é cada vez mais difícil encontrar interlocutores, sobretudo quando passamos a 

ver o mundo de maneira diferente e por isso tomamos a decisão de viver mais 

livremente. Comentou-se também que a solidão era considerada perigosa no 

Admirável Mundo Novo, assim como hoje nós somos constantemente desestimulados 

a ficar sozinhos, pois qualquer processo de interiorização faz crescer, assim como 

aconteceu com o Bernard, “o primeiro personagem do livro que nos livra do 

infantilismo”, destacou o coordenador.  

Portanto, em contraponto a falta de espaços no Admirável Mundo Novo que 

estimulassem à reflexão, outra vez se estabeleceu uma metalinguagem, e o 

Laboratório de Humanidades começou a ser pensado como um “lugar de Bernards” ou 

um “lugar de desajustados”. Pedindo a palavra, um participante destacou que no 

LabHum, além da reflexão, havia também a possibilidade da partilha, lembrando que o 

Bernard, por outro lado, é um personagem que “vai se inspirando, se inspirando”, mas 

que a gente, “na medida em vai se inspirando e subindo aos céus, corremos o risco de 

ir perdendo a perspectiva da horizontalidade”, que seria o compartilhar no Laboratório 

de Humanidades. O coordenador, então, enfatizou que o processo de humanização 

pressupõe essa inspiração, ou seja, a verticalização, mas que se a pessoa caminhar 

num só sentido, esse movimento ascendente pode se torna algo tão desumanizador 

quanto o movimento descendente do Admirável Mundo Novo, onde as pessoas viviam 

quase num nível exclusivamente fisiológico da existência. “A humanização”, conclui, 

“não deixa de ter, do ponto de vista iconográfico, a forma da cruz. Ela se faz por um 

movimento ascendente, vertical, mas precisa ter alguma coisa que nos estabeleça no 

chão”. “E essa coisa”, finalizou o participante, “é essa horizontalidade, é esse 

compartilhar no Laboratório de Humanidades, por exemplo”. 

Quase no final, refletindo sobre o quanto o processo de humanização pode ser 

doloroso, o coordenador se referiu à experiência que havia sido narrada por um aluno 

da graduação na reunião de sexta-feira. Estando ele ali presente, ouvimos assim o seu 

depoimento se confessando com muita inveja da Lenina, “porque a Lenina conseguiu 

ir contra a sociedade para amar”, sendo que ele mesmo havia percebido na leitura e 

discussão do livro o quanto era condicionado e o quanto seguia um padrão, pois “para 

ficar feliz numa festa, numa balada”, ele tinha que fazer duas coisas: “ou eu bebia, ou 

eu beijava”. Terminamos, portanto, a reunião reafirmando o Laboratório de 
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Humanidades como um espaço de “formação de desajustados” e que o “nosso desafio 

é esse, é não deixar a coisa meramente teórica”, declarou outro participante, 

repercutindo o que dissera o jovem aluno da Enfermagem, acrescentando que “numa 

experiência cotidiana, isso aqui faz a gente ter uma nova percepção da coisa, e essa 

percepção de repente produz uma mudança de atitude”.  

O coordenador, então, tomando a palavra para se despedir, lançou o seguinte 

desafio para todos: “onde está nossa identificação com o Helmholtz?”, propondo assim 

o Itinerário de Discussão da próxima reunião. 

 

Temas principais: Laboratório de Humanidades; humanização; identificação; solidão. 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

4º Encontro: Turma B: 6ª feira (09/09/2011) 

Coordenadores: Profs. Dante Galian e Rafael Ruiz 

 

Etapa Metodológica: 2ª Reunião do Itinerário de Discussão: Bernard. 

Participantes regulares: 31 / Participantes desistentes ou esporádicos: 7 

Presentes: 30 / Ausentes: 8 

Que pediram a palavra no encontro: 15 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 7 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 9 

Pela 1ª vez no LabHum: 9 

Participantes esporádicos presentes: 5 

 

Depois de comentar rapidamente o workshop sobre o Laboratório de 

Humanidades realizado pelos coordenadores em Saragoza, Espanha, iniciou-se a 

retrospectiva do encontro anterior. Partindo da Lenina e de sua compulsão à paixão e 

à monogamia, o Dante destacou sua participação, naqueles dias, na bancada do 

Programa Roda Vida da TV Cultura, que entrevistou a escritora e sexóloga Regina 

Navarro Lins, defensora de que a infelicidade das pessoas se deve, em grande parte, 

à negação do princípio de que “todos são de todos”, ou seja, que a monogamia é uma 

criação cultural, resquício da nossa sociedade patriarcal e machista, posição que 

muito a aproxima do Admirável Mundo Novo. 

Sem que o tema da multiplicidade de parceiros tenha repercutido no grupo, o 

coordenador concluiu sua fala inicial destacando que havia ficado muito forte na 

reunião anterior os desajustes e as imperfeições no Admirável Mundo Novo, pois, 

afinal, por maior que seja o esforço em se condicionar o ser humano, parece que há 

em nós uma dimensão não modificável, não controlável, dimensão essa que colocaria 

em xeque qualquer perspectiva de perfectibilidade. 

Uma vez, então, tendo o coordenador reafirmado que a nossa tarefa naquele 

dia seria tentar entender a personalidade do Bernard, imediatamente uma pós-

graduanda, iniciante no grupo, tomou a palavra. Não sabendo se se comparava com 

os gamas, com os deltas ou com os epsílones da história, disse que era nordestina, e 

que enfrentava, em São Paulo, especialmente no meio acadêmico, preconceito por 

causa disso. “No Admirável Mundo Novo eu seria o quê? Pelo menos lá a coisa é 

determinada, enquanto aqui é mascarada”, desabafou, acrescentando ainda que, 
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apesar de se sentir muito incomodada com o preconceito, não mudaria seu sotaque e 

seu jeito de ser, pois tinha orgulho de ser quem era e de ter nascido onde nascera. 

Disse também compreender que cada tem o direito de pensar o que quiser, de sentir o 

que quiser, mas que ninguém tem o direito de destruir, difamar e denegrir o outro 

apenas porque ele não se enquadra num determinado padrão. “Por que as pessoas 

querem tanto destruir o diferente? Por que o diferente incomoda tanto?”, desabafou. 

Sem se desviar inteiramente do tema, mas, por outro lado, sem se aprofundar 

diretamente na questão do preconceito, talvez pela contundência e realidade do 

depoimento da participante, parece que o grupo preferiu tratá-lo pelo caminho 

aparentemente mais suave da ficção. Iniciou-se, assim, uma longa conversa sobre o 

Bernard, sobretudo para tecer uma série de considerações a respeito de suas 

fraquezas, e do quanto ele se mostrara decepcionante. Afinal, o incômodo e a crítica 

do Bernard contra o sistema do Admirável Mundo Novo “não era filosófico, o incômodo 

dele era não pertencer”, ouviu-se numa das falas. “Ele me fez lembrar a esquerda 

quando entra no poder, sabe? Ele é revoltado, mas quando entra lá curti e é isso”, 

reclamou um pós-graduando. “No início ele realmente encanta por ser diferente, mas 

não passa de um prepotente frustrado”, enfatizou outra garota muito irritada com o 

personagem. 

Continuando, desse modo, a expressar seus sentimentos negativos em relação 

ao Bernard, as pessoas o foram rotulando de fraco, egoísta, frustrado, oportunista, 

metido a superior, manipulador, vítima, e “só casca”. O clima de hostilidade contra ele, 

porém, aos poucos começou a mudar, ainda que não inteiramente. Primeiro alguém 

salientou que as fraquezas do seu caráter era o seu “desvio humano”. Depois uma 

aluna da Enfermagem destacou que era muito difícil ser “o diferente” e que era mesmo 

“mais cômodo viver como todo mundo”. O coordenador pontuou, então, que todos têm 

as suas diferenças, mas que para alguns é fácil escamoteá-las, enquanto para outros 

é quase impossível, sobretudo quando a diferença está estampada no físico.  

Assim, vozes dissonantes começaram a soar, como a de uma médica 

aposentada e figura histórica do Laboratório de Humanidades, que disse: “O Bernard 

dá uma esperança pra gente, porque por maior e pior que seja o condicionamento, ele 

não deu certo. Então, a gente também pode escapar. Ele teve reações muito 

humanas, e a primeira, quando ele viu o Selvagem, foi exatamente a vontade de se 

vingar. Eu achei isso, que ele representa a esperança de que o condicionamento não 

pode ser total”.  

É verdade que depois dessa fala em defesa do Bernard, ele ainda foi chamado 

de “pusilânime” por um dos participantes novatos, que destacou o verdadeiro ato de 

liberdade do Helmholtz, que “preferiu ir para uma ilha com bastante tempestade”, em 

contraponto à covardia anti-heroica do Bernard, que “na hora que a casa caiu”, e ele 

se viu entre “a liberdade e a felicidade do Admirável Mundo Novo”, o personagem se 

mostrou “demasiadamente humano”, ou seja, “um bundão”.  

Entretanto, foi na fala de outra jovem representante do chamado núcleo duro 

do Laboratório de Humanidades que o personagem parece ter saltado da ficção para a 
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realidade de todos nós. Embora inicialmente se declarando confusa em relação às 

suas atitudes egoístas e em proveito próprio, a participante terminou sua fala 

reconhecendo que “o Bernard é o mais próximo do que a gente conhece hoje na 

nossa sociedade. A gente fala, fala, fala... reclama, reclama, reclama... Se eu tivesse 

tempo, se eu tivesse não sei o quê... Mas na hora do vamos ver... Se eu tivesse 

naquela situação o que eu faria?”, perguntou, afinal. 

Ainda assim, até mesmo o coordenador que havia frisado que o Bernard era o 

único que não tomava o soma e isso certamente representava uma atitude corajosa 

dentro do Admirável Mundo Novo, continuou insistindo que ele era mesmo “o típico 

pusilânime, de alma pequena, mas que achava que podia ser grande”. Essa fala, 

porém, deve ter aumentado o desconforto de uma participante sempre calada, mas 

que parecia inquieta e inconformada. De imediato ela pediu a palavra e iniciou um 

breve diálogo com o Dante, soltando frases como “é aquela questão que o outro te 

salva, mas quem salvou o Bernard?”, “eu reconheço a infantilização, eu reconheço o 

absurdo da situação, mas como é que eu vou lidar com isso sem pagar o preço”, e, 

por fim, “isso não é fraqueza, isso é muito dolorido”, demonstrando grande compaixão 

pelo personagem. 

Ecoando, então, esse clima compassivo, reverberaram diversas vozes: 

 “Ele foi fraco, vingativo, ele tem um monte de defeitos, mas eu fico pensando, 

quem de nós, em muitos momentos, não faria a mesma coisa?”. 

“Essa coisa da diferença dói mesmo. Nessa hora você não pensa no sistema, 

você vai ser mesmo mesquinho, vai fazer coisa ruim, porque você quer se superar”. 

“O Bernard é a ruína, é o naufrágio da nossa esperança de salvação heroica. 

Ele em alguns momentos é realmente vítima, em outros, prepotente, mas às vezes dá 

vontade de pegar ele no colo, ou de torcer o pescoço dele. E tem coisa mais humano 

do que isso?”. 

“Não é com o Bernard que a gente está puto da vida, é com a gente mesmo”. 

“Não é legítimo ser querido, querer ser aceito? Ou ninguém quer isso aqui?”. 

Repentinamente, falando pela primeira vez naquele dia, e interrompendo uma 

repetitiva discussão sobre o Bernard e suas fraquezas, uma participante soltou: “Eu 

tenho que ser feliz a qualquer custo, não tem hipótese, no trabalho... Isso é um peso, 

porque ninguém é feliz 100% o tempo inteiro”. Desse modo, parece que na medida em 

que as pessoas começaram a se colocar no lugar do Bernard, compreendendo o quão 

alto e desumano era o nível de exigência em relação a ele, a reunião passou a refletir 

sobre o quanto a “tirania de ser feliz” pode também desumanizar. 

Assim a questão da felicidade entrou em pauta, ainda mais porque 

imediatamente um pós-graduando tomou a palavra e confessou que ele, às vezes 

deprimido, sentia muita pressão das pessoas para ser feliz. Lembrando que o 

condicionamento havia sido necessário para que as pessoas encontrassem a 

felicidade no Admirável Mundo Novo, disse não achar necessariamente humano ser 

feliz. “Humano é as duas coisas”, destacou, “porque a felicidade robotiza, mas a 

infelicidade sensibiliza, traz reflexão”. Por fim, acrescentou que uma boa causa para 
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os dias de hoje seria a luta pelo direito de ser infeliz, assim como reclamou o 

Selvagem no Admirável Mundo Novo. 

Faltando, então, poucos minutos para o encerramento do encontro, mais duas 

últimas falas se destacaram. A primeira, talvez inspirada no que foi dito anteriormente 

sobre a “felicidade que robotiza” e a “infelicidade que sensibiliza”, salientou o excesso 

de estímulos sensoriais que no Admirável Mundo Novo cumpriam o papel de distrair 

as pessoas do essencial, assim como a proibição da literatura, “porque ler faz a gente 

sofrer”. Em seguida, a mesma participante que num certo momento havia dito que o 

sentimento de vingança do Bernard seria o maior sinal de esperança de que o 

condicionamento, e a desumanização, não pudessem ser totais, retomou uma 

pergunta antes lançada pelo coordenador: “por que ele [o Bernard] não toma o 

soma?”. “E eu te devolvo”, disse ela, “por que é que as pessoas ‘lexotam’ em todas as 

situações?”.  

Depois de intenso falatório, novamente a voz do Dante se sobressaiu: “Esses 

caras não tomam Lexotan e ainda ficam lendo livros... Eles são meio masoquistas... 

Na hora do almoço eles ficam pensando, eles identificam o personagem mais 

miserável do livro e se identificam com ele. Isso é terrível! É muito deprimente! Mas é 

muito humano”, brincava se referindo a nós, participantes do Laboratório de 

Humanidades. Mas antes de finaliza, e indicar para a próxima semana a discussão 

sobre o Helmholtz, o coordenador, apontando para o que há pouco tinha sido dito 

pelos participantes, salientou que o sofrimento seria mesmo mais humano do que a 

felicidade, que na verdade vivemos sempre à procura de algum tipo de estabilizador 

de humor, e que, afinal, “quem duvida que o Admirável Mundo Novo já não seja uma 

realidade?”.  

Finalmente, uma vez interrompido pelo mesmo jovem que dissera que a 

felicidade robotiza, e que agora dizia que talvez houvesse esperança para nós do 

LabHum, quem sabe “um lugar pra gente depois”, assim como no livro existiam as 

ilhas, o coordenador se referiu ao próprio Laboratório de Humanidades, mas não como 

uma ilha de refugiados, e sim como uma espécie de oásis, um local de passagem em 

que nos abastecemos de sombra e água fresca para depois seguir viagem e 

novamente caminhar pelo deserto. 

 

Temas principais: preconceito; natureza humana; felicidade; literatura; 

medicalização; identificação; Laboratório de Humanidades. 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

5º Encontro: Turma A: 3ª feira (13/09/2011) 

Coordenador: Prof. Dante M.C. Galian. 

 

Etapa Metodológica: 3ª Reunião do Itinerário de Discussão: Helmholtz. 

Participantes regulares: 30 / Participantes desistentes ou esporádicos: 3 

Presentes: 28 / Ausentes: 5 

Que pediram a palavra no encontro: 11 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 9 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 3 

Pela 1ª vez no LabHum: 16 

Participantes esporádicos presentes: 0 

 

Devido à semana da Pátria, fazia quinze dias que a turma não se reunia. 

Talvez pelo distanciamento, e pelo clima ainda de feriado, o número de pessoas não 

passava de dez quando o Dante iniciou a reunião relembrando tanto o que se discutiu 

sobre o Bernard no encontro anterior, como sintetizando as opiniões sobre a Lenina, 

que havia sido objeto da primeira reunião do itinerário de discussão.  

Nessa fala inicial, o coordenador destacou que a impressão de que tudo é 

muito organizado e controlado no Admirável Mundo Novo logo se desfaz quando 

observamos mais de perto. A Lenina, por exemplo, é disfuncional, já que apresenta 

uma terrível tendência à monogamia. O Bernard, por outro lado, apesar de ser um 

crítico daquela sociedade, sua crítica não é genuinamente contra o sistema, mas 

reflexo da frustração por ele não ser plenamente aceito devido a sua diferença física. 

Salientou, ainda, que o Admirável Mundo Novo suscitava uma vivência na superfície, 

ficando a questão da interioridade humana extremamente comprometida. 

Já contando com a presença de um maior número de pessoas, que aos poucos 

foram chegando, o coordenador perguntou: “Até que ponto nós somos diferentes do 

Bernard?”, “Será que nossa repugnância pelo Bernard não é em função da nossa 

identificação com ele?”, introduzindo, assim, outro tema importante que havia sido 

colocado em discussão, quando um aluno da Medicina indagou se não seríamos nós, 

os participantes do LabHum, os Bernards dentro da nossa sociedade, ou seja, os 

insatisfeitos, os disfuncionais, que encontraram no Laboratório de Humanidades um 

espaço de compartilhamento das suas próprias disfuncionalidades. 

Ainda retrospectivamente, lembrou que a partir do Bernard surgiu também o 

tema da solidão, uma vez que no Admirável Mundo Novo ninguém podia se sentir 
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solitário, e todos deveriam estar acompanhados e se divertindo, numa dinâmica de 

cultivar cada vez mais a superficialidade. Numa reflexão atual, destacou que para nós 

também é comum não olharmos com bons olhos os mais introspectivos e que fogem 

da necessidade frenética de diversão. Assim como no Admirável Mundo Novo existe o 

soma, entre nós existem os antidepressivos. Mencionou, por fim, a questão da 

horizontalidade e da verticalidade em nossas vidas, assunto que na reunião passada 

havia sido explorado, principalmente no que toca ao risco da desumanização quando 

nos perdemos em qualquer uma dessas duas dimensões. 

Dando por encerrada essa etapa inicial, o coordenador solicitou que o grupo se 

manifestasse a respeito do Helmholtz, o personagem da vez. Mas o silêncio foi 

grande, até mesmo constrangedor. Depois de insistir um pouco mais, brincando com o 

fato de não termos feito nossa lição de casa porque ficamos apenas nos divertindo no 

feriadão, uma representante do chamado núcleo duro quebrou o gelo trazendo a 

informação de que o sobrenome “Watson” do Helmholtz seria uma referência a um 

pesquisador real que ajudou a desenvolver as teorias sobre o condicionamento 

humano. 

Sentindo o grupo meio apático, sem muito que dizer a respeito do Helmholtz, o 

Dante tomou a palavra e iniciou uma longa exposição. Destacou no livro momentos 

em que o personagem é apresentado, especialmente um em que o autor expõe as 

diferenças e as semelhanças entre o Bernard e o Helmholtz, explicando que enquanto 

o primeiro se sentia diferente por uma questão de aparência física, o outro era 

diferente por causa de um excesso de capacidade mental. Solitários, portanto, ambos 

partilhavam o conhecimento de serem indivíduos. 

Depois desse momento, as falas que se seguiram resgataram aquele espírito 

do Laboratório de Humanidades onde todos juntos, ainda que cada um em si, parecem 

focados na vontade de desvendar o itinerário proposto. São momentos no LabHum em 

que um clímax acontece, e cada presença parece voltada para o outro que fala, na 

expectativa de um novo conhecimento que nasce para si e par ao grupo. O que vale, 

então, não são os saberes sabidos e consagrados. O que vale é o que a pessoa 

sentiu, e o que em decorrência pensou. Sentiu e pensou de si e do mundo diante das 

narrativas, a narrativa primeira - o encadeamento no tempo das ações e das reações 

dos personagens do livro - e a sua própria narrativa, engendrada no momento da fala. 

Tem-se, assim, a formação de um saber, ainda que duplamente projetado, para fora e 

para dentro. Para fora, passível de ser dito e compreendido por todos. Para dentro, 

quando, ao transcender e prescindir das lógicas puramente explicativas, o afeto vira 

emoção e sentimento. Em todo caso, dá-se o nascimento de um conhecimento, 

mesmo que difuso, mas certamente indelével porque impresso literariamente na alma. 

E o que é literário, pela literatura facilmente se resgata: afinal, um clássico nunca 

morre, e um livro raramente estará indisponível. 

Especificamente sobre o Helmholtz, duas intervenções principais determinaram 

o rumo das discussões. De um representante do núcleo duro, o sentimento de que o 

personagem era raso, sem graça, já que seu sofrimento não era autêntico como o do 
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Bernard. Ao contrário, o Helmholtz era totalmente integrado, bem-sucedido na vida e 

fazia o maior sucesso entre as mulheres.  

Entretanto, a fala da pessoa mais velha do grupo, e estreante no Laboratório 

de Humanidades, modificou radicalmente os rumos da reflexão. Para ela, a 

insatisfação do Helmholtz era a mais autêntica, justamente porque ele era o mais bem 

encaixado, e sua angústia brotava de dentro, não era o resultado de uma condição 

externa e superficial, como no caso do Bernard. “O Helmholtz preenchia todos os 

requisitos dos alfas. Mas, internamente, ele começou a se descobrir como ‘sem voz’. 

Quer dizer, a interioridade dele é que aflorou e ele começou a ver quem ele era. 

Apesar dele usar as palavras no dia a dia do trabalho, ele não encontrava mais 

palavras, ele não tinha voz”.  

Nesse momento, o coordenador relembrou o trecho em que o Helmholtz 

conversa com o Bernard e fala da sensação de ter algo importante a dizer, e o poder 

de fazê-lo, embora não soubesse como utilizar esse poder. 

Caminhando assim para a questão da interioridade, do despertar da 

consciência de si, o grupo foi chegando ao consenso de que por mais que se tente 

condicionar e controlar o homem, inclusive retirando-se dele o acesso à palavra, ou à 

literatura, há algo que escapa a tudo isso, há uma interioridade, um “potencial poético”, 

como “uma porção de água que desce da cachoeira sem passar pelas turbinas”, algo 

estranho que nos mobiliza e nos tira do eixo, nos desencaixa, e que rompe todas as 

barreiras. “Acho que eles não conseguiram extrair a essência, porque se o Helmholtz 

tinha tudo e alguma coisa ainda o fazia insatisfeito, então eles não conseguiram 

capturar a essência humana para utilizá-la no processo de fabricação dos homens, 

acabando com a insatisfação”, declarou uma participante.  

Antes, contudo, do grupo destacar que o Selvagem, através do seu 

conhecimento de Shakespeare, havia trazido ao Helmholtz as palavras que lhe 

faltavam, uma pós-graduanda também estreante no LabHum se manifestou dizendo-

se desapontada com o representante do núcleo duro que no início da conversa havia 

desqualificado o sofrimento do Helmholtz. Para ela, o personagem era o mais humano 

do romance, mais até do que o Selvagem, pois ele, apesar de ser um alfa-mais, havia 

conseguido questionar o Admirável Mundo Novo e a si mesmo.  

Como que se retratando, aquele que desencadeou toda a discussão 

defendendo o Bernard em contraposição ao Helmholtz, se mostrou confuso dizendo 

que apesar de tudo gostava do Helmholtz, mas não sabia por que alguma coisa nele o 

chateava, que sempre gostava dos mais “sujinhos”, daqueles que põem o pé na lama, 

daí sua identificação com o Bernard. Além disso, “aquela coisa muito perfeita do 

Helmholtz” o incomodava, embora ele estivesse, depois de ouvir tudo o que ouvira, 

entendendo e compreendendo melhor o personagem. 

Destarte, mais uma reação de revolta contra o Bernard aqueceu os ânimos do 

encontro. Olhando para ele, que naquele momento parecia mesmo ter assumido para 

si e para o grupo a figura de “defensor” do Bernard, uma representante do núcleo duro 

se exaltou em alto e bom som: “O Bernard, pra mim, não passa de um puta de um 
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covarde, que se esconde, que fica tremendo... Quando ele começa a ser enaltecido 

por causa do Selvagem, sua insatisfação acaba, ele se torna um igual, ele sai, ele 

transa, ele toma o soma!”.  

Assim, inesperada e curiosamente, dessa vez se dirigindo nominalmente a ele, 

ao “defensor” do Bernard, a participante lhe pede desculpas pelas palavras duras, o 

que provocou intenso falatório.  

Uma vez tendo sido o intenso vozerio organizado pelo coordenador, a 

participante justificou sua “revolta” - em suas próprias palavras -, pedindo novamente 

desculpas ao “defensor”: “não foi com você, mas você elogiou tanto o Bernard!”. 

Relatou, em seguida, seu mal-estar em relação ao romance, confessando até que 

precisava tomar remédio para aguentar a leitura, pois chegava a ter náuseas, 

principalmente nos trechos em que havia violência contra as crianças e quando elas 

eram submetidas a jogos eróticos.  

Dessa forma, antes de passar a palavra, trouxe a discussão do Admirável 

Mundo Novo para a sua vida, e para questões atuais da nossa sociedade. Disse 

sentir-se incomodada pelo modo como as crianças são educadas para o sexo, que 

tanto no livro, como hoje, é “sexo por sexo”, “sexo por instinto”, “sexo que depois vira 

um vazio”. “Então, como a gente trabalharia isso na sociedade?”, finaliza perguntando. 

Incomodado com a pergunta, imediatamente outro participante do núcleo duro 

se manifestou dizendo: “quando ela pergunta ‘como vai fazer’ vira outro Admirável 

Mundo Novo... Vamos então cuidar da libido, vamos por florzinha. Ou seja, a gente 

sempre tem a tendência de dar conta, de resolver... A gente quer criar outra coisa para 

dar conta do vazio...”.  

Tomando a palavra, o coordenador colocou que essa é uma obsessão 

moderna, que nós sempre estamos querendo corrigir as coisas. E que estamos 

sempre desejando criar um Admirável Mundo Novo para modificar e aperfeiçoar o 

mundo. Assim, sem perceber, ficamos reféns todos da ideia de perfectibilidade, pois 

no fundo o que queremos é a eliminação da dor, da morte, da depressão, esperando 

que alguma política pública, por exemplo, resolva e dê conta de tudo isso pra gente.  

Já caminhando para o final do encontro, surgiram ainda breves comentários a 

respeito dessa questão moderna de querer controlar o mundo, especialmente 

relacionados ao fato de que a sociedade atual parece estar sempre muito empenhada 

em eliminar os traumas naturais da vida, esquecendo-se que esses traumas não só 

fazem parte da vida como nos caracterizam verdadeiramente como seres humanos.  

Estimulados pelo coordenador a falarmos mais sobre o Helmholtz, nossa 

participante mais velha relembrou que ele foi coerente até o final, pois quando 

excluído do Admirável Mundo Novo escolheu ir para uma ilha que fosse difícil, até 

mesmo inóspita. Desse fala decorreram outras que marcaram os cinco minutos finais 

do encontro com comentários rápidos que tentaram compreender o personagem, e o 

humano que existe nele, e em cada um de nós. Ainda que apressados, portanto, o 

coordenador e diversos participantes tomaram a palavra soltando frases curtas, mas 

bastante significativas como: 
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“A gente acha que a vida boa possibilita a felicidade completa, mas vem o 

Helmholtz e diz que não”. 

“O que nos une? Somos tão diferentes e o que temos em comum? Quando o 

Helmholtz olha o Selvagem parece que ele busca mesmo sua essência”. 

“E a busca da essência humana traz a instabilidade”. 

“Nossa essência é profundamente instável e o mais curioso é que a gente 

passa a vida inteira buscando a estabilidade”. 

“A busca da utopia não é em última instância paradoxal, negação de nós 

mesmos? Parece assim que a felicidade é a negação de nós mesmos, da nossa 

própria essência. Eu neguei a minha essência, mas pelo menos sou feliz”.  

Finalmente, encerrando a reunião, o Dante anunciou que para o próximo 

encontro deveríamos pensar no Selvagem, e em toda instabilidade que ele certamente 

trouxe ao Admirável Mundo Novo. 

 

Temas principais: Interioridade; identificação; perfectibilidade; felicidade. 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 

 

5º Encontro: Turma B: 6ª feira (16/09/2011) 

Coordenadores: Profs. Dante Galian e Rafael Ruiz 

 

Etapa Metodológica: 3ª Reunião do Itinerário de Discussão: Helmholtz. 

Participantes regulares: 31 / Participantes desistentes ou esporádicos: 7 

Presentes: 33 / Ausentes: 5 

Que pediram a palavra no encontro: 16 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 8 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 9 

Pela 1ª vez no LabHum: 11 

Participantes esporádicos presentes: 5 

 

Destacando o caráter utópico do Admirável Mundo Novo, uma sociedade a 

princípio perfeita, baseada na felicidade de todos e na estabilidade do sistema, o 

coordenador iniciou com uma breve retrospectiva do encontro anterior salientando, 

porém, que ao olharmos mais de perto esse mundo aparentemente perfeito, 

notaremos uma série de disfuncionalidades em torno da interioridade dos 

personagens. O Bernard, por exemplo, cujo espírito contestador do início desperta em 

nós certa simpatia, termina se revelando uma pessoa decepcionante, embora 

houvesse se instalado no grupo, lembrou o coordenador, um verdadeiro tribunal, tendo 

os participantes do LabHum se dividido entre aqueles que defendiam o Bernard e 

aqueles que os condenavam. 

Determinado a passar para o itinerário do dia, rapidamente o coordenador 

teceu dois ou três comentários retrospectivos. Antes, porém, da discussão se voltar 

para o Helmholtz, um participante do núcleo duro lembrou que faltara falar uma coisa 

sobre o Bernard, pois havia sido dito que ele representava uma esperança - e que isso 

não poderia passar em branco – pois apesar de todo condicionamento a que ele fora 

submetido, ele continuava sendo humano, ainda que no sentido negativo, pois era 

vingativo, invejoso, presunçoso, ou seja, ele mantivera suas características mais 

humanas. 

“E o Helmholtz, ele é mais ou menos humano que o Bernard?”, perguntou o 

coordenador, cumprindo assim o que parecia ser seu firme propósito naquele dia, 

entrar definitivamente no itinerário proposto. 

Mas as primeiras intervenções sobre o Helmholtz ainda se deram 

aproximando-o muito do Bernard. Afinal, ambos eram amigos e possuíam espíritos 
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críticos e questionadores. No entanto, foi dito que o Helmholtz, diferentemente do 

Bernard, por ser bem aceito, perfeitamente adaptado e, portanto, tendo experimentado 

plenamente o Admirável Mundo Novo, passara de repente a perceber todo o vazio 

daquele mundo, e a sentir-se sozinho. Mas o Bernard, por outro lado, também tinha 

seu mérito, já que apesar dos tombos e deslizes abdicara do soma, passando assim 

por muito sofrimento. “Se o Bernard não tivesse sido retirado para uma ilha, não teria 

ele um despertar parecido com o Helmholtz?”, especulou uma participante preocupada 

em defender a humanidade do personagem e sua disposição em enfrentar o infortúnio. 

Foi dessa forma, dividido entre defender e atacar as atitudes do Bernard, 

comparando-o negativamente ao caráter até mesmo heroico do Helmholtz, que 

aceitara sua punição com tranquilidade e altivez, que o grupo aos poucos foi 

caminhando para o cerne da discussão. Nesse momento o Dante acentuou que “a 

humanidade do Bernard aparece justamente na sua pusilanimidade”, e que nossa 

identificação com ele é inevitável, “pois quem nunca passou por momentos de 

amarelismo?”. Já o Helmholtz, por outro lado, nos atrai porque ele, apesar de ser um 

importante alfa-mais, ousou não só experimentar, mas expressar sua solidão, coisa 

extremamente subversiva no Admirável Mundo Novo. 

Seguiram-se então muitas falas em relação ao Helmholtz, enfatizando, 

principalmente, que apesar de sua sensibilidade ele não era completamente liberto 

daquela sociedade. “O sentimento e alguns valores emocionais que o Selvagem tinha, 

ele não compreendia”, observou um participante. “É com o Selvagem que ele começa 

a se conhecer”, notou outro. “Nessa relação, ele acaba conhecendo coisas que ele 

apenas suspeitava”, arrematou um terceiro. Foi dessa forma, portanto, que tudo 

parece ter convergido para tentar compreender o que havia no Selvagem que tanto 

influenciara o Helmholtz, a ponto de transformar sua vida. 

Pegando assim o livro para encontrar o trecho de uma conversa entre o 

Bernard e o Helmholtz em que os dois discutiam justamente o sentimento de ter algo a 

dizer, embora não soubessem como, que o Dante comentou que o Selvagem trouxera 

para o Helmholtz as palavras que ele não conhecia. “Penso num sentimento estranho 

que por vezes experimento, uma sensação de que tenho algo importante a dizer e o 

poder de fazê-lo, só não sei o que é e não posso utilizar o poder. Se houvesse algum 

modo de escrever”, leu o coordenador. A partir dessa deixa, então, os participantes 

passaram a discutir às vezes direta, às vezes indiretamente, o poder das palavras, o 

poder da literatura, e o próprio Laboratório de Humanidades. 

Primeiro um pós-graduando falou do desconforto que no fundo o personagem 

sentiu quando entrou em contato com as palavras trazidas pelo Selvagem. “Peraí, 

devagar!”, lembrando que o Helmholtz a princípio criou uma resistência, não aceitando 

completamente o que dizia o Selvagem através do Shakespeare. Depois o Dante falou 

que para o conhecimento de si e do mundo é preciso antes ter as palavras que dão 

conta, e o Helmholtz, na medida em que passa a conviver com o Selvagem, vai 

adquirindo essas palavras, o que aumenta o seu desconforto. Então o Rafael traz a 
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Clarice Lispector e o romance Perto do Coração Selvagem, pois para ele o tempo todo 

o que a Clarice diz é “me faltam palavras”. 

Continuando, o Rafael salientou que na verdade o Helmholtz, ao descobrir as 

palavras, parece ter se libertado do freio que todos temos de disfarçar o que 

pensamos e sentimos. “Por que a gente não consegue ser que nem a Alice, ou que 

nem o Idiota do Dostoiévski, por exemplo, que diz pura e simplesmente o que sete e o 

que pensa?”, pergunta. Também lembrou que no Admirável Mundo Novo as pessoas 

pouco experimentam e quando experimentam encontram dificuldades para nomear 

seus sentimentos.  

O problema é que certos sentimentos não podem ser sentidos, e é por isso o 

sistema retira as palavras correspondentes, concluiu o Dante. O grupo então lembrou 

que “amor” e “mãe” são palavras banidas pelo Admirável Mundo Novo, embora o 

Dante tenha afirmado que “amor” podia, já que essa palavra foi absolutamente 

banalizada, perdendo seu sentido original. “Hoje você usa amor pra tudo”, finaliza. 

Assim, traçando sempre paralelos entre a ficção e a realidade, entre o 

Admirável Mundo Novo e o aqui e agora, o Rafael lembrou que na Medicina, 

especialmente nos Cuidados Paliativos, os médicos não podem chorar. “Mas às 

vezes”, disse ele, “a situação é para chorar mesmo”. Indignado, declarou achar muito 

estranho o médico sentir e ter que reprimir, como se a compaixão o impedisse de 

acertar o diagnóstico e o tratamento. “Tem que ser idiota para pensar uma coisa 

dessas, pois normalmente o que faz o médico acertar é ele sentir o mesmo que o 

outro está sentindo”.  

A fim de aprofundar a discussão em relação às palavras e ao próprio 

Laboratório de Humanidades, o Dante pegou o trecho do livro em que o Helmholtz fala 

da sua insatisfação em relação ao seu trabalho, visto que ele sentia que poderia usar 

as palavras para expressar algo muito mais importante. Para o personagem, as 

palavras são como raios-x, ou seja, quando usadas de forma conveniente atravessam 

tudo, “lê-se e se é atravessado”. Destacou também a relação do Helmholtz como 

Selvagem, que lhe trouxe as palavras de Shakespeare, palavras essas que tanto o 

encantaram quanto o assustaram, já que as palavras também têm o poder de 

machucar. Destacou, assim, a relação especial que o grupo tem com a literatura, 

citando como exemplo o depoimento de uma participante das terças-feiras que havia 

declarado sua dificuldade com o livro, pois chegara até a sentir náuseas. “Não que o 

livro não fosse bom para ela”, explicou, “mas é que as palavras são muito cortantes!”.  

Pedindo ansiosamente a palavra, um graduando do curso de Medicina quis 

explicar que sua experiência com a literatura era diferente, pois ele achava que não 

eram as palavras as responsáveis por suas aflições. “Eu não sinto como se as 

angústias que eu tenho tivessem vindo de fora, de uma leitura pesada, difícil. Eu não 

sinto como se eu tivesse sendo colonizado por aquilo. Ou aquilo estava em mim ou 

não estava. E quando estava é um alívio, pois um cara que já morreu há cinquenta 

anos como o Huxley, que não tem nada a ver comigo, pensou aquela mesma coisa, 

sentiu a mesma coisa”. 
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“A gente lê para saber que não estamos sós”. Isso é Tolkien, disse o Rafael.  

“Na verdade as palavras vêm de fora, mas elas afetam porque despertam o 

que já está lá dentro”, argumentou o Dante.  

Foi quando outro participante jovem, também graduando da Universidade, mas 

na área de humanas, se referiu diretamente ao colega que dissera ter uma relação 

diferente com as palavras (ou a literatura), uma vez que não se sentia influenciado 

diretamente por elas na sua angústia, confessando que ele, ao contrário, estava se 

sentindo muito incomodado com a leitura do Admirável Mundo Novo. “O livro me fez 

pensar especialmente sobre os condicionamentos do que é amar, do que é viver, do 

que é sentir”. Se dizendo muito sensível em relação às palavras, para ele a literatura, 

além de proporcionar formas diferentes de sentir e de pensar, lhe tocava 

intensamente.  

Então o Dante perguntou: “Por que, enfim, a literatura nos toca, nos machuca, 

nos incomoda?”. “Porque ela nos dá as palavras que estávamos buscando”, 

respondeu. Ao destacar que as palavras têm força mágica, que são encantatórias, 

alguém o interrompeu lembrando que por isso a literatura, no romance, foi proibida 

pelo sistema. Sendo o Helmholtz uma pessoa intensa, continuou o coordenador, mas 

que não conseguia expressar satisfatoriamente seus sentimentos porque no Admirável 

Mundo Novo não havia Cultura, as palavras trazidas pelo Selvagem trouxeram aquilo 

que ele tanto buscava. “Agora ele tem a intuição de que as palavras são como raios-x, 

que para isso basta conseguir a palavra certa”, concluiu, antes de passar a palavra. 

Também se dizendo aliviada quando identificava num livro sentimentos iguais 

aos dela, uma aluna de Medicina começou a falar ressaltando que para ela as 

palavras podem sim ser muito incômodas, duras, difíceis, pois às vezes mexem em 

coisas delicadas, que estavam escondidas, que a gente prefere nem lembrar, nem 

pensar. “A leitura é um punhal de dois gumes: você lê o livro e ele te lê. E de repente 

você pega o livro e fala: ah, como eu fui deixar você me ler desse jeito”.  

Ainda em relação às palavras, citou o romance 1984, em que o sistema criou 

uma nova língua com uma quantidade limitada de vocábulos, a fim de controlar a 

consciência das pessoas e dificultar a expressão dos sentimentos. Relando uma 

experiência piloto que está fazendo com alunos de escolas públicas, onde eles 

assistem a filmes que depois serão discutidos em grupo, disse perceber a mesma 

coisa, que “eles sentem, mas lhe faltam palavras para conseguir expressar o que 

sentem”. Por isso, acha tão rica a literatura da Clarice Lispector, por exemplo, que às 

vezes fica por 400 páginas falando aparentemente nada, mas que na verdade está 

tratando de forma sensível uma realidade dura. “Nesse tipo de literatura”, disse a 

participante, “não é só aquilo que a gente sente que a gente encontra, mas tudo o que 

a gente não quer pensar, que quer esquecer, porque dói”.  

“Mas depois que leu não tem mais jeito”. 

“Mas é para isso que tem o Jornal Nacional depois, pra ajudar a gente a 

esquecer”. 

“O nosso Soma, né?” 
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Depois de certo alvoroço, conversas paralelas e frases soltas, o participante 

que disparou toda essa questão sobre o fato de as palavras, e a literatura, 

incomodarem ou não, visto que as angústias não vêm de fora, pediu a vez para dizer: 

“Eu concordo que pode ser bem doloroso, né? Eu acho que é doloroso, mas assim, da 

minha parte eu acho que é libertador também”, o que provocou muitas risadas no 

grupo. 

“Mas a dor é libertadora”, declarou o Dante. 

Depois de acalmados os ânimos, o aluno continuou falando que de certa forma 

a gente é treinado, ao longo da vida, a esconder o que não dá muito certo, o que é 

inconveniente, aquilo que a gente sente. E o interessante na literatura é que por ela a 

gente pode ser diferente, pode ser uma pessoa que não vai ser aceita, e tudo isso 

impunemente. “Mas é doloroso!”, confessa. Lembrando Machado de Assim, conta que 

para ele foi extremamente constrangedor ler Brás Cubas, pois o livro trata muito da 

vaidade, e o personagem fala coisas se achando o máximo. “Quando eu li aquilo eu 

falei ‘putz, eu sou assim’, eu sou tão patético quanto esse cara. Eu me senti diminuído 

quando eu li Machado de Assis”. 

Em contraponto, o Rafael disse: “eu tenho dúvidas de que a palavra penetre. A 

experiência que eu tenho é que na maior parte das vezes ela não penetra”. Cita o 

Selvagem, por exemplo, que fala no livro palavras fortes, intensas, cheias de 

realidade, mas que não penetram naqueles personagens que se encontram totalmente 

dentro do sistema, completamente formatados. “O cara simplesmente não escuta, ou, 

se escuta, não repercute nele como deveria repercutir. Ele não está entendendo o 

sentido”.  

Surge dessa fala do Rafael uma pequena discussão sobre “a linguagem dos 

trouxas”, ou seja, como às vezes a palavra não repercute como deveria repercutir, e o 

sistema faz questão de não entender o que estamos dizendo, cria-se um modo de 

falar o que se quer falar utilizando-se a linguagem do próprio sistema. Desse modo, 

“se é número o que eles querem, fornecemos também os números, os questionários 

validados, as escalas de humor, os níveis de hormônios”. O perigo disso, contudo, 

alertou o Rafael, “é que de repente a gente também fica trouxa”. 

Uma participante então se lembrou do Bernard, que a princípio parecia criticar 

o Admirável Mundo Novo, mas que depois, quando começou a se sentir aceito, 

rendeu-se completamente a ele. Sobre essa tendência que temos de acomodar as 

coisas ao sistema, o Dante citou a Pós-Modernidade, que surgiu a partir do momento 

em que o sistema deu conta de incorporar a Contracultura, movimento cuja proposta 

inicial era subverter e criticar a cultura moderna, mas que num segundo momento foi 

incorporado pela sociedade, a exemplo do movimento hippie. 

“Cuidado! Porque nós próprios podemos nos incorporar naquilo que estamos 

dizendo ‘não é assim’”, alertou o Rafael.  

Outro participante fez, então, uma breve consideração, um tanto confusa, 

falando de “convergência entre palavras e números” e “a capacidade de simbolizar 

experiências”, mas, no meio, perguntou: “o que nos torna humanos?”. Pegando esse 
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gancho, o Dante voltou ao Helmholtz dizendo que ele, em comparação aos demais 

personagens do livro, é o que demonstra o tipo de humanidade mais interessante, pois 

assume que vai ter que deixar o sistema, já para ele não tem outro jeito. “Será que pra 

gente viver a humanização na sua plenitude é preciso ir para uma ilha?”, perguntou ao 

grupo. 

Mas de imediato, sem se atentar para a pergunta do Coordenador, e voltando 

um pouco para a questão do Bernard, o mesmo aluno que desencadeou toda a 

discussão sobre a capacidade da literatura gerar angústia, uma vez que ele não se 

sentia “colonizado” por palavras que vinham de fora, argumentou que ser aceito é uma 

coisa difícil se conseguir e fácil de perder, pois temos que ficar andando o tempo todo 

na linha, tomando cuidado para continuar cair no nosso conceito. Ressaltou que no 

começo do romance alguém fala que os trabalhadores são condicionados a gostar do 

trabalho que fazem, e que esse é o segredo da felicidade, adorar fazer aquilo que 

você é obrigado a fazer. Lembrou que entre seus familiares havia um cara que 

simplesmente não gostava de trabalhar, que preferia ir à praia e ficar à toa. “Por que 

tem que trabalhar doze horas por dia?”, perguntou. “Porque a gente construiu essa 

coisa de que é bom, certo, digno e virtuoso querer trabalhar doze horas por dia”, 

respondeu. Por fim, em tom de desabafo, falou que quem gosta das coisas que são 

oferecidas, dos deveres que são impostos, se dá bem. Quem não gosta e quer outras 

coisas, se dá mal. 

“Por isso a solução é programar. Essa é a solução apresentada pelo Admirável 

Mundo Novo”, respondeu o Dante.  

“Repara na sua frase quando você diz que os que seguem o sistema se dão 

bem”, solta um pós-graduando que até então não havia se pronunciado, se dirigindo 

diretamente ao participante anterior. “Veja que esse ‘se dar bem’ é de acordo com a 

definição do sistema, entendeu?”.Ressaltou, ainda, que os que não seguem o sistema 

podem se sentir bem exatamente por não segui-lo, mas nesse caso eles não terão as 

recompensas que o sistema oferece.  

“Pega um morador de rua e veja se ele não é feliz”, ouve-se repentinamente na 

roda. 

E o Rafael então advertiu que uma coisa é programar alguém para gostar do 

que faz e outra é o processo interior, pessoal, através do qual a pessoa chega a gostar 

do que tem que fazer.  

“Mas muitas vezes o que você quer, ou seja, a resposta ao processo interior, 

não encontra eco, espaço no mundo que você habita”, rebateu o participante 

defendendo sua posição. 

“O normal é que não encontre eco. Só poucas coisas ecoam”, respondeu o 

Rafael, destacando que é sim importante sermos aceitos, mas que, por outro lado, 

“por que a gente cisma que precisa ser aceito por todos?”. Afinal, sempre haverá 

pessoas que não vão gostar da gente, do mesmo modo que não gostamos de várias 

outras. Quanto ao trabalhar doze horas por dia, pondera que para ele o ideal seria 

trabalhar cinco horas, e que essa teoria está no livro Utopia do Thomas More, pois 
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precisamos ter tempo para namorar e ser feliz, por exemplo. É preciso de um processo 

interior através do qual você fala ‘deu seis horas eu saio’, o chefe querendo ou não. 

Esse é um processo doloroso em que vamos abrindo espaço e descobrindo aos 

poucos o que gostamos e o que não gostamos, argumenta. “Tem coisa mais 

dramática do que ficar trabalhando numa coisa que não se gosta, apenas por 

dinheiro?”. 

“Mas tem gente que parece viver bem assim e diz ‘ah eu vou levando’”, rebateu 

o aluno. Mas o Rafael disse não acreditar nisso, que lhe parece que as pessoas falam 

assim porque isso foi previsto para ser falado. “Eu vou levando com a barriga! A troco 

de quê? No fundo elas sabem que dá para ser mais feliz de outro jeito”.  

Ainda sobre a questão do trabalho, uma pós-graduanda iniciou sua 

participação se dizendo espantada com a cultura de trabalho dos paulistas, já que ela, 

por ter vindo do Ceará, era a toda hora bombardeada por comentários do tipo: “aqui é 

diferente, você tem que trabalhar muito, produzir muito, tem que fazer tudo muito. Aqui 

não é o Rio de Janeiro ou Fortaleza, onde as pessoas saem do trabalho às 18 horas e 

vão pra praia...”.  

Aí o Rafael também falou da Espanha, que lá as pessoas saem do trabalho 

cedo, tomam cerveja, se divertem nas ruas até tarde. “Por que São Paulo é assim? 

Por que a gente o fez assim”. 

Então uma servidora da Universidade, lotada no Hospital São Paulo, e pós-

graduanda, comentou que no setor em que trabalha um colega levou bronca só 

porque num dia não pôde ficar além do horário, saindo exatamente na hora prevista. 

Por fim, outro pós-graduando contou que ele também havia saído mais cedo na 

semana passada, não cumprindo as 12 horas habituais de trabalho, e, por isso, 

pegara o metrô muito lotado. Mas no caminho ele foi pensando: “por que alguém se 

submete a trabalhar naquilo que não gosta? Porque vai ter aquela recompensa!”, 

respondeu. Ou seja, ele concluiu que “enquanto você pensa no ter, no ter a 

recompensa, no ter a felicidade, você aceita”. Depois de comentar que essa viagem de 

metrô tinha sido uma experiência de Shakespeare na veia, argumentou que chega um 

momento na vida em que a pessoa decide ser feliz. E ser feliz é diferente de ter 

felicidade. Chega um momento, concluiu ele, em que a pessoa tem que decidir entre o 

ter e o ser. “Ter, ter, ter! Porém, desde 1600 um louco vem falando: ser ou não ser, eis 

a questão”.  

Aproveitando o gancho, e faltando apenas alguns minutos para terminar o 

encontro, o Dante começou a finalizar a reunião ao propor que no próximo encontro 

discutíssemos o Selvagem, ou o John, que no livro é justamente aquele que apresenta 

Shakespeare ao Helmholtz, dando-lhe, de certa forma, as palavras que lhe faltavam. 

Antes do fim, porém, um participante comentou que achava a busca da 

felicidade uma coisa ruim. Mas disse que ia deixar essa questão da felicidade para ser 

discutida com o Selvagem. Depois passou a falar de um trabalho que saíra há pouco 

tempo e que odiara. Disse que os seus colegas viviam só trabalhando, e moravam 

muito longe, praticamente no inferno, ou seja, não tinham tempo pra nada. Contou de 
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um amigo que veio de Pernambuco e nunca reclamava, que para ele era tudo uma 

questão de necessidade, e ele só pensava na casinha que queria construir. Para 

aquelas pessoas “não tem gostar, não tem ser feliz, não tem realizar a existência, isso 

é tudo balela da gente, coisa de burguês. Quem trabalha mesmo não pensa nessas 

coisas, só quer morar, se aposentar e quem sabe poder...”.  

“Ser feliz!” Completou o Rafael.  

“Quem trabalha não tem tempo pra essas coisas, a não ser que trabalhe na 

Universidade”, respondeu. 

“Bertolt Brecht dizia que primeiro vem a comida, depois vem a moral”, ouviu-se 

uma voz. 

“Por isso que no Admirável Mundo Novo todo mundo é feliz, porque todo 

mundo tem comida”, arrematou do Dante finalizando a reunião. 

 

Temas principais: natureza humana; o poder das palavras; o poder da literatura; 

humanização; acomodação ao sistema; felicidade. 
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LABORATÓRIO DE HUMANIDADES 2011 (2º SEMESTRE) 

          Livro 1: Admirável Mundo Novo (Aldous Huxley) 
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Etapa Metodológica: 4ª Reunião do Itinerário de Discussão: Selvagem. 

Participantes regulares: 30 / Participantes desistentes ou esporádicos: 3 

Presentes: 29 / Ausentes: 5 

Que pediram a palavra no encontro: 16 

Representantes do núcleo duro (participação em diversos ciclos anteriores): 9 

Novatos (participação em um ou dois ciclos anteriores): 3 

Pela 1ª vez no LabHum: 15 

Participantes esporádicos presentes: 2 

 

Iniciando a reunião, o coordenador destacou o quão produtiva estava sendo a 

dinâmica do Itinerário de Discussão na qual nos ocupávamos de um personagem por 

vez, partindo dos mais adaptados aos mais disfuncionais. Notou o quanto essa “visita” 

aos protagonistas da história permitia um maior entendimento da narrativa, ao mesmo 

tempo em que cumpria os objetivos do Laboratório de Humanidades como os de abrir 

novas perspectivas para a compreensão do que é o ser humano e sua interioridade, o 

que contribuía, em última análise, para que cada participante do LabHum se 

aprofundasse na sua própria humanidade. 

Ressaltou, ainda, que o grupo já havia tirado algumas conclusões, 

especialmente quanto à questão da irredutibilidade da essência humana, uma vez que 

nem mesmo todo o aparato científico do Admirável Mundo Novo fora capaz de   

destrui-la, pois percebíamos, a cada “visita”, que os personagens não se encontravam 

inteiramente integrados e felizes dentro daquele sistema. Lembrou também que em 

vários momentos houve depoimentos relatando o quanto o livro inquietava, 

incomodava, colocava o leitor contra a parede.  

Por fim, depois de destacar os principais pontos do que fora discutido no 

encontro anterior, o coordenador comparou a dinâmica do Itinerário de Discussão do 

Laboratório de Humanidades a uma grande viagem, aonde vamos conhecendo 

lugares interessantes e atraentes, embora saibamos, de antemão, que por mais 

sedutor que pareça determinado destino, a viagem precisa continuar. Lamentou, 

assim, ter que abandonar o Helmholtz, pois haveríamos de conhecer naquele dia mais 
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destino fascinante, o Selvagem, observando, no entanto, que uma obra clássica pode 

e deve ser sempre revisitada. 

Já dentro do Itinerário do dia, o primeiro participante que se manifestou disse 

que o grande desafio para compreender o Selvagem seria entender sua reivindicação 

pelo direito de ser infeliz, pelo direito de sofrer, de ficar doente e viver na instabilidade. 

Falou também que achava que as pessoas mais interessantes eram justamente 

aquelas que sofriam e se entregavam intensamente aos altos e baixos da vida, 

declarando e vivendo suas perguntas, angústias, e inquietações, como ele próprio 

quando mais jovem, que, na época, até pensara em se matar, tamanha era a sua 

instabilidade. Porém, “quem de nós não quer a felicidade da estabilidade?”, perguntou. 

“Não sei se eu escolheria a contradição, o sofrimento, a doença, a infelicidade, a 

velhice, se eu tivesse outra opção como o Selvagem tinha”, confessou. Por fim disse 

gostar do personagem, achá-lo interessante e até mesmo bonita a sua atitude 

grandiosa, mas declarou não entendê-lo, especialmente pelo fato dele, no final do 

romance, se autoflagelar. 

Então um participante mais velho, aposentado, e sem vínculo direto com a 

Universidade, dando a entender que na fala anterior estava embutida a ideia de que 

na juventude somos mais angustiados, enquanto que na velhice “chegamos lá” e 

alcançamos a estabilidade, deu seu depoimento demonstrando que ele, embora na 

maturidade, continuava inquieto. Admitindo, porém, que até por “razões biológicas” e 

“hormonais” acabamos com o tempo nos equilibrando e conciliando as coisas, tanto 

que ele próprio, de tão efervescente e entusiasmado na juventude acabou fazendo 

escolhas que o obrigaram passar dez anos fora do país, advertiu que “coisas como a 

preocupação, a busca de sentido, e a interrogação, nunca acabam”. 

“Quando a gente pensa que quer se matar é porque pensa que tem o controle 

da vida”, emendou outra participante, numa resposta direta ao rapaz que abrira as 

discussões. Falando baixo, acrescentou que “de verdade, de verdade mesmo, sair da 

estabilidade é abrir mão do controle”. Disse ainda que é vaidade dizer “eu vou sofrer 

só um pouquinho”, assim como é vaidade querer sofrer muito, como o Selvagem. Por 

trás de tudo, ressaltou, tem a ideia que nós controlamos a vida, e isso também é 

vaidade. 

Numa intervenção rápida, o coordenador pontuou que o Selvagem trazia a 

energia, a força, a dinâmica da instabilidade, rompendo com todas as amarras e 

condicionamentos do Admirável Mundo Novo. No entanto, ao mesmo tempo em que 

ele parece ser o mais saudável, o personagem perturba porque toma atitudes doentias 

como o autoflagelo. 

A partir daí, numa sequência de falas em que o coordenador pouco interviu, 

destacou-se o quão importante na trama era o Selvagem, pois ele era totalmente 

deslocado dos dois mundos que conhecia: a Reserva e o Admirável Mundo Novo. “O 

legal do Selvagem é isso, é mostrar que ninguém se encaixa bem em nada, ninguém é 

o cidadão perfeito, o filho perfeito, o estudante perfeito, já que todos nós temos algum 

desencaixe. Por isso a gente vai sempre gostar e desgostar dele”.  
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“Pegando, então, o Selvagem pela vertente dos instintos”, prosseguiu o 

participante seguinte, “eu queria saber como nós, e o personagem, administramos os 

nossos instintos, pois, no amor, a gente nunca sabe de fato como é que escolhemos o 

nosso objeto de desejo”. Continuando, justificou que a gente se apaixona por uma 

pessoa, vive a vida inteira com ela, e não sabe por que. “Muitas teorias sofisticadas 

tentam explicar isso, mas na verdade não temos esse controle”. 

Essa questão suscitou uma ampla discussão a respeito do confronto entre os 

instintos e a Cultura. Argumentou-se que o Selvagem tinha de um lado o exemplo da 

mãe, condicionada a partir da permissividade do Admirável Mundo Novo, e, de outro, 

as tradições familiares e monogâmicas da Reserva onde fora criado. Assim dividido, 

ele não pertencia verdadeiramente a nenhum dos dois mundos. “Não é que o 

Selvagem tivesse repulsa à sexualidade”, pontuou o coordenador, “mas ele entendia 

que era preciso passar por certos rituais e procedimentos antes de consumar o ato”. 

Concluiu-se, dessa maneira, que uma vez distanciado tanto da permissividade 

condicionada do Admirável Mundo Novo, quanto da promiscuidade instintiva e 

selvagem do ambiente indígena onde fora criado, as atitudes do Selvagem eram 

guiadas pela cultura que ele adquirira a partir de seu conhecimento das tragédias de 

Shakespeare.  

Uma vez que o assunto era Shakespeare, inevitavelmente alguém citou o 

clássico “ser ou não ser”, questionando como essa questão se aplicaria ao Selvagem. 

Fazendo então um parêntese, o Dante se voltou para o Hamlet, explicando que o “não 

ser” seria a mesma coisa do não fazer, não agir, pois na tragédia shakespeariana é 

muito clara a relação entre o ser e o fazer. “Percebido que há uma injustiça, algo de 

podre do reino da Dinamarca, faço ou não faço, tomo ou não tomo a atitude que devo 

tomar?”, questionou o coordenador. Destacou também que o dramaturgo inglês, num 

diálogo com Descarte, conseguiu falar de forma magistral que o nosso caráter 

depende fundamentalmente das nossas atitudes, e não daquilo que pensamos. O 

drama da Modernidade, concluiu, é que ela cria a ilusão de que são as ideias e os 

conceitos que nos definem e moldam o nosso caráter, e não as nossas ações. 

Voltando então ao livro, perguntou: “e o Selvagem, foi ou não foi?”, explicando que 

quando a gente simplesmente responde a um condicionamento não estamos 

verdadeiramente sendo. “E o Bernard, foi ou não foi?”, repetiu. “E o Helmholtz, foi ou 

não foi?”, ressaltando, por fim, que todos eles, assim como todos nós, em algum 

momento são interpelados a ser ou não ser. 

Continuando, o grupo novamente tocou na questão da vaidade, pois um 

participante retomou o assunto confessando que se sentira muito surpreendido pela 

colocação da colega que dissera que “o excesso é sempre vaidade”, e o Selvagem, 

assim como todos nós, era também guiado por muita vaidade.  

Ressaltando, então, que o Selvagem abdicara de uma vida feliz ao reivindicar a 

instabilidade no lugar de uma vida controlada e estável, o coordenador encaminhou a 

discussão para a questão da felicidade. A fim de dar continuidade ao assunto, dirigiu 
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duas perguntas aos participantes: “nós damos importância demais para a felicidade?” 

e “será que a felicidade é encontrável como meta de um programa?”.  

De imediato ouviu-se a seguinte resposta: “o problema disso tudo é a morte 

negão!, não adianta encontrar a felicidade, você vai embora!”. Assim, com certo 

amargor, ainda que em tom bem-humorado, o participante argumentou que o 

problema estava no fato de que já sabemos que o jogo da vida está perdido. 

Destacou, também, que suas experiências com a terceira idade e com pessoas no 

final da vida nem sempre foram elegantes, nem agradáveis. E que a felicidade, uma 

vez encontrada, será sempre efêmera, mesmo porque, provavelmente, antes do gol da 

morte iremos precisar de bons cuidadores. Por isso mesmo pensava em comprar, com 

uns amigos, pequenos apartamentos em um mesmo prédio para que no futuro uns 

cuidassem dos outros. “Você se sente infeliz com isso, de precisar de cuidadores, de 

ter que pagar...”, indagou aquele participante mais velho. “Não, apenas preciso colocar 

essas questões práticas na agenda”, respondeu. “Continua no controle...”, ouviu da 

participante que anteriormente tocara no assunto da vaidade e do controle.  

Interrompendo a discussão, o coordenador argumentou que não pretendíamos 

resolver ali o problema da felicidade, muito menos criar a ilusão de que sairíamos com 

alguma resposta pronta. Disse que pusera o tema em pauta por dois motivos, primeiro 

para que pensássemos se não nos preocupamos demais com a felicidade; segundo, 

para que retornássemos para o Selvagem, pois lhe parecia que o personagem, ao 

abdicar da estabilidade do Admirável Mundo Novo, na verdade teria feito uma opção 

pela felicidade, o que certamente não deixava de ser muito inquietante. 

A partir desse momento, o coordenador, auxiliado pelo grupo, fez como que um 

levantamento dos diversos tipos de controle e condicionamento a que eram expostos 

os moradores do Admirável Mundo Novo, artifícios esses que aparentemente 

tornavam as pessoas mais tranquilas, estáveis, enfim, mais felizes. Em relação ao 

Selvagem, no entanto, perguntou: “pode-se dizer que ele também fora condicionado?”. 

Essa pergunta gerou uma discussão sobre as diferenças entre educação e 

condicionamento. Falou-se que no Admirável Mundo Novo era o Estado que decidia a 

vida do cidadão, portanto isso era condicionamento, enquanto que educação é algo 

que deve vir da família. Depois alguém pontuou que no condicionamento a pessoa 

sofre um processo totalmente passivo e inconsciente, enquanto que na educação 

ocorre a interação do sujeito.  

“Condicionamento temos hoje aqui!, em qualquer sociedade”, falou outro 

participante, despertando assim o bom humor do coordenador que perguntou, 

enfaticamente, e em tom de brincadeira, se o “aqui!” a que ele se referia dizia respeito 

ao Laboratório de Humanidades, o que gerou grande burburinho e muitas risadas do 

grupo.  

Depois de retomada a tranquilidade, frisou-se que a civilização só sobrevive 

porque existe condicionamento, que isso é algo bem darwinista, ou seja, a 

manutenção da espécie, “porque senão todo mundo simplesmente se comeria”. Mas o 
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Dante, sem dar prosseguimento ao tema “darwinismo”, insistiu: “E o Selvagem, era ou 

não condicionado?”.  

Dessa vez, porém, o grupo, com grande atenção, ouviu a resposta de um pós-

graduando que até aquele momento apenas observava. Dizendo que naturalmente o 

Selvagem não tinha sofrido um condicionamento na mesma medida dos habitantes do 

Admirável Mundo Novo, mas um tipo de condicionamento que o aproximava muito 

mais da gente, porque “basta nascer para provar uma dose de infelicidade”, 

salientando o quanto somos seres infelizes, que na adversidade sonha com a 

prosperidade, e, na prosperidade, teme a adversidade. Destacando, ainda, o quanto a 

infelicidade paira sobre as nossas cabeças, já que estamos sempre na expectativa de 

que nossa dose de sofrimento seja maior que nossa força de superação, disse que 

não conseguimos, desse modo, nos livrar da expectativa de uma vida infeliz.  “Acho 

que isso faz parte da condição humana, ainda que tentemos de todo modo estabilizar 

esses sentimentos”, finalizou. 

Dando prosseguimento a essa linha de raciocínio, o Dante ressaltou o quanto o 

Admirável Mundo Novo era eficaz em resolver o problema da ansiedade, porque, 

afinal, lá as pessoas não eram como nós que temos medo do futuro, medo de não 

passar no vestibular, por exemplo, medo de perder o emprego e não ter mais 

condições de pagar as contas. Em certo sentido, sem dúvida, o Admirável Mundo 

Novo é mesmo bastante atraente, concluiu. 

“Mas funcionaria um mundo sem ansiedade?”, outro perguntou, respondendo, 

ele mesmo, que talvez num mundo sem ansiedade as pessoas não encontrassem 

motivo para viver.  

“A Literatura”, respondeu o coordenador, “por isso mesma é interessantíssima, 

porque nos possibilita imaginar como a gente seria em outros mundos, em outras 

histórias. Ela nos possibilita um exercício profundamente desafiador”. 

Estando então quase no final do encontro, a mesma participante que antes 

trouxera o tema “vaidade”, e depois “darwinismo”, argumentou que a grande questão 

do Admirável Mundo Novo era o fato deles terem conseguido diminuir a distância entre 

o desejo e a sua realização, acabando, desse modo, com o próprio desejo. Mas o 

Selvagem conhecia e mantinha o desejo, tanto que ele era um ser desejante, assim 

como nós. “As pessoas se caracterizam como pessoas porque são seres desejantes e 

ponto! Perdeu o desejo, vive-se por impulso, e deixa-se de ser gente”, arrematou.  

Estabelecendo um diálogo com a participante, o coordenador afirmou que no 

romance o processo de condicionamento era justamente acabar com o desejo na 

medida em que ele já era realizado de antemão. Porém, tentando compreender um 

pouco mais o papel do Selvagem dentro do Admirável Mundo Novo, perguntou ao 

grupo sobre o grande interesse que o Selvagem havia despertado no Helmholtz, pois, 

afinal, “essa atração não seria por causa do Shakespeare?”.  

Ainda com a palavra, a participante respondeu que para ela o que o Selvagem 

tinha de especial era a sua memória. Pois, diferentemente do Helmholtz, e dos demais 

habitantes do Admirável Mundo Novo, o Selvagem preservava o passado, e trazia 
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coisas desse passado. “Esse é o seu grande diferencial do Selvagem, e não o fato 

dele ser natural”, observou. 

Insistindo, todavia, na influência das tragédias shakespearianas sobre o 

comportamento do Selvagem, o coordenador afirmou que ali não havia 

condicionamento, nem educação, mas que o conhecimento de Shakespeare havia 

dado a ele uma chave de leitura do mundo. “Com o Selvagem aconteceu o que eu 

costumo chamar de experiência interpelativa. Ele tropeça com o Shakespeare e 

percebe que naquelas palavras, naquele livro velho, amarelado, meio rasgado, havia 

uma chave de compreensão do mundo”. Explicando, então, que o Aldous Huxley havia 

retirado o título do romance de uma peça de Shakespeare, lembrou que também o 

Selvagem, quando viu pela primeira vez os personagens que não eram da Reserva, 

falou “Oh Admirável mundo novo com criaturas tão fantásticas”, assim como Miranda, 

personagem de “A Tempestade”. 

Já com o tempo estourado, houve ainda uma pequena conversa sobre a 

decisão do Selvagem em se isolar numa torre dentro do próprio Admirável Mundo 

Novo. A partir de um comentário do Dante de que ele poderia ter ido para uma ilha, 

assim como o Helmholtz, falou-se que ele havia solicitado uma autorização que, no 

entanto, fora negada. Comentando que “a coisa era muito mais cruel do que ele 

imaginava”, terminou a reunião pedindo para que o grupo continuasse a pensar no 

Selvagem, no Shakespeare, na questão do condicionamento, da educação, enfim, 

nessas questões tão importantes para todos nós. 

 

Temas principais: Laboratório de Humanidades; natureza humana; felicidade; 

perfectibilidade; poder da literatura. 
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No Grande Sertão: Veredas, Riobaldo conta que há nos Gerais regiões 

onde, colocando-se o ouvido sobre o chão, ouve-se o barulho profundo de 

águas fortes. “O Senhor dorme sobre um rio?”, perguntou Riobaldo ao seu 

interlocutor. Nesse trabalho, envolvido por tantos encontros e relatos, tive a 

compreensão de que narrar a própria história é abeirar-se dessas águas 

fortes. Ingênuo seria, entretanto, supor que esses ruídos profundos 

surpreenderiam tão somente quem conta a sua história. Digo que não! 

Pois agora sei que quem narra não faz uma travessia solitária. Eu, Licurgo, 

ao ouvir, transcrever, transcriar e mergulhar nas narrativas dos meus 

colaboradores, senti também ressoar em mim, ainda que a contragosto, as 

águas fortes que correm no rio de minha morada. 
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ANA CRISTINA 

Eu sempre achei que aconteceu um desvio na 

minha vida, porque eu deveria ter sido artista, 

qualquer coisa assim, e não fui. 

Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Morei lá até 21 anos, quase a minha 

vida toda. E quando me formei vim para São Paulo dar continuidade à vida acadêmica. 

Mas eu sempre morei com a minha irmã e com os meus pais em Belo Horizonte, que 

são casados até hoje. A gente sempre morou no mesmo apartamento, no mesmo 

lugar, no mesmo bairro. Praticamente estudamos sempre na mesma escola. Fizemos 

poucas trocas. Troquei não por vontade dos meus pais, mas porque eu quis 

acompanhar a turma que resolveu mudar de colégio.  

Eu sempre achei que aconteceu um desvio na minha vida, porque eu deveria 

ter sido artista, qualquer coisa assim, e não fui. Eu amo a música! Quando eu tinha 

seis anos minha mãe me colocou numa escola de música. Por isso, sempre que eu 

vou a Belo Horizonte eu toco piano. Não como antes, é claro, porque com o tempo eu 

fui esquecendo as partituras, e eu sempre fui de tocar de ouvido, ir escutando e 

decorando a partir daquilo que eu tocava. Mas hoje eu não quero mais ser artista, hoje 

eu sei das dificuldades, que nem tudo é tão bom assim. Eles viajam pra caramba! E 

acho que essa coisa das viagens acabou me desanimando um pouco. Mas eu 

continuo amando a música. A música me gera um prazer enorme! 

Complemente diferente da minha irmã, desde pequena eu era mais voltada 

para área artística. Aliás, eu sempre fui bastante diferente dela em relação a vários 

aspectos. E por causa disso sofri comparações que me incomodaram um pouco. A 

minha irmã sempre foi estudiosa, tirava ótimas notas. E essa diferença se refletiu, na 

verdade, durante toda a vida. Acho que naturalmente as pessoas que se voltam para o 

campo das artes demonstram uma sensibilidade maior. Minha irmã é mais seca. E os 

caminhos que seguimos realmente foram demonstrando isso. Ela sempre foi de exatas 

e fez Administração de Empresas. Enquanto eu sempre quis fazer psicologia porque 

fiz terapia quando criança. 

Teve uma época, talvez com seis ou sete anos, que eu tinha muito medo de 

perder a minha mãe. Tanto que na escola eles sugeriram que eu fosse a um 

psicólogo.  E eu  adorei, achei  o  máximo. O  ambiente  era  muito gostoso, eu achava 

_________________ 

Data da entrevista: 08/11/2012. Aprovação final do texto: abril de 2013. 
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aquilo tudo incrível. Cheguei a fazer terapia em grupo e eu adorava escutar as 

histórias dos outros. Eu lembro muito de uma menina com mais ou menos a minha 

idade, no mesmo colégio, que tinha perdido o pai e sonhava com ele. Pra mim era 

uma hora de dividir histórias. 

Então durante muito tempo eu quis fazer psicologia. Desisti aos 47 do segundo 

tempo, no meio do terceiro ano, porque eu achei que devia fazer alguma coisa que me 

ligasse à música. Afinal, eu havia estudado música durante tanto tempo! Foi quando 

eu recebi da UFMG um livrinho que falava das profissões e vi que a Fonoaudiologia 

me daria essa opção. Mas até hoje eu não sei direito porque cai nessa área. Às vezes 

eu fico meio frustrada por causa do retorno financeiro, mas é uma profissão que me 

apaixona. Eu gosto do contato com os pacientes, gosto da clínica, gosto de toda essa 

dinâmica que envolve a fonoaudiologia. 

Mas voltando lá atrás, antes um pouco de eu entrar na faculdade, eu me 

lembro de ter passado por um momento de tensão. Já disse que sempre me 

compararam um pouco com a minha irmã, e acho que comparações desse tipo 

acontecem normalmente na vida das pessoas. Mas essas comparações começaram 

realmente a me incomodar na hora de entrar na faculdade. Ela, que é quatro anos 

mais velha do que eu, já estava praticamente formada nessa época, e tinha chegado a 

minha hora de mostrar serviço. Só sei que comecei a ficar preocupada, principalmente 

porque minha irmã era uma aluna exemplar, passando em primeiro ou segundo lugar 

no vestibular. “Tô ferrada!”, pensei. 

No meio daquele ano fiz um simulado na PUC, e passei. Minha mãe, sobretudo 

minha mãe, ficou muito surpresa com aquilo. Acho que ela não esperava. Confesso 

que fiquei frustrada. Ao mesmo tempo pensei “agora sei que consigo, consigo fazer 

melhor do que penso”. Mas isso me incomodou bastante e acabou que não consegui 

entrar na UFMG, que era o meu objetivo. Meu objetivo mais ou menos, porque 

também não lutei o bastante. Mas a minha mãe – eu falo minha mãe porque é ela 

quem toma esse tipo de decisão lá em casa – nem sequer cogitou de eu fazer um 

cursinho. Depois  fiquei pensando assim, “meu Deus, acho que ela não acredita 

muito no meu potencial”. Tenho certeza de que se eu tivesse estudado mais um pouco 

teria passado na Federal. 

Bem, mas eu passei em algumas faculdades particulares. E acabei cursando 

uma faculdade particular de muita tradição, a primeira faculdade de Fonoaudiologia de 

Belo Horizonte. No entanto, acho que essa passagem da minha vida me gerou uma 

série de conflitos. E não é só isso, outras coisas também foram acontecendo... Na 

faculdade, tive um professor de Neurologia que comentou sobre o grande número de 

alunas da Fonoaudiologia com problemas psicológicos. Acho que pelo fato da gente 
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ser mais sensível, não sei, mas também porque a gente passa por um choque de 

realidade muito grande. E eu passei por esse choque, o choque de atender os 

pacientes do SUS, pessoas com uma realidade completamente diferente da minha. 

Quando entrei na faculdade com 17 anos, achava que só existiam finais felizes. Então 

percebi que as coisas não eram exatamente assim, ou seja, que até existiam finais 

felizes, mas não para todo mundo.  

Eu sou uma pessoa que vejo o paciente de uma forma diferente, pois não 

consigo ser fria, sabe? Eu gosto de escutar o que ele tem pra dizer. Só sei que quando 

comecei a conviver com os pacientes do SUS eu também comecei a me envolver com 

suas histórias. E acho que fiquei muito assustada. Às vezes recebíamos pessoas que 

tinham sido abusados, que eram maltratados, surdos com problemas porque a mãe 

usava drogas etc. Enfim, uma realidade muito dura que me gerou muitas reflexões, 

tanto que logo depois comecei a ter problemas psicológicos.  

No segundo ano da faculdade apareceram os primeiros sintomas da síndrome 

do pânico. Mas eles já vinham dando sinais de vida, tanto que eu me sentia meio 

estranha sem saber a causa. E numa viagem para Florianópolis com a família do meu 

namorado aconteceu a primeira crise. Foi uma sensação horrível, uma sensação de 

morte. O que me acarretou esses sintomas, eu acho, foi a distância geográfica. Estava 

longe de casa, longe da minha família. Aquilo aconteceu na primeira noite e ainda nos 

restava uma semana, sendo que eu não sabia ao certo o que estava acontecendo 

comigo. Mas eu já tinha feito terapia e percebia de que se tratava de algum problema 

psicológico. Foi uma viagem muito difícil, principalmente porque não deixei o meu 

namorado contar aquilo pra ninguém. Todo mundo sabe que as pessoas não aceitam 

bem essas questões psicológicas, inclusive eu, que também tinha certo preconceito. 

“Não passa de frescura!”, é o que no fundo todo mundo acha. 

Chegando, então, em Belo Horizonte, não contei nada para minha mãe, porque 

ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitar esse tipo de coisa. Mas 

aconteceu outra crise. Eu passei a noite em claro e não aguentei, pedi ajuda pra 

minha mãe. Fomos, então, atrás da minha antiga psicóloga, mas acabou que o preço 

dela era caríssimo e uma amiga nossa indicou outra psicóloga, que me atende até 

hoje. Mesmo depois que vim pra São Paulo, em 2009, sempre que vou a Belo 

Horizonte dou uma passadinha nela. Enfim, naquela época ela pediu que eu fosse ao 

médico. Não cheguei a ir a um psiquiatra, passei mesmo num clínico geral. Ele me 

receitou um ansiolítico, Rivotril, e tomei durante dois meses, mas já com uma pressão 

por trás, aquela coisa de “remédio”, de “não vai ficar dependente”, como minha mãe 

sempre dizia. 
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As crises acabaram, mas a cicatriz ficou. A cicatriz que fica da síndrome do 

pânico é muito grande, pois o medo que você tem de ter aquilo novamente é absurdo. 

Aquele sentimento fica ali rondando. E comecei a ter receio de viagens. Eu pensava: 

“se eu viajar tudo pode acontecer de novo”. Assim fiquei esse tempo todo, até o ano 

passado, sofrendo com isso. Sempre que surgia uma viagem, ao mesmo tempo em 

que me gerava um prazer, porque sempre gostei muito de viajar, também aparecia o 

medo, o medo de acontecer alguma coisa. E como eu não abria essa história pra 

ninguém, se acontecesse algo provavelmente eu precisaria de ajuda. E eu não queria 

isso. Para os meus pais, o problema tinha sido resolvido lá atrás. Mas por mais que eu 

tivesse continuado a terapia, eu não me sentia bem.  

Quando eu vim pra São Paulo, fiz duas especializações, uma em 2009 e outra 

em 2010. No final, a minha orientadora falou: “Ana Cristina, o que você acha de fazer 

o Mestrado?”. Isso me gerou muitas preocupações. Comecei a pensar que seria uma 

mudança de verdade, um passo importante na minha vida, pois, afinal, ficaria mais 

dois anos longe de casa. Mas também pensava que seria uma fase de grande 

amadurecimento, que receberia uma bolsa e não precisaria tanto mais da ajuda 

financeira do meu pai, alcançando, assim, certa independência.  

Como o Mestrado aqui na Unifesp só começa em março, eu fiquei muito tempo 

ociosa em Belo Horizonte. E aí, meu filho, a cabeça vai longe! Fiquei pensando nos 

dois anos que eu teria pela frente, no meu apartamento que as meninas já tinham 

fechado, na nova casa que eu teria que procurar, enfim, tudo muito novo. Minha 

cabeça ficou bagunçada. Mesmo assim, apesar de um mal-estar e um medo sempre 

me rondando, vim pra São Paulo e fiquei hospedada na casa de uma tia. Era uma 

sensação estranha. Dois tios idosos, outra dinâmica, outro ritmo de vida. E comecei a 

perceber que estava triste. Porque, até então, mesmo com a síndrome do pânico, eu 

nunca tinha tido nada relacionado à tristeza. Sempre fui uma pessoa feliz, pra cima. 

Isso é uma característica minha, reconhecida por todos na minha família. Sou do tipo 

que gosta de falar bobagem, de contar piadas. Mas percebi que tinha algo diferente 

em mim, uma angústia, uma coisa surgindo que não existia antes. 

Como sempre gostei muito de psicologia, e na área da saúde a gente acaba 

entendendo um pouquinho mais, comecei a perceber que talvez tivesse algo ligado à 

depressão. Mas fiquei segurando aquilo, segurando, até que um dia estourei. Tive 

uma crise de choro muito forte. Eu estava na casa do meu namorado, não mais aquele 

de antes, um aqui de São Paulo, que me ajudou muito. Ligamos pra minha psicóloga, 

conversamos com ela, que me aconselhou ir ao médico. Fui, então, a um hospital 

psiquiátrico lá em Santana. Conversei com o plantonista e contei pra ele toda a minha 

história. Percebi, assim, que o tratamento que eu tinha feito lá atrás, em 2006, tinha 
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sido um erro, porque eu não poderia ter feito uso apenas de ansiolítico, já que todo 

mundo que tem síndrome do pânico e sofre daquele jeito horrível precisa também 

tomar também antidepressivos. Enfim, o médico me alertou do absurdo de eu não ter 

feito o tratamento adequado e me receitou, por dois anos, a medicação correta. 

Foi aí que comecei a tomar o antidepressivo. Mas eu já não falei nada pra 

minha mãe. Ela não sabe de nada. E foi ótimo. Claro que quando ele falou que eu ia 

ter que tomar remédio fiquei arrasada, mas pensei: “se for para passar tudo isso que 

senti até hoje, se for para me devolver tudo o que perdi, não tem problema, eu tomo”. 

Continuo com minha terapia, que acho muito importante, mas ela não foi suficiente pra 

mim. O meu prazo de dois anos termina em abril e não sei se vou precisar continuar 

com o remédio, mas, se precisar, não tem problema, porque eu havia perdido o prazer 

das coisas e há muito tempo que eu não me sentia tão feliz, tão bem. 

Até viajar para o sítio da minha família, que era um lugar que eu sempre 

gostava de ir, me gerava desconforto, ansiedade. Mas esse ano eu consegui fazer 

uma viagem para a Europa, que pra mim era uma coisa absurda. “Vou ficar doze 

horas no avião. E se acontecer alguma coisa comigo? Quem vai me ajudar? O avião 

vai voltar, vai descer?”. Mas consegui passar por cima de tudo isso. Pra mim essa 

viagem foi uma vitória. Hoje me sinto muito mais madura e independente. Claro que às 

vezes ainda tenho alguns receios, mas é normal. Aquele medo eu sabia que não era 

normal. Eu começava a suar, o coração disparava. Os médicos falam que na síndrome 

do pânico você tem a sensação iminente de morte. É uma coisa terrível! 

É engraçado porque as pessoas que olham você de fora devem dizer “nossa! 

essa pessoa é tão feliz, eu queria ter uma vida assim”. Mas muitas vezes está horrível, 

triste, tão cheia de problemas. Isso é uma coisa que aprendi, porque é normal a gente 

fazer esse tipo de coisa com os outros. E sei que isso acontece comigo, talvez por eu 

demonstrar estar sempre pra cima. “Nossa, Ana Cristina, você é tão forte!”. Mas já 

passei por um monte de dificuldades e o fato de ter ficado distante da família por tanto 

tempo deve ter contribuído para essa explosão do ano passado. Eu sempre fui uma 

pessoa muito próxima dos meus familiares. 

E agora, com o fim do Mestrado, a coisa está ficando novamente conflitante. 

Está na hora de voltar pra casa, mas estou namorando, bem no início de um 

relacionamento. Além disso, as minhas propostas de trabalho são muito melhores em 

Belo Horizonte, porque nos três anos e meio que morei aqui a minha ideia sempre foi 

voltar. Também tem a coisa de que aqui eu faço o que quero, na hora que eu quero. 

Já na casa dos meus pais a coisa é mais regrada, tem os horários, a rotina da casa. E 

por mais que eu tenha 25 de idade, sou a caçula, e acho que sempre vou ser. Então, 

vai ser estranho. Mas eles nem sabem que estou passando por esse conflito. Nunca 
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fui muito aberta pra contar as coisas pra eles, contar dos meus relacionamentos, de 

namorado, de sexo. A gente não é de conversar muito sobre essas coisas e eles nem 

sabem que estou namorando, porque é realmente muito recente. Enfim, eles não 

sabem desse meu “problema”, dessa minha dúvida. Eles acham que vou voltar e 

ponto. Ontem mesmo comentava isso com uma amiga, de como vai ser estranho, 

porque fiquei quatro anos aqui sozinha. Mas aprendi a resolver um problema de cada 

vez. O meu próximo problema é o da próxima quarta-feira, o dia da minha defesa de 

Mestrado.  

Eu estou falando tudo isso, mas a relação com meus pais é excelente. Depois 

que eu vim pra São Paulo aconteceu uma coisa ótima. Ótima porque eu acho que dei 

mais espaço pra eles ficarem juntos. Antes eu ficava ali no meio, assumindo muitas 

vezes o lugar que deveria ser do meu pai. Por exemplo, minha mãe ia sozinha à missa 

e eu ficava morrendo de dó. Então quem ia? Eu! Hoje meu pai vai à missa com a 

minha mãe. E também me aproximei mais do meu pai. Quando eu estava em Belo 

Horizonte, ele trabalhava demais, o dia inteiro. Então era minha mãe quem resolvia os 

problemas do dia a dia, quem almoçava com a gente e nos levava para o colégio, para 

a aula de música. Assim, tudo era conversado com ela, o que gerou uma certa 

distância do meu pai. Mas quando vim para São Paulo e ele me deu todo o suporte 

financeiro, a gente passou a conversar muito. Hoje sou muito mais próxima dele e 

temos uma relação carinhosa, embora não exista lá em casa essa coisa de beijo e 

abraço. Acho que porque meu avô era do exército e meu pai só tem irmãos homens.  

E também com a minha irmã, o nosso relacionamento melhorou muito depois 

que ela se casou. Mesmo porque estou aqui em São Paulo e ela não mora mais na 

minha casa em Belo Horizonte. Hoje os meus pais reconhecem isso, que ela invadia 

demais o meu espaço. E eu sempre ajudei muito os meus pais. Por exemplo, no 

domingo não tinha empregada lá em casa. Então minha mãe nos pedia ajuda, mas 

minha irmã sempre escapulia. E eu ficava muito brava com isso. Sempre me 

preocupei em agradar, em fazer as coisas certas. E aí ficava com muita raiva. Ela 

também pegava minhas roupas escondido. Claro que eu também pegava as dela, 

porque daí acontecia uma revanche, o que gerava um enorme conflito. Sempre achei 

que minha irmã tinha um pouco de ciúmes de mim, principalmente pelo fato dela ser a 

irmã mais velha e ter tido tudo pra ela durante quatro anos. 

Mas ter morado esse tempo todo longe da minha família me ajudou muito. Eu 

tive que aprender a me virar sozinha e a conviver com pessoas completamente 

diferentes de mim. Acho que a compreensão que tenho hoje das pessoas e a minha 

paciência aumentaram muito desde que cheguei aqui, porque morar com estranhos 

demanda aprender a respeitar o espaço do outro. Por isso sinto que tive um 
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crescimento enorme, não apenas profissional, porque fiz especializações, fiz o 

Mestrado, mas também um crescimento pessoal absurdo. 

E ter participado do Laboratório de Humanidades foi muito legal, diferente de 

qualquer coisa, de qualquer curso que eu já fiz aqui na Escola. Primeiro por causa da 

dinâmica. Era um momento em que eu me sentia extremamente à vontade, um 

momento em que por mais que se tivesse um livro e suas histórias por trás, alguém 

sempre trazia alguma coisa de hoje, da realidade, ou da sua própria história, da sua 

própria vida. Então, diferente de qualquer outro curso, porque nos outros cursos tem lá 

o professor, tem lá a lousa, tem que dar a matéria, tem que cumprir o cronograma e é 

aquela coisa padronizada. Fiquei muito surpreendida quando cheguei ao Laboratório. 

Eu não sabia como funcionava e esperava ver aquilo de sempre. Mas chegando lá vi 

todo mundo sentado em círculo, um de frente para o outro, não um de costas um para 

o outro. E o Dante eu achei o máximo, porque acho que ele é uma pessoa tão 

tranquila, que sabe levar aquilo de um modo tão agradável! E tinha dias que eu ficava 

assim emocionada, sabe?  

Eu não era muito de falar, gostava mais de ouvir. Mas eu falei um dia, e até 

lembro o que falei. Foi sobre uma história que vi na televisão sobre felicidade. 

Comentei que o lugar onde tinha o maior índice de suicídio do mundo era justamente o 

país com o melhor índice de qualidade de vida. Mas falei pouquíssimo. Então o meu 

objetivo ali era realmente escutar, porque gosto muito de escutar as pessoas e suas 

histórias. Eu me lembro daquelas senhoras, daquele senhor mais velho... Ah, eu 

adorava escutá-los. Os jovens também, porque eles traziam coisas interessantes. Mas 

sempre gostei mesmo é de ouvir os mais velhos. Até na minha prática clínica gosto de 

atender idosos mais do que crianças. Minha mãe diz que tenho essa coisa desde 

pequena. E no laboratório tem isso, várias idades, várias experiências. 

Eu até me lembro de uma senhorinha que entregou um texto pra gente. Ah, 

adorei! Eu adorava escutá-la. Você sabe, Licurgo, no dia em que você falou sobre a 

sua viagem, aquilo me chamou uma atenção muito grande. Eu falei “meu Deus, tem 

alguém igual a mim”. Você falou do seu medo, dos seus receios. E nessa época eu 

estava mal ainda, viajar era uma coisa que me incomodava muito. Você não tem ideia 

do conforto que a sua fala me gerou. Às vezes pensamos que só a gente tem aquele 

medo, aquele problema. Mas depois você voltou da viagem e nos contou como deu 

tudo certo. Aí eu pensei “meu Deus, isso pode acontecer comigo também, de eu viajar 

e passar o medo”. 

Então, achei muito bom. Tanto que comecei a ter o costume de ler, porque isso 

é uma coisa que eu tinha abandonado, principalmente esse tipo de literatura. E acho 

que os dois livros do Laboratório naquele semestre me trouxeram reflexões muito 
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boas. Mas o Admirável Mundo Novo me marcou muito mais do que o Zorbás. Não me 

pergunte o motivo. Não sei. Talvez pelo meu momento de vida, enfim. Só sei que 

passei a refletir sobre o porquê que a gente faz as coisas. “Eu faço isso porque a 

sociedade acha legal, me impõe?”. Comecei a refletir sobre tudo, a pensar que nós 

somos muito manipulados. Eu me lembro de que comentaram sobre o supermercado, 

que é determinado até o lugar onde as coisas devem ficar expostas de forma a nos 

fazer levar aquilo. O comercial de televisão, querendo nos impor as coisas... Todo 

mundo igual, todo mundo fabricado... Nossa! Aquilo ficou na minha cabeça. E refleti 

muito sobre isso, se realmente faço as coisas porque quero ou porque a sociedade me 

impõe. Comecei a pensar nas minhas escolhas. “Por que estou fazendo o Mestrado, 

por que todo mundo faz?”. Meu Deus do céu, isso me gerou muitas perguntas. Tinha 

dia que saía angustiada do Laboratório, eu te confesso. Tinha dia que saía feliz, mas 

às vezes saía realmente angustiada. Porque era uma série de pensamentos e de 

questionamentos que eu nem tinha. Você acha que eu estava preocupado com isso? 

Ia fazendo igual a todo mundo, igual uma louca que acorda todo dia cedo e faz as 

mesmas coisas sem saber por que está fazendo, no automático. Tinha dias que saía 

do Laboratório e ficava o dia inteiro angustiada, incomodada.  

Então, o Admirável Mundo Novo me marcou muito mais do que o Zorbás, 

apesar de eu ter tido uma admiração pelo Zorbás. No início não! Eu me lembro de 

uma das meninas, uma baixinha, acho que ela é psicóloga, que também não gostava 

dele. Mas depois comecei a ter uma admiração por ele. Aprendi a entender as suas 

atitudes, a admirá-lo, porque também sou muito correta, e tenho muita dificuldade em 

dizer não, por exemplo. O Zorbás tinha aquela coisa justa e eu pensava: “como queria 

ser assim também, porque às vezes é preciso falar ‘não’ e se impor, independente se 

vamos machucar o outro ou não”. Então, como sou muito mole, isso é uma coisa que 

ainda estou aprendendo e tentando melhorar. Nisso eu queria ser igual a ele. 

Por isso tudo, o Laboratório foi mesmo uma experiência única, ainda mais 

porque nunca tinha lido esse tipo de literatura. Ah, isso era uma coisa que me 

incomodava. Eu via que estava convivendo com pessoas completamente de outro 

nível, pessoas cultas, com experiência em outro tipo de área. Eu me sentia burra! Eu 

falava “meu Deus, que vida é essa que não leio e não sei nada de literatura?”. Eu me 

sentia meio mal às vezes. Eu dizia “preciso ler mais”. Às vezes se faziam conexões 

com alguns livros que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E percebia, ao mesmo 

tempo, que aquele conhecimento ligado à área de humanas poderia me ajudar em 

todos os sentidos.  

Apesar de que eu sempre tive um olhar muito humano, mais do que deveria às 

vezes. Minha mãe até brinca que pareço a ‘Maria Tereza de Calcutá’. Mas acho que 
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esse conhecimento humano que a gente acaba adquirindo no Laboratório tem me 

ajudado até na profissão, pois passei a ver as coisas por outro ângulo, passei a ter 

outra conduta profissional a partir do Laboratório. Eu me vejo pré e pós-Laboratório! 

Principalmente no contato com o paciente e com os alunos. Uma coisa que aprendi 

muito no Laboratório foi aprender a aceitar as diferenças e as pessoas como elas são. 

Eu lembro que isso era um assunto que a gente sempre conversava. Então, às vezes, 

eu tinha dificuldade de entender por que uma pessoa agia de determinada maneira, ou 

por que ela era de tal religião. Não é que eu enfrentasse as pessoas, brigasse e 

discutisse, tentando mostrar que o meu lado era melhor. Não era isso! Mas sentia às 

vezes uma revolta por dentro. “Meu Deus, como essa pessoa é ignorante!”. E aí 

comecei a entender que as pessoas têm o direito de achar e de ser o que elas 

quiserem ser. E o que nos resta é entender e aceitar. Hoje me sinto mais tolerante, 

entendendo melhor as pessoas. Esse foi o meu maior ganho, porque acho isso 

fundamental na vida. Eu discuto muito isso com minha mãe, porque ela briga com meu 

pai, com a minha avó, e eu falo “mãe, você não vai conseguir mudar as pessoas”. Ela 

quer ir lá cutucar. “Mãe, aceita que as pessoas têm o direito de pensar o que elas 

querem”. Essa minha atitude, essa minha nova forma de pensar me tornou uma 

pessoa muito mais feliz. Porque não fico mais revoltada com o que as pessoas 

pensam. O que importa é realmente ser feliz. Acho que a pessoa tem que ter a fé que 

ela quiser ter, tem que acreditar no que ela quiser. Se aquilo faz bem pra ela, ótimo. 

Outra coisa, achei a linguagem do Zorbás difícil, principalmente porque eu não 

tinha experiência com aquele tipo de leitura. Por isso o momento de compartilhar o 

livro era fundamental pra mim, porque era a hora que conseguia dar uma compactada 

no que tinha lido. Eu sempre tive muita dificuldade de sentar e ficar lendo por muito 

tempo. Começo a ler e me dá sono, eu levanto, vou fazer outra coisa, ainda mais com 

uma linguagem complicada. Então foi difícil, porque eu tinha que ler. E li os dois livros. 

Claro que escutar as histórias e o que os outros tinham a dizer era sensacional, mas 

era importante também para eu conseguir entender melhor o que tinha lido. Por isso 

acho que saí do Laboratório uma pessoa melhor pessoalmente e profissionalmente. 

Eu tenho alguns flashes de encontros em que tive necessidade de parar e dizer 

“preciso repensar, preciso refletir sobre isso”. Mas o processo não foi fácil. É o que já 

falei, eu não saía todos os dias do Laboratório com uma sensação boa. Às vezes saía 

angustiada, mal, em crise. Apesar de ser um ambiente muito agradável, saía mexida. 

Eu lembro que no último dia eu estava com a Rafaela, que também é fonoaudióloga, e 

ela chorou. Ela ficou morrendo de vergonha. “Rafaela, que bobagem, a gente estava 

ali no meio de pessoas tão queridas, um grupo tão tranquilo”. Eu não chorei, mas 

também me senti muito emocionada. Foi um curso muito legal. Foi um percurso difícil 

que trilhei até o fim. 
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VITÓRIA 

Mas eu sobrevivi, não desisti. E acho que não 

enrijeci, pois a minha história de vida tem me 

ajudado no sentido de me humanizar, de 

entender as necessidades dos outros. 

Meu nome é Vitória, tenho 38 anos, e sou fisioterapeuta. Casada há 15 anos, 

tenho um filho de seis. Tive uma infância boa, pois meus pais sempre lutaram muito 

para que a gente tivesse uma condição favorável. Não éramos ricos, mas também 

nunca nos faltou nada. Estudo piano desde os quatro anos de idade. Gosto muito de 

ler e das matérias de humanas. Na minha família nós fomos muito estimulados para o 

conhecimento porque meus pais são biólogos, professores da escola pública. Por isso 

a gente sempre conviveu com livros, com laboratório, com esse tipo influência. Acho o 

estudo um marco importante na minha vida. 

Meus pais vieram do interior de São Paulo, trabalharam na roça desde crianças 

e foram estudar muito mais tarde do que o normal. Então essa questão do estudo, da 

formação, era o único meio de sair da pobreza. Para eles ou era lutar, estudar, 

trabalhar, ou morrer cortando cana, plantando café, sendo boia-fria, mesmo na 

infância, porque naquele tempo não havia nenhuma regulamentação. E eles 

escolheram o caminho do trabalho e do estudo. Meus pais sempre foram pessoas 

muito honradas, sabe? Correram atrás mesmo não tendo nenhum tipo de apoio, de 

incentivo, como a ajuda do governo, bolsas e favores. Foi com muita luta que meus 

pais fizeram faculdade e tiveram uma profissão. 

Assim, eu e minha irmã crescemos no meio de muita dificuldade. Mas meus 

pais foram abertos e nunca esconderam a realidade da gente, sempre mostrando de 

onde tínhamos vindo. Ao mesmo tempo insistiam que somente pelo trabalho e pelo 

estudo nos tornaríamos pessoas melhores. Meu pai falou: “olha, filha, eu não tenho 

uma empresa pra te dar, eu não tenho um carro pra te dar, mas eu posso  te  oferecer  

um  bom  estudo  para  que você tenha uma melhor oportunidade”. 

Então valorizo demais isso, porque meus pais realmente ofereceram a vida 

deles em benefício da nossa, visando em primeiro lugar o nosso bem-estar e a nossa 

formação. Como eles trabalhavam o dia inteiro, ficávamos sozinhas, às vezes com a 

empregada. Mas eu e minha irmã não nos marginalizamos por causa disso. Eu tinha 

até orgulho de saber que meu pai estava lutando para eu poder estudar, aproveitar e 

ter as coisas de que eu precisava e gostava. 

 

_________________ 

Data da entrevista: 08/11/2012. Aprovação final do texto: abril de 2013. 
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Como a música entrou na minha vida? Bem, foi uma iniciativa da minha mãe. 

Criança, ela trabalhava em casa de família desde os oito anos de idade. Os meus 

avós tiveram muitos filhos e o jeito foi colocar um para trabalhar na roça, outro em 

casa de família etc. Isso na região de Ribeirão Preto. Só sei que na casa em que ela 

trabalhava havia um piano que o filho do dono tocava. E minha mãe se apaixonou pelo 

som do piano. “No dia que eu tiver uma filha vou colocá-la para aprender, porque 

quem toca um instrumento sempre estará cercado de pessoas, nunca ficará sozinho”.  

Assim ela me colocou ainda bem pequena na escola de música. E como 

gostava de tocar eles logo perceberam que eu tinha mesmo facilidade, tanto que com 

sete anos meus pais compraram um piano só pra mim. Olha, tem coisas que marcam, 

marcam muito! Meu pai sempre teve o sonho do carro zero, e o sonho dele era 

comprar um Corcel. E ele juntou o dinheiro com muito esforço. Mas na hora de 

comprar o carro ele viu que eu estava mesmo gostando das aulas de música e que 

para continuar teria que ter o piano em casa. Ele não teve dúvidas, pegou o dinheiro 

do carro e comprou o instrumento. Entendeu? São alianças que a gente vai 

estabelecendo, são vínculos fortes. 

Eu vi meu pai abrir mão de uma coisa tão importante pra ele. Sim, eu percebia 

isso! E apesar de ser ainda criança fiquei feliz e muito honrada com a atitude dele. E 

hoje dou mais valor ainda. Meus pais abriram mão dos seus sonhos para que a gente 

realizasse os nossos. São pais excelentes. Outro episódio também marcante foi 

quando eu estava terminando a faculdade e aconteceu aquela loucura da URV e a 

virada da moeda do Cruzeiro para o Real. No dia da matrícula eu me lembro do meu 

pai pegando o 13º salário inteirinho e entregando na secretaria da faculdade. Ele ficou 

sem nada. “Daqui pra frente eu não sei como vai ser”, meu pai disse. Muita luta, não 

é? Ele novamente abrindo mão das coisas. Podia muito bem dizer “olha, eu não tenho 

mais como pagar, vai trabalhar, se vira”. Mas não. Ele se esforçou muito por nós. 

Já a escolha da minha faculdade foi uma coisa engraçada. Eu estudava exatas 

no ensino médio e pretendia cursar engenharia, talvez por influência de namorado, 

não sei. Meus pais, no entanto, respeitavam as minhas escolhas, mas minha mãe vivia 

fazendo sugestões porque afinal é mesmo difícil chegar aos 17 ou18 anos e ter que 

decidir o que se vai fazer pelos próximos 40 anos. Eu achava que queria engenharia, 

mas minha mãe talvez percebesse que aquilo não era pra mim. “Tem certeza que 

você quer mesmo fazer engenharia?”. Então, na hora de preencher a inscrição para o 

Vestibular, eu e ela pegamos o manual do estudante. “Por que você não procura 

outras opções?”. Ela começou a ler “veterinário, biólogo, físico... Fisioterapia!”. Eu nem 

sabia o que fazia um fisioterapeuta. “Esse trabalho ajuda as pessoas a se reabilitarem, 

ajuda as pessoas no hospital, faz isso e aquilo...”. Enfim, ela foi lendo a descrição do 
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curso e achei interessante. “Quer saber, vou prestar pelo menos em uma faculdade. 

No resto eu presto engenharia”. Fisioterapia foi um feeling da minha mãe. Passei em 

engenharia, mas não quis optar. Entrei na Fisioterapia. Mas durante a faculdade 

continuei estudando e tocando piano. Aliás, naquele tempo eu só estudava, não fazia 

mais nada. E dava aula de música para ganhar um dinheirinho enquanto não me 

formava.  

Ingressei na Escola Paulista de Medicina há dez anos por concurso público, 

trabalhando sempre no mesmo setor, na UTI do Hospital São Paulo. Antes disso, 

trabalhei num ambulatório de fisioterapia geral. Na UTI desenvolvo atividades de 

assistência aos pacientes e também supervisiono os alunos da especialização, da 

pós-graduação e da residência multiprofissional que atuam conosco. Não deixa de ser 

uma atividade de docência. De uns três ou quatro anos pra cá, quando a UTI iniciou os 

projetos de reforma e melhoria da qualidade, também comecei a desenvolver um 

estudo sobre a qualidade da assistência de fisioterapia. Ainda que sem a pretensão 

inicial de se tornar uma pesquisa de pós-graduação, foi um trabalho bastante 

expressivo. Por isso fui convidada para ingressar no Mestrado aqui da Escola Paulista 

de Medicina. E foi assim que cheguei ao Laboratório de Humanidades, para cumprir 

créditos.  

Fiquei sabendo que o Laboratório existia na Disciplina de Didática, que é 

obrigatória para os programas de pós-graduação aqui da Unifesp. O professor que deu 

aula de Ética falou desse grupo de leituras e reflexões, explicando mais ou menos 

como funcionava. “Olha, procurem se inscrever porque é uma experiência muito 

importante”. Captei a ideia. No semestre seguinte consegui me liberar uma horinha 

mais cedo e assim pude participar. 

Foi uma experiência maravilhosa, uma coisa muito boa. Às vezes a gente lê um 

livro sozinho, tem determinada impressão, ou se atém exclusivamente à história sem 

pensar muito. Mas no Laboratório cada parte do livro é refletida, discutida, trazida para 

a vida real. Eu participei dos dois livros, do Admirável Mundo Novo e do Zorbás, o 

Grego. Pena que não pude mais continuar. Se pudesse levaria até para o meu setor. 

O que mais me marcou no Admirável Mundo Novo foi pensar sobre a etiqueta 

que colocamos nas pessoas fazendo-as todas iguais. Isso me chamou muita atenção. 

Aqueles que são diferentes realmente destoam, são preteridos. O diferente, ou ele é 

muito bom, ou ele é deixado de lado. Então a tendência é que todos se tornem muito 

iguais. Quando alguém sai com uma ideia diferente, já ficamos incomodados. Mas 

acho que os diferentes são muito necessários para instigar e promover a mudança, 

não permitindo que fiquemos no conformismo. Essa parte eu achei muito interessante.  
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Mas também me lembro de que eles tinham uma liberdade muito grande, que 

podiam fazer tudo o que quisessem. Eles não sofriam nenhuma forma de dor e não 

tinham o sofrimento. Mas era uma felicidade artificial, forçada. Isso era interessante. 

Às vezes achamos que queremos viver num mundo assim, mas acho que é uma falsa 

liberdade, porque na verdade o sofrimento e a dor acabam nos conduzindo a um 

desenvolvimento maior, nos impulsionando a buscar alternativas, escapes. E a gente 

vê que eles tinham sempre a mesma solução, a mesma via, o mesmo caminho. Eles 

não podiam ser versáteis em nada. Então acho que o sofrimento acaba colaborando 

de certa forma para que a gente interaja mais com o meio em que vivemos e para que 

sejamos mais criativos. 

Pensando na nossa realidade, vejo muito isso com os meus alunos. A gente 

está num hospital público, universitário, desprovido de recursos. Assim, eles são 

formados num ambiente em que são obrigados a se virar sozinhos, a criar soluções, a 

improvisar, a pensar em coisas novas, já que não encontram os meios tecnológicos 

que talvez tivessem num hospital de ponta. E nós notamos que quando eles 

ingressam no mundo real, isto é, no mercado de trabalho, essas outras instituições 

têm muito mais recursos do que nós aqui. E lá eles se viram muito bem. Penso que se 

eles tivessem sido formados numa instituição que oferecesse absolutamente tudo, 

quando fossem trabalhar num lugar com dificuldades não conseguiriam se virar tão 

bem. Então acho que esse sofrimento, essa correria de atender pacientes em estado 

muito grave pode de alguma forma contribuir na formação destes alunos. Na vida real 

acho que eles dizem “nossa, eu não imaginava a bagagem que essas dificuldades me 

trouxeram”. Além disso, também acho importante a convivência com pessoas muito 

diferentes da gente. Na pós-graduação acho isso muito legal. Tem aluno do Piauí, de 

Sergipe, de São Paulo, do Sul. Cada um tem o seu objetivo, a sua pesquisa, com 

olhares diferentes. Acho que essas diferentes lentes colocadas sobre a mesma coisa 

são muito importantes para o crescimento de uma instituição. E nesse livro, no 

Admirável Mundo Novo, era tudo muito igual.  

Já no Zorbás, ali não tinha o peso da Instituição, do Estado, que forçava todo 

mundo a ser igual. O Zorbás era um cara totalmente livre. Mas a liberdade dele era 

uma liberdade real, eu acho, diferente da tal liberdade que eles tinham lá no Admirável 

Mundo Novo. Mas o cara devia enlouquecer todo mundo ao redor dele, né? Fico 

pensando nisso e acho graça. Ele era muito desprendido. Mas é interessante porque 

ele se apegava às coisas que realmente valiam a pena, que tinham uma gravidade. 

Acho que até pela idade, pela experiência, ele não fazia conta de bobeira. Se ele 

tivesse que trabalhar, ele se dedicava de corpo e alma. Se ele tivesse que curtir e 

dançar, era também de corpo e alma. Sempre o que ele fazia era muito intenso. E 
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quando ele estava fazendo uma coisa ele não ficava preocupado com outra. Isso me 

marcou bastante. Eu lembro até de uma professora lá da Terapia Intensiva que fala 

assim: “com o tempo, os hormônios vão diminuindo e vamos ficando mais calmas”. 

Com o tempo passamos a refletir melhor. “Eu não vou fazer conta disso”, “eu vou 

brigar somente por coisas realmente importantes”, “se não estou inventando a roda eu 

não vou ficar brigando por bobeira”, “vou procurar o essencial”. Por isso eu acho que 

essa leitura pra mim veio ao encontro da necessidade de eu me tornar mais madura. 

Às vezes a gente faz conta de coisas pequenas que se colocadas no papel, na ponta 

do lápis, não impactam tanto a nossa vida. É só porque não é do jeito que a gente 

quer. Então ficamos ali mordidos, bravos. Mas no contexto geral, a coisa não atrapalha 

tanto e posso abrir mão dela. É verdade que algumas coisas realmente importam, 

mudam, atrapalham, mas outras são insignificantes. Enfim, o Zorbás me fez refletir 

muito sobre isso tudo. 

Sempre gostei muito de ler, até porque meus pais trabalhavam fora e a gente 

não podia ficar na rua. E confesso que resgatei esse hábito pela leitura por causa do 

Laboratório de Humanidades. Eu leio muito, leio bastante, mas é até engraçado 

porque se alguém me perguntar o que estou lendo eu vou responder “o artigo tal”. É 

muita coisa técnica. Então essa brecha que encontrei no Laboratório me fez retomar, 

despertar. Hoje entro nas livrarias com outros olhos, não procuro somente a estante 

técnica. E fico imaginando tantas possibilidades de aplicar a literatura no meu 

ambiente de trabalho! Isto seria muito importante, porque existe na UTI um trabalho de 

humanização. Por exemplo, existe lá um grupo de cuidados paliativos, de 

terminalidade. E um dos focos principais quando não se pode mais curar é oferecer o 

maior conforto possível. Isso é humanização. Mas temos também muitas coisas 

verbais que na prática demoram a acontecer. Quase tudo no hospital ainda está nas 

mãos dos médicos e eles têm uma sobrecarga técnica enorme. Não é fácil para eles 

abrir mão de tudo o que eles aprenderam, estudaram, para de repente pensar mais na 

parte humana. A gente até vê alguns médicos que se desprendem e começam a ter 

uma visão mais global dos pacientes, mas acho que isso tem muito a ver com a 

história de vida deles. Existem aqueles que por si só já são mais humanos, vamos 

dizer assim, mais integrativos. Mas os mais técnicos, os mais metódicos, encontram 

maiores dificuldades para mudar seus comportamentos.  

A humanização é importante, mas ela ainda está no papel. Acho que as ações 

de humanização para os profissionais deveriam ser bem diretas. Hoje essas ações 

estão focadas no paciente, só no paciente, enquanto nós que trabalhamos nos 

hospitais estamos muitas vezes sobrecarregados e submetidos a condições ruins. A 

humanização tem que começar com quem está trabalhando. Nesse sentido, acho que 
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seria importante levar para os locais de trabalho uma discussão que seja possível, 

porque é loucura mesmo, ali está todo mundo correndo. Cinco minutos de sabedoria, 

sabe? Cinco minutos de reflexão por dia, alguma coisa assim para o profissional. 

“Olha, você tem que cuidar do seu paciente de uma maneira humana”. “O que é 

‘humano’?”. Porque deixar a caminha dele limpa, não deixar passar frio, não sei mais o 

quê, isso é obrigação. Humanização é um algo mais, é um olhar, um sorriso. “O que 

você está sentindo, posso ajudar?”. ”O que você quer? O que você espera?”. Porque 

na terapia intensiva o paciente está numa fase crítica, entre a vida e a morte. A 

qualquer momento todos podem morrer. A pessoa está muito fragilizada. E o 

profissional que lida com o doente também está fragilizado. Tem pessoas que nunca 

entraram na UTI e quando entram desmaiam. Mas a gente trabalha ali há anos, todos 

os dias. Quer dizer, ou você fica louco ou você fica muito enrijecido, endurecido, a 

ponto de não ver as necessidades, as dificuldades que os doentes estão enfrentando. 

E muitas vezes você não entende o desespero das famílias. Imagina! Se alguém tem 

um parente entre a vida e a morte esse alguém vai querer mil explicações, mil coisas. 

Ele está desesperado, não é verdade? Nós lidamos com o desespero dia e noite. 

Então, toda e qualquer ação que possa aliviar esse nosso sofrimento será bem-vinda 

porque, senão, ou a gente vai gerando doenças por dentro ou vai ficando endurecida. 

Ou aguenta ou muda de área. 

Mas eu sobrevivi, não desisti. E acho que não enrijeci, pois a minha história de 

vida tem me ajudado no sentido de me humanizar, de entender as necessidades dos 

outros. Quando você vive num ambiente de amor, de respeito, de compreensão, de 

alguma forma você transmite isso. Eu sou cristã e a fé que sigo alimenta muito isso. 

Eu cultivo minha espiritualidade e acho que isso é uma válvula de escape nos 

momentos de desespero. Eu tenho fé, eu amo Deus, eu faço as minhas orações e 

creio que existe algo muito maior. Eu recebo o amor de Deus e acredito que esse 

amor é para todos, por isso procuro transmitir essa certeza no meu dia a dia, no meu 

trabalho, no contato com os meus alunos. Tento entender as diferenças e as 

necessidades do outro. E acho que essa prática fortalece ainda mais a minha fé, 

porque quanto mais sinto dificuldade no meu trabalho mais busco Deus. E quanto 

mais eu busco Deus mais força eu tenho. 

Apesar de meus pais serem religiosos, eu e minha irmã fomos criadas de uma 

maneira livre. O filho vai aonde o pai leva, não tem jeito. Mas na hora que adquiri 

independência quis ficar na religião porque eu me sentia bem, me sentia completa, 

aceita, no meio de amigos verdadeiros. Foi nesse ambiente que construí a minha 

própria família. Além disso, na medida em que fui tendo as minhas próprias 

experiências espirituais, ou seja, a minha comunhão com Deus e o fortalecimento do 
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meu relacionamento com Ele, foi crescendo também em mim a vontade de 

permanecer. Acho esse cultivo espiritual muito importante, pois essa relação com 

Deus me completa. E essas experiências de uma maneira ou de outra participam do 

meu trabalho. Todos que estão numa situação difícil se apegam a Deus, todos! No 

contato com os pacientes sempre tem aquele “vamos confiar em Deus, vai dá tudo 

certo”. “Vamos, vamos confiar, só por Deus, né doutora?”. “Doutora, reza por mim”. 

“Rezo, claro que rezo”. 

O trabalho na UTI é também difícil porque lidamos diariamente com a morte. 

Tem paciente que a gente bate o olho e pelo caso já sabe o desenvolvimento. Mas por 

mais que as pessoas pensem que não, na UTI a tentativa é sempre de deixar o 

paciente vivo. Ninguém entrega os pontos. Entrou lá é difícil de morrer porque 

acabamos fazendo de tudo para prolongar a vida. E, às vezes, prolongamos também o 

sofrimento. Ao contrário do que muitos pensam, a UTI é destinada àqueles que têm 

chances de sobrevivência. Então, quando o paciente sobrevive – porque muitos 

morrem, mas muitos sobrevivem – e recebe alta para ir embora, ele quer passar de 

novo na UTI. E eles voltam vestidos, já que na UTI fica todo mundo nu. Ele passa a 

ser novamente um ser biopsicossocial, pai de fulano, esposa de ciclano. Enquanto ele 

está em cima da cama ele é apenas um registro, um paciente, não é? Mas quando ele 

volta reintegrado e a gente vê que conseguiu restituir uma vida, é muito gratificante. O 

retorno financeiro é bem abaixo do esperado, mas é muito gratificante vê-los voltando 

para agradecer. E dos que morrem, as famílias também retornam à UTI. “Muito 

obrigada, no momento de tanto desespero vocês foram tão bons com a gente, 

aliviaram o nosso sofrimento naquilo que vocês podiam”. Vira e mexe a gente recebe 

cartinhas dos familiares. “Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, embora não 

tenha sido possível a cura vocês deram conforto nessa hora tão difícil”. 

Na UTI, como todos estão numa situação de desespero, de dor e sofrimento, 

todos se unem para que a pessoa não sofra ainda mais. Se não é possível curar, com 

falta de ar, com fome, com dor ele não vai ficar. Isto sempre é possível resolver. E lá 

tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem uma equipe enorme cuidando do paciente e da 

família. Existe uma preocupação muito grande com a família. O jeito de contar, de dar 

notícias e informações. São muitos profissionais, mais de vinte médicos, e cada dia é 

um médico diferente. Imagina se cada um resolve contar uma história do paciente? O 

familiar fica doidinho. Então existe essa preocupação com a humanização, do paciente 

sentar, ver a luz do dia, comer pela boca. São coisas assim que a gente não dá valor, 

mas que para eles é fundamental. A coisa mais difícil na UTI é ficar sem beber água. 

Eles falam que não é ficar pelado, não é ficar sem a família, não é ficar sozinho, não é 

sentir fome. É sentir sede. Uma coisa tão elementar, mas alguns deles não podem 
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beber água de jeito nenhum. Imagina que coisa horrível sentir sede? A gente vai 

molhando boca, mas não adianta. Então, na hora que devolvemos essas coisas ao 

paciente acho que se refaz um elo de milhares de anos! Comer pela boca, beber, 

respirar sozinho! Às vezes o cara que está lá dependendo de uma máquina fica 

fazendo conta, pensando no emprego e nas coisas que ele deixou. “Calma, agora é 

questão de sobrevivência, você primeiro tem que conseguir respirar sozinho”. Você já 

pensou nisso? 

Por outro lado tem o profissional que trabalha ali e fica exposto a uma jornada 

muito grande. E se comparado com outras profissões, o salário que a gente recebe é 

baixo. Além disso, tem o esforço físico, a privação do sono, o trabalho em ambiente 

inadequado, com posturas inadequadas. Existe ainda uma enorme pressão, porque no 

hospital tudo tem que ser perfeito e para ontem. Um erro é fatal. Se injetar uma 

medicação na via errada, morreu! Se fosse uma máquina, tudo bem: apertou o botão 

errado! Mas com uma pessoa é diferente. Tudo é muito desgastante. Eu acho que 

chegou o tempo da Instituição e dos próprios servidores se preocuparem com isso. 

Está na hora de se criar um ambiente gostoso, ainda mais aqui na Escola em que as 

pessoas permanecem por muito tempo. Quem é estatutário tem que desenvolver 

mecanismos para sobreviver, porque ninguém vai sair pedindo demissão, não é 

verdade? “Você não é concursado? Agora aguenta!”. 

Imagina, então, que gostoso seria se pudéssemos pegar os profissionais que 

estão naquele contexto, naquela correria, naquela loucura, e falar “olha, vem cá dez 

minutos, vamos refletir sobre tal coisa”. Mas não adianta ficar naquela conversa: “ah, 

você tem que ser mais humano com o paciente, você tem que ser legal, você tem que 

ser bonzinho, você tem que ser educado”. Vira um tipo de receita. Seria preciso retirar 

o cara só um pouquinho da UTI e fazer uma discussão daquelas que a gente 

experimentava no Laboratório. Um cafezinho, esticar as pernas... Estou aqui pra ouvir 

você falar... Seria fantástico! Mesmo que fosse uma coisa pontual, um momento de 

reflexão. Pegar um texto e se reinventar... Sei lá. 
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SOFIA 

Mas a Enfermagem mexeu mesmo comigo! Eu 

não era assim, eu não chorava. Essa parte 

sentimental eu ignorava, eu reprimia. Para mim 

era feio mostrar os sentimentos. 

Meu pai é o primeiro da família a ter nível superior. Ele fez engenharia, estudou 

muito e conquistou uma vida melhor. Hoje somos de classe média. Parece que na sua 

época de estudante, no período da ditadura militar, ele teve uma participação ativa na 

política, o que despertou em mim, talvez, o interesse pela história e pelos problemas 

sociais. Também na música nos influenciou bastante, por isso lá em casa a gente 

sempre ouviu muita MPB. Eu tenho uma irmã mais velha, ela é farmacêutica e tem 27 

anos. Meu irmão mais novo tem 19 anos e faz Ciências da Computação. 

Minha mãe é artista plástica. Ela expõe e vende seus quadros na Praça da 

República. De certa forma ela começou a pintar por minha causa, quando me levava 

para a Fundação das Artes em São Caetano do Sul, pois enquanto eu estudava 

música ela passava o tempo fazendo aulas de pintura. É que com oito ou nove anos 

eu tive depressão e dormi por dois ou três dias seguidos. Creio que foi um fato isolado, 

embora os médicos na época quisessem que eu tomasse remédio, mas minha mãe 

nunca permitiu.  

Resolveram, então, que eu deveria fazer algo diferente. Primeiro me colocaram 

no balé, que detestei. Depois fui estudar música, que de início também não me 

agradou, tanto que dos dez aos catorze anos acho que estudei por obrigação. Tudo 

mudou quando participei de um festival em Juiz de Fora e fiquei apaixonada. Para mim 

esse é o momento em que desaparece a figura dos meus pais me obrigando a estudar 

música e eu decido, por conta própria, ser uma violinista. Passei, assim, a fazer tudo o 

que era necessário, entrando para a orquestra de Heliópolis com 17 anos, onde 

permaneci por um ano e meio até entrar para a faculdade de música e me formar em 

violino clássico pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. 

Minha família é bem simples e eles nunca estudaram muito. Quando minha avó 

materna se casou ela já não era tão novinha, tinha 32 anos. Teve quatro filhos, mas na 

casa da minha mãe eles eram sete irmãos porque meu avô era viúvo e tinha três filhas 

do primeiro casamento. Contam que a família do meu avô era bastante influente lá na 

Bahia, a família Mangabeira, e que  eles  queriam  que ele  fosse padre. Mas como ele 

_________________ 

Data da entrevista: 20/12/2012. Aprovação final do texto: junho de 2013. 
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não quis, o jeito foi deixar tudo para trás. Não sei se ele realmente foi deserdado ou se 

apenas cortou laços e foi trabalhar na construção civil em Minas Gerais, onde 

conheceu minha avó, casou e teve filhos. Minha avó ainda está viva, saudável, com 85 

anos. Mas nem tudo foi só felicidade na vida dela. Na verdade, três dos meus tios 

faleceram, dois por se envolverem com álcool e drogas. Meu avô faleceu há 19 anos, 

quando meu irmão mais novo nasceu. Hoje todos moram no Rio de Janeiro, em 

Duque de Caxias. Minha mãe nasceu em Minas Gerais, foi criada no Rio e com 15 

anos veio para São Paulo morar na casa de uns tios. 

Já meu pai ficou órfão de mãe aos 11 anos e o meu avô se casou outra vez. 

Ele tem uma irmã que nessa época saiu de casa e foi morar com uma tia, acho que 

por desentendimento com a madrasta. Então ele tem, além dessa irmã verdadeira, 

outra meia-irmã, e irmãos de consideração, filhos do primeiro casamento da madrasta. 

Ele começou a beber e a fumar muito cedo. “Homem que era homem fumava e bebia”, 

dizia meu avô. Mas apesar de nenhum dos meus tios terem nível superior, meu pai, 

por Deus, sempre gostou de estudar, tanto que mesmo sem estímulos passou numa 

faculdade pública, embora tenha se formado numa particular porque precisava 

trabalhar. 

Eu estudei até a 4ª série em um colégio de freiras, depois fui para a escola 

estadual onde fiquei até terminar o terceiro ano do ensino médio. Em seguida fiz 

faculdade de música e me formei em violino. Depois de formada, porém, percebi que 

não queria mais viver daquilo, pois não me via tocando para o resto da vida. Além 

disso, tocar um instrumento é como praticar ginástica olímpica, é condicionamento, é 

dedicação exclusiva. Eu comecei a me sentir desanimada, isolada do mundo. E como 

sempre gostei de Medicina, resolvi fazer cursinho. Fiz um semestre à noite e um ano 

de manhã, mas não passei. Condição para continuar estudando eu tinha, mas eu não 

queria mais fazer cursinho. Além disso, tinha passado tanto em Engenharia quanto em 

Enfermagem aqui na Unifesp. Aí pensei: “será que faço engenharia e vou só pelo 

dinheiro?”. Enfim, me matriculei na Enfermagem e estou sinceramente apaixonada 

pelo curso. 

Não sei se foi pela idade, se pelo amadurecimento, mas antes eu achava que 

nessa coisa de cuidar havia muito sentimentalismo. Porque na música não é assim, na 

música somos mais egocêntricos. É verdade que quando se toca em orquestra é 

preciso seguir direitinho as regras, toca-se em grupo, mas existe muito o “você”, todos 

estão assistindo “você”, “você” é aplaudido. Impera o ego e a vaidade. Já na 

Enfermagem o que se prioriza é o cuidado, o estar em contato com o outro, o prestar 

atenção no outro. O foco é completamente diferente da música. E é maluco porque 

não pensei que fosse gostar tanto da Enfermagem. 
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Estou no segundo ano e até agora tem sido tranquilo meu contato com os 

pacientes. É verdade que ainda não peguei situações pesadas, por isso achei legal 

que a morte foi um dos temas do Admirável Mundo Novo. Também vimos esse 

assunto no “Ivan Ilitch”. Acho importante quando a gente lê esse tipo de livro, pois 

começamos a refletir, a trabalhar a aceitação, meio que nos preparando para lidar com 

o futuro. Porque é fato que tenho problemas em lidar com a morte. Por exemplo, 

morreu a mãe de uma colega de classe e eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia 

chegar e simplesmente abraçá-la dizendo “meus sentimentos”. Depois de um tempo 

acabei mandando uma mensagem pedindo desculpas. Acho que tinha medo de 

chegar e começar a chorar, pois se fosse comigo doeria demais. Agora faleceu a mãe 

de outro colega nosso e fui direto, abracei e disse “meus sentimentos”. Bem, não sei 

lidar com a dor do outro e isso é uma coisa que preciso aprender, porque faz parte da 

profissão. 

Mas a Enfermagem mexeu mesmo comigo! Eu não era assim, eu não chorava. 

Hoje por qualquer motivo choro. Essa parte sentimental eu ignorava, reprimia. Para 

mim era feio mostrar os sentimentos. “Ah, você precisa de colo? Você precisa de 

carinho? Você é fraca!”. Eu tinha isso, fui meio que criada assim. Agora estou muito 

mais carinhosa. Lá em casa meu pai só beijava a gente antes de dormir e antes de ir 

trabalhar. Meus irmãos, não beijo porque eles não deixam. Chego e falo “vocês vão ter 

que me beijar”. “Para Sofia, para, você é chata”. E vou lá e os agarro. Faz pouco 

tempo que desenvolvi essa coisa de abraçar minha mãe. Meus pais sempre diziam 

“desculpa, nós não fomos criados assim”. Mas na Enfermagem vi que isso é normal. 

Engraçado que hoje minha mãe também me abraça e a gente fica brincando “a 

evolução, a evolução...”. 

É que na Enfermagem não tem como fugir das fraquezas humanas. A gente 

conversa muito sobre isso e aprende a ver não só a doença, mas as necessidades 

que a pessoa tem. Nesse sentido o curso é bem humano. E aí, observando que o 

outro precisa de carinho, vi que também preciso de carinho, e que não tem problema 

parar e escutar a pessoa um pouco, que não tem problema falar das angústias, que é 

normal, é humano. Eu era muito mais fechada e realmente em relação a isso mudei. 

Acho que esse despertar mudou minha visão de mundo. 

Na Unifesp já fiz diversos estágios. Passei, por exemplo, pela Saúde Mental, 

onde havia, além dos doentes com distúrbios mentais, idosos solitários e carentes 

precisando conversar. Se fosse proposto para eles uma roda de leitura tenho certeza 

de que todos iriam adorar. Também fiz estágio com as crianças da Paulistinha e em 

Unidades Básicas de Saúde, onde fiquei nos curativos e nas vacinas. Mas o que mais 

gostei foi a Disciplina de Saúde Pública, uma área que tem me interessado muito 
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justamente por causa dos assuntos que surgem em sala de aula. É quando a 

professora nos estimula a pensar socialmente, a não fazer as coisas por fazer, a 

prestar mais atenção no entorno do paciente, pois na faculdade, muitas vezes, ficamos 

tão focados nos estudos, nas patologias, que nos esquecemos do mundo. E para ver a 

pessoa integralmente é preciso ver o que se passa ao redor dela. Por isso, se fizer 

outra faculdade, que pretendo, não faço Medicina, faço Ciências Sociais, porque estou 

apaixonada! 

Outra questão importante na minha vida é a religião. Meu pai é católico, não 

praticante, mas minha mãe é evangélica. Quando ela veio morar na casa na minha tia 

em São Paulo, foi meio que obrigada a se converter. Mas hoje ela gosta. E eu também 

sou evangélica, mas não sigo todas as regras da minha igreja. E é engraçada essa 

coisa do condicionamento porque frequentei desde pequena e certamente fui 

condicionada, mas mesmo assim não consigo seguir tudo, nunca consegui. E eu era 

muito complexada com todas aquelas normas e ameaças. “Vai para o Céu, vai para o 

Inferno...”. 

Assim, embora eu ainda frequente os cultos aos domingos, não tenho uma vida 

social dentro da igreja, porque tem muita coisa que infelizmente discordo. Por isso 

nem converso sobre religião com minha mãe, apesar de que ela também não é toda 

certinha. Em muitas coisas ela pensa como eu, eu sei, mas diz que é melhor a gente 

nem conversar sobre isso. E eu a entendo porque ela foi muito mais condicionada do 

que eu. Mas o bom é que a gente se respeita e não cria problemas por causa disso. 

Mas com a minha igreja eu tenho sim alguns problemas. Por exemplo, meus 

melhores amiguinhos da escola, desde a sexta série, são gays. Na época, quando 

eles assumiram, eu chorei. “Não! Não pode ser. Vocês vão para o inferno”. Hoje a 

gente ri muito quando se lembra disso. Minhas amigas da faculdade, a maioria é gay. 

E é engraçado que na faculdade de música eu achava aquilo lindo, porque aqui na 

Unifesp elas são escondidas. Na Unesp não eram. E a gente se respeitava demais, 

numa convivência entre gays, heterossexuais, evangélicos, católicos, ateus... A gente 

se misturava muito. Aqui o clima é um pouco mais resistente, pois dificilmente se vê 

um casal gay de mãos dadas. Aqui tudo é muito encoberto, principalmente entre os 

alunos da Medicina. 

Então, acompanhei essa fase dos meus amigos na escola, quando eles se 

assumiram gays. Um deles é católico e ele até me ensinou a fazer jejum. “Sofia vem 

cá! Vamos fazer jejum pra você conseguir isso e aquilo”. Ele tem 25 anos como eu e 

até hoje seus pais só conversam com ele o básico, o necessário. O outro é 

Testemunha de Jeová e eu me lembro dele chorando muito porque a mãe dizia que 

preferia ter um filho drogado a um filho gay. Essa fala foi muito forte pra ele. Mas o 
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amor daquela família superou tudo e hoje todos o aceitam, apesar da mãe continuar 

sendo Testemunha de Jeová. Mas lá o clima é mesmo diferente, as filhas fazem 

teatro, é outra cabeça. Acho que eles são abertos até demais, tanto que fico 

assustada. “Está descarada demais a conversa aqui”, brinco. Mas mesmo assim ele 

ainda tem suas crises. “Sofia, às vezes nem eu mesmo consigo me aceitar”. Porque 

acho q ue a maior dificuldade é da própria pessoa.  

Enfim, foram coisas que vivi... Por isso não consigo acreditar, por exemplo, que 

aqueles meus amigos vão para o inferno porque são gays. Mas ai de mim se tocar 

num assunto desses dentro da igreja! Eu escuto e fico quieta, mas não deixo de 

pensar. E mesmo assim continuo indo à igreja. Vou porque tenho necessidade. 

Embora não acredite que exista o inferno. Eu acredito em Deus, num Deus bom, sei 

lá. Mas preciso dessa parte espiritual. Eu fui condicionada e quando não vou por muito 

tempo me sinto mal. “Poxa, preciso voltar porque estou indo para o caminho errado”. E 

não tem esse caminho errado, racionalmente sei das coisas.  

Outro tabu na minha igreja é a virgindade. Pra eles não tem nem o que discutir, 

é até pecado de morte. Como assim pecado mortal? É uma das coisas que a gente 

brinca, porque nem na Bíblia está escrito isso. Esse tipo de assunto não tenho como 

conversar com minha mãe, que é a minha melhor amiga, a pessoa que mais confio. 

“Ah, meu Deus, será que estou fazendo o que me é conveniente”. Às vezes entro em 

crise. “Até que ponto estou agindo bem ou mal?” Eu ainda fico em choque, mas acho 

que isso é humano, não é? Dúvidas, angústias...  

Antes, porém, eu nem me ligava nessas coisas. Afinal de contas, passei a 

adolescência inteira praticamente só estudando violino. Eu me trancava no quarto e 

estudava, sem questionar. Até mais ou menos 17 anos eu era bem assim, aceitava. 

Mas acho que tudo começou a mudar quando entrei para a orquestra de Heliópolis e 

tive contato com aquelas pessoas mais simples. Até hoje tenho grandes amigos em 

Heliópolis, pois fiquei apaixonada pela alegria daquele pessoal. Eu entrava na casa 

das pessoas, naquelas casas minúsculas, e ficava impressionada com a felicidade que 

via. Uma vez dormi na casa de uma amiga e me vi exposta a um mundo 

completamente diferente do meu. De repente eu estava na rua, de noite, pulando um 

rato. E não tem como falar “que nojo!”. É a sua amiga que está ali e convive com isso 

diariamente. E o surpreendente é que aquelas pessoas que vivem nas piores 

condições estão sempre sorridentes e alegres, embora elas tenham, é claro, os seus 

problemas. Ainda hoje minha mãe estava falando comigo sobre isso: “Ah, Sofia, você 

sabia que o índice de suicídio na favela é quase zero”. “É, mãe, lá as pessoas são 

felizes”, respondi sorrindo. 
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Outra coisa que contribuiu para que eu começasse a questionar o mundo foi 

quando entrei na Unesp e comecei a sair com as mais diferentes pessoas para beber 

e conversar sobre o mundo. Se bem que, na verdade, desde menina eu tinha contato 

com as diferenças. Já na escola tinha amigos gays, católicos, evangélicos, quer dizer, 

a faculdade não me assustou tanto assim. De fato, acho que comecei mesmo a 

questionar minha religião quando meus amigos da escola se assumiram gays. “Não, 

não acho que eles vão para o inferno”. Eu convivia com eles e pensava: “eles são 

pessoas boas, não tem isso”. É mesmo pior quando a coisa acontece com a gente... 

Voltando para a Enfermagem, estou sim gostando bastante do curso, mas 

tenho medo de ficar bitolada. É engraçado que na música tem gente assim, que se 

isola num mundo à parte e simplesmente para de pensar. É muita técnica, muito 

estudo, e quase não existe reflexão. As pessoas acham que ser artista é refletir 

sempre. Mas não é bem assim. Existe muito condicionamento. “Eu quero tocar assim 

e para isso vou ficar repetindo, repetindo...”.  É verdade que muitos leem bastante, 

conversam sobre tudo, mas outros se isolam naquele mundinho. Eu gosto de estudar, 

de refletir, embora seja preguiçosa para ler, não minto. Acho que por isso gostei da 

experiência do Laboratório de Humanidades, que me despertou esse outro lado, o da 

leitura.  

Ninguém em casa tem muita vontade de ler, mas agora vejo essa vontade em 

mim. Ter noção de certas coisas, imaginar como eu reagiria em determinada situação, 

são coisas que os livros nos proporcionam. E nas reuniões do LabHum a gente ouve a 

opinião de cada um, vê o que cada um sente. Eu tenho o meu ponto de vista, mas é 

muito interessante ver como os outros pensam sobre determinado assunto. Achei 

fantástico, por exemplo, o futurismo do Admirável Mundo Novo. A gente acha que é 

um indivíduo único, mas com a leitura do livro percebemos que na verdade somos 

completamente influenciados nisso que chamamos de “minha singularidade”. Isso me 

deixou um pouco assustada até porque eu nunca tinha parado pra pensar no quanto 

sou condicionada. “Eu faço parte da massa”. Existem piores ainda, existem as castas 

inferiores e até faço parte de uma casta mais ou menos, mas não deixo de ser parte 

da grande massa. Outra coisa é que na faculdade, por exemplo, a gente sofre uma 

pressão enorme e depois têm as festinhas pra gente se anestesiar da vida. Então o 

ciclo se repete, e é sempre a mesma coisa. Futuramente na vida profissional eu 

acredito que vai ser igual.  

E aprendi muito com a experiência do outro, com coisas que nunca tinha nem 

pensado. “Nossa, não é que isso é verdade, eu não tinha pensado assim”. “Nossa, 

olha que situação, como eu fui submetida a isso”. Tem também as opiniões opostas. 

Aliás, acho que essas são as principais porque elas nos fazem rever tudo. Afinal, não 
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dá também para viver num mundo de rosas, e é bom ver o que pensa essas pessoas 

mais radicais. E tem a coisa de ouvir o outro também. A gente não tem muitas 

experiências assim de ver o que as pessoas sentem e como tal coisa é para ela. Isso 

é humano, não deixa de ser.  

O livro até hoje faz efeito na minha vida. Eu me encontro com outras pessoas 

que falam sobre ele comigo. Esses dias conheci um rapaz que tinha outra visão. Ele é 

engenheiro, só pensa em dinheiro. Eu falei assim: “Você não leu Admirável Mundo 

Novo, não é possível!”. Porque a gente falava sobre sexo e ele dizia que tudo podia, 

que tudo era permitido, assim como no livro. Acho que ele não entendeu que na 

verdade trata-se de uma crítica. “Você leu direito?”, perguntei. E começamos a rir. 

Enfim, o romance é bem popular! O interessante é que o livro faz uma crítica, mas tem 

gente que não percebe isso. “Como assim, adorou o Ford?!”. Eu estava discutindo 

com o cara o capitalismo e ele era mais do que a favor. Não sou de discutir assim, 

cada um tem a sua ideia e aceito. Exponho a minha opinião se a pessoa quiser, mas 

não fico querendo convencê-la. Às vezes era um pouco isso o que acontece no 

Laboratório de Humanidades, não é? Mas isso é normal, é humano.  

Eu tinha lido o livro antes do Laboratório começar e o Admirável Mundo Novo 

pra mim foi uma experiência única. Achei fantástico participar, mas confesso que teve 

um momento, já no final, que mais parecia um desfile de egos. As pessoas filosofavam 

muito... Eu não sei como explicar. Mas teve um momento em que as pessoas ficavam 

mostrando conhecimento, “o que eu acho sobre”, entendeu? E rolava até umas 

disputas na hora da fala, tanto que tinha gente que quase não falava. E tinha os que 

falavam sempre. Mas no geral, mesmo com o desfile de egos, aprendi muito. E admiro 

mesmo os que desfilavam ego, admiro a coragem do cara chegar lá e se expor. Não 

deixa de ser algo para se aplaudir. 

E também teve muita coisa triste nos encontros do Laboratório. Às vezes a 

gente via uma pessoa com muita formação que começava a falar do livro e de repente 

se expunha completamente. Não deixava de ser constrangedor. Bem, é feio julgar, é 

feio o que estou falando, porque isso não deixa de ser também uma coisa minha. 

Afinal, somos humanos! Mas já que estou falando sinceramente, vou tentar esclarecer 

o que chamei de desfile de egos. É que um dia, quando eu frequentava o LabHum, vi 

um participante na rua, que por sinal fala muito bem, simplesmente atropelando outra 

pessoa. Sabe quando alguém joga o corpo e passa por cima da gente? E ele nem 

olhou para trás. “Nossa, que animal!”. Acho que tem que tomar cuidado em não ser só 

discurso, porque ficou parecendo que tudo o que a pessoa dizia lá no Laboratório de 

Humanidades valia somente naquele contexto, que nada daquilo era aplicado de fato 

na vida real. É que as palavras enganam, conquistam, enfeitiçam... Então, tive a 



25 
 

impressão que não era uma reflexão de fato e sim um discurso para vender uma 

imagem. “Olha só, eu sei falar sobre isso e falo bem”. Tem que tomar cuidado, pois 

aqui na Unifesp temos muitos professores com um discurso lindo, mas que na prática 

não tratam os alunos daquele jeito tão humano. A gente presta atenção nesse tipo de 

coisa... 

E aí tinha os que ficavam à margem, ouvindo, meio que intimidados, 

reprimidos. Porque a ordem no LabHum não é muito certa e a democracia é mais ou 

menos. Como ali é um grupo e tem gente que já se conhece faz tempo, muitas vezes 

os outros não têm a chance de falar. E quando alguém coloca uma opinião meio 

oposta já rola aquele “Hummmm”. Eu não falava porque as pessoas são muitos 

inteligentes e eu ficava até com medo de expor a minha opinião. Também tenho 

problemas em manter a linha do pensamento, do discurso, e eu sempre achava que 

as minhas questões eram as mesmas e que se eu falasse ficaria muito repetitivo. Mas 

quero ressaltar que gostei muito do Laboratório, mesmo com os desfiles de ego, pois 

não deixou de ser uma experiência, em si, ótima, tanto que dependendo do livro eu 

gostaria de fazer de novo. O problema é o tempo. Mas precisa de alguém bom para 

conduzir, pois não é qualquer um que conseguiria, por exemplo, juntar um grupo de 

amigos e fazer um Laboratório. Acho importante que o coordenador tenha uma 

condição tão boa quanto tem o professor Dante.  

Quanto a minha relação com a literatura, realmente nunca tive o costume de 

ler. Apesar disso, agora estou lendo “Dom Quixote”. Mas eu não leria “Cinquenta Tons 

de Cinza”, por exemplo, porque sou preconceituosa com esse tipo de literatura 

massificada. Não li muitos livros na minha vida, isso é um fato, embora a música tenha 

me colocado em contato com a cultura. Tenho amigos que são do teatro e já vi muitas 

peças. Já fui muito a concertos e estudei a história da música. E agora estou achando 

muito legal esse contato com a literatura, tanto que pretendo ler em seguida “A 

Revolução dos Bichos”. Na verdade, só comecei a ficar com vontade de ler depois das 

aulas de Filosofia do Professor Valdir. Então fui para o Laboratório de Humanidades, 

que me despertou ainda mais essa vontade.  

Eu acho que a contribuição maior do Laboratório foi mesmo para a minha vida. 

Eu não ia para lá pensando na profissão, embora saiba que tudo influi, porque o que 

faço profissionalmente faz parte de mim, não são coisas separadas. Mas eu gostava 

de ir lá para lidar comigo, com os meus sentimentos, com as situações da minha vida, 

com todas essas turbulências. Com certeza o Laboratório ajuda nesse sentido. Nele 

você começa a refletir, pois ele estimula a reflexão. Somos preguiçosos e se não há 

estímulo não pensamos. É muito mais fácil seguir o caminho que todo mundo segue. 

“Vai por aqui que dá certo!”.  
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Isso acontece também na faculdade. É fácil sair com a ideia do professor e 

nem sequer perceber que aquela é a concepção dele sobre o assunto, que não é a 

concepção de todo mundo. Somos reprimidos de várias formas e com a reflexão 

vamos percebendo isso. De repente, temos um mestre. E um mestre a gente sempre 

segue. Mas aí você percebe que ele é um ser humano normal, que tem falhas e 

transmite essas falhas pra gente. E tem muita prepotência nisso também. Mas tem 

aluno que fica naquilo, que repete tudo certinho, sem nenhum questionamento, sem 

perceber o que está acontecendo. Mas é que sozinho não tem graça, né? É incrível 

que no Laboratório junta todas aquelas pessoas que começam a conversar. E é 

fenomenal quando a gente começa a refletir! 
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IRACEMA 

Sabe a ideia que eu tenho? Que eu sou um peixe em 

piracema. Eu tenho 68 anos e minha vida inteira foi 

assim, um peixe que nada contra a corrente. 

Eu nasci em Santo André numa família comum, de classe média, e sou a filha 

mais velha de duas irmãs. Quando era criança, nós não tínhamos muito essa ideia de 

classe, parecia que era tudo igual, rico e pobre. Mas, já na adolescência, Santo André 

passou Campinas como a segunda maior cidade do Estado, em população e, aí, as 

coisas começaram a mudar mais depressa. Mesmo assim era uma cidade pequena, 

onde todos se conheciam, as casas eram parecidas, e um único homem tinha carro, o 

seu Paco. 

No começo da minha vida escolar, estudei em escola particular, porque meu 

pai, influenciado pelo chefe, queria me colocar nas melhores escolas. Sabe pai querer 

usar o filho como bandeira? É uma coisa muito comum que eu vejo acontecer ainda 

hoje, vejo isso com meu neto, com meus sobrinhos. Os pais querem fazer tudo pelos 

filhos, mas no fundo existe aí uma manipulação para mostrar o filho. E assim 

aconteceu comigo. Meu pai queria muito um menino, e não nasceu. Mas a história que 

eu escuto é que fui muito bem recebida, tanto que parece que meu pai me adotou 

como homem. E eu o adotei como modelo, pois assumi na vida uma postura, na 

época, masculina fazendo coisas que mulher nenhuma fazia.  

Mesmo agora que meu pai já morreu, ele continua muito presente. As coisas 

que eu gosto em mim vieram dele, isso é muito claro. Eu recuso um pouco a figura da 

minha mãe, pois acho que não se tratava de docilidade, mas de subserviência, que eu 

abomino, ainda que minha irmã sempre me diga assim: “você idealizou o pai, ele não 

era assim”. Mas tem um ditado italiano que diz “é vero se se pare”, ou seja, “é verdade 

se assim parece”. Quando criança, eu tinha um pai na cabeça que existe até hoje e 

me serve de modelo, a ideia de um homem atirado, corajoso, desprendido, provedor 

da família. Esse foi o meu guia. 

Sempre fui uma ótima estudante, mas acho que isso não era consciente e 

proposital. Como eu tenho uma limitação de mobilidade, desde pequena tive tendência 

ao sedentarismo e, daí, me apeguei aos livros, que são meus companheiros até hoje, 

amados e idolatrados, porque eles nunca me traíram! Como não podia me dedicar aos 

_________________ 

Data da entrevista: 20/12/2012. Aprovação final do texto: Junho de 2013. 
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esportes, os livros preencheram essa lacuna. Sempre fui a primeira aluna da classe e 

eu acho isso uma desgraça, embora eu o fosse para mostrar para o meu pai, não para 

mim mesma. Como eu gostava de estudar, isso era pura consequência, tanto que a 

primeira vez que fui premiada, eu nem entendi bem o porquê daquilo. 

Fiz o curso Normal, que era o “normal” para as mulheres daquela época, 

embora eu já tivesse algumas ideias diferentes. Por exemplo, eu não queria me casar. 

Para o meu pai, acabando o Normal eu só tinha que dar aula. A cidade inteira sabia 

que eu era filha dele, que seria professora e o orgulho da família. Mas qual não foi a 

surpresa de todos quando eu, terminando o magistério, quis continuar. 

Eu tive uma professora que, percebendo a minha dedicação aos estudos, me 

incentivou a fazer faculdade, que naquela época era coisa rara. Os meus pais nem 

sabiam que existia essa possibilidade. Isso que acontece hoje, que todo mundo tem 

que fazer vestibular, a criança nem acabou de nascer e já estão decidindo que escola 

ela vai cursar, não existia naquele tempo. Tinha uma escola na cidade, você estudava 

lá, e pronto! E mulher, depois que virava professora, lecionava esperando o 

casamento. Por isso o meu pai ficou muito bravo comigo quando eu passei no 

vestibular. Por incrível que pareça, eu fui expulsa de casa por causa disso, porque 

entrei na USP, na faculdade de Pedagogia da Universidade de São Paulo. 

Quando eu fiz o curso Normal - e isso eu fiz com muita consciência - se a aluna 

alcançasse média nove nos três anos, automaticamente ganhava o que se chamava 

de cadeira-prêmio. Isso significava que, ao invés de fazer aquela trajetória clássica de 

ir primeiro para a escolinha da fazenda, e depois ir se removendo para escolas 

melhores, a aluna recém-formada assumia uma cadeira efetiva no Estado. 

Evidentemente, não era nada fácil conseguir média nove nos três anos do curso 

Normal, mesmo porque eu era obrigada a cursar disciplinas como Educação Física, 

Música e Desenho, nas quais eu não era tão boa e tinha que compensar essas notas 

mais baixas com notas mais altas nas outras matérias. Foi complicado, mas eu 

consegui, ainda que tenha havido naquele ano um problema político, uma lei com 

efeito retroativo acabando com a cadeira-prêmio.  

Mas como eu estava me enviesando para o vestibular, não me incomodei muito 

com isso, embora precisasse trabalhar. Na minha vida, nunca trabalhei sem prestar 

concurso, tendo sempre que mostrar antes que eu era capaz de exercer a função para 

a qual estava me candidatando. Foi assim, passando num exame, que eu consegui o 

primeiro emprego, uma coisa que se chamava classe de emergência, assumindo uma 

classe de educação infantil que ficava no quilômetro 12 da rodovia Raposo Tavares, 

onde um padre de uma igrejinha havia aberto uma escolinha para atender as crianças 

da região. Aquilo era no fim do mundo porque na verdade São Paulo acabava na 
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Avenida Rebouças, que tinha mato dos dois lados nessa época. Era uma escola de 

ripa, caixote de feira, com uma professora das 8 às 11, outra das 11 às 14, e ainda 

outra das 14 às 17 horas. E para dar aula nessa escola tinha que fazer concurso 

público! 

Comecei a trabalhar nessa escolinha ao mesmo tempo em que passei no 

vestibular, que era uma coisa completamente diferente do que existe hoje. Primeiro eu 

fiz uma prova por escrito lá no prédio da Pedagogia, depois uma prova oral com um 

professor da faculdade. No meu caso, o professor foi o Roque Spencer Maciel de 

Barros, que era um gênio da Filosofia na época. E para se ter uma ideia da 

dificuldade, eu fiz a prova conversando com o Roque Spencer em francês e o assunto 

era o Emílio do Rousseau. É engraçado: se fizesse essa prova hoje, eu seria 

reprovada, primeiro porque perdi o meu francês, segundo porque já não me lembro 

exatamente dessa obra rousseauniana, que propunha uma visão inovadora sobre a 

criança e à educação. 

Enfim, tendo passado no vestibular, arrumado trabalho na classe de 

emergência, e uma moradia na própria Universidade, pois eu fui atrás de uma vaga no 

conjunto residencial dos alunos, o Crusp, corajosamente cheguei em casa e falei para 

o meu pai: “segunda-feira estou indo embora”. Foi uma confusão, você nem pode 

imaginar! Ele tinha feito a nossa casa que era um orgulho para mim e para ele, uma 

casa que ficava num bairro chique de Santo André, numa rua em declive. Eu não me 

esqueço até hoje da cena, eu indo embora com a malinha e meu pai lá em cima 

falando assim pra mim: “você pode ir mas, se não der certo, não volte porque você 

não tem mais família”. Imagina toda energia que eu tive que juntar para enfrentar um 

negócio desses. Era assustador! Assustador porque eu vim para São Paulo sem 

ninguém, sem nenhum apoio, sem noção do que eu ia encontrar na faculdade, indo 

morar com gente que nunca tinha visto antes. Era quase como se mudar para a China, 

era uma coisa terrível! 

No Crusp, eu conheci o meu futuro marido. É isso que eu sempre digo, que na 

vida eu avancei em várias coisas, mas no caminho eu retrocedi. Porque quando eu 

entrei na Pedagogia imediatamente fiz minha inscrição para a União Cultural Ítalo-

brasileira que ficava na rua Sete de Abril, pois eu pretendia fazer pós-graduação na 

Itália. Eu queria estudar o método da Maria Montessori, uma educadora italiana, 

médica, que cuidava de crianças com problemas intelectuais. Era um método centrado 

na percepção. Mas um dia, almoçando no restaurante do Crusp, eis que aparece um 

rapaz que atravessa o lugar onde cabiam oitocentas pessoas e eu – não sei o que 

aconteceu, até hoje não consigo explicar – vi aquele cara, achei bonito, maravilhoso e, 

marquei: “é com esse”. Ele nem sabia que eu existia, mas fiquei um ano e meio 
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marcando o coitado até que consegui namorá-lo. Por isso, depois que nos separamos, 

eu nem podia colocar a responsabilidade nele de nada porque eu é que tinha querido. 

Enfim, nos casamos e todos os meus planos de estudar fora se acabaram. 

Ele, que fazia Biologia, ficou preso em Bioquímica. Eu saí antes da faculdade e 

nessa hora finalmente se resolveu a questão da cadeira-prêmio, pois o governador do 

Estado não conseguiu fazer valer o efeito retroativo, que era uma coisa ilegal. Escolhi 

minha cadeira no Primeiro Grupo Escolar de Santo André, que era bem no centro da 

cidade, o que foi motivo de orgulho para a família. Voltei, assim para a casa dos meus 

pais, esperando meu noivo sair da faculdade de Biologia. Naquele tempo, com tudo 

que era difícil, era mais fácil do que hoje. Ainda fazendo faculdade, trabalhando lá na 

escolinha distante, meu salário era considerado alto. Tanto que, quando me casei, nós 

já tínhamos comprado nosso apartamento e eu tinha um carro comprado com o meu 

dinheiro, sendo professora primária.  

Eu era mulher e mesmo assim dirigia! Para você ter uma ideia, meu pai não 

andava comigo de carro porque achava humilhante homem andar em carro dirigido 

por mulher. Nessa época, pouca gente tinha carro, muito menos mulher. Quando eu 

fui fazer o exame de habilitação, logicamente eu era a única. Os homens olhavam pra 

mim como se eu fosse uma marciana. Eu só escutava as risadinhas, todo mundo 

torcendo contra, porque era meio ofensivo uma mulher fazer aquilo tirando o lugar dos 

homens. É o que eu digo, na minha vida parece que fui sempre a primeira, abrindo 

caminho. Eu fui a primeira universitária na família, sendo que depois de mim só veio o 

meu sobrinho, quase 30 anos depois. 

Então foi assim, fiz Pedagogia e me casei. E casar significa o quê? Ou, pelo 

menos, significou para mim... Significou voltar para traz. Mesmo com um rapaz 

supostamente aberto, que fazia USP comigo etc. e tal. As divergências começaram na 

cozinha: ele cozinhava e eu não. Depois de três anos, nasceu o primeiro filho e eu, 

profissionalmente, fui encolhendo. Tinha, afinal, que assumir a maternidade. Teve uma 

hora que eu quase desisti de tudo, de trabalhar fora, da minha profissão, porque havia 

também a pressão da família. Quando comecei a mostrar que o meu casamento não 

andava bem, para eles a culpa só podia ser minha, uma vez que eu não ficava em 

casa à disposição, como todas as mulheres “normais”. 

Apesar de toda a minha determinação, nunca consegui ter certeza de que as 

coisas que eu queria, e fazia, eram mesmo certas. Porque era tão novidade! E eu não 

tinha um modelo. Às vezes, a insegurança batia e eu fazia concessões. Até que 

chegou uma hora que eu fiquei muito infeliz, apelei para a terapia, e fiz três anos de 

análise, mas, embora já com duas crianças, o casamento acabou. As coisas foram 

caminhando de tal jeito que eu não vi alternativa senão a separação. Mais uma vez fui 
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pioneira, porque o desquite era “a novidade!”. Eu me desquitei em 1979 e meu pai não 

quis mais conversar comigo. Não queria nem que eu falasse com a minha mãe. O meu 

cunhado também não queria que eu visse a minha irmã, pois todos deviam achar que 

eu iria desvirtuar todas as mulheres puras e santas da família. 

Logo depois do meu casamento veio a Golpe Militar de 64 e o Jarbas 

Passarinho, ministro da Educação, instituiu a lei 5692, a famigerada, que entre outras 

coisas fez o pedagogo ficar praticamente sem emprego. Foi por isso que resolvi 

prestar outro vestibular e, já casada, entrei para a faculdade de Letras. Só que dessa 

vez não foi com o pai que eu tive que brigar, mas com o marido. Ser professora era a 

paixão da minha vida e eu decidi cursar Letras porque, afinal, o ensino da Língua 

Portuguesa dificilmente acabaria nas escolas como estavam acabando as disciplinas 

da área de humanas. Assim, uma vez graduada em Letras, prestei outro concurso 

público, me efetivei no Estado como professora secundária e fiquei dando aulas de 

Português. Quando o meu menino nasceu, eu estava no segundo ano da faculdade. 

Minha filha nasceu quatro anos depois. No dia que ela fez dois anos, assinei o 

desquite. 

Foi um recomeço, eu sozinha com duas crianças. Mas quando olho para trás, 

vejo o período mais feliz da minha vida. O nariz voltou para a dona! E eu curti muito os 

filhos, fiz tudo o que pude por eles, e nunca senti isso como um peso, um sacrifício. 

Eles eram a minha felicidade, a minha vida. Ao mesmo tempo, não desisti de tentar 

novos relacionamentos. Tive dois que foram curtos, mas muito prazerosos. Um deles 

foi muito importante porque foi com ele que eu me descobri mulher, uma vez que 

casada não deu para descobrir. Meu casamento foi entre duas pessoas ingênuas, os 

dois sem experiência de vida, ambos reprimidos pela educação... Não tinha mesmo 

chance de dar certo, ainda mais com um uma mulher como eu! 

Eu não era destemida, mas eu era avançada nas ideias. Eu sinto isso até hoje, 

que eu tenho uma cabeça que não combina com a pessoa que se vê. Parece que 

minha cabeça vai além. Eu acho, por exemplo, que minha aparência é conservadora, 

embora eu não consiga mudar isso. Minha cabeça é livre até onde eu consigo, é claro, 

porque eu não consigo tudo o que quero. Mas essa é uma batalha que eu travo 

comigo mesma, e assim continuo avançando. Internamente, sinto que a cada dia sou 

melhor, o que gera também certa frustração, pois às vezes a imagem que tenho de 

mim é de uma mulher grávida que não consegue dar à luz porque meu campo de 

atuação não é valorizado e parece que eu poderia fazer mais do que eu faço. 

Apesar de eu ter estudado a vida inteira, tenho absoluta noção dos meus 

limites, do quanto eu não sei. Isso para mim é uma grande tristeza porque eu sei que, 

com a minha idade, não tenho mais tempo para aprender tudo o que eu ainda gostaria 
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de aprender. Quando se fala de arte, pintura, música, cinema, teatro, por exemplo, eu 

tenho a noção do quanto eu sou ignorante! Que prejuízo para a vida é a gente viver 

sem poder ter acesso a essas coisas boas! Mas toda construção, todo conhecimento, 

exige muita dedicação, muito envolvimento, muita emoção. Não sei se felizmente ou 

infelizmente, o conhecimento não entra por osmose, pois temos que nos debruçar, 

gastar tempo, fazer esforço. Por isso, quando eu vejo um débil mental de um professor 

que dá nota zero porque o aluno escreveu “exceção” com dois “esses”, eu não consigo 

conter minha indignação. Uma atitude assim é capaz de fechar um pedaço da vida da 

pessoa que poderia ser tão rico. Se o mau médico mata o corpo, o mau professor 

mata a alma! O sujeito que não exercita esse lado intelectual vira um zumbi, que vive 

uma vida inteira pela metade, prejudicado na sua vida mental e, muitas vezes, é o 

professor o ceifador dessas possibilidades. 

Por isso eu amo tanto estudar! Amo estudar português, por exemplo. Mas não 

nesse nível de escola, mas a beleza da língua. Quando eu pego um livro de valor 

literário, uma grande obra em que o autor consegue casar forma e conteúdo, eu fico 

absolutamente embevecida. Eles são de uma beleza que eu choro sozinha. Eles me 

dão orgulho de ser gente. É só quando eu entro em contato com esses grandes 

autores que sinto prazer em viver, prazer de ser gente. Como um criminoso me 

envergonha, um autor me engrandece. Isso é a minha raiz, a coluna vertebral que me 

sustenta. 

Retomando então o fio da meada: quando eu me desquitei tinha dois filhos 

pequenos e fiz meu terceiro vestibular, para cursar Fonoaudiologia na PUC. É que 

nesse momento da vida, eu queria largar o magistério. Eu estava ganhando pouco e 

tudo ficava cada vez mais insatisfatório. Minha paixão sempre foi o aluno, eu nunca 

briguei com ele, eu nunca tive problemas com ele. Problemas eu sempre tive com os 

meus colegas, os professores. “O magistério é um sacerdócio”, dizem. Eu não 

concordo. Eu não sou sacerdote mas, para mim, minha profissão sempre foi uma 

coisa gloriosa. Pois eu acreditava, realmente, que através do meu trabalho eu 

contribuiria para mudar o mundo. Era como se eu pegasse uma pedra bruta e a 

lapidasse. Eu pretendia fazer dos meus alunos batalhadores por um mundo melhor. 

Acho que se o Pondé me ouvisse falar assim, riria até fazer xixi! Porque ele não aceita 

a ideia de um mundo melhor, enquanto eu acredito nele até hoje. Acho que se não 

acreditasse eu poderia morrer agora mesmo porque nada mais faria sentido.  

Primeiro, achei que a minha geração operaria a mudança do mundo. Nisso 

acreditei piamente. E olha que eu morava no Crusp na época do Golpe Militar! No 

entanto, apesar das minhas ideias revolucionárias, eu nunca participei de nenhum 

movimento ou partido político, embora intelectualmente eu fosse uma revolucionária. 
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Vejo, na verdade, uma divisão em mim. Eu sempre senti isso, como seu eu fosse 

duas. Porque a cabeça quer, mas o corpo não vai. E no Crusp eu tive que me deparar 

com o meu medo. Lá eu vi o exército invadir o lugar que eu morava, um lugar que até 

o dia anterior era para tocar violão com os amigos, conversar, bater papo, e, sim, fazer 

reuniões políticas, mas era para discutir o mundo, não para pegar em armas. Pelo 

menos para mim, não era! De qualquer forma eu senti muita culpa em relação aos 

meus colegas que foram para a briga de verdade, porque muitos dos que almoçavam 

comigo de manhã à tarde estavam mortos. Imagina a minha culpa, porque eu sempre 

ficava fora, resguardada. E quem me resguardava era o meu medo, a minha covardia. 

Por isso eu me sentia envergonhada, como se eu tivesse uma cabeça e um corpo não 

formando uma unidade, mas duas coisas separadas. 

Novamente retomando, para sair do magistério eu queria fazer algo que unisse 

Pedagogia, que é a minha paixão, e Letras, minha segunda faculdade. Optei, então, 

pela Fonoaudiologia. Na época, no comecinho dos anos 80, esse curso só era 

oferecido pela USP e pela PUC, sendo que na USP era voltado para a Medicina. 

Como eu não queria entrar na área médica, mas continuar trabalhando com crianças 

com dificuldades de linguagem e aprendizagem, me matriculei na PUC. Mas não dá 

para esquecer que eu tinha dois filhos pequenos e uma casa para sustentar e, de 

algum modo, eu precisava conciliar meu trabalho com a faculdade. 

A sorte é que nessa época eu trabalhava na Funbec - Fundação Para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências -, e meu chefe era maravilhoso. Na Funbec 

eu integrava a equipe de avaliação de material didático. Era um grupo multidisciplinar 

formada por professores de Química, Física, Biologia, Estudos Sociais, Matemática, 

Geografia, e uma equipe de avaliação, formada por pedagogos e uma socióloga. Os 

autores de material didático produziam livros que normalmente eram acompanhados 

de elementos tridimensionais, para que os alunos os manipulassem e, assim, 

aprendessem melhor as noções do livro. Nós, da equipe de avaliação, primeiro 

fazíamos uma análise reflexiva desse material com base em toda a nossa experiência 

como educadores. Depois, esse material retornava para os autores, que o reescreviam 

aproveitando nossas observações. Os livros, então, iam para a escola, mas ainda em 

regime de experiência pois, somente após sua utilização pelos alunos aos quais se 

destinavam e depois de uma nova etapa de avaliação e reformulação, é que o material 

era editado. Isso, nos dias de hoje, é uma coisa absurda! Tanto que os nossos livros 

direcionados para o ginásio, por sua qualidade, muitas vezes eram utilizados no 

colegial e até em algumas faculdades, principalmente os de Geociências. Nesse 

tempo, eu viajava muito, pois a Fundação vendia nosso material para ser utilizado em 

diversas regiões do país. Eu me lembro de que fui dar cursos para professores em 
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Belém do Pará, em Salvador, em Curitiba, por exemplo. Mas, infelizmente, a Funbec 

não conseguiu se sustentar, e fechou – experiência costumeira quando se trata de 

educação de qualidade no Brasil. 

Bem, tudo isso para dizer que, como o curso de Fonoaudiologia era em período 

integral, e como eu tinha duas crianças para criar, seria impossível conciliar as duas 

coisas. Então esse professor da Funbec, o meu chefe, a quem eu sou eternamente 

agradecida, permitiu que em um ano eu entrasse às sete horas da manhã na 

Fundação, sozinha, porque não tinha ninguém lá nesse horário, e trabalhasse até a 

uma da tarde, sem intervalo. Aí eu pegava a condução e ia para a PUC fazer as 

matérias da tarde. No ano seguinte invertia, ou seja, eu fazia as matérias da manhã e 

trabalhava até mais tarde, espichando à noite. Mas, mesmo assim, ainda fiquei 

devendo algumas matérias, que fiz no período da noite e, aí, as duas crianças tinham 

que ir comigo. Eu as pegava na escolinha, chegava na PUC, passava na padaria da 

esquina, comprava sanduíches de mortadela e um refrigerante, sentava com eles num 

daqueles corredores, e comíamos na maior felicidade.  

Eu me lembro de muita risada, muita brincadeira! E que nada foi difícil, nada foi 

um peso pra mim. “Poxa, você trabalhou o dia inteiro, teve aula de manhã, e ainda vai 

ter aula à noite!”. Não consigo explicar, mas era muito gostoso. Acho que porque eu 

fazia o que queria. Sem contar os meus filhos, todo mundo em volta, paparicando 

muito, porque não era usual encontrar crianças na Universidade. O menino tinha sete 

anos e a menina três. Eles sentavam no fundo da sala, faziam a lição de casa, e 

dormiam na carteira. Às vezes eles até participavam de algumas atividades, como 

uma vez em que eles foram à frente e traduziram uma frase para a linguagem de Libra 

para as minhas colegas. Foi uma curtição! O nosso entrosamento era muito legal, a 

minha vida era com eles! 

Por fim, me formei fonoaudióloga, fui clinicar, mas não deu certo. Fiquei seis 

meses com consultório, mas tive poucos pacientes. Além de eu não conseguir divulgar 

meu trabalho, os amigos pedagogos sempre me diziam “Iracema, seu negócio não é 

esse!”. É que eu gosto de barulho, de criança correndo, do sinal de recreio, do vozerio 

da criançada descendo as escadas. É com isso que eu vibro! Assim, deixei a 

Fonoaudiologia de lado (mas não os conhecimentos que o curso me trouxe) e voltei a 

trabalhar, até me aposentar, como professora do Estado. Fui diretora em duas 

ocasiões na minha vida. Primeiro dirigi uma escola de primeiro e segundo graus. 

Depois, no final da carreira, quando eu já era aposentada do Estado, prestei novo 

concurso público e assumi a diretoria de uma escola de educação infantil da Sabesp. 

Nas duas escolas eu tinha criança que aprontava em sala de aula para ficar comigo na 

diretoria. Porque eu acho que elas sentiam a paixão que eu sinto por elas. 
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Hoje, faço trabalhos esporádicos, dando cursos de redação e Língua 

Portuguesa para professores e profissionais liberais ou sendo chamada por 

instituições como o Sistema de Ensino Anglo, que me contrata para ajudar os 

professores a usarem o material didático que ele produz e vende para as prefeituras 

do interior. Também dou diversas palestras sobre alfabetização, de acordo com a 

teoria da psicogênese da linguagem segundo Piaget e Emília Ferrero, sobre 

psicanálise dos contos de fadas e sua utilização em sala de aula etc. 

Recentemente montei um curso de Língua Portuguesa para o DER – 

Departamento de Estrada de Rodagem. O objetivo era melhorar a escrita dos 

documentos que seus profissionais precisam redigir. Mas é claro que ninguém 

aprende a escrever em 40 horas. O que se pode fazer é jogar algumas ideias, porque 

pra mim sempre foi assim, tem que movimentar primeiro a cabeça. Nesse curso tinha 

uma moça que sofreu bullying da própria professora porque ela tinha letra feia quando 

criança. A escola, até pouco tempo, era uma coisa altamente repressora, que só 

confirmava a repressão da família. Eu sempre soube disso, mas nunca fui amiga da 

escola, sempre fui amiga dos alunos.  

Quando fui fazer Pedagogia, um dos professores logo de cara indicou um livro 

que se chamava “A Escola está Morta”. Isso em 64! Por isso, eu sempre fui muito 

crítica da escola, mesmo porque eu tinha sido modelo dentro dela e, mais do que 

ninguém, eu sei o que isso significa internamente para uma pessoa. Significa 

castração, castração total! Por que você é a primeira aluna da classe? Porque você se 

encaixou na fôrma que eles querem. Essa é a ideia que eu tenho, que o melhor não é 

aquele que sempre tira dez. Gosto do aluno mais peralta porque ele me mostra que 

está vivo, que não aceita facilmente a repressão, que é inteligente. É isso que eu 

quero! É aí que a semeadura verdeja. Quando vem aquela primeira aluninha com o 

caderno cor de rosa, cheio de desenhos de coraçõezinhos, eu logo penso “o que faço 

para subverter essa aí?”. Porque eu acho essa menina uma coitada! Exatamente o 

significado original da palavra. Ela é a bitola, não tem noção dela mesma, segue o 

modelo do que os outros querem e se esquece do que ela mesma quer.  

Por isso, para mim, a escola deveria ser outra coisa, deveria ser o lugar da 

inteligência. Mas eu acho que não tem lugar mais burro hoje em dia do que a escola, 

com gente mais ignorante. Escola para mim é eu poder sair da sala de aula, porque 

tem um sol lindo e maravilhoso lá fora, e tem uma árvore frondosa, com um monte de 

passarinhos fazendo barulho, pra gente sentar em volta. Mas eles não deixam fazer 

isso, de jeito nenhum! Por isso eu tive muito problema com pai de aluno porque o filho 

não tinha nada escrito no caderno. Os diretores, então, foram sempre meus inimigos. 

Sempre, sem exceção! Porém eu era concursada, ninguém podia me tirar dali, a 
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menos que montasse um processo administrativo, o que era difícil porque eu me 

sentia absolutamente segura sobre o que eu estava fazendo. Em escola particular eu 

não poderia dar aula, eu acho. Na verdade, dei uma vez, mas a diretora, que pensava 

como eu, acabou fechando a escola. Enfim, a escola deve ser um lugar de 

inteligência, um lugar de liberdade, de relações horizontalizadas, não verticalizadas. 

Eu sou professora, mas eu não sou mais do que o aluno. O aluno me ensina, eu 

aprendo com ele. Como professora eu ensino, é obvio, essa é minha função, mas eu 

também aprendo. E como aprendo! Saio mais gente de cada curso que eu dou!. 

Essa é a ideia que eu tenho da educação. Por isso, pensando no Laboratório 

de Humanidades, eu saía das reuniões sempre querendo mais. Eu sei que esse não é 

o objetivo do Laboratório, mas eu ficava angustiada quando sentia que o trabalho era 

muito de cada indivíduo, pois nunca se trabalhou ali, pelo menos do meu ponto de 

vista, a turma enquanto grupo. E eu ainda quero ser fiel às ideias que tenho e que são 

absolutamente românticas. Eu sou uma rousseauniana, eu acredito que as pessoas 

nascem boas. Quando você olha um bebê num berço é impossível imaginá-lo ruim. O 

olhar de uma criança é de uma pureza, de uma vivacidade, de uma bondade, de uma 

grandeza, de uma humanidade! Acho que a humanidade mais plena está na criança. 

Então, quando a pessoa se submete à educação, obrigatoriamente ela vai abrir mão 

de algumas coisas da sua individualidade, porque ela vive em sociedade. Mas eu acho 

que a pessoa abre mão porque a sociedade está errada, a sociedade é hipócrita, a 

sociedade tem muitos defeitos que são criados por causa da relação que se 

estabeleceu.  

Então eu pergunto: “existiu alguma sociedade do jeito que eu sonho?” Não, não 

existiu. Eu sou socialista. Aí você fala pra mim “ah, teve a Rússia e teve a China”. Não, 

não teve nada mais longe do socialismo que eu imagino do que a Rússia e a China. 

Não existiu nenhuma sociedade socialista da maneira como eu entendo socialismo. 

Por exemplo, eu fiquei sabendo que, numa época, 75% do PIB da Alemanha voltava 

para o povo alemão sob a forma de pagamento do seu trabalho. Quando eu vi isso eu 

pensei “isso é socialismo”. Porque a riqueza que eles produzem volta para eles 

mesmos. Só que a Alemanha é capitalista. Veja, eu não estou opondo socialismo a 

capitalismo. Eu estou opondo quase qualquer coisa a capitalismo, mas também estou 

opondo absolutamente tudo aos que se disseram socialistas.  

Quando eu falei para você que eu tive um professor que lá em 1964 indicou o 

livro “A Escola está Morta”, eu estava querendo dizer o quanto a minha faculdade de 

Pedagogia foi excelente. Não existe nada mais parecido. Primeiro porque era em 

período integral. A gente entrava às oito horas e ia até o meio-dia com um único 

professor, numa turma de 30 alunos. Depois do almoço, aula das duas às seis horas. 
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E naquele tempo não existia apostila, não existia xérox, a gente tinha que ler o livro. 

Mas não era um livro por semestre, era um livro por semana. Era um livro por aula 

porque a aula era semanal mas durava o dia todo.  

Fiz, então, um curso semelhante ao Laboratório de Humanidades coordenado 

pelo Dante. O professor escolhia um par de livros por semana e esses livros tinham o 

mesmo tema mas abordado sob pontos de vista contraditórios. Por exemplo, “Cartas 

ao Meu Pai”, do Kafka, com outro, que agora não me recordo o nome, de um filho 

escrevendo para sua mãe, sendo que a mãe fazia o papel paralelo ao do pai do Kafka. 

Veja que em 64 eu tinha 20 anos, e com 20 anos, naquela época, a pessoa era muito 

ingênua, ainda que eu tivesse me esforçado muito para chegar à faculdade, que eu 

tivesse lutado para conseguir entrar, ido mesmo à revelia. Sabe a ideia que eu tenho? 

Que eu sou um peixe em piracema. Eu tenho 68 anos e minha vida inteira foi assim, 

um peixe que nada contra a corrente. E esse cara do livro, esse filho que escreve para 

a mãe, chamava as mulheres de escarradeira, porque elas mantinham relações 

sexuais. E a gente discutia tudo em sala de aula. Depois veio “Liberdade Sem Medo”, 

um livro que fazia muito sucesso no Brasil, de um autor inglês chamado Alexander 

Neill, em contraponto com o Anton Makarenko, pedagogo russo e sua grande obra 

“Poema Pedagógico”. O Neill foi um dos primeiros que falou de liberdade dentro 

escola, uma vez que na Inglaterra as instituições de ensino eram altamente 

castradoras. Ele criou uma escola com seis hectares, dentro de um bosque, numa 

floresta linda e maravilhosa, com 40 e poucos alunos, todos burgueses, que entravam 

na sala de aula quando queriam. Já o Makarenko estava na Rússia em 1917 lidando 

com crianças órfãs por causa da revolução. Criança de rua, delinquente, que roubava 

e matava para comer. Enfim, tínhamos que ler os dois livros de uma vez e a aula 

inteirinha era como o Laboratório de Humanidades, havia uma discussão. Só que o 

professor era mais diretivo, mais participativo do que o Dante.  

Bem, eu sei que o Laboratório de Humanidades tem outra pretensão, mas às 

vezes me parecia que o Dante ficava à mercê dos acontecimentos. Não me parecia 

que ele tinha um ponto para chegar. Como coordenador, ele me parecia mais um de 

nós. Porque eu acho que ele tinha que fazer fechamentos, chamar atenção para 

algumas coisas, alguns pontos específicos, algumas correlações, mas ele não 

aproveitava as oportunidades. Isto não significa, em hipótese alguma, obter consenso 

(isto significaria a morte da proposta) mas enriquecer as discussões a partir das 

intervenções do coordenador que, obviamente, deve ter repertório mais rico que os 

outros participantes. Isso me deixou insatisfeita em vários momentos porque me 

parecia que a discussão era pobre pela falta dele intervir, participando não como mais 

um, não no mesmo nível dos demais, mas trazendo algo a mais para o resto da turma, 
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fomentando a reflexão mais ampla e enriquecendo-a além do nível que os alunos 

conseguiam entre si.  

Eu vi o Dante num Café Filosófico na TV Cultura e ali eu senti muita 

consistência nele. O que eu estou tentando apontar não é falta de competência da 

parte dele. Longe disso... Mas acho que ele tem mesmo outra maneira de ver o 

Laboratório. É que esse modelo do meu curso de Pedagogia, que já faz 40 anos, meio 

que perturbou minha participação no Laboratório de Humanidades, porque eu 

lembrava sempre daquela experiência. Claro que tinha participações muito boas, mas 

eu me centrava nele, no coordenador, e eu acho que ele tinha que entrar e explorar 

melhor os assuntos que surgiam. Na verdade, acho que eu não consegui me 

desprender da minha posição de professora, de educadora. Mas veja bem, não é que 

eu ache que ele deva ser mais condutor, acho que ele tinha que enriquecer botando 

mais fogo na fogueira. 

Tudo isso que eu estou falando sobre a participação do coordenador vale 

principalmente para o Admirável Mundo Novo. Porque eu acho que não se discutiu a 

história do ponto de vista da estratificação social. O livro foi discutido no nível dos 

personagens, enquanto pessoas, e não enquanto representantes de classe. Mas veja, 

eu não quero que a ideia dele, do coordenador valha. Eu quero exatamente isso, que 

ele pegue o que surge e enriqueça, inclusive lançando questões. E não precisa dar 

resposta de nada. No Admirável Mundo Novo cada um representava alguma coisa. 

Por que aquela personagem se chamava Lenina? Por que o Bernard, que gostava 

dela, se acovarda? Ele é representante de uma classe e é mesmo assustador. Eu vivi 

isso dentro do Crusp, quando o exército invadiu. Eu queria me enfiar num buraco, não 

queria nem saber se tinha gente morrendo... Eu não queria morrer! Foi ali que eu 

descobri o medo. É muito fácil você chamar para a bagunça se você está seguro. O 

Obama fica lá na Casa Branca e manda os caras para o Afeganistão. Assim é fácil! E 

mesmo se for para ficar só no nível da saúde, no Admirável Mundo Novo aparecem 

umas enfermeiras na hora que a Linda está morrendo. Aquilo não foi explorado! Dava 

para discutir como o profissional de saúde é totalmente manipulado... Eu sei que eu 

poderia ter falado mais, mas me contive porque eu via aqueles universitários 

jovenzinhos, rapazes e moças, que tinham dificuldades incríveis para se expressar, 

que falavam quase chorando, e eu percebia o quanto aquele momento era importante 

para eles. Se eu fosse o Dante, se eu tivesse um papel definido, eu me colocaria mais. 

Espero, conscientemente, não estar usando o Dante como bode expiatório para a 

minha participação que, reconheço, poderia ter sido maior. 

E foi por causa do volitivo que a mulherada acabou com o Zorbás no 

Laboratório. Porque ele foge ao padrão de homem que as mulheres gostam. Padrão, 
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eu estou dizendo! Aí a gente sente que cada um é mesmo o resultado da sua 

circunstância. Não tem como escapar. Então se a mulher casou com o maridinho, 

criou cinco filhos, não sei o quê, nunca saiu daquele meiozinho, ela jamais vai poder 

entender o Zorbás. A mulherada só conseguia ver o grosseiro dele, mas não a ternura, 

por exemplo, quando ele é o único que vai defender aquela mulher que deceparam, 

mesmo ele sabendo que ela não era pra ele. A gente sabe, tem certeza, que na hora 

ele defende a mulher não por interesse amoroso e sexual, mas por um afeto de ser 

humano para ser humano. E o cara que tinha dormido com ela não foi. O Bernard do 

Zorbás é o escritor. Que somos nós, não é? Somos muito mais o Bernard que o 

Zorbás. 

Mas será que eu me coloquei no Laboratório só intelectualmente? Acho que 

não, senão eu ficaria muito frustrada! Porque eu gostei muito de perceber o quanto 

algumas pessoas avançaram no processo dentro do Laboratório de Humanidades. 

Isso ficou claro em muitos depoimentos. Por isso, com certeza, eu acho válida essa 

experiência do Laboratório de Humanidades. De repente, talvez eu precisasse ter 

abdicado um pouco do meu papel de professora e ficar só na Iracema. Mas essa é a 

minha circunstância. E é difícil separar, porque eu vi aquele grupo como um terreno 

propício para semear. E eu acho que se jogou pouca semente. 
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LUÍSA 

Foi tudo muito difícil. Mas eu repetia: ‘Deus me 

ajuda, Deus me honra, Deus me justifica’, pois 

nessa hora eu já estava firme nos meus valores 

de crença. 

Em casa somos oito irmãos, três homens e cinco mulheres. Meu pai é mineiro, 

e minha mãe é pernambucana. Eu nasci em São Paulo. Meus pais vieram jovens, se 

conheceram aqui e se casaram. Eu sou a caçula. E cada irmão foi seguindo a vida. 

Nem todos seguiram carreira acadêmica, somente dois, e eu sou a terceira. Tenho um 

irmão que é da polícia militar, outro da civil, outra é copeira, outro autônomo. Faço 

graduação de enfermagem aqui na Unifesp e já sou auxiliar de enfermagem no 

Hospital São Paulo há oito anos. Trabalho à noite e faço a faculdade de dia, ou seja, 

quase não durmo. Brincadeira! Como trabalho dia sim e dia não, a gente sempre dá 

um jeito. 

Sempre quis ser enfermeira, desde pequena. Nunca tive a pretensão nem o 

pensamento de ser médica. Talvez tenha sido influenciada por ter sido uma criança 

muito doente. Eu sofria muito de bronquite e as minhas crises eram fortes. Não 

conseguia apenas ir ao hospital para ser medicada e voltar pra casa. Geralmente 

ficava internada pra tomar remédio na veia. Sofri muito com isso até meus 12 ou 13 

anos. Depois a gente vai criando imunidade, resistência, força. E sempre tive essa 

vontade de estar dentro da área saúde, mas como enfermeira mesmo, não como 

médica.  

Aí foi uma batalha! Meu ensino médio foi muito pobre, pobre de conteúdo, 

pobre de tudo. Terminei com 18 anos, agora estou com 32. Sei que não pareço. É que 

eu me cuido, sabe? Brincadeirinha... Bem, comecei a trabalhar muito cedo, entre 13 e 

14 anos, numa casa de família como babá. Aos 15 tive meu primeiro trabalho 

registrado numa lanchonete. Eu era garçonete e balconista. Depois fui trabalhar num 

escritório de uma agência de turismo em Campinas, onde morava naquela época. 

Na verdade nasci em Guarulhos. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 

11 anos e minha mãe se casou de novo, mas meu pai não. Aí fui com ela e meu 

padrasto morar em Campinas. Ficamos por lá quatro anos e depois voltamos para 

Guarulhos. Foi  quando  começou  uma  fase  difícil. Fiquei  desempregada  e  meu pai 

 

_________________ 
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ficou doente. Ele tinha diabetes, hipertensão, teve um AVC e ficou meio deficiente do 

braço esquerdo e da perna esquerda. O estado de saúde dele foi piorando, piorando, 

até falecer em 2001.  

Eu perdi meu pai com 21 anos. Foi um momento muito difícil porque ao mesmo 

tempo em que eu não estava bem, também não estava trabalhando. Foi muito difícil 

mesmo! Mas a gente supera. Nessa hora, o meu maior consolo não partiu da família, 

partiu do meu próprio coração, pois, quando se olha a pessoa que tanto se ama no 

caixão, o que conta é o que a gente fez por ela. E eu fiz tudo o que estava ao meu 

alcance. Ali percebi que não há consolo maior. Não adianta as pessoas falarem “ele 

descansou em paz”, porque eu tenho a minha crença de fé. Não falo em religião. Tudo 

que envolve alguma coisa que você crê as pessoas denominam como religião. E não é 

bem assim. Creio em Deus e não vejo Deus como religião. As pessoas que creem em 

alguma coisa, que têm alguma coisa acima delas, necessariamente não são religiosas. 

Pode ser um cantor, pode um ídolo, sei lá. As pessoas admiram, respeitam, 

reverenciam, mas ninguém fala que é religião. Michel Jackson, Madonna, não é a 

religião da pessoa. E por que Deus tem que ser religião? Mas também acho que isso é 

o entendimento de cada um. 

Voltando ao meu pai, tinha pra mim que não é simplesmente “descansou em 

paz”. Acredito em vida após a morte? Acredito. Mas o meu maior consolo foi saber que 

fiz tudo pra ele enquanto ele estava vivo, que é o mais importante. Isso foi o que mais 

consolou o meu coração. Claro que você não vai falar isso para um tio, para uma tia, 

que sabe que você é filho, filha, aí você diz “eu sei, eu sei, descansou em paz!”. Mas 

tem que seguir em frente, seguir em frente! 

Então, naquela época, surgiu a oportunidade de fazer o curso de auxiliar de 

enfermagem. Na verdade, eu queria fazer o curso técnico, porque desde aquele tempo 

já se dizia “vai acabar o auxiliar, só vai ficar o técnico”. Mas eu não tinha condições. O 

curso de auxiliar era na Vila Prudente, na Zona Leste, e consegui uma bolsa através 

do Sindicato dos Auxiliares. Foi um momento bastante complicado porque eu estava 

desempregada, vivendo só da bolsa. Era difícil eu ter dinheiro até pra condução. Eu 

recebia entre 240 ou 280 reais. A mensalidade era mais ou menos 100 reais. E 

mesmo depois, trabalhando, eu não consegui pagar o curso.  

Uma colega, que estudava comigo, me arranjou um emprego numa casa de 

repouso para fazer serviços gerais, desde limpeza até dar banho nos idosos. Era bem 

pertinho, na Mooca. Trabalhava das sete da manhã às cinco e meia da tarde, indo de 

lá mesmo para a escola, que era das seis e meia às dez horas da noite. Era bem 

puxado. Lá eu realizava várias funções e via muita exploração. Eram poucos os 

pacientes que, por ser na Mooca, pagavam bem. Na época, em 2002, a mensalidade 
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girava em torno de 1200 reais. Mas tinha muita coisa que eu não concordava. A 

alimentação não era saudável, não tinha uma fruta, uma coisinha um pouco melhor. 

Era sempre bolacha, chá e mingau. Bolacha, chá e mingau! Aquilo foi me afligindo 

porque via que o dinheiro só entrava, mas quase nada vinha para o paciente. Por isso 

acabei saindo, o que piorou ainda mais minha situação financeira.  

Nessa altura eu já não morava mais com minha mãe. Quando meu pai morreu 

e fui fazer o curso de auxiliar, acabei indo morar com minha irmã e meu sobrinho em 

São Miguel Paulista, que era mais perto da escola. Mas minha irmã, depois de 15 

anos, reencontrou um antigo namorado da adolescência, que também era divorciado e 

tinha dois filhos. Eles voltaram a se relacionar e foram morar juntos. Aí percebi que ia 

atrapalhar. Estranho, né? Desempregada, peguei minhas coisas e fui morar com uma 

amiga.  

Essa minha amiga fazia o curso comigo. Foi um tempo ruim porque fui para a 

casa da família dela e fiquei lá de favor. Eu não tinha salário, não tinha nada. Eles 

ainda me ajudavam com a condução. Lógico que começou o ciúme das outras filhas. 

“Ah, mas minha mãe está ajudando demais, minha mãe não tem obrigação!”. Aquela 

situação começou a gerar conflitos. “A Luísa é legal, mas minha mãe não tem outra 

filha”. Você tem “x” pessoas em casa e de repente chega uma que é tratada como da 

família e você nunca viu essa pessoa antes. Se pelo menos fosse um primo distante, 

tudo bem. Hoje eu entendo isso, mas na época não entendia. É até engraçado, mas 

eu só tinha 21 anos. Nunca faria isso novamente. 

Mas faltava pouco, muito pouco para eu terminar o curso de auxiliar. Foi o meu 

pior momento, o pior mesmo! Em 2002, 2003, chorei e sofri muito, porque ao mesmo 

tempo em que tinha tantos irmãos, me sentia totalmente sozinha. Às vezes dá até uma 

revolta, mas são situações da vida. Então consegui terminar o curso de auxiliar e 

pegar o certificado fazendo um acordo com promissórias. Aí voltei a morar com a 

minha mãe em Guarulhos ainda desempregada. Eu, com 22 anos, mulher, por mais 

que estivesse na casa da minha mãe, mesmo que ajudasse limpando a casa, lavando 

a roupa, eu não tinha o que fazer. A pessoa tem que trabalhar, tem que ter o seu 

próprio dinheiro. Vocês, homens, saem de casa com a carteira. Nós saímos com uma 

bolsa! Você vê a diferença?  

Foi quando me afastei da minha espiritualidade. Naquele momento de aflição 

me afastei daquilo que acreditava. Não que eu tenha deixado de acreditar em Deus, 

mas não quis mais buscar. Na minha adolescência eu frequentava uma igreja 

evangélica, mas depois que meu pai faleceu fui parando, parando... Eu ia num 

domingo, no outro eu já não ia. Aí começaram as circunstâncias. E, quando percebi, 

não estava mais. Um ano, dois anos, três anos se passaram. E pra mim foi muito 
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difícil, porque quando você tem alguma coisa em que se apoiar, quer as outras 

pessoas acreditem ou não, essa coisa motiva. Se você acredita numa força real acima 

de você, de certa forma você tem perspectiva de futuro. Isso chamo de fé, fé que as 

coisas vão melhorar. Fé é aquilo que a gente não vê, mas espera. Então, naquele 

momento, já não conseguia ver isso, não conseguia ter perspectiva de nada. Foi difícil, 

foi o pior momento. Acho que outro assim eu não passo, não passo mesmo!  

Sei que essa ausência da parte espiritual foi o que mais me afetou. Por isso 

senti necessidade de voltar pra minha crença. Eu buscava algo, não como refúgio, 

mas como uma coisa que me fortalecesse. Tem momentos que você se sente triste e 

sabe que a tristeza não vai passar. Você pode fazer o que você quiser, pode sair com 

amigos, se divertir, mas você sabe que a tristeza vai ficar. E quando comecei a 

perceber isso voltei para a igreja, não aquela da minha adolescência, mas uma igreja 

que eu nem esperava, que eu nem gostava, que nem pensava em ir.  

Aí eu comecei! Primeiro senti que o tratamento não foi por fora, foi por dentro. 

Pelo menos na minha crença. Começou a surgir o que eu tinha de bom e estava 

perdido, aquele sentimento bom de perseverança, de fé, de que por mais difíceis que 

sejam as coisas “eu consigo!”, pois uma força maior me sustenta, me cuida, me 

guarda, abre os meu caminhos, me dirige. E foi nesse momento de reencontro, em 

2003, que surgiu a oportunidade do concurso público aqui na Escola Paulista de 

Medicina, no Hospital São Paulo. 

Bem, eu ainda estava começando a voltar pra minha crença, a voltar pra casa 

do Pai. Naquele momento de aflição eu disse assim: “Deus, preciso passar nesse 

concurso!”. Porque não via nenhuma outra perspectiva. Eu era auxiliar de enfermagem 

recém-formada, já com 23 anos, sem experiência, lá em Guarulhos. Conseguir um 

emprego ali é por indicação e eu não tinha ninguém pra me indicar. Mas eu não 

desistia. Descia no centro de Guarulhos e passava em todos os hospitais entregando 

meu currículo. Perto um do outro? Perto nada! Quase 40 minutos a pé de um hospital 

ao outro. E eu ia a pé, porque mal tinha dinheiro da condução. Almoçava pastel e 

suco. Mas acho que todo mundo passou por isso, né? A gente passa mesmo!  

Currículo, currículo, currículo! E nada. “Ai Deus, esse concurso. Se a porta não 

se abrir o que vou fazer”. Naquele momento ali eu realmente me voltei pra Deus, pedi 

perdão, me humilhei mesmo. “Deus, abre essa porta”. Mas não só por necessidade 

financeira, por tudo mesmo. Eu queria de volta a minha alegria. Às vezes eu saía com 

os amigos para os barzinhos, para os pagodes da vida. Eu gostava, na hora era legal, 

era ótimo. Mas depois via que não era o suficiente. E esse foi o momento de 

reconciliação com minha crença, porque não gosto desse termo “religião”. Pra mim é 

ao contrário, religião afasta o homem de Deus, não aproxima. Mas é minha opinião! 
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E foi aí que prestei o concurso público. Um amigo pagou a inscrição, acho que 

20 reais. Tinha umas 460 vagas, e 13 mil inscritos. Então fiz a prova. Tinha a parte de 

português e a parte da enfermagem. Mas o que pegou mais foi o português. A gente 

acha que não, mas é o que pega. Coisas básicas, por exemplo, plural de palavras. A 

gente acha que sabe os adjetivos, a colocação pronominal... Enfim, dos 13 mil 

inscritos foram chamados 1600 para a segunda fase. E eu estava dentro. A crença 

começou a florescer! 

Eu lembro que na segunda fase foi o dia inteiro de provas. Era por ordem 

alfabética, de “A” a “C”, de “C” a “D”, de “F” a “G”... Das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 

11, das 11 ao meio-dia, e assim por diante. Minha prova era às 11 horas. Eu pensei 

assim: “vou descer do metrô umas 9 e meia e pegar o povo que está subindo”. Foi dito 

e feito. Comecei a perguntar na maior cara de pau. O pessoal todo subindo e eu 

“desculpa perguntar, você fez a prova do concurso?” Aí as pessoas começaram a me 

falar: “não, é uma pergunta assim, é questão aberta, dissertativa...”. “Ah, é questão 

prática, mas não é chamada oral?”. E fui parando umas quatro, cinco pessoas. E 

mesmo que as questões tenham sido diferentes, era o mesmo estilo de prova. Teve 

uma questão de estudo de caso que consegui escrever tudo. Enfim, depois de uns 15 

dias saíram os aprovados. E foi um outro amigo, porque eu não tinha internet, que 

disse: “Lu, desculpa te falar, eu não vou te enganar não, vou te falar logo, você 

passou!”. Nossa, que pulo! Eu não sabia se chorava, se ria, se louvava, se me 

dobrava. Naquele momento senti no coração a resposta de Deus. Eu abri meu 

coração pra Deus, eu me humilhei, pedi, clamei, e ali foi uma resposta. Poxa, de 13 mil 

para 1600. E depois você está dentro. Enfim, foi muito bacana porque foi rápido, muito 

rápido. A primeira prova foi no começo de novembro, a segunda foi no final de 

novembro, em dezembro saíram os aprovados, em fevereiro o exame médico, em 

março assumi. 

Então paguei as promissórias. A diretora da escola, eu não sei como, não me 

protestou. Acho que porque sempre ligava pra ela justificando. Fiquei devendo mil e 

duzentos reais. No acordo eram seis parcelas de duzentos. Mas quando conseguia 

levava pelo menos cem reais. Meio que ela disse “vou ajudar essa menina porque ela 

está se esforçando”. Graças a Deus meu nome não foi para o SPC. E, assim que 

peguei o primeiro salário, fui lá e comecei a pagar direitinho. Acho que em três meses 

quitei tudo e fiquei livre.  

Aí as portas começaram a se abrir. Você começa a se estabilizar sabendo que 

tem um trabalho concursado, começa a fazer planos, projetos. Tudo começou a mudar 

mesmo. E eu comecei a frequentar cada vez mais a igreja fortalecendo a minha fé. 

Naquela época percebi que se tivesse continuado na minha crença não teria passado 
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pelas coisas que passei. Acho que quando se tem crença em Deus existe uma certa 

educação espiritual, porque você pede a Deus, você espera de Deus uma resposta, 

uma direção. Você confia, não atropela os pés pelas mãos. Você não é ansioso, evita 

o sofrimento. E eu não evitei porque naquele momento perdi a espiritualidade. Mas 

quando voltei parece que as coisas foram se ajeitando. As pessoas dizem: “ah, não, 

isso é coisa da sua cabeça!” Não é. Não é mesmo! 

Foi aí que começou a vontade de fazer faculdade de enfermagem. Mas eu 

queria faculdade pública, porque mesmo trabalhando na Unifesp não conseguiria 

pagar a mensalidade. Nisso eu estava com os meus 25 anos. E precisava fazer 

cursinho. Inicialmente entrei no cursinho da Unifesp, o Cuja. Achei muito fraquinho, 

fraquinho porque eu não sabia nada mesmo e precisava de um cursinho que me 

desse mais respaldo. Resolvi então me matricular no COC em 2006. Lá eu chorava, 

chorava muito! Química?! Eu por acaso sabia química. Física! Eu não sabia nem que 

existia. Nem sabia que existia Pitágoras, seno, cosseno, tangente! Eu não sabia. 

Como você acaba o ensino médio e nunca ouviu falar de Pitágoras? Que diacho! É 

uma coisa inadmissível! No cursinho fiz novamente o ensino médio, de verdade. 

Literalmente. E chorava, chorava... “Deus, não vou conseguir!”. Mas eu já estava 

persistindo na igreja. 

A gente sofre mesmo. As pessoas confundem, acham que são super-heróis. 

Nós somos feitos de carne e osso. Mas Deus é bom! Ele me fez conhecer, no 

cursinho, pessoas que iriam me dar todo o suporte. Pessoas que queriam medicina, 

mas que eram totalmente humildes. Humildes! Porque geralmente no cursinho têm 

aqueles grupinhos. E conheci dois amigos especiais. Digo pra eles que quando eles 

casarem os meus filhos vão crescer com os filhos deles. São pessoas muito humanas, 

de princípios, valores, família. Um também tem a crença, é evangélico. A mãe e o pai 

são maravilhosos. A outra é católica, mas maravilhosa, tremendamente maravilhosa. 

Católica não! A Mari é espírita. Pessoa maravilhosa. A gente se deu super bem. 

Quanto à religião, nós nunca tivemos problemas. Jamais! Muito pelo contrário. 

Respeito! E eles foram o meu suporte. Eu chorava, chorava... E eles me ajudavam em 

tudo. “Lu, vem cá, é assim, assim, assim...”. Mas eu chorava e não entendia nada.  

Fiz um ano de cursinho, e não passei. Eles também não passaram. No 

segundo ano a gente continuou no COC. Depois um passou em Medicina na USP. Foi 

uma festa! Esse já é o sexto ano dele. Mas eu e a Mari continuamos. No segundo ano 

nós também não passamos. Aí falei pra ela: “ah Mari, cansei do COC. Dois anos, a 

mesma aula, as mesmas piadas. Vou pro Etapa!”. Entrei sozinha na turma de maio. Lá 

fiz mais um ano de cursinho, tentando entrar aqui ou na USP. Fazia cursinho à tarde e 
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trabalhava de manhã, das sete a uma e quinze. Era o tempo de sair do serviço e ir pra 

aula. 

Ah, esqueci! Pulei uma parte. Quando passei no concurso público falei assim: 

“agora vou cuidar da minha vida”. Eu trabalhava na Pediatria e lá tinha uma criança 

internada com uma cuidadora, que resolveu adotar a criança. Essa cuidadora é 

casada e mora com o marido num casarão com duas casas de aluguel no fundo. Uma 

estava vaga e ela me ofereceu. Por coincidência, eles moram aqui no bairro, perto do 

meu trabalho. Coincidência não! Acho que foi propósito de Deus. Enfim, fui ver a casa 

e amei. Tudo bonitinho, separado, entrada individual, água e luz, TV a cabo! “Nossa! O 

que é isso?”, eu falei. Quando a oferta é grande o santo desconfia, né? E estou lá há 

sete anos, morando sozinha, não com uma amiga, não com namorado, nada! Sempre 

sozinha! 

Aí cursei o Etapa, direitinho, seis meses, e fiquei bem mais preparada. Passei 

na primeira fase da Fuvest, fui para a segunda fase, mas por onze pessoas não fui 

chamada. Foi um momento de aflição porque as pessoas, minhas amigas, 

funcionárias aqui do Hospital São Paulo, diziam: “mas de novo! Três anos de cursinho! 

Paga uma faculdade que isso já está dando agonia!”. Mas é que eu queria uma 

faculdade boa. Elas estavam se formando na particular e eu não podia ofendê-las. “Se 

você quer se formar em qualquer faculdade, em tiririca da serra, opinião sua, vai, Deus 

te abençoe”. As pessoas não entendem que você tem uma meta. Nos três anos de 

cursinho, quando chegava o final de dezembro, na época do vestibular, era um 

tormento. “Você vai passar, né? Nesse ano você passa!”. As pessoas eram 

impiedosas. E eram esses meus amigos que me ajudavam. Quantas vezes eu não 

chorava! “Thiago, não aguento! As pessoas ficam me perguntando, dizendo que esse 

ano tenho que passar, que três anos de cursinho já é suficiente”. As pessoas não 

entendem! E eu não passei. As pessoas falavam “Ah, pelo amor de Deus, Luísa, já era 

para você estar quase formada”. As pessoas me viam e não era “bom dia”, mas ”esse 

ano você passa, né?”. Foi tudo muito difícil. Mas eu repetia: “Deus me ajuda, Deus me 

honra, Deus me justifica”, pois nessa hora eu já estava firme nos meus valores de 

crença. 

No 4º ano resolvi não fazer cursinho. Falei assim: “Mari, estou cansada, o 

material é o mesmo, se duvidar nossos filhos estudarão pelas nossas apostilas...”. 

Comecei a estudar em casa. Eu tinha disciplina porque a Mari me ajudou a organizar 

as horas de estudo por temas. Ela também não tinha passado no vestibular e aos 

sábados a gente se encontrava no Centro Cultural São Paulo para estudar. Lá é uma 

delícia, tanto pra estudar quanto pra namorar. É um lugar muito calmo, muito tranquilo. 

Passávamos o dia inteiro estudando. E pra semana fazíamos uma programação: 
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“matemática, química, inglês...”. Esse foi o ano em que mais relaxei. Nem me 

importava mais com o que as pessoas diziam. Quando ouvia “ah, esse ano você 

passa, né?” eu respondia “passo, fica tranquila bem, você vai ficar sabendo quando eu 

passar”. Eu já falava meio ironicamente pra pessoa se tocar. E foi o ano que entrei 

aqui na Unifesp! Por Deus, eu tinha zerado nos últimos dois anos em matemática. E 

matemática aqui é terrível.  

Quando foi em fevereiro, esse meu amigo que faz medicina, que sempre me 

apoia, me ligou: “Lu, não sai da fila, não desiste!”. É um amigo assim, que mesmo na 

USP, mesmo na medicina, falava comigo toda semana. Nunca perdemos o contato. 

Ele me fortalecia muito. E a família dele torcendo por mim, me acompanhando. Ele ia 

até me buscar nas provas. Amigo de verdade. “Lu, e aí, como você foi? Vamos contar 

as questões”. Amigo mesmo! “Olha, se a gente se casasse ia ser incesto”, eu sempre 

falo brincando pra ele. Enfim, foi o pai dele que viu na internet. “Thiago, a Lu passou!”. 

E eu nem sabia, porque estava sem computador. Ele me ligou no dia 8 de fevereiro de 

2010. Era um dia normal, quarta-feira, e eu estava em casa com minha irmã que tinha 

ido me visitar. “Lu, você passou na Unifesp!”. Nossa! Eu não sabia o que fazer. Eu 

tremia. Não sabia se chorava ou se ria. “Lu, vem pra minha casa agora, quero te 

pintar!”. Foi uma festa. A Mari chorou. E ela nem passou naquele ano, ela só passou 

no ano passado, na medicina do Rio de Janeiro. Cinco anos de cursinho, quase o 

mesmo tempo que eu. É que não valia a pena desistir. Nós tínhamos investido tempo 

e dinheiro. Era “ou você consegue, ou você consegue”.  

Quando passei, não falei nada pra ninguém. Eu pensei assim: “as pessoas vão 

saber”. Três anos me perguntando, três anos me procurando na lista de aprovados. 

Eles vão saber! Eu só falei pra Leda, vice-diretora da Enfermagem do Hospital São 

Paulo que tinha sido minha chefe na Pediatria. E ela chorou, chorou mais que eu. 

“Toma água!”. Ela chorava e me dava água pra tomar. Muito engraçado! A Leda 

sempre me ajudou e me apoiou muito. “Ó Leda, vou falar só pra você, eu passei”.  

Nesse ano que não fiz cursinho, em 2009, pedi pra Leda me passar pra noite. 

Trabalhando um dia sim e um dia não, teria mais tempo pra estudar. Então a Leda me 

pega, sem eu saber de nada, e pede pra uma enfermeira da Pediatria me ligar. “Luísa, 

você tem que vir aqui urgente”. Eu estava na rua. “Mas por que, Selma?”. “Você tem 

que vir, é urgente”. “Não dá agora, amanhã a gente conversa”. E quando cheguei pra 

trabalhar tinha um cartaz enorme: “Parabéns Luísa”. Bem na porta da Pediatria. O que 

a Leda fez? Ela fez uma carta de parabenização e pediu para a Profa. Maria Izabel, 

diretora de Enfermagem do Hospital, assinar, me parabenizando como funcionária. 

“Nós da equipe da Enfermagem parabenizamos Luísa, funcionária da Pediatria, por 

passar no vestibular de Enfermagem na Universidade Federal etc e tal”. Colocou na 
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intranet, na página de divulgação do Hospital São Paulo, no mural de avisos e tudo. “A 

auxiliar de Enfermagem da Pediatria passa no vestibular de Enfermagem. Parabéns, 

Luísa!”. Ela colocou e todo mundo viu. E eu sem saber de nada. Quando cheguei 

todas as minhas colegas falavam “nossa, você passou!”. Até um médico pediatra 

queria saber quem era Luísa que tinha passado no vestibular. “Ah, você que é a Luísa 

que passou aqui na Unifesp?”. Porque os médicos geralmente se formam aqui 

mesmo, mas funcionário que se forma aqui é difícil.  

Enfim, colegas auxiliares da Obstetrícia, da Retaguarda, que eu nem conhecia 

direito, vieram falar comigo. Sabe quando Deus te honra? O que as pessoas te 

humilham, Meu Deus! Depois me contaram que a Leda pegou essa carta de 

parabenização e pediu pra Selma reunir todos os funcionários do meu setor pra dizer 

que eu tinha feito uma coisa muito errada. “Ó gente, a Leda mandou essa carta aqui 

porque a Luísa fez uma coisa grave. Isso aqui é uma advertência pra ela. E eu estou 

informando pra que ninguém mais cometa o mesmo erro”. Mas quando ela leu a carta, 

todo mundo ali reunido... Nossa! Quer dizer, a Leda sabia que as pessoas 

debochavam de mim, por isso ela fez tudo isso. Como Deus é bom, porque eu não 

esperava. Depois de tanta humilhação, tanto choro, as pessoas te honrando. E quem 

sou eu? Uma auxiliar. Então foi muito gratificante. Comecei a ver a fidelidade de Deus 

na minha vida. 

E de lá pra cá foi só crescimento. Aí a minha mente se abriu. Você entra na 

faculdade, aqui abre. A mente abre, a visão amplia. Claro, quando você faz um 

mestrado, uma pós-graduação, a tendência é ampliar ainda mais, mas do jeito que eu 

era fechada em termos de conhecimento, de vida, de outros assuntos, de outras 

culturas, de tudo! As aulas de Filosofia, por exemplo, com o Prof. Dante. Nossa, eu 

tinha tanta aversão a isso! Mas quando tivemos as aulas do Dante com o Valdir a 

minha visão mudou. Eu via o Valdir falando de Platão, de Sócrates! Comecei a pensar 

que eles tinham vivido junto com o Daniel da Bíblia, no tempo de Cristo. Não está 

registrado na Bíblia, mas a gente vê pela época. “Que legal, o cara já pensava nisso”. 

Então a mente se abre. A faculdade traz isso, conhecer pessoas, professores. Me 

apaixonei. Por isso que eu o curso do livro com o Dante no segundo ano, porque amei 

a didática dele, amei a abordagem da filosofia, da reflexão. Parece que no ano 

passado o Dante já não deu mais aula pra Enfermagem. Uma pena! O Valdir é ótimo, 

mas o Dante tem uma coisa dele, pessoal. Pra mim ele deu muitas aulas. E o curso do 

livro foi fantástico.  

Eu li o livro. Lógico que gosto de livro, de teatro, de cultura. Eu vou à igreja, sou 

crente, mas não... Bem, nem tudo me é lícito, mas as coisas que estão aqui são pra 

desfrutar, pra fazer você crescer. Nossa, quando li Admirável Mundo Novo eu falei 
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“não vou gostar”. Mas é tão suave a abordagem, tão sublime, que você começa a 

entender. Bem, jamais ia ler um livro como a gente fez lá. Não precisava ser o 

Admirável Mundo Novo, podia ser outro mais simples. De você entender os 

personagens, o que o autor quis dizer, o que ele quis refletir, criticar, o que ele quis 

mostrar do contexto histórico. E se o personagem é assim, como é no mundo de hoje. 

Nossa, foi uma coisa surreal trazer os personagens da ficção para o mundo em que a 

gente vive. E as discussões que nós tivemos! Foi uma coisa que me admirou muito, 

muito mesmo.  

O Laboratório realmente só ganhou o meu respeito, porque tirou todos os meus 

preconceitos, preconceitos de verdade, conceitos não formados, pré-conceito. Porque 

eu achava que tudo o que dizia respeito à filosofia era totalmente longe de qualquer 

viés de espiritualidade. E não, de forma alguma. Porque, por exemplo, no Laboratório 

tem as discussões, mas você também trabalha a parte espiritual. Não é defendendo a 

religião, isso que eu achei bacana, você não defende a religião, você não defende 

uma crença pessoal, mas você reconhece que isso faz parte do ser humano. 

Interessante porque fiz a eletiva com o Valdir esse ano, no mês passado, a disciplina 

de espiritualidade, porque eu já tinha puxado esse viés do Laboratório e eu falei “vai 

ser bacana”, e foi mesmo. Só confirmou os valores que eu já tinha, porque o Valdir 

arrebentou!  Ele é muito bom, ele traz umas reflexões! Não é discutir religião, o 

catolicismo, o espiritismo... Não é colocar no paciente um crucifixo, um óleo ungido, 

um lenço santo, uma vela, um terço, não é essa a discussão, mas o que a 

espiritualidade pode influenciar na saúde e na doença do paciente. O que leva o 

paciente no leito, no fim, começar a refletir sobre os seus valores de crença, sua 

religião. Ter um consolo, sentir um consolo. Foi maravilhoso! Hoje sei que valeu a 

pena passar por quatro anos de cursinho, porque eu jamais iria ver isso numa 

faculdade particular, nunca! Ainda se fosse uma São Camilo... Aqui na Unifesp você 

tem toda uma bagagem. Claro que você não pode pegar tudo, porque a graduação 

consome grande parte do tempo, das oito às cinco da tarde. Você faz essas aulas na 

hora do almoço, nas eletivas, mas, ainda assim, a faculdade oferece um leque de 

disciplinas que permite ir pincelando aqui, pincelando ali, retendo aqui e 

acrescentando ali coisas que nos tornarão pessoas melhores e mais fortes, porque a 

faculdade vai tirando crenças, vai tirando coisas que a gente achava que sabia, 

achava que estava certo. 

Voltando para o Admirável Mundo Novo, eu achava um absurdo os 

personagens. Um absurdo! E na primeira semana foi difícil aquela diferença. Não me 

lembro muito bem, mas tinha a classe elevada, os alfas, e a classe que já nascia 

rebaixada, desde a fecundação. Não tinha ascensão. As discussões no Laboratório 
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ajudaram muito a partir da segunda ou terceira semana, quando comecei a entender 

melhor a questão do livro. A gente começa a discutir e trazer os personagens para a 

nossa vida. Por que o Selvagem era assim, quantos “selvagens” ainda têm no mundo, 

o que levou o autor escrever isso há cinquenta anos, a ter uma visão do que iria 

acontecer lá na frente? Uma coisa que se você lesse o livro sozinho você jamais teria 

o mesmo entendimento. 

Quando a gente lê os livros pro vestibular, pra Fuvest, porque eles pedem seis 

ou sete livros mais ou menos, você lê autores de peso como Camões, Eça de Queiroz, 

Machado de Assis, e por mais que a gente tenha treinamento de leitura nas aulas de 

literatura, não chega nem perto do que a gente tem no Laboratório. No Laboratório 

você desmembra, pega o quebra-cabeça que está todo montadinho e espalha. “Por 

que essa peça encaixou com essa? Vamos discutir?” Não tem resposta certa, mas 

“vamos discutir?” E vai montando, montando com a opinião de todas as pessoas. Você 

vai construindo reflexões suas a partir de reflexões de outras pessoas. As pessoas vão 

falando e aí você vai retendo. “Não concordo, pode ser, talvez...”. Aí você molda a sua 

opinião. Eu percebi isso. “Bacana, isso é verdade”. “Não, exagerou, viajou na 

maionese”. “Faz sentido, foi bacana”. Você vai construindo, vai fortalecendo, vai 

tirando os “pré-conceitos” e formando os conceitos, os seus conceitos!  

No Laboratório você começa a ter uma visão do outro. Algumas pessoas que 

faziam comigo e eu conhecia, quando falavam, eu pensava assim: “nossa, nunca 

imaginei que ela pudesse sentir isso!”. E você conhece a pessoa há dois anos! 

“Nossa, isso saiu dela?”. E ali você se sente à vontade, porque ali não há o certo, não 

há o errado. Você tem liberdade, abertura pra dizer o que pensa e o que acha. Às 

vezes aquilo que pra você parece errado, pode ser o certo. O certo, o errado, o mais 

ou menos, o talvez, o gostei, o concordei, o não concordei, tudo vai somar pra você 

refletir, tudo vai somar pra você ter a sua própria reflexão, e enfim poder também falar, 

porque a gente sempre espera o outro começar. “Vou deixar o outro falar, vou deixar 

dois, vou deixar três. Agora eu vou falar!”. E o Dante é bem aberto. “Você!” “Você já 

falou!” “Você!”. Ele tem essa sensibilidade de realmente fazer o Laboratório render. 

Gostei muito, muito, muito mesmo.  

Hoje, mesmo que eu leia um livro menos complicado, qualquer livro que eu 

leia, a minha leitura vai ser diferente. Depois do Laboratório você não lê mais como lia 

para o vestibular. Você começa a entender. Mas é porque o Dante provoca! Ele faz 

essa provocação, uma provocação no sentido positivo, ele provoca, ele cutuca, ele 

espeta, e você tem que reagir. E cada um reage da forma que consegue reagir. Foi 

muito bom! 
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E o Laboratório também me ajudou no trabalho. Posso não saber explicar com 

palavras, mas ele me ajudou sim, principalmente com a reflexão. Isso é hilário, coisas 

que eu nunca percebia. Ver as coisas de outra forma. Acho que eu era muito 

quadrada, de opinião muito própria. Não que eu não respeitasse a opinião dos outros, 

mas não queria nem muito ouvir. Como posso explicar? Achava que a opinião do outro 

poderia não me acrescentar muito. Era assim: “você tem sua opinião, a opinião é sua, 

eu respeito”. Mas no Laboratório não! Você começa a refletir. “É mesmo, né? Eu não 

concordo não, mas talvez...”. Começa a mexer com você e você começa a ouvir as 

outras pessoas também. Eu saía de lá e os assuntos vinham à tona. Os assuntos 

saiam do livro e vinham para o meu cotidiano, para a minha vida. Uns contavam as 

experiências dos filhos, de um amigo, da vida. E eu trazia para a minha própria vida e 

pensava que as minhas atitudes em certas situações do passado talvez fossem 

diferentes se eu tivesse ouvido tudo aquilo antes. “É mesmo, já passei por isso, já 

aconteceu comigo”. Aí você passa a ver a situação com outros olhos. “Mas é mesmo, 

gente, eu não tinha percebido”. Você começa a ver a opinião dos outros como uma 

coisa que pode acrescentar positivamente. Não tem pessoa que cresce sozinha, 

ninguém se desenvolve sozinho. Quem pensa que se desenvolve sozinho deveria ir 

para uma ilha. Um magnata compra uma ilha no Caribe e fica lá sozinho. Você 

começa a pensar assim: “não sou uma ilha, não sou um ponto no mundo”. Ajuda, 

ajuda pra caramba! 

Eu gostei muito! O Laboratório faz você tirar o egocentrismo. Ele ajuda a tirar o 

orgulho, a perceber que a gente nem sempre tem razão. Que não é só a minha visão. 

A pessoa até acha que respeita a opinião do outro. Respeita nada! Se você não está 

aceitando você está respeitando? Vamos falar a verdade? É orgulho, é prepotência. 

Você então passa a refletir que a opinião do outro pode ajudar, pode somar. Você 

pode não concordar, mas você pensa no que ele falou. De alguma forma ajuda você a 

refletir. “Ele viajou na maionese! Mas o que ele falou mesmo? É, pode ser, pode 

ser...”.  

Mas o problema é o tempo. O terceiro ano da faculdade é um dos anos mais 

corridos, porque é muito estágio. A gente faz estágio de manhã e tem aula à tarde. Por 

exemplo, o estágio é sobre saúde da mulher. E à tarde tem aula de outras disciplinas. 

Então você tem que dar conta do estudo da saúde da mulher, além das matérias da 

tarde. É assim, não para. É isso que atrapalha. Mas eu gosto de ler. Até fiquei com 

vontade de estudar filosofia. Não faculdade de filosofia, mas algum curso que me 

ajudasse a aprofundar. Até falei com uma amiga que faz Direito na FMU. “Nossa, 

Glória, estou tendo uma aula lá sobre um livro, o Admirável Mundo Novo, que é uma 

história muito maluca”. Com o Laboratório a nossa percepção de leitura muda muito! E 
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comentei com ela que queria muito estudar filosofia, fazer algum curso à tarde. E 

talvez eu consiga fazer o Laboratório no ano que vem, porque o quarto ano é mais 

tranquilo. Você fica só de manhã no hospital e à tarde é livre pra fazer o TCC. 

No Admirável Mundo Novo era totalmente ao contrário, né? Quanto mais você 

namorava, quanto mais participava de orgias, e não se prendia a ninguém, era o ideal. 

Se prender a alguém era totalmente contra os valores. Meu Deus do céu! Foi um livro 

meio chocante. Na primeira semana fiquei muito chocada, mas depois comecei a 

entender a partir do que as pessoas falavam. “Ah, tá, é verdade. É uma crítica pra 

fazer você refletir sobre o modo como nós estamos agindo, né? E como nós podemos 

colaborar para que isso se torne real ou não”. Aí você começa a ver o seu papel na 

sociedade, a perceber como que você trata um servente de limpeza, como você trata 

um professor, um docente. Com o docente você levanta a cabeça e cumprimenta. 

Com o lixeiro você atropela e não pede nem desculpa. A gente começa a pensar, 

sabe? E a se tornar pessoas melhores. É muito gratificante. 

E minha relação com os pacientes melhorou. Não somente pelo Laboratório, 

mas também. Depois que entrei na graduação aprendi a treinar a escuta. Aquilo que 

antes parecia só queixa do paciente você passa a perceber não só como reclamação, 

mas que ele está se abrindo, está desabafando, tendo um momento de anseio. Você 

começa a pensar: “o que posso fazer para melhorar?”. Isso aconteceu desde o 

primeiro ano, quando o professor Dante e o professor Valdir falavam sobre a filosofia, 

e já comecei a ver isso. A gente pode nem perceber tanto a mudança, mas em certas 

situações a gente de repente se lembra e fala “nossa, mas isso eu vi com o professor”. 

Que nem a espiritualidade com o Professor Valdir. Foi uma aula que meu Deus do 

céu! Eu falei assim: “Deus, não quero nem esquecer o que aprendi nessa eletiva”. 

Porque é tão bom você ver o paciente e saber que a espiritualidade pode ser um fator 

decisivo para vida dele. Porque a gente é muito mecânico, né? “A veia, o soro, a 

sonda. Entubar, tirar febre, cirurgia”. Aí você para tudo e diz: “Olha o paciente! O 

paciente está quieto, não fala nada. Por que ele está quieto? Alguma coisa está 

preocupando ele?”. Coisa que você não parava, não percebia. Então você começa 

tentando escutar. “Seu João como é que tá, seu João? Pelo amor de Deus, hein, fala 

mais que tudo e hoje!”. Você começa a olhar o paciente mesmo, e não só pra tudo 

aquilo que está rodeando. “Ah, eu estou chateado, o meu filho não veio me ver 

ontem”. Aí você começa a trabalhar. “Calma! Foi um imprevisto”. Você continua dando 

assistência sem se esquecer das demais coisas. Isso me ajudou bastante. E olha que 

eu já era auxiliar de enfermagem. Melhorou mesmo! 

Mas ainda não sei quais são meus planos depois de formada, por onde seguir. 

Na Enfermagem a gente tem as paixonites. Em cada estágio você se apaixona. Não 
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sei se vou para a Saúde Pública... Eu gosto muito de povão, de pessoas. 

Neonatologia? Que é o que está me apaixonando agora. Acho que o 4º ano é a reta 

que faz a gente decidir. É quando passamos por disciplinas como a UTI e a Cirurgia. 

Mas descobri uma coisa que amo e que nem falei ainda. Você precisa incluir. É a 

Linguagem Brasileira de Sinais, LIBRAS. Amo! Em 2009, quando teve aquele curso de 

capacitação do Hospital São Paulo, cursei o básico. E nem imaginava que iria me 

apaixonar tanto. Depois fiz o intermediário, fiz outro curso com um professor que 

conheci na igreja, e agora estou fazendo o avançado. Estou amando LIBRAS, 

amando! É muito importante, porque é difícil um paciente surdo se comunicar. E eu já 

usei com um paciente. Fui ao Hospital Vermelhinho, lá na Zona Norte, interpretar. Um 

casal de surdos que conheço engravidou e o parto foi prematuro. O bebê nasceu com 

32 semanas e como o pulmão dele ainda não estava desenvolvido ele teve que ficar 

internado. A mãe pegou alta, mas ninguém conseguia explicar pra ela o porquê da 

criança ficar internada. Aí o marido me mandou uma mensagem: “intérprete Luísa 

urgente”. Fui lá e expliquei tudo direitinho. 

Eu já tenho amigos surdos, e como eles sofrem! Lá na igreja que frequento tem 

um grupo deles. Só depois que aprendi LIBRAS aqui é que me aproximei. Antes tinha 

vergonha, porque não sabia como me comunicar. Agora estou fazendo o avançado 

com a Natália Romeiro. Ela dá aulas no Brasil inteiro. Também faço um curso de 

teatro e de contadora de histórias em LIBRAS, pois o surdo, além de sentir a música, 

ouve pelas nossas mãos. Estou adorando, tanto que o meu TCC será sobre LIBRAS. 

Em 2002, quando o Lula oficializou a língua de sinais, o Brasil passou a ter duas 

línguas, o português e a Língua Brasileira de Sinais. Pra nós, ouvintes, é o português. 

Para os surdos, LIBRAS e português. Isso foi uma grande conquista. A cultura surda 

há 20 anos era totalmente inexistente. De 2002 pra cá tudo começou a crescer.  

O meu interesse em LIBRAS é ajudar. Não penso em ganhar dinheiro com 

isso, sendo uma interprete profissional. Pode acontecer, mas no momento esse meu 

trabalho com o TCC é pra difundir essa ideia aqui na Unifesp, porque é uma vergonha 

que uma instituição federal não se preocupe com os surdos. O tema do meu trabalho é 

“LIBRAS, uma ferramenta de comunicação em enfermagem”. Eu pretendo focar nos 

docentes da Enfermagem para verificar o conhecimento que eles têm da Língua 

Brasileira de Sinais, suas opiniões a respeito, o reconhecimento da importância etc. E 

já aconteceu de eu usar LIBRAS aqui na Unifesp. Uma amiga minha me chamou 

porque um paciente do Graac, surdo, com linfoma de Hodgkin, apresentava um 

quadro forte de alergia. Ele passou no pronto-socorro e eu consegui ajudá-lo 

explicando tudo o que ele sentia. Também traduzi pra ele as orientações da médica. 

Enfim, estou estudando LIBRAS para isso, para ajudar e para divulgar. 
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Eu não sei se gosto de ajudar desde pequena. Eu não me lembro. Mas sempre 

quis ser enfermeira. Ficava fascinada pelo cheiro das injeções que eu tomava. Eu 

gostava de sentir aquele cheiro de álcool, de remédio. Eu não tinha medo. Acredita 

que com seis ou sete anos eu já tomada injeção sozinha? E ficava olhando. Até hoje 

tenho que olhar. Minha mãe nem me segurava mais. Não sei explicar, não sei mesmo. 

Foi uma coisa que em mim foi crescendo. E é estranho porque eu não queria 

medicina, queria enfermagem. Porque tenho muitas amigas que tinham a Enfermagem 

como segunda opção. Mas eu não. Eu sempre falava “ou é Enfermagem ou é 

Enfermagem. Ponto final”. Acho que é vocação, sei lá. Alguma coisa Deus tem pra 

mim, vamos ver! Mas LIBRAS foi uma paixão, um talento despertado. E já sei 

interpretar música, direitinho. É muito bacana, muito legal. Mas vê se aprende 

LIBRAS, viu? Pesquisa na internet “Natália Romeiro”. Não é difícil não. 
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LAÍS 

A espiritualidade acaba sendo o meu centro, 

embora eu não pretenda misturar as coisas. 

Eu nasci em 1982, aqui mesmo em São Paulo. Sempre morei em um bairro 

próximo e por causa disso vivia passando pela região. Hoje isso me chama atenção, o 

fato de que sempre tive muita curiosidade de saber que lugar era esse, um lugar verde 

e branco, com uma intensa circulação de pessoas. Num certo momento da vida, 

porém, por causa do avô do meu primeiro namorado que se tratava aqui, fiquei 

sabendo qual era o hospital. “Nossa! Eu vim trabalhar justamente nesse lugar que 

desde a infância eu prestava tanta atenção”, eu me pego às vezes pensando. 

Entretanto, a minha trajetória profissional não começou na área da saúde, 

porque eu sempre quis ser professora. Quando era pequena adorava brincar de 

escolinha com as meninas, mas de todas as minhas amigas somente eu mantive essa 

vontade de lecionar, tanto que meu colegial foi técnico, fiz o antigo Normal, que na 

minha época era chamado “Magistério”. 

No Magistério, logo de início comecei a trabalhar. Quem me contratou foi a 

mãe de uma colega que era dona de uma escola de educação infantil. O meu primeiro 

emprego foi aos 15 anos, com registro assinado em carteira e tudo. E como era uma 

instituição de educação oriental, muito formal e séria, a diretora fazia questão que 

todos me chamassem de professora. Mesmo bastante nova, já comecei alfabetizando 

crianças. 

No início foi bem sofrido, apesar de que todos me ajudaram bastante e acho 

que me saí bem. Mas no final do ano o teto da escola desabou. Eu fechei a porta de 

um armário e ouvi um estrondo na sala de baixo onde ficava o piano. Foi traumático 

porque a gente tinha acabado de sair daquele espaço. A diretora decidiu, então, sair 

imediatamente da casa. Mudamos para o apartamento dela, uma coisa a princípio 

provisória enquanto procurávamos outro lugar. Mas não teve mesmo jeito, até o final 

do ano não conseguimos outro imóvel, a dona considerou aquilo um sinal, não quis 

mais, fechou definitivamente a escola. 

Fui então desempregada para o segundo ano do Magistério. Ansiosa, falando 

muito  daquilo, querendo  continuar  dando  aula, facilmente  alguém me arrumou outra  

 

________________ 
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escola que, por coincidência, ficava ao lado da casa da minha avó, casa em que eu 

praticamente cresci. No terceiro ano, porém, troquei novamente de emprego até que 

intempestivamente, no final do ano, resolvi largar tudo, inclusive o Magistério. 

É que eu não aguentava mais arrumar briga com as freiras, era um martírio. Eu 

estudei na mesma escola de freiras desde a pré-escola e sempre discordei muito 

delas. Foi quando a minha melhor amiga, que também cursava o Magistério, decidiu ir 

morar em uma cidade litorânea. E eu, mais do que de pressa, resolvi ir junto. Naquela 

época corria o boato de que o Magistério não valeria mais, que seria preciso cursar 

Pedagogia. Nós ficamos desanimadas, desanimadas com essa perspectiva, 

desanimadas com o mesmo discurso de sempre das freiras, ao mesmo tempo em que 

crescia em mim a vontade de sair de casa. Então, fomos morar juntas. 

Na época, não considerei uma decisão assim tão maluca, como tantos me 

diziam, pois na verdade, ao terminar o 3º ano também concluí o ensino médio. O                   

4º ano seria para finalizar o Magistério. E fui para fazer faculdade, além de já estar 

contratada por uma escolinha de lá. Só que não ia cursar Pedagogia, como era de se 

esperar, me matriculando em Letras. Sei que tem muito da minha mãe nessa escolha, 

porque ela era professora de inglês e eu pretendia depois me tornar, além de 

professora, tradutora-intérprete. Toda essa aventura, no entanto, não deu certo, pois 

eu era muito nova para encarar uma mudança tão radical. Além disso, havia saído de 

casa e meus pais continuavam me bancando. A faculdade também era muito diferente 

do que pensava, apesar de ter gostado muito das aulas de literatura e de latim. Para 

agravar ainda mais a situação, não estava dando certo morar com minha amiga, 

éramos afinal bem diferentes e para completar, eu tinha acabado de conhecer meu 

primeiro namorado, sendo que ele, naturalmente, ficou por aqui. Resumindo, foi um 

tormento! Depois de uns três meses tomei uma nova decisão radical, vim embora sem 

sequer trancar a matrícula da faculdade. 

De volta para São Paulo, sem estudo e sem trabalho, fiquei decidindo o que 

fazer. Não sei bem porque, mas nesse tempo me desesperancei com a ideia de ser 

professora. Também nessa época meu pai lecionava em uma Universidade e eu 

poderia ganhar uma bolsa de estudos. Aproveitando a oportunidade, resolvi mudar 

para a área da saúde, que tinha, em minha opinião, os cursos mais concorridos e mais 

caros e que imaginava nunca ter condições de pagar ou passar. Em dúvida entre 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, na hora de escolher pesou o fato de que 

minha professora de Psicologia no Magistério havia sido também uma das minhas 

primeiras professoras. Na época eu ficava “ah, minha primeira professora!”, me 

apaixonando pelas aulas de Psicologia. Mas ela vivia botando um terror: “Ah, o curso é 
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muito, muito difícil! Tem que estudar a madrugada inteira”. De alguma forma, porém, 

aquilo me atraiu, tanto que resolvi fazer Psicologia. 

Na hora do vestibular, acabei prestando tanto na faculdade que meu pai dava 

aula quanto em uma faculdade tradicional do meu bairro, passando nas duas. 

Contraditoriamente, optei pela universidade do meu bairro, que era uma das mais 

conceituadas no ranking entre as melhores faculdades de Psicologia de São Paulo. 

Assim, o que me fez escolher foi mesmo a tradição, ainda que em 2000, ano em que 

eu ingressei na faculdade, começou um escândalo financeiro que culminou com o 

fechamento dessa Universidade.  

No curso de Psicologia eu me encontrei de verdade. E sinto que nunca deixei a 

área de educação, mesmo porque durante a faculdade eu dava aulas de inglês, por 

exemplo. Também sempre mantive o desejo de um dia fazer o mestrado e voltar a 

lecionar. Mas como tinha que pagar integralmente a faculdade, mais do que depressa 

precisava arrumar um emprego, que dessa vez não podia ser em escola de educação 

infantil, já que não estava cursando Pedagogia. Procurei, então, em qualquer área, até 

para vendedora de shopping eu me candidatei.  

Acabei sendo contratada como estagiária de Psicologia numa agência de 

empregos, uma multinacional na área de Recursos Humanos. Durante quase um ano 

eu nem pensava direito, digitando currículos no banco de dados da empresa, até que 

esse departamento fechou e fui realocada. Como estagiária, passei a receber os 

candidatos, fazendo triagem e seleção. Começou aí minha carreira de sete anos em 

Recursos Humanos, cinco anos da faculdade e mais dois anos depois de formada. 

Nesse meio tempo fui mudando de empresa, sempre trabalhando em recrutamento e 

seleção, até que comecei a ficar bastante descontente, porque afinal eu não fazia 

Psicologia, com essa veia para a educação, para trabalhar no meio corporativo. Isso 

me deixava muito frustrada, embora não tivesse outro jeito porque até hoje os únicos 

estágios que remuneram melhor dentro da Psicologia são mesmo em Recursos 

Humanos.  

Na verdade, quase pedi demissão quando estava no quarto ano da faculdade 

para viver de estágio na área clínica, minha opção na faculdade. Só que uma amiga, 

que foi minha primeira chefe naquela empresa onde eu digitava currículos, estava 

trabalhando numa das maiores consultorias de RH do mercado. Eu queria muito sair 

de Recursos Humanos, mas quando surgiu essa oportunidade acabei cedendo. 

Cheguei até a faltar na primeira etapa do processo seletivo, mas minha amiga que eu 

respeitava demais insistiu muito e conseguiu reagendar a entrevista. E passei na 

primeira fase da seleção, passei na segunda, fui passando. “Gente, eu não quero mais 

isso, eu não quero!”. Mas fui contratada. Além disso, como não era para trabalhar 
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apenas com recrutamento e seleção, me deixei levar. No fundo tinha a ilusão de me 

encontrar lá dentro, pois afinal era a empresa dos sonhos de muita gente e eu também 

iria trabalhar na área de projetos, fazendo pesquisa de clima para grandes empresas, 

o que era bastante interessante. “Se não der certo”, eu pensava, “fico só um tempo e 

saio”. E foi mesmo o que aconteceu. 

Realmente lá eu conheci outro mundo, o mundo das grandes corporações. 

Foram dois anos muito importantes na minha vida profissional, não posso negar. Eu 

viajava muito e cheguei a fazer pesquisa de clima, por exemplo, para grandes órgãos 

do governo, trabalhando em instituições que jamais imaginei um dia ter alguma 

inserção. E pesquisa de clima tem tudo a ver com a Psicologia, pois nós podíamos 

propor intervenções de acordo com os resultados da pesquisa. É claro que eu fui 

ficando seduzida por aquele meio, embora no fundo soubesse que aquilo não era pra 

mim. As pessoas queriam promoção, se sentiam motivadas, enquanto eu me 

boicotava, me apagava lá dentro. 

Então, após pensar muito, resolvi sair dessa empresa. Quando minha chefia 

ficou sabendo dessa decisão me propôs mudar de departamento. Eu não precisaria 

viajar tanto e ficaria responsável pelo RH de uma unidade de negócios da empresa. 

Achei interessante, além do que seria promovida. Aceitei e fiquei mais oito meses 

nessa função. Acabei assumindo tudo sozinha, porque minha coordenadora teve 

sérios problemas de saúde. Foi um grande desafio, um desafio que superei, tanto que 

minha vida profissional deu uma guinada depois disso.  

Continuei aprendendo muita coisa por lá e cada vez ganhando mais 

responsabilidade, mas não era mesmo isso o que queria para mim, tanto que cheguei 

ao meu limite. Em 2008 pedi demissão. Como morava com os meus pais, e até hoje 

moro, era o momento em que ainda poderia me arriscar. Fiquei desempregada, 

procurando emprego, sem saber o que poderia acontecer por mais de oito meses. Eu 

dava aulas de inglês para ganhar algum dinheiro até que no começo de 2009 uma 

amiga daquela empresa, que antes tinha trabalhado aqui na Universidade, me indicou 

para trabalhar em um dos departamentos do hospital.  

Depois de um tempo, quando abriu um processo seletivo, fui selecionada como 

estagiária neste departamento. Seriam apenas algumas horas por semana a fim de 

conhecer, ajudar e ganhar experiência, não havendo perspectiva de contratação. Em 

poucos meses, porém, a pessoa que eu auxiliava no hospital resolveu sair, ficando a 

vaga em aberto. Não sei bem como isso aconteceu, só sei que depois de uns meses a 

coordenação me chamou e disse “Olha, nós estamos percebendo o seu trabalho. 

Você não quer trabalhar com a gente?” Então fui contratada e estou, desde então, 

trabalhando no hospital. 
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Paralelamente a tudo isso, depois de formada, não quis me afastar da área 

clínica. Mesmo envolvida com Recursos Humanos, resolvi me matricular num curso de 

especialização, uma modalidade de atendimento clínico para pessoas com grave 

sofrimento mental, mas que não necessariamente precisa estar dentro de um 

consultório para acontecer, geralmente os atendimentos acontecem no cotidiano da 

pessoa. Eu nem sabia direito o que era, mas como não queria estudar nada 

relacionado a Recursos Humanos, esse foi o caminho que encontrei para não me 

desligar dos estudos e do atendimento clínico. O curso durou dois anos, exatamente o 

período em que trabalhei naquela última empresa. Trata-se de uma modalidade 

diferente de atendimento, direcionada a pessoas que enfrentam graves sofrimentos 

psíquicos, como esquizofrenia, paranoia, que não conseguem circular no meio social. 

Eu me encontrei nisso, tanto que durante o curso sofria demais querendo logo poder 

trabalhar com isso, mas eu ainda não estava preparada para pedir demissão e 

assumir a escolha pela clínica. 

Mas as coisas foram dando muito certo. Depois que entrei no hospital consegui 

também fazer o meu primeiro estágio daquela especialização que, coincidentemente, 

fiz aqui mesmo na Escola, pois havia uma parceira entre a Universidade e a instituição 

em que eu realizava o curso. Foi mais ou menos nesse momento que começaram as 

cobranças no meu trabalho quanto a uma pós-graduação, já que esse curso não é 

reconhecido pelo MEC. É que havia começado um curso de Residência e, se eu 

quisesse ser preceptora, teria que me especializar. Eu tinha sim muito interesse, 

justamente pela questão da área da educação que sempre me fascinou. Então tive 

conversas com minha coordenação e como eu já pensava em fazer mestrado, era 

chegada a hora. 

Foi assim que comecei a pesquisar um caminho para ingressar no mestrado 

aqui na Universidade. Primeiro fui para a Psiquiatria, que não deu certo. Eu estudo 

psicanálise e a Psiquiatria daqui me parecia mais organicista. Por isso, não vi uma 

possibilidade para mim. Aí alguém me falou da Saúde Coletiva, que eu nem sabia 

direito que existia como departamento. Fui me informando e a secretária me passou a 

grade de cursos e disse que se tivesse vaga eu poderia me inscrever e frequentar as 

disciplinas que me interessassem. E o que mais me chamou atenção foi o título 

“Laboratório de Humanidades”. Confesso que na época estranhei o título da disciplina, 

“como assim Humanidades?”, eu pensava. Estava um pouco desanimada em não 

conseguir achar interlocução com a Psicanálise na Escola... Mas algo dessa coisa de 

Humanidades me chamava atenção... Achei bem esquisito, mas também fiquei 

bastante curiosa e resolvi arriscar! 
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Nossa! Levei um susto assim que cheguei ao Laboratório. Foi surpreendente! 

Eu não sabia o que era. Não sabia da proposta, nem das leituras, da literatura, não 

sabia de nada. Eu fui ao primeiro encontro em que o Dante explica tudo e fala da 

metodologia. Fiquei de queixo caído, pasma! “O quê? Como existe isso aqui dentro da 

Escola e a gente nem fica sabendo?”. Na verdade, eu estava desesperançada com a 

pesquisa qualitativa por aqui, não via ou não sabia muito por onde ir... 

Enfim, o Dante explicou como funcionava o Laboratório e abriu para as 

pessoas falarem. E eu nem consegui falar direito. Só falei que estava ali por acaso, 

que tinha escolhido a disciplina sem saber o que era, mas que percebi que tinha 

acertado em cheio. Foi isso mesmo, acertei em cheio até por conta do meu vínculo 

com a literatura, da minha vontade, lá atrás, de fazer Letras, da minha mãe que vivia 

lendo dentro de casa. E a primeira leitura, com que me deparo, foi justamente 

Admirável Mundo Novo, um livro que eu sempre quis muito ler. 

Nessa época, eu tinha descoberto uma prova de titulação. O Conselho Federal 

de Psicologia, de tempos em tempos, faz essa prova para que os psicólogos que 

tenham pelo menos dois anos de experiência numa determinada área possam obter o 

título de especialista. Então, fui para outra cidade realizar a prova com o Admirável 

Mundo Novo nas mãos. Uma titulação naquele momento era tudo o que eu precisava, 

pois com certeza facilitaria muito as coisas quanto ao meu desejo de ser preceptora. 

Foi dito e feito! Na ida fui estudando loucamente, tanto que passei, passei raspando, 

mas passei. Já na volta, depois de tanto estresse, pude ler prazerosamente a viagem 

toda.  

Engraçado que eu sempre me identifico com esse tipo de leitura meio futurista, 

mas que tem a ver com o que a gente vive hoje. Na graduação, no meu TCC, eu falei 

um pouco sobre práticas alternativas à Psicologia, escrevendo um capítulo sobre a 

modernidade e a pós-modernidade, e como as terapias alternativas eram vistas nesse 

contexto. Eu me lembrava muito disso, lendo o livro. No Laboratório eu só ficava 

pensando: “Como não descobri isso aqui antes!”. E tive muita sorte de entrar 

justamente naquele semestre, porque o Admirável Mundo Novo foi, para mim, revisitar 

coisas que sempre tive muito interesse em estudar. Por isso, quando fiquei sabendo 

da sua pesquisa quis contribuir. Sabe como eu me sinto? Que o Laboratório foi um 

respiro, que ele fez toda a diferença.  

Ir para o Laboratório era o momento de sair da mesmice da vida e da rotina. 

Por mais que minha área não seja tão rotineira, sempre acaba sendo um pouco... 

Fiquei muito identificada com o LabHum e me senti muito acolhida pelo grupo. Lá pude 

discutir coisas que já pensava, mas que não encontrava interlocução nos espaços que 

circulo. Isso também é uma coisa que me atrai muito no LabHum, o fato de que nele a 
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discussão não se vincula a um único enfoque. No meu círculo de amizade e nos 

demais grupos que participo é sempre “A Psicanálise”, tudo girando em torno dela. Eu 

sempre tive críticas em relação a isso, que essa fixação na Psicanálise pode ser 

também alienante. E justamente estava em um momento que eu só falava em 

Psicanálise, só lia Psicanálise. Meio saturada, e ainda como eu tinha acabado de ler 

manuais e mais manuais de Psicologia (comportamental, por exemplo) para aquela 

prova do título, estava no meu limite, quase explodindo.  

Então a minha sensação do Admirável Mundo Novo foi uma sensação de 

alívio, como eu disse, um respiro! Tanto que quando eu fiz o meu TCC, por exemplo, e 

tinha escrito sobre a pós-modernidade, uma colega falou “Nossa! Isso daí mais parece 

um desabafo do que qualquer outra coisa”. Ela até falou que eu precisava dar uma 

característica mais científica para o meu texto, pois tamanho era o meu desejo de 

pensar sobre aquilo, criticando o modelo atual da sociedade, que eu tinha feito um 

desabafo... Então, nesse momento da minha vida, discutir esses temas no LabHum 

me fez oxigenar, revisitar coisas que sempre me fizeram muito sentido mas estavam 

adormecidas porque eu não encontrava lugar para conversar sobre elas. 

E depois aconteceu um baque! Porque quando acabou Admirável Mundo Novo 

e começou o Zorbás eu me senti de novo no vazio. “Gente, eu estava gostando tanto 

de discutir aquelas questões, de como a sociedade hoje em dia está configurada!”. Eu 

me senti mal no primeiro momento, tanto que eu detestei o livro. Quando eu penso 

nisso eu dou até risada, porque no início eu detestei o Zorbás. E à medida que as 

pessoas começaram a discutir eu pensava “não é possível, eu devo estar com outra 

tradução, uma tradução ruim”. Eu nem consegui ler, na verdade. E nem entendia qual 

era a proposta do livro. “Por que quê depois do Admirável Mundo Novo vem um livro 

tão chato?”. Depois entendi que havia sido o impacto de finalizar algo que estava 

muito envolvida... E foi esse o meu primeiro impacto com o Zorbás. Mas foi só o 

primeiro impacto, depois as coisas mudaram.  

Mas o fato é que eu não queria sair da discussão do Admirável Mundo Novo. 

Ainda hoje, mesmo tendo passado por todos os outros livros, nada se compara com 

aquela discussão. Aquilo tinha muito a ver comigo, com a minha história, com o meu 

percurso. Além do mais, eu tinha encontrado uma disciplina, uma interlocução. O fato 

é que de início eu não gostei do Zorbás, não conseguia ler, não conseguia prestar 

atenção. É até me divertido pensando que as últimas páginas do Zorbás estão lá me 

esperando, porque não li o final até hoje. Eu rio pensando que um dia acabo com essa 

birra e termino. 

É que demorou muito para eu perceber a beleza do livro. Demorou também 

para eu perceber o outro personagem, o escritor, que na verdade tinha uma 
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inquietação parecida com a minha quanto à modernidade. Depois que eu vi que a 

minha tradução era a mesma de todos, fui reler algumas partes. Mas o que eu nunca 

esqueço foi de um comentário que fiz em um dos encontros: “Nossa! Eu estou com 

nostalgia de uma coisa que eu nem vivi”. Realmente, aí comecei a achar belíssimo o 

livro. “Como pude não perceber a riqueza desse livro”, eu pensava. E depois veio uma 

identificação muito grande. Comecei a ver o tanto que eu estava anestesiada, e o 

tanto que o Admirável Mundo Novo tinha conseguido me fazer sair dessa anestesia. E 

o que eu ia fazer com isso? Então, para mim, esses dois livros foram muito marcantes. 

No fechamento do Zorbás percebi a coisa da experiência, ou seja, que eu não 

estava mais conseguindo fazer experiências, viver experiências. Eu vivia, na verdade, 

totalmente no automático. Era Psicanálise, Psicanálise, Psicanálise, foco total nisso e 

eu estava deixando outras coisas passarem... Hoje trabalho exatamente com o que 

desejo, com o que quero fazer, e talvez por causa disso eu tenha me afundado tanto 

no trabalho, sem dar espaço para mais nada. E com o Zorbás eu parei e falei “calma, 

agora vou experimentar o que estou vivendo”. Porque eu não estava experimentando, 

eu estava vivendo automaticamente. E, desde então, muita coisa mudou. 

O ritmo da minha vida profissional hoje é muito intenso. E muitas coisas 

contribuem para que eu viva na anestesia. A gravidade das doenças que lido lá no 

hospital, por exemplo. São muitos procedimentos, muitas rotinas, e uma delas é 

atender a todos os pacientes que chegam ao serviço, além de seus familiares. Eu 

atendo muito, o trabalho é fantástico! Mas também é muito duro e às vezes penso que 

preciso entrar um pouco no automático de vez em quando. Os pacientes que atendo 

ficam com muitas sequelas e frequentam muito o hospital. Por isso o ritmo de 

atendimento é bastante puxado. Eu atendo casos novos e antigos, porque muitos 

retornam. E quero dar conta de tudo, quero fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas 

não é fácil! Não é fácil ver o estado que os pacientes chegam, porque esses pacientes 

sofrem muitas manipulações, e ficam muito sequelados por conta da doença. Às 

vezes, penso que é preciso em alguns momentos, uma espécie de anestesia para 

poder suportar tudo isso. É claro que faço a minha supervisão, que faço análise, mas 

pelo volume de trabalho não tem jeito, é pesado e às vezes sinto que entro um pouco 

no automático para dar conta. Tenho ainda essa minha especialização, ou seja, 

pessoas que atendo fora do hospital e que acompanho nas suas vidas. Fico 

atualmente, por exemplo, cinco horas por semana com uma pessoa em grave 

sofrimento psíquico, ajudando-a a retomar suas atividades, a resgatar seus desejos. 

Saio correndo daqui e vou até a casa desta pessoa onde encontro uma realidade 

totalmente diferente. Além disso, montei recentemente o meu próprio consultório. Quer 
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dizer, vivo num ritmo frenético, sem falar da minha análise pessoal, da supervisão, dos 

estudos... 

Ótimo! Tudo foi dando muito certo pra mim. Afinal, para quem ficou oito meses 

parada, eu jamais imaginaria estar tão bem profissionalmente tão rápido. Mas mesmo 

assim tem a anestesia... Por isso acho que o ciclo do Admirável Mundo Novo e do 

Zorbás, pelo teor das discussões, foi pra mim um divisor de águas. A partir dele 

comecei querer voltar a experimentar as coisas que vivo. Veja só, eu trabalhei sete 

anos em empresas de RH num ritmo alucinante, de um trabalho para o outro sem 

vínculo nenhum com os meus desejos. Eu trabalhava porque precisava ganhar para 

pagar a faculdade. Cheguei mesmo a deprimir, tanto que vivia doente, sempre mal. 

Agora vejo que foi por causa daquele ritmo que eu estava simplesmente anestesiada. 

Às vezes penso “Puxa, fiz uma faculdade de Psicologia, tanta coisa que podia ter 

aproveitado de uma maneira diferente!”. Mas só agora consigo perceber que não 

estava experimentando as coisas de verdade. 

Refletindo, assim, sobre a minha vida profissional, vejo que o Laboratório de 

Humanidades contribuiu muito, embora seja difícil pontuar exatamente em que ele 

atuou. Mas me sinto um exemplo vivo da mudança que o Laboratório é capaz de 

operar. Além de me fazer voltar a ter um pensamento mais crítico sobre diversas 

coisas que não estava mais prestando atenção, da própria sociedade em que vivo, 

voltei a experimentar coisas. Uma criança que eu atendia, por exemplo, e que por 

muito tempo eu não me permitia abraçar... Depois de um tempo, você perceber que 

não deixará de ter sua conduta científica assegurada por causa de um abraço, é muito 

enriquecedor. Por que não experimentar isso? Nessas mínimas coisas o LabHum me 

faz pensar. 

E não tenho dúvidas de que essa mudança específica se deu por causa do 

Zorbás. É engraçado mesmo, mas foi o Zorbás! Foi ele por conta dessa coisa dele 

experimentar tudo, de viver de verdade, de estar no mundo. É como se por um tempo 

eu não estivesse no mundo, sabe? Nossa! É como se eu não estivesse no mundo! 

Essa percepção me assustou, e ainda me assusta. Essa coisa da teoria sempre na 

frente, enquanto que para o Zorbás não era assim. Eu me lembro do professor que 

ficava lendo, lendo, e não conseguia se aproximar das pessoas. Eu comecei a me ver 

assim como ele. No começo da minha leitura pensei: “esse daí sou eu, que absurdo!”. 

Eu estava totalmente distanciada. Foi isso, essa mudança veio a partir do ciclo do 

Zorbás, porque antes para mim esse tipo de coisa que contei, como um abraço em um 

paciente, era impensável, não acontecia. 

Um dia quero reler o Zorbás. Eu ainda não terminei, mas tiveram as 

discussões. Percebi que tudo aquilo que rola no Laboratório em torno do livro também 
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é o livro, pois se eu tivesse ficado só na minha leitura, sozinha, sem ouvir o que os 

outros tinham para dizer, eu teria engavetado o Zorbás dizendo “que livro chato!”. Mas 

foram justamente as discussões que me fizeram perceber tudo. E como eu não tinha 

acabado de ler, começou a me dar uma nostalgia, sabe? Afinal, eu não estava vivendo 

como ele, o Zorbás, vivia. Acho que a nostalgia veio daí, como se fosse um 

arrependimento desse tempo que eu estava perdendo.  

Esse livro é muito complexo, agora eu sei. Acho que daqui a muito tempo eu 

ainda vou pensar nele, mas atualmente é isso o que consigo falar, que ele me fez 

mudar minha relação profissional. Mesmo! Profissionalmente ele redirecionou meus 

objetivos, tanto que no começo eu não conseguia ver uma possibilidade de realizar um 

projeto no Centro de História e Filosofia, o CeFHi. O LabHum era uma coisa, o 

mestrado outra, complemente diferente. “Não é psicologia!”. Eu pensava que não ia ter 

uma abertura para eu levar uma questão para lá. Depois do Zorbás falei: “de repente, 

e se eu conseguir!?”. Esse ciclo foi mesmo importante porque mudou a minha relação 

com muitas coisas.  

Depois de falar tanto sobre o Laboratório de Humanidades e sobre a minha 

vida profissional, percebo que não falei quase nada sobre a minha família e sobre 

outros aspectos importantes da minha vida como a minha religiosidade. Começo, 

então, dizendo que sou a mais velha de três irmãos. Eu tenho 30, meu irmão tem 28, e 

minha irmã 26 anos. Por ser a mais velha, acho que sempre fui muito responsável. 

Meus pais são professores, mas minha mãe parou de lecionar quando eu nasci. Acho 

que estou tocando isso de estudar, sempre com a vontade de voltar a lecionar, por 

causa dela. Meu pai é contador, mas em um determinado momento ele foi para a 

Academia. Não deu certo e ele abandonou esse projeto, mas a última imagem que 

tenho dele trabalhando é assim, dando aula. Hoje ele não trabalha, é aposentado.  

Eu cresci com a minha avó materna sempre muito presente. Não que ela tenha 

me criado, mas vivia na casa dela. Com o meu avô, pai da minha mãe, também 

convivi, mas ele faleceu em 1992. Já com a minha avó paterna eu nunca tive muita 

proximidade. Ela faleceu recentemente, já depois que eu trabalhava no hospital, 

envolvida nesse contexto de doença e morte. Por isso fui visitá-la bastante, falava com 

ela, cuidava dela. Essa aproximação, nesse momento, foi muito importante para nós 

duas. O meu avô paterno era libanês e eu não o conheci. Por parte de pai minha 

ascendência é toda libanesa. Por parte de mãe, somos italianos.  

Eu sempre estudei em colégio de freiras, mas não porque minha família fosse 

muito católica. Minha mãe é batizada, mas nunca foi praticante. Ela nunca fez questão 

de religião, e nunca nos obrigou a nada. Por causa da escola, porém, tive muito 

contato com o catolicismo, indo sempre à missa. Mas eu também fazia muitas críticas 
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à igreja, brigando muito com as freiras. Na adolescência, fiquei um tanto 

questionadora, rebelde mesmo. 

Falando de religião, por muito tempo houve na minha família um “não dito”. E 

acho que os “não ditos” também vão sendo passados pra frente. Meu pai sempre foi 

uma pessoa mais religiosa e eu não sabia. Ninguém falava nada porque minha mãe 

abominava, não queria nem ouvir falar disso. Até que teve um momento na faculdade, 

quando eu trabalhava em Recursos Humanos, que fiquei muito mal, deprimida, 

parecendo síndrome do pânico. E como sempre gostei de me relacionar com pessoas 

mais velhas, acabei pedindo ajuda para uma senhora da minha turma que me levou a 

conhecer a mesma religião do meu pai. Então, desde essa época, eu também me 

considero bastante religiosa, tenho minha fé e acredito muito que isso me ajuda a 

encarar tudo o que encaro. 

Por isso foi inevitável surgir o assunto na família, que a partir daí passou a ser 

um “dito”. No começo foi bastante difícil, minha mãe não aceitava. Mas hoje não tem 

nenhum problema, mesmo porque meu envolvimento é bem grande. E ela acaba me 

ajudando... Tudo isso serviu para tornar as coisas claras, ditas, a religião como um 

traço bem forte da minha família. Mas como é que sendo psicanalista em formação, 

tenho a religião tão forte na minha vida?! Não nego que isso pra mim às vezes ainda é 

meio conflitante, embora eu ache que consiga separar bem as coisas. Um paradoxo 

mesmo! Não entendo isso direito, só sei que foi acontecendo, como uma espécie de 

herança do meu pai. Na minha prática psicanalítica, no entanto, eu não uso nada 

disso, muito pelo contrário.  

Como terapêutica, como tratamento, acredito e sei que o que funciona mesmo 

é isso, essa coisa rígida, ortodoxa. Eu não consigo ver efetividade em terapias 

junguianas, por exemplo, porque tenho uma transferência muito grande com a análise 

ortodoxa. Por outro lado, essa minha prática espiritual me ajuda muito no trabalho, 

tanto que estou há quatro anos no hospital e gosto do que faço, mas não conseguiria 

estar lá se não fosse isso, se eu não tivesse esse lugar para descarregar um pouco 

toda a tensão e todo o sofrimento que presencio diariamente. A espiritualidade acaba 

sendo o meu centro, embora eu não pretenda misturar as coisas. 

Uma coisa parecida acontece comigo no Laboratório de Humanidades, isso de 

eu não misturar as coisas. Eu digo muitas vezes que o LabHum tem sido para mim 

muito transformador, mas é engraçado que não tenho com ele essa relação 

terapêutica que as pessoas acabam tendo. Eu faço terapia até três vezes por semana 

e penso que a minha relação terapêutica está totalmente transferida para a minha 

análise. “É terapêutico!”, muitos dizem. Isso não é uma coisa fácil de elaborar, mas no 

meu caso penso que é “transformador”. Obviamente que às vezes minha análise e o 
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Laboratório se misturam, porque têm coisas que estou pensando lá e que consigo 

relacionar com o que está acontecendo aqui. E vice-versa. Mas eu me sinto 

transformada pelo Laboratório, como quando acontece uma identificação com os 

personagens. “Poxa, por que é que eu não estou conseguindo experimentar como o 

Zorbás?”. Acho que é a pura relação com a arte, com a literatura. 

De qualquer forma, embora a minha relação com a literatura tenha existido 

desde sempre, o primeiro ciclo que participei no Laboratório de Humanidades foi muito 

transformador, tanto é que vejo até hoje os efeitos dele na minha vida. Do ciclo que 

veio depois, com Goethe e Nélson Rodrigues, não pude participar porque foi um 

momento muito difícil lá no hospital. Então voltei nos ciclos Anna Kariênina e Coração 

das Trevas, mas dessa vez querendo ficar. Não pretendo mais largar o Laboratório! 

Enquanto for um grupo aberto, eu continuo. 
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MARIA 

Tomava café e ficava assim parada, bem 

devagar. Eu tinha acabado de perder minha 

mãe, estava meio triste... Vou ficar aqui 

olhando as árvores... Minha vida sempre foi 

trabalho, trabalho, trabalho... Fazia tempo que 

eu não parava para fazer uma coisa minha. 

Eu comecei a trabalhar muito cedo, com quatorze anos, porque naquele tempo 

era permitido. Primeiro trabalhei como recepcionista num despachante, depois no 

Banco Bamerindus. Em seguida arranjei um emprego no departamento jurídico de 

uma companhia de energia elétrica. Nesse tempo fiz Psicologia à noite. Então prestei 

concurso para uma instituição bancária, onde permaneci por 29 anos, até me 

aposentar. Nesse banco, depois de fazer um concurso interno para Psicóloga, 

trabalhei 25 anos no Departamento de Recursos Humanos, me ocupando 

principalmente de recrutamento e seleção de pessoal. Mas a cada novo presidente a 

gente tinha que ir se adaptando. Eu entrei lá no tempo da ditadura militar e vi toda a 

mudança acontecer, passando pelo PSDB e o governo do Fernando Henrique 

Cardoso até o PT com o Lula. Era até engraçado porque sempre que mudava a 

direção tínhamos que jogar muita coisa fora e começar tudo de novo. Inúmeras vezes 

tive que fazer isso. 

Eu sempre quis fazer Psicologia, não sei por quê. Estudando em escola 

pública, trabalhava de dia e estudava à noite. Mas naquela época só tinha curso 

diurno de Psicologia na USP, na PUC e na São Marcos. Mesmo assim prestei 

vestibular e passei na USP. Era um período muito tumultuado, em plena ditadura 

militar. A Psicologia ficava nos famosos barracões, era um período de muitos conflitos, 

eu trabalhava o dia inteiro, enfim, precisei desistir. Dali a um tempo, no entanto, a 

Faculdade Santa Rita, em Santana, abriu cursos noturnos e me matriculei em 

Psicologia. Mas as Faculdades Metropolitanas Unidas compraram a Santa Rita e 

terminei a graduação na FMU, no campus da Liberdade. 

Ao terminar a faculdade, prestei um concurso interno no banco que trabalhava e 

assumi o cargo de Psicóloga. Geralmente nas empresas existe o “analista de RH”, 

mas  lá  éramos  nós, os psicólogos,  que  exercíamos  esse papel. Trabalhando numa 
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equipe multiprofissional, atendia os funcionários em aconselhamento e 

acompanhamento funcional. Atendíamos também seus familiares quando necessário, 

mas não era uma terapia psicológica. Eu também participava de diversos projetos de 

cursos e treinamentos, muitas vezes tendo que ir para a matriz em Brasília ou no Rio 

de Janeiro, aonde íamos nos atualizar quanto às novas diretrizes, principalmente nos 

períodos de mudança de gestão. 

Logo que prestei concurso e entrei no banco conheci, num boteco, o meu 

marido. Como eu trabalhava na Avenida Paulista, de vez em quando a turma do 

trabalho saía para se divertir no “Assanhado”. Na verdade era um barzinho de samba 

e MPB ali no Paraíso, na Rua Abílio Soares, bem ao lado da casa da minha sogra. Eu 

falava que o bar era a extensão da casa deles. Dizem que namoro de boteco não dá 

em nada, mas foi assim que comecei a namorar e me casei. 

Então é isso, trabalhei dos 14 aos 53 anos. Mas o que mais eu teria a dizer? 

Talvez que meus avós eram italianos. Quando os pais do meu pai chegaram da Itália 

eles foram para a lavoura na região de Ribeirão Preto. Depois vieram para São Paulo 

trabalhar nas tecelagens da Mooca. Meu avô eu não conheci, ele morreu antes de eu 

nascer. Já quando minha avó morreu eu devia ter uns dez anos. Mas não aprendi o 

italiano, mesmo porque a família da minha mãe era toda espanhola. Meus tios, irmãos 

da minha mãe, nasceram todos na Espanha e já vieram grandes pra cá. Minha mãe, 

por ser a caçula, nasceu no Brasil. Então ela misturava tudo, falava um português 

cheio de palavras castelhanas no meio. 

Um dia meu pai foi visitar uns primos em Regente Feijó no interior do Estado, 

terra da minha mãe. Lá eles se conheceram e ficaram meses namorando por carta. 

Acho que ele foi visitá-la umas duas ou três vezes até que ela veio para São Paulo se 

casar. Eles se casaram no bairro da Mooca, na igreja de São Rafael. A festa foi na rua 

mesmo, no quintal dos cortiços, com aquela comidaiada típica dos italianos. Até hoje é 

assim. Moro numa rua sem saída, numa vilinha onde tem três famílias que vieram da 

Itália. No natal, os italianos falam “ah, vamos fazer um churrasco”. E é na rua mesmo. 

Então tem muita comida, muita falação, aquela coisa que ninguém entende nada.  

Assim eu nasci em São Paulo, no tradicional bairro da Mooca. Depois, à 

medida que a Mooca foi enchendo, muitos italianos foram saindo e se mudando para a 

Vila Prudente, que também se tornou um reduto de imigrantes. Quando meus pais se 

mudaram para lá eu devia ter uns sete ou oito anos. Eu brincava muito na rua, rua 

sem asfalto, aquele mundaréu de gente, porque cada família tinha um monte de filhos. 

Ficávamos todos juntos, eu e meus irmãos, e a vizinhança. Muitos são nossos amigos 

até hoje. E como fui morar na Vila Prudente ainda criança sou muito apegada ao bairro 
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e a minha casa, onde moro desde que me casei há 28 anos. O meu marido também é 

descendente de italianos, mas eles moravam em outra região da cidade.  

Meus pais tiveram quatro filhos, dois homens e duas mulheres. O meu marido 

também tem uma família grande de cinco irmãos. A minha casa sempre esteve cheia 

de sobrinhos, mas eu mesma só quis ter um filho. Quando ele nasceu logo vi que não 

daria conta de cuidar de outra criança. No meu emprego eu viajava bastante, estando 

cada hora num lugar diferente. Eram viagens curtas, mas de qualquer maneira eu 

precisava me ausentar. Meu marido é operador de câmera e trabalhava na TV Globo. 

Quando a Globo foi para o Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar em produtoras de 

vídeo, precisando às vezes também viajar. É verdade que minha mãe e meu marido 

ajudavam, mas eu ficava preocupada e não quis ter outro filho. 

Hoje meu filho tem 27 anos. Ele ficou cinco anos fora de casa quando foi fazer 

faculdade de Educação Física em Presidente Prudente, na Unesp. Temos uma 

relação boa, embora fosse mais próxima antes dele ir morar fora. Ele tem mais 

afinidade com a família do meu marido, apesar da minha família estar mais perto. 

Minha sogra, que é de Marília, voltou com alguns filhos para lá. Outros estão em 

Indaiatuba. Mesmo assim meu filho é muito ligado a minha sogra, uma típica “nona” 

italiana que cozinha muito bem. 

Aliás, todos na família do meu marido cozinham bem. Tanto que eu, lá em 

casa, não tenho vez na cozinha. Tudo o que faço é ruim! Já o meu marido e meu filho 

aprenderam a cozinhar com a minha sogra, que foi cozinheira de um restaurante 

italiano aqui de São Paulo. E ela fez questão de ensinar seus segredos para os filhos 

e para os netos mais próximos, que ainda competem entre si. Assim como minha 

sogra, eles também fazem a massa em casa, que é uma delícia. Mas é farinha no 

chão, molho de tomate fervendo duas horas, aquela sujeirada danada. Não é uma 

coisa prática. E quem tem que limpar? Sou eu. É disso que não gosto muito. Lógico 

que meu filho cozinha quando quer, porque ele tem suas preguiças. Já meu marido, 

que trabalha como freelance, cozinha na maioria das vezes. Mas quando eles não 

querem, sou eu que tenho que cozinhar. Aí eles ficam falando “é, não tem mesmo 

outra coisa!”.  

Mas acho a minha vida gostosa. É simples, mas é boa. Em casa tem sempre 

muita gente. Nós compramos uma casa velha, do tempo dos imigrantes, caindo aos 

pedaços, e fomos construindo. Meu irmão mora perto e têm meus sobrinhos. E os 

sobrinhos do meu marido. Todo ano nasce um, é impressionante! Não consigo 

explicar de onde vem tanta criança. Uns moram na Liberdade, outros no interior, mas 

quando eles vêm pra São Paulo ficam com a gente. Minha casa é uma casa cheia! E 

tem o movimento da rua, parece casa da mãe Joana, meio sem dono, eu brinco. A 
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casa da minha vizinha, por exemplo, é grudada com a minha. Janela com janela. Tem 

hora que dou muita risada porque até parece coisa de cortiço, a gente conversando 

pela janela. Essa vizinha, quando eu trabalhava, olhava meu filho pra mim. “Você dá 

uma espiadinha aí e qualquer coisa me conta”. Quando faço café, ofereço. É uma 

amizade boa.  

Eu vim parar no Laboratório de Humanidades através de uma amiga, que 

também é psicóloga, e que prestava serviços para o banco. Na verdade, vim fazer o 

curso de espiritualidade com o professor Valdir no primeiro semestre de 2011. E lá 

algumas pessoas comentaram sobre esse curso com os livros e a literatura. Eu achei 

interessante porque antigamente as escolas incentivavam muito a gente a ler. Nunca 

vi meu filho frequentar uma biblioteca, por exemplo, enquanto eu tinha o costume de 

não comprar os livros, mas de procurá-los primeiro na biblioteca. Ainda hoje sou sócia 

de uma aqui na Vila Mariana, perto da Chácara Klabin, e quando preciso vou lá e digo 

“agora eu preciso de tal livro”. 

Quando cheguei ao Laboratório fiquei meio perdida. Eu já tinha lido o 

Admirável Mundo Novo, acho que na adolescência, e eu dizia “já pensou se o mundo 

mudar?”. Mas a minha leitura não tinha um foco. A gente foi discutindo e vi como que 

era o foco, como que se discutia um livro no Laboratório, ou seja, cada um 

expressando o que estava vendo nos personagens. Porque apesar de eu já ter lido 

bastante, jamais nas discussões de literatura da escola a gente podia falar “eu penso 

que tal personagem...”. Não se falava isso. “Eu penso” não existia. É engraçado que 

“você” na escola não pensava. Tudo era dentro do romantismo, do iluminismo, do 

classicismo. “Você” não podia pensar nada. No máximo, a gente discutia essas coisas 

com os colegas.  

Então vi que no Laboratório de Humanidades é muito valorizado o que você 

pensa. “Como foi pra você aquele personagem?”. Eu achei isso muito bom porque 

mexe com a gente. Percebi que não adianta discutir o livro lá dentro da literatura, não 

adianta! Desse jeito você aprende literatura, mas tudo fica distante. Parece que o 

personagem não vem para a sua realidade, não vem para você fazer uma reflexão. Eu 

gostei disso no LabHum. Aí comecei a ver que no Admirável Mundo Novo a gente 

conversava sobre os personagens que eram mais frios, mais calculistas, e outros que 

estavam querendo melhorar, que não estavam se enquadrando naquilo tudo. Eu achei 

ótimo. 

Depois veio o Zorbás. Então fiquei um pouco... Bem, teve momentos que eu 

fiquei um pouco preocupada, tanto que até comentava com a minha amiga “gente, 

será que eles do LabHum pensam mesmo essas coisas?”. Porque dava a impressão 

que não tinha regra nenhuma, que ninguém no LabHum estava se preocupando com 
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as regras de conduta. Sei lá, fui criada de um jeito muito rígido! E de repente o Zorbás 

era lindo, o Zorbás era maravilhoso! E eu falava pra minha amiga “será que para 

refletir e ter uma vida boa tem que sair da regra, do trilho? A gente vai ter que matar 

igual o cara, vai ter que roubar que nem o cara? Será que é isso que eles estão 

pregando? Meu Deus do céu! Tudo bem que não tem que ficar só no certinho, que a 

gente precisa refletir e trazer os personagens para outros momentos, mas será isso?”. 

Até que teve alguém na discussão que falou isso: “nós podemos ser como o Zorbás 

sem matar!”. Ah, que alívio! Eu já estava pensando o pior! 

Então acho que alguns personagens são tão fortes que acabam vindo desse 

jeito, crus, com todos os defeitos. Um dia eu discuti com a Piedade assim: “será que 

algum dia a gente vai também sair matando?”. Porque eu tinha achado o Zorbás tão 

horroroso, tão sem escrúpulos! Mas não deixa de ser muito engraçado pensar que 

aprendi com ele. Aprendi que a gente precisa sair de certos padrões para poder refletir 

e mudar. O que mais me deixou pensando um tempão, pensando naquele Zorbás, foi 

que ele roubou o dinheiro do patrão. Ele saiu para comprar uns negócios e gastou o 

dinheiro todo. Na volta, ele contou tudo para o patrão e o patrão nem se moveu para 

brigar com ele. Eu fiquei pensando “será que alguém vai conseguir ser como esse 

cara, pensar dessa forma, encontrar uma coisa boa nisso?”. Acho que o patrão, ao 

invés de pensar no dinheiro e no que ele tinha feito de errado, pensou mais nas coisas 

boas que a companhia do Zorbás trazia. Nos dias de hoje, será que alguém consegue 

agir assim, sem se preocupar com o dinheiro? Porque hoje tudo o que envolve 

dinheiro é uma maluquice. 

Por isso, acho que o LabHum me trouxe muitas coisas, que me ajudaram 

muito. Meu filho é um pouco como o Zorbás. E eu o criticava muito. Vim de uma 

família muito certinha, cheia de regras, onde não se podia mexer em nada de 

ninguém, nem que fosse um palito. E meu filho é tranquilo, não tem tantas regras. Só 

sei que eu o criticava muito. Mas aprendi muito com o Zorbás e aprendi a aceitar 

melhor a vida dele, do meu filho. O grupo aceitava o Zorbás! Quando ele falou “ah, eu 

já matei, já roubei, pra chegar até aqui eu fiz muitas coisas”, eu falei “minha Nossa 

Senhora! Será que pra gente mudar, pra gente progredir, evoluir, a gente tem que sair 

da lama... Meu Deus do Céu”. O Zorbás me ajudou muito a ver meu filho, porque ele 

tem muito do Zorbás, coisas fora da regra, da minha regra, das coisas que aprendi, da 

forma de eu ser. Eu não brigava com ele porque procuro não brigar. Mas às vezes 

falava algumas coisas. Apesar de que para o meu filho não adianta falar. Se eu chego 

e falo “olha, você não deve agir assim, é muito ruim”, ele fala “ah, tá!”. Ele não briga, 

ele não é agressivo, ele não retruca nada, mas também não faz nada do que eu falo. 

Não adianta! 
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Não sei se é pela minha história, mas acho que o meu filho, apesar de ter tido 

tantas coisas boas na vida, não sabe aproveitar muito bem. Porque eu tive que lutar 

muito por tudo, para fazer minha faculdade, minha pós-graduação, e todos os cursos 

que quis fazer. Ele, por exemplo, fez oito anos de inglês, mas não está nem aí. Ele 

podia continuar estudando, fazer um intercâmbio, sei lá. A verdade é que ele pode 

fazer tudo o que quer. Então, a visão que tenho é que ele tem uma vida cheia de 

possibilidades, que ele pode fazer tudo o que quiser, mas não faz. Eu já falei tudo isso 

com ele e ele fala “mãe, não é assim, a gente tem os limites da gente”.  

A minha vida foi limitada pela falta de dinheiro, pelo trabalho desde pequena, 

por uma família numerosa, meu pai e minha mãe que tinham um mundo de irmãos, 

sempre com alguém da família para ajudar, que ficava doente, que vinha morar em 

casa. Tendo nascido e sido criada entre a Mooca e a Vila Prudente, bairros de 

imigrantes que vinham para o Brasil sem eira nem beira, operários de fábrica, como o 

meu pai, enfrentei muitas dificuldades, até com o idioma. Meu pai ainda falava 

português, um português meio arranhado, mas falava. Já minha mãe, que tinha uma 

parte da família de Barcelona e outra de uma região ao sul da Espanha, perto de 

Valença, não falava nem espanhol, mas um português todo misturado de castelhano e 

palavras do dialeto catalão. Eu lembro que na escola, por exemplo, alguém falou 

“frigideira” e eu fiquei “o que é frigideira, o que é frigideira?”. Na minha casa só se 

falava “sartem”. Pra gente essa mistura era o normal, aquilo era o falar. Além disso, 

tinha o italiano, porque nós vivíamos num bairro de italianos. Imagina, então, a 

dificuldade que era pra gente o idioma na escola. Por isso eu acho que meu filho não 

passou por dificuldade nenhuma. Quer dizer, a gente acha que não, mas o ser 

humano sempre tem problemas. Embora não haja as dificuldades financeiras, nem as 

outras que eu passei, cada um tem as suas. Tenho refletido muito sobre isso, que a 

vida não é só como a gente viveu. 

Assim, acho que só o que adianta mesmo é aceitar. Eu tenho que aceitar, eu 

aprendi isso. Ele é diferente de mim, tenho que aceitar. Nisso o Zorbás mexeu comigo. 

O duro, o pior da história, é que o meu filho é muito educado. Quando encontro com 

as minhas amigas e ele está junto, ele cumprimenta, beija, conversa um pouco. Então 

elas falam “ah, mas que filho lindo, que maravilha”. Aí eu falo “quem te conhece que te 

compre”. Porque ele chega, conversa comigo, fala “vou fazer um bolo, mãe”, enfim, 

tem até certa intimidade, mas ele só faz as coisas que ele quer. “Ah, Deus do céu, 

tenho que aceitar, ele é diferente, não tem jeito”.  

Quando pequeno, meu filho estudava numa escola de freiras na Mooca, a 

Nossa Senhora Menina. Nessa escola tinha uma santa abençoada que veio da Itália. 

A santa ficava no meio do pátio, uma santa de dois metros de altura, não sei direito. E 
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a turminha dele quebrou a santa. Eu sempre falava “olha filho, você não mente”. 

Desde criança eu dizia “se foi você que fez você fala”. Então todos foram chamados 

na diretoria, todos negaram, mas ele não, ele disse que sim. Aí ele voltou para casa 

louco da vida, falando: “mãe, você disse para eu nunca contar mentira. Eu fiz isso, 

mas ninguém mais fez. Agora está todo mundo falando que só eu que quebrei a santa. 

Mas não fui só eu. A gente fez cabo de guerra e caímos em cima dela. Você precisa 

falar pra diretora que não fui só eu que quebrei a santa”.  

Fiquei horrorizada porque ele quebrou a santa. Ele tinha uns oito ou nove anos. 

Essa história da santa rendeu. Fui conversar na escola e expliquei tudo, mas eles 

disseram que sabiam que não tinha sido só ele, mas eles queriam que os outros 

também confessassem. Mas ninguém confessou. Durante muito tempo ficou assim, 

que ele tinha quebrado a santa. Desde essa época ele começou a questionar meus 

ensinamentos. “Mãe, você falou para eu não mentir e olha só no que deu”. “Mas você 

não mentiu, isso é que importa”.  

Meu filho não foi uma criança problemática, mas depois do episódio da santa 

ele passou a questionar tudo, tudo o que falo ele questiona. Então eu o associei com o 

Zorbás, que eu tenho que aceitá-lo assim, dessa forma. Porque ele não se parece em 

nada com a minha família, ele lembra mais a família do meu marido, que é mais 

tranquila, diferente da minha, que é cheia de regras. Na aparência física, nos 

costumes, no jeito de rir, de contar piada, de brincar com as pessoas, tudo nele é a 

família do meu marido. Até a voz é igualzinha a do pai. E como o meu marido, tudo o 

que eu falo fica por isso mesmo. Isso me dá raiva, mas tenho que aceitar, não tem 

jeito! 

Voltando, então, para o LabHum, adorei o pessoal quando cheguei, 

principalmente porque vi que ali a gente podia falar o quisesse, o que pensasse, o que 

achasse e sentisse em relação à história e a cada personagem. E acho que o Dante 

tem uma capacidade incrível de coordenar e juntar ideias. Ele pega tudo o que a gente 

fala, pode ser a maior bobagem, e inclui na discussão, valorizando e mostrando o lado 

bom do que foi dito. E, além disso, no Laboratório de Humanidades têm pessoas que 

moraram na França, por exemplo, nos Estados Unidos, cada um com uma profissão, 

uma história de vida. Às vezes eu chegava para a reunião pensando numa coisa 

simples, mas quando chegava lá nem pensava mais naquilo, porque de repente eu já 

estava vendo outras possibilidades, outros caminhos, porque alguém havia começado 

diferente, alinhavado de outra forma. Era como se de repente surgisse uma linha que 

puxasse de dentro de mim uma reflexão nova que eu jamais teria alcançado se não 

fosse aquela discussão. Na verdade, vejo que eu até poderia ter pensado sobre 

aquilo, mas com certeza eu não teria ido tão fundo. Tem coisas que sai da gente e a 
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gente nem acredita! Gostei demais dessa dinâmica que faz a pessoa, a partir de um 

livro, falar e pensar sobre coisas que ela nunca falaria ou pensaria sozinha.  

Por isso acho que o LabHum enriquece a maneira como a gente vê a vida. 

Enriquece até o nosso português, pois tive oportunidade de ler e reler livros que eu 

nunca pegaria novamente sozinha, como o Admirável Mundo Novo e o Goethe. É 

mesmo uma coisa muito rica, que puxa algo dentro da gente. Costumo anotar cada 

encontro porque aparecem coisas muito interessantes, frases, pensamentos, 

provérbios. Tenho até um caderno cheio de anotações do Laboratório de 

Humanidades. A Jacqueline, por exemplo, falava coisas interessantíssimas. Tinha 

uma senhora também, a Lucia. O Roberto, que é pastor e sobrinho dela. Às vezes as 

pessoas contam no Laboratório a dinâmica de suas famílias. Quem lava a louça, quem 

cozinha... É bom observar coisas assim, ver como as mulheres e os homens pensam. 

Eu observei muito. Observei não só o que o livro falava, mas o que as pessoas 

colocavam sobre suas vidas, coisas muito enriquecedoras. O que dei conta de anotar, 

anotei. Gostaria de ter gravado, mas tenho a maior dificuldade com essas novas 

tecnologias. Eu funciono assim, escrevendo. 

Às vezes volto nas minhas anotações. Nas coisas que a Jacqueline disse, por 

exemplo, como o fato dela ter um filho grego e seus conhecimentos sobre os gregos. 

Eu acho que com o Zorbás a gente aprendeu muito mesmo, aprendeu até sobre a 

dança, a questão do masculino e do feminino, e que na Grécia são os homens que 

dançam. Para mim o LabHum é uma formação. Quando entram os meninos da 

graduação eu fico pensando “tomara que eles reflitam muito porque serão eles que 

cuidarão da gente”. É engraçado, mas espero mesmo que eles pensem bastante, que 

as discussões acrescentem coisas boas na vida deles, porque sei que não é fácil 

cuidar de doente, não é fácil lidar com o ser humano, ainda mais num hospital público.  

Assim, quando cheguei ao Laboratório e vi como era, que tinham estudantes 

de medicina pensando naquilo, estudantes de enfermagem, professores, 

pesquisadores, todo mundo pensando, eu me dei conta de que eu também estava 

pensando! Porque a gente passa a vida trabalhando numa empresa toda certinha, 

mas só vê aquilo, não vê mais nada. Por isso acho que o LabHum me ajudou muito, 

me ajudou a refletir, a enxergar o que eu realmente quero. O pessoal fala pra mim “ah, 

Maria, como que você ficou depois de aposentada? Tem gente que fica mal, fica em 

depressão”. E falo assim: “eu não tenho depressão alguma, eu estou gostando da 

minha vida em casa”. Tem coisas ruins, é verdade, porque sou mulher, e marido acha 

que mulher tem que ficar em casa lavando, limpando, passando. Isso não tem jeito! Eu 

faço um pouco disso, cuido da minha casa, mas não faço só isso.  
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Quando eu tinha filho pequeno eu jamais saía para passear. Nem um cafezinho 

eu podia tomar direito. No trabalho, quando punha uma xícara de café na boca alguém 

já falava “Maria, telefone!”. Em casa era a mesma coisa, eu levantava para tomar café 

e sempre acontecia alguma coisa com meu filho, com meu marido, e eu não tomava 

café. E eu adoro um cafezinho! Só sei que estava doida para ficar sem trabalhar 

porque na vida eu sempre me vi trabalhando. “Maria, você vai ficar sem dinheiro, você 

vai ficar sem amigos!”. Porque eu tinha amigos no trabalho que estavam ao meu lado 

há 25 anos. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa juntos e eu nem precisava falar o 

que eu pensava, a pessoa olhava pra mim e já sabia. Mesmo assim resolvi me 

aposentar, porque queria um tempo para mim. 

Mas logo que me aposentei comecei a cuidar da minha mãe, que já não estava 

bem de saúde. Por fim ela morreu. Então uma amiga psicóloga me falou “vai pro 

LabHum”. E eu vim. Daí quando eu saía dos encontros alguém falava assim: “você 

não vai pra casa?”. Eu respondia: “não, agora não vou. Eu vou tomar um café”. 

Tomava café e ficava assim parada, bem devagar. Eu tinha acabado de perder a 

minha mãe, estava meio triste. No curso de espiritualidade com o professor Valdir 

comecei a refletir. Depois fui para o Laboratório de Humanidades e aí comecei a 

pensar coisas que eu nunca antes tinha parado para pensar. Então eu tomava um 

cafezinho na lanchonete e falava “ah, que coisa boa gente, poder fazer um curso de 

graça e ainda tomar um café. Vou ficar aqui olhando as árvores...”. Minha vida sempre 

foi trabalho, trabalho, trabalho... Fazia tempo que eu não parava para fazer uma coisa 

minha. 

Meu marido às vezes fala “mas Maria, você não faz nada, que coisa! Tem um 

monte de roupa pra lavar”. Ele fica cozinhando o que ele gosta e acha que tenho a 

obrigação de limpar tudo. Outro dia tinha molho até nos azulejos. E eu não limpei 

nada. Tinha um compromisso e sai. “Maria do Céu, a cozinha está imunda. Tem um 

mundaréu de roupa pra lavar e você não lavou”. “Ah, qualquer hora eu faço”. Então 

aprendi que eu tenho que aceitar um pouco isso, essas críticas. Tenho que aceitar! 

Não dá pra discutir porque na cabeça dele eu sou mulher e tenho que fazer as coisas 

de casa e pronto. Já tentei argumentar, mas não adianta, não entra na cabeça dele. 

Ele acha que porque ele cozinha ele já faz tudo. Às vezes fico chateada com as 

críticas, mas procuro não me importar muito porque senão eu não consigo fazer as 

minhas coisas e acabo ficando só dona de casa.  

Afinal, eu me aposentei pra ter uma vida! Isso já falei várias vezes. “Se fosse 

pra eu fazer tudo aqui eu ficava trabalhando porque no trabalho eu tinha um ambiente 

bom, um serviço que eu gostava, pessoas que eu gostava”. Falo, mas ele nem dá 

bola. Então estou aprendendo com ele e com o meu filho. Como falo as coisas e eles 
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não retrucam, mas também não fazem o que peço, não fazem nada, eu também estou 

aprendendo com eles. Porque antes eu tinha o hábito de falar, reclamar, mas nesse 

tempo de LabHum tive tempo de refletir sobre a postura deles comigo, que deve ser 

boa também, porque é fácil ouvir o que o outro fala e não retrucar, não questionar, 

mas só fazer o que se quer. A vida é engraçada mesmo porque agora vejo que posso 

fazer o mesmo. Às vezes as coisas ficam lá paradas e o meu marido nem fala mais 

nada. Ele já percebeu que o que ele fala nem sempre surte efeito. Aprendi isso com 

eles! Eu até já vi o meu marido limpando quando ele chega e vê que ainda está sujo. 

Mas não é a rotina. Normalmente limpo, mas se já marquei um negócio, se vou sair, 

eu saio. 

Outra coisa importante no Laboratório é que a gente encontra pessoas muito 

diferentes. Nesse último livro, por exemplo, Coração das Trevas, tinha aquela 

psicanalista, a Deise, que morou na França, e que trazia umas coisas que eu nunca 

tinha sequer imaginado. Vejo que no LabHum são muitas possibilidades juntas, 

pessoas, pensamentos, formações diferentes. E uma dinâmica que traz a vida de cada 

pessoa refletida num livro. Eu fiquei pensando nisso: “traz a vida de cada pessoa num 

livro”.  

Gostei muito do Coração das Trevas também. Achei difícil de ler, mas na 

medida em que foi sendo discutindo eu gostei mais. No começo, na minha leitura, 

fiquei pensando no Congo, no que a Bélgica fez e no que os europeus fizeram. “Ah, os 

franceses são assim mesmo, os franceses são essa coisa, eles judiam muito do resto 

do mundo”, o meu marido sempre me diz. E na minha cabeça eu incluí os belgas, já 

que eles também falam francês. Mas depois a gente foi discutindo, discutindo, e eu 

gostei como a discussão caminhou, porque eu não tinha entendido direito. Também 

tem essa, a gente lê com um olhar e entende uma coisa. Mas depois, na discussão, 

outras ideias vão surgindo e a história se amplifica. Na verdade, acho que até 

português a gente vai aprendendo. Por exemplo, teve um livro que fui anotando as 

palavras que não sabia para depois procurar no dicionário. “Gente do céu, estou 

ficando semianalfabeta”, eu pensava, anotando várias páginas de caderno. 

Eu já participei de seis livros: Admirável Mundo Novo, Zorbás, Os Anos de 

Aprendizado do Goethe, Anna Kariênina, Coração das Trevas e Vestido de Noiva do 

Nelson Rodrigues. Ah, o Nelson Rodrigues! Sofri muito com ele, porque eu tinha a 

ideia, desde o tempo de escola, que ele era um depravado. E a própria mídia alimenta 

isso. Então a gente não vai a fundo porque tem na cabeça essa coisa da moral. Acho 

que a moral impede um pouco a gente de refletir, porque a minha geração foi criada 

assim, com uma moral muito rígida. Nós tínhamos que casar, ter filhos, e só. Eu 

pensei que nunca na vida fosse refletir a sério sobre Nelson Rodrigues, pois sempre 
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que ouvia falar nele já pensava num depravado. Por isso a leitura do Vestido de Noiva 

foi difícil, tanto que quando acabei de ler eu falei: “não entendi nada”. Mas as 

discussões, mais uma vez, me fizeram refletir muito. A gente tem que pensar nisso, 

que não tem só um tipo de casamento, de relacionamento entre as pessoas. Existem 

vários tipos.  

Outro dia fiquei pensando em como alguém foi criar o Laboratório de 

Humanidades. Eu imaginava que numa faculdade de Medicina, que num hospital, eu 

só encontraria coisas técnicas. Sabe outra coisa interessante? Até a definição de 

humanização eu achei diferente. Porque vim com uma definição, mas já no primeiro 

dia, quando o Dante falou sobre o Laboratório e a questão da humanização, já fiquei 

refletindo muito. Porque a gente acha que humanização é falar bom dia, é tratar 

melhor o outro e tal. Mas a gente vê que até a forma de classificar conceitos e definir 

palavras, por exemplo, são coisas muito pensadas, que nada é à toa e tudo leva a 

gente a refletir. 

Enfim, acho que já falei tudo, mas antes de terminar eu queria elogiar o Dante. 

Repito, porque ele consegue ver todas as pessoas. Ele não deixa ninguém de fora e 

aceita todos os comentários. Eu me senti muito aceita, muito acolhida. 
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BRUNO 

Acho que eu encontrei na Enfermagem uma 

parte da atenção que precisava, pois ao dar 

atenção ao outro a gente recebe atenção. 

Meu nome é Bruno, tenho 23 anos e faço aniversário no dia 23 de junho. Sou 

canceriano com ascendente em leão. Nasci em Londrina, Paraná. Mas moro em São 

Paulo desde os seis meses de idade, quando meu pai, que trabalhava numa 

cervejaria, foi transferido para cá. Nós sempre moramos na Zona Leste da cidade, na 

periferia, no bairro de São Mateus. Lá fiz todos os meus estudos, fiz amigos, enfim, 

quanto a minha infância não tenho do que reclamar. Sou filho de Teresa Aparecida 

Brunelli e José Carlos Alves Silva. Minha mãe conheceu meu pai ainda criança, na 

catequese. E quando vim ao mundo eu já tinha uma irmã, a Thais, que tem 30 anos e 

é casada. Também já sou tio.  

Mas meus pais se separaram quando eu tinha uns oito anos. Na verdade, meu 

pai perdeu o emprego e se afastou. Ele sumiu, desapareceu! Não sei o que aconteceu 

com ele, não sei sequer se ele ainda está vivo. Por isso, apesar de eu ter tido uma 

infância boa, minha adolescência foi um pouco conturbada. Durante um tempo minha 

mãe criou a gente sozinha até que por volta dos meus 13 anos ela conheceu o meu 

padrasto, que hoje considero como um pai.  

Confesso que no início foi difícil, pois eu tinha ciúmes da minha mãe e não 

entendia a relação dela com outro homem. Além disso, eu era muito ligado ao meu pai 

e sentia sua falta, o que com certeza dificultou eu me acostumar com uma nova figura 

masculina em casa. Ao mesmo tempo, nessa idade, percebi que era homossexual. 

Com uns 14 anos beijei uma menina, foi um único beijo, mas não gostei. Então, como 

se vê, a minha adolescência foi mesmo conturbada pelo desaparecimento do meu pai, 

pela nova união conjugal da minha mãe e pela descoberta da minha 

homossexualidade. 

Durante todo esse tempo, porém, me dediquei muito aos estudos, cursando o 

ensino fundamental em escola particular com o auxílio de bolsa. No ensino médio eu 

passei numa escola técnica federal, a Getúlio Vargas, e me formei em Design de 

Interiores. Depois fiz cursinho e entrei em Arquitetura na Unesp de Presidente 

Prudente, embora só tenha cursado um semestre porque não me identifiquei nem um 

pouco com o curso. 

_________________ 

Data da entrevista: 26/02/2013. Aprovação final do texto: julho de 2013. 
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Na época eu namorava um anestesista que fazia residência na USP. E como 

ele sempre me via insatisfeito com a faculdade de Arquitetura, um dia sugeriu que eu 

prestasse alguma coisa na área da saúde. Assim, depois de voltar de Presidente 

Prudente, fiz novamente seis meses de cursinho, o namoro terminou, mas entrei em 

Enfermagem aqui na Unifesp, em 2010. E foi uma coisa muito louca porque apesar da 

Enfermagem ser socialmente pouco reconhecida, eu amo o que faço. 

Mas acho que estou indo rápido demais! Voltando um pouco, depois daquela 

minha paixonite por uma menina aos 14 anos, com 17 conheci um cara da minha 

idade e nós começamos a ficar. Minha mãe, percebendo que eu tinha alguém, insistiu 

muito para saber quem era, até que um dia resolvi contar mostrando para ela uma foto 

da pessoa com quem eu estava saindo. Uma foto nossa, juntos! No início foi difícil 

para ela aceitar, foi um baque, tanto que durante uns três meses o clima lá em casa 

ficou bem truculento. 

Não sei se tive sorte, se minha mãe percebeu que eu não mudei em nada, pois 

continuava estudando da mesma forma, enfim, só sei que conseguimos trabalhar bem 

essa questão da minha homossexualidade. Depois desse primeiro relacionamento tive 

outros dois antes do anestesista, e minha mãe sempre ficou sabendo dos meus 

namoros. Não que a gente tenha tido reuniões de família, que tudo esteja resolvido, 

mas ela me respeita. Já com minha irmã é diferente, com ela tenho uma relação de 

confidente. Com o meu padrasto é mais difícil, mas ele também não opina muito, ele 

fica na boa! 

Quanto ao meu pai, nós nunca mais tivemos notícias dele. Como já disse, nem 

sei se ele ainda está vivo. É claro que isso me incomoda, pois nós tínhamos uma 

relação de pai e filho que foi rompida do nada. E nem sei o motivo. Sinceramente, o 

que mais me dá medo é encontrá-lo um dia num leito de hospital, sendo eu o 

enfermeiro responsável. Fico pensando: “como é que eu vou cuidar dele se ele não 

cuidou de mim?”. Tem gente que fala “meu pai é um exemplo!”. Mas não tive um 

exemplo assim de pai, embora no fundo eu o entenda, porque ele nunca conheceu o 

meu avô, o pai dele. Essa história ninguém sabe direito, ninguém nunca conseguiu 

arrancar nada da minha avó. Eu perguntava, mas por ser ainda criança não tinha 

pulso firme. Só sei que ela era doméstica e que engravidou do patrão lá no Piauí. E 

que quando ficaram sabendo, foi expulsa de casa e veio parar aqui em São Paulo. 

Mas minha avó faleceu pouco tempo depois do meu pai sumir. Assim, por parte de pai 

não tenho família, não tenho nada.  

Agora, tentando entender o porquê de eu não ter desistido da faculdade de 

Arquitetura, a primeira coisa que me vem à cabeça é que o campus da Unesp era 

muito precário e eu tinha que me virar sozinho, longe de casa. Eu me senti muito mal 



80 
 

recebido lá. O principal motivo mesmo é que eu pensava encontrar uma coisa, mas 

encontrei outra. Como fiz o curso técnico em Design de Interiores, imaginava uma 

continuação, ou seja, que na Arquitetura fosse cursar disciplinas mais ligadas à arte. 

Sei que é normal não gostar das matérias básicas, mas não aguentei e desisti. 

Hoje, falando com os meus amigos arquitetos, percebo que se eu tivesse 

continuado teria vislumbrado outras possibilidades. Mas não era mesmo o momento, 

tanto que senti lá um distanciamento muito grande entre calouros e veteranos, coisa 

completamente diferente do que aconteceu aqui. Na Unifesp, acho que a recepção foi 

muito mais humanizada. De imediato me senti envolvido e passei a me integrar nas 

instâncias da faculdade e a participar de projetos de extensão. Eu já sabia que no 

início teria que enfrentar as disciplinas básicas, mas estudar o corpo humano foi muito 

legal pra mim. Gostei bastante de Anatomia e Fisiologia, embora tenha achado 

Biofísica chata, coisa que os veteranos já tinham me avisado. Bem, talvez se tivesse 

encontrado na Arquitetura o mesmo acolhimento que tive aqui na Unifesp, hoje eu 

seria um arquiteto. 

Mas o curso de Enfermagem é muito envolvente. No segundo semestre o aluno 

já entra no hospital para tirar pressão e conversar com o paciente. Eu até me lembro 

do meu primeiro paciente, que era professor de Filosofia. Foi na Urologia e ele tinha 

câncer de próstata. Essa parte do contato, do calor humano, de conversar com o outro 

e do cuidado, sempre gostei. Acho que encontrei na Enfermagem uma parte da 

atenção que eu precisava, pois ao dar atenção ao outro a gente recebe atenção. Essa 

troca é parte importante do vínculo, pois se há interação, há troca.  

Eu gosto da Enfermagem por conta disso, porque é a profissão que tem maior 

contato com o paciente. Sinceramente, acho que eu não me daria bem na Medicina, 

que apesar de todo o glamour acho meio broxante, pois, embora o médico sofra mais 

o peso da responsabilidade, a melhor parte, que é o contato direto com o doente, ele 

perde. No hospital, o médico vai lá, passa a visita, e vai embora. A única coisa que 

não acho legal na Enfermagem é a visão que as pessoas têm da profissão, que é 

socialmente pouco valorizada. Mas tem a parte gerencial que gosto, tem a pesquisa, 

que é outra coisa boa, enfim, vou a cada dia me identificando mais com a profissão e 

não me arrependo de forma alguma de ter largado a Arquitetura.  

Eu me formo esse ano e ainda não sei o que vou fazer depois. Talvez vá direto 

para o mestrado ou resolva fazer Sociologia ou Saúde Pública. É que desde que entrei 

na faculdade, em 2010, participo de um projeto de extensão que lida com moradores 

em situação de rua. Uma vez por mês nós visitamos um albergue e os encontramos 

para conversar e cantar, pois um dos objetivos principais do projeto é fazer a gente 
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perder medo de gente. Na minha primeira visita conheci o Sebastião e acho que foi 

por ele que não desisti e continuo participando até hoje.  

O Sebastião é um senhor de idade que estava sentado num banquinho. Eu 

tentava puxar papo, mas nada dele conversar. Só deu certo quando falei sobre música 

e aí ele me falou que gostava muito da Elis Regina. Então comecei a cantar algumas 

músicas dela, as mais famosas, mas estranhamente ele não conhecia nenhuma que 

eu cantava. Mas de repente ele mesmo se lembrou de uma música chamada Iracema, 

que na verdade é uma música do repertório do Adoniran Barbosa. Aí ele cantou, e 

cantou muito bem aquele pedaço da música que fala de um cara cuja noiva foi 

atropelada na Avenida São João quando faltavam dez dias para o casamento, sendo 

que um sapato foi a única coisa que restou dela, mais nada! Achei isso muito bonito, 

porque daí percebi, naquele momento, que se ele conhecia apenas Iracema, se ele 

não conhecia Como Nossos Pais, por exemplo, uma das mais famosas da Elis Regina, 

era porque aquela música devia ser mesmo muito importante para ele, que afinal é um 

morador de rua e não tem mais família, não tem praticamente nada, é um excluído da 

sociedade.  

Esse episódio foi muito marcante, pois me fez quebrar o estereótipo do 

morador de rua, o homem do saco, um bandido e ladrão. Ele era uma pessoa que eu 

achava sem estudo, sem nada, mas que de repente canta muito bem uma letra bonita, 

que narra a história de um cara que perde a noiva e dela não sobrou nada, nem um 

retrato, nem a lembrança do rosto, mas somente um sapato... Não tenho nem 

palavras! É algo que me comove, é um prazer sem limites participar desse projeto. 

Como deu para perceber, não quero e não gosto de ficar focado somente na 

área biológica. Por isso, desde o momento da inscrição para as disciplinas eletivas, já 

gostei do Laboratório de Humanidades, pois logo vi que seria algo completamente 

diferente da Enfermagem. Nós da área da saúde não podemos nos esquecer que 

cuidamos de seres humanos e precisamos, por isso, cultivar o hábito da leitura e o 

conhecimento das disciplinas de humanas, que além de nos ajudar a levar um papo 

com o paciente, por exemplo, auxiliam até na nossa tomada de decisão.  

Eu ainda me lembro de que no primeiro encontro do Laboratório de 

Humanidades falei que queria ter muitas crises existenciais. E acho que alcancei esse 

objetivo porque tive mesmo muitas crises lá dentro. Foi um momento único, totalmente 

diferente do resto da faculdade, tanto que sinto que devo ao Laboratório a visão mais 

focada no paciente que tenho hoje.  

Mas quando falei no primeiro dia sobre essa questão da crise, eu estava 

falando que queria remodelar o meu pensamento, que queria sair dali um Bruno 

diferente daquele que entrou. Viver uma crise é chato, é ruim, faz a gente pensar 
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sobre as nossas atitudes, sobre nós mesmos, e isso pode ser doloroso, principalmente 

quando na crise percebemos o quanto algo de fora pode interferir naquilo que 

tínhamos como certo e verdadeiro.  

Assim, a primeira crise que tive no Laboratório foi a questão do 

condicionamento, muito falado no Admirável Mundo Novo. Acho de suma importância 

ter percebido na discussão do livro que a gente vive repetindo condutas sem ao 

menos questioná-las. Ou seja, que a gente entra num quadradinho e fica ali achando 

que tudo é assim mesmo e pronto. Por exemplo, a visita a sua mãe que está internada 

numa Unidade de Terapia Intensiva. Para você é muito importante estar ao lado dela, 

mas só é permitido visitas num único horário, das seis às sete da noite. Infelizmente, 

porém, justamente nessa hora você trabalha e não pode visitá-la. Mas nós, do 

hospital, a fim de seguir às regras da instituição, não permitimos sua visita e sequer 

abrimos a possibilidade de uma exceção, preferindo obedecer cegamente às regras 

sem dar a mínima atenção à família, ao paciente, ao bom senso. E isso acontece 

muito, acontece comigo, acontece com os meus amigos, isso de ficar reproduzindo 

algo que deveria ser questionado. E o Laboratório de Humanidades me ensinou isso, 

que devo questionar algo que muitas vezes não se enquadra mais à realidade.  

Foi depois dessa experiência no Laboratório de Humanidades que passei a 

questionar mais as coisas, ficando talvez parecido com aquele chato que enfrenta os 

outros e aprendeu a dizer “não, isso está errado, não é assim, tem que fazer 

diferente!”. O Laboratório também me ajudou a pensar que quando a pessoa fica 

doente a família e o ambiente também adoecem. E como inserir esse ambiente 

adoecido do paciente no hospital? Isso a gente não aprende na graduação, não 

aprende a lidar e a tratar da família também, mesmo porque um dia o paciente vai 

embora e quem vai cuidar dele são seus familiares.  

Foi participando do Admirável Mundo Novo que eu vi o quanto agimos como 

uma máquina. Exatamente isso, percebi ali como sou uma máquina, como sou o 

produto de uma faculdade que não pensa nessas questões, nesses mínimos detalhes, 

mas que só pensa “eu vou ajudar a curar você, você vai ficar bem, você vai embora”. 

O fato é que a gente medica o paciente e em nenhum momento fala para a família o 

efeito esperado daquele medicamento, quais são as reações adversas, e qual a 

importância de se tomar aquele remédio, nos horários certos, da maneira certa.  

Por isso eu nunca vou esquecer essa palavra “condicionamento!”. Ali no 

Laboratório vi como eu era condicionado, como eu nem pensava em questões gerais, 

universais. Como muita gente, não via que era preciso pensar o paciente como um 

todo. Do mesmo modo começou a me incomodar as pessoas amontoadas no corredor 

do pronto-socorro, coisa que antes eu nem achava assim tão revoltante. Por causa do 
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Laboratório eu até sai da Liga de Medicina de Urgência, já que faz parte das 

atividades o plantão no PS. É que depois do Laboratório não consigo mais entrar no 

pronto-socorro sem perceber a desorganização, aquele caos que gera sentimentos 

que para mim não são humanizados. Foi o Laboratório que me deu essa percepção de 

que é preciso haver um mínimo de humanidade. Ele me fez entrar em crise e ver como 

as coisas muitas vezes são levadas de qualquer jeito. 

Vou cursar agora o quarto ano e ainda não sei como vou conseguir passar no 

PS e na UTI. Acho que vou entrar em crise, porque para mim é muito ruim a emoção 

que sinto no pronto-socorro. Tudo bem que como profissionais podemos dar o melhor 

de nós naquele lugar, mas o doente não vai sair do corredor e eu não acho que isso 

seja humano, que isso seja natural. Não é para isso que estou aqui, não é para dar 

uma assistência no corredor. Acho que uma pessoa que trabalha a vida inteira, que 

paga os seus impostos, não merece ser tratada no corredor de um pronto- socorro. 

E a outra crise que tive durante o Laboratório foi a crise da balada. Não sei 

quem falou, não sei se foi o Dante, que a sociedade hoje consome muito, que os 

jovens são muito consumistas. Além daquela questão da droga, o Soma, que no 

Admirável Mundo Novo era assim como uma espécie de felicidade em pílulas. Então 

percebi que as festas da faculdade, e as baladas que eu frequentava, também eram 

regadas a muita bebida. Uma coisa curiosa que não falei no Laboratório é que eu, 

devido ao excesso de bebidas nas festas daqui da faculdade, já fui parar duas vezes 

no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Na verdade, quase entrei em coma 

alcoólico. Percebi, então, que aquilo era uma felicidade engarrafada, e que na verdade 

não se tratava de felicidade, mas de um vexame engarrafado.  

Nós, alunos, e jovens, veneramos muito as festas, as bebidas, veneramos 

pegar geral sem se preocupar com quem estamos ficando. A impressão que tenho, 

ainda mais no mundo homossexual, é que as relações hoje são muito rápidas, frágeis, 

consumíveis. Isso o Laboratório de Humanidades também me mostrou, que eu 

precisava ver não só o paciente como um todo, mas também as pessoas com quem 

eu me relaciono como um todo. Então pude perceber que não é só pelo exterior que 

devo conhecer uma pessoa, mas que é importante também saber como ela age e 

como suas ideias batem ou não com as minhas, por exemplo.  

Então, essas foram as duas grandes crises que tive no Laboratório, as duas 

sobre relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Porque antes - desculpe a 

palavra - eu era um porra-louca do tipo que saia pegando geral, achando que isso era 

estar no topo. Não sei se essa mudança é uma coisa da idade, porque conheço gente 

mais velha que faz assim, que vive pegando todos. Mas hoje não consigo mais engolir 

isso, porque para mim isso não é mais felicidade. Acho que o Laboratório de 
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Humanidades me fez perceber que existem outras formas de ser feliz, porque antes, 

para mim, felicidade era encher a cara, era estar rodeado de pessoas, era sair catando 

geral, estilo porra-louca mesmo! Tanto assim que não sei como consegui passar para 

o segundo ano da faculdade, porque eu era um verdadeiro fanfarrão! 

Foi exatamente na mesma época que participei do Laboratório de 

Humanidades que também passei por essa fase de muita porralouquice. E essa minha 

mudança eu considero uma reflexão que surgiu a partir do que aconteceu no 

Laboratório. Hoje o meu perfil até parece de um idoso, porque faz tempo que não vou 

a nenhuma balada. Eu estou namorando, mas apesar do meu namorado ser um super 

baladeiro, perdi completamente a vontade de sair daquele jeito. Sinceramente, agora 

prefiro estar com alguém conversando. Hoje vejo tudo diferente, hoje percebo que 

felicidade é companheirismo, que felicidade é estar junto com alguém e poder 

conhecer essa pessoa. Vejo que não é preciso beber para estar bem, que posso estar 

feliz com uma coisa boba, numa sala de aula, por exemplo, indo ao teatro, estando 

junto com os meus amigos. Eu não preciso mais estar o tempo todo em festas para 

conseguir a felicidade. Acho que se antes a felicidade era um estado de êxtase, agora 

consigo encontrar outros caminhos que me levem a ela. 

No momento estou lendo O Retrato de Dorian Gray, que é um clássico do 

século XIX que a gente lê como se fosse hoje. Assim como o personagem do livro, eu 

também já vi o submundo! Mas aonde isso poderia me levar? Eu me pergunto. Não sei 

se é legal a gente ter prazer todos os dias, porque acho que enjoa. Foi isso que pensei 

na época que fiz o Laboratório, que se quisesse poderia ter prazer todos os dias, que 

é fácil conseguir prazer, mas ao mesmo tempo percebi que agindo daquela maneira a 

minha vida não caminharia do jeito que quero. Lógico que tenho vontades, desejos, 

mas se continuasse sendo aquele Bruno eu não alcançaria os meus objetivos de 

acabar a faculdade e mais tarde fazer um mestrado, um doutorado, enfim, me formar. 

Não que as pessoas que frequentem baladas não consigam tudo isso, elas 

conseguem! A questão é que a minha vida estava caminhando para o hedonismo, 

para uma busca incessante do prazer, o que me levaria, com certeza, ao vazio, ao 

nada. É disso que tenho medo! 

Na vida a gente tem que saber achar o equilíbrio. E entrar em crise acaba 

sendo uma maneira de encontrá-lo. Foi nisso que o Laboratório me ajudou, 

exatamente nisso, a entrar em crise, mas, ao mesmo tempo, entrar em contato com 

outras visões, outras percepções do mundo, para depois eu mesmo estabelecer 

minhas prioridades. Acho genial essa ideia do Professor Dante, porque é impossível a 

pessoa ter o mesmo olhar inocente depois de participar do Laboratório de 

Humanidades. Depois dessa experiência, começamos a ver o mundo de outra 
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maneira, com outros olhos. O que eu gostei muito mesmo foi a diversidade que se 

encontra lá. Com certeza não seria a mesma coisa se todos fossem da graduação, 

mesmo porque uma pessoa de sessenta anos, com toda a sua bagagem e história de 

vida, pensa complemente diferente de outra que mal chegou aos vinte.  

Não sei se foi uma coisa do destino, mas sinto que o Admirável Mundo Novo 

naquele momento da minha vida veio a calhar. Mas acho que se eu tivesse lido 

sozinho, sem a discussão do grupo, não teria conseguido chegar ao mesmo patamar 

de compreensão. No Laboratório tive a oportunidade de ouvir o outro com suas 

diferentes ideias e percepções, sendo que muitas delas nem passariam pela minha 

cabeça. Uns acharam aquele personagem principal um canalha, enquanto eu nem 

tinha percebido o cara direito. Na verdade, prestei mais atenção no Selvagem. Acho 

que a gente quando lê traz a nossa história de vida para o livro, procurando se 

identificar. Então, na hora da conversa, cada pessoa se coloca um pouquinho, cada 

um na verdade coloca a sua história pensando que está falando do livro. Por isso acho 

que uma leitura sem roda de conversa, sem discussão, não é tão rica. E o Laboratório 

propicia isso.  
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JOSÉ 

Praticamente não durmo, durmo uma noite sim 

e uma noite não. Mas nunca dormi na aula, 

desde o primeiro ano coloquei isso na cabeça, 

que eu não dormiria na sala para criar 

resistência. Afinal, essa escolha foi minha! 

Eu moro em São Paulo há quase 20 anos. Vim com a minha mãe depois que 

meu pai faleceu, e meus irmãos vieram logo depois. Somos da Bahia, cidade de 

Brumado, próximo a Vitória da Conquista. Tenho 32 anos e sou o primogênito. Meu 

irmão tem 30 anos e minha irmã 25. Nós três somos casados. Eu tenho um filho de 11 

anos e minha irmã tem dois pequenos. A maioria dos nossos parentes vivem aqui, tios 

e primos. Na Bahia praticamente só ficaram meus avós por parte de mãe.  

Da minha infância eu guardei muito pouco. É uma parte meio esquecida pra 

mim. Acho que quis esquecer essa fase por não ter me acrescentado nada. Só lembro 

que a gente morava em Brumado. E meu pai era tratorista. Na verdade, quem sempre 

sustentou a casa foi minha mãe, que trabalhava no comércio. Tenho uma vaga 

lembrança da gente ajudando ela vender sorvete na feira. Do meu pai eu tenho 

poucas lembranças, a não ser a sua fisionomia. Mas ele não foi um pai presente, tanto 

que nem me lembro de ter saído com ele, por exemplo.  

O que minha mãe conta é que o meu pai bebia muito e fumava bastante. E que 

era para a gente estar bem hoje, porque uma vez ele até ganhou na Loto, fez a quina. 

Aí eles compraram uma casa, mas minha mãe diz que ele gastou tudo em bebida, e 

acho que com mulheres também. Por fim ele se envolveu numa briga e foi esfaqueado 

num bar, perfurando um pulmão. Chegou a fazer tratamento em Vitória da Conquista e 

até veio para o Hospital das Clínicas em São Paulo, mas quando voltou para Brumado 

começo a beber novamente, o quadro se complicou, e ele faleceu.  

No velório, eu não me lembro de ter chorado. Eu tinha 14 anos e não estava 

nem aí. Eu não tinha noção! Acho que por ele não ter participado muito da minha 

infância, por minha mãe sempre ter feito tudo pela gente, fiquei com os moleques 

brincando na feira, não sei bem. Só sei que logo depois nos mudamos para cá. 

Viemos para tentar melhorar de vida, esse foi o motivo, porque as coisas ficaram 

difíceis.  

 

_________________ 

Data da entrevista: 22/03/2013. Aprovação final do texto: agosto de 2013. 
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Depois que vim de Brumado nunca mais voltei. Mesmo porque aconteceu um 

rolo que me tirou a vontade. Meu avô, pai do meu pai, tinha umas fazendas e minha 

tia, que é bem de vida, dona de um hotel na cidade, na hora de dividir a herança 

dividiu só entre eles. Nós só ficamos sabendo disso cinco anos depois. Meu irmão 

ficou revoltado, com raiva, porque a gente estava aqui passando necessidade, cada 

um construindo a sua casa, e esse dinheiro ia ajudar bastante. Ele até começou a 

mexer os pauzinhos, falou com um advogado, mas logo viu que seria muito 

complicado. Então ficamos quietos. Acho que minha tia não agiu direito, acho que ela 

agiu de má-fé. 

No princípio, assim que chegamos, ficamos morando com meu tio, irmão da 

minha mãe, que logo conseguiu um emprego na área de limpeza. Nessa época eu era 

um adolescente rebelde, que brigava muito com os meus irmãos e era agressivo até 

com minha mãe. Ela fala que eu mudei da água para o vinho, tanto que hoje me dou 

bem com todos. Mas isso foi antes de eu fazer o curso técnico, dos 15 aos 18 anos, 

quando eu trabalhava de office boy para uma dentista. Acho que esse foi um tempo 

perdido pra mim! Eu não tinha uma direção e ficava o tempo todo sentado no 

consultório, estagnado, sem ler, sem fazer nada. Aquilo não tinha um significado, 

ainda que eu tenha ganhado o meu dinheiro, com décimo terceiro-salário, férias, tudo 

direitinho. 

Mas com 18 anos consegui um emprego melhor no Hospital Sanatorinhos de 

Carapicuíba, onde minha mãe trabalhava. Ela me arranjou uma vaga de auxiliar de 

lavanderia. Na lavanderia, tinha a área limpa e a área suja. Na área limpa fiquei de 

seis meses a um ano, não me lembro bem. Depois fui para a área suja, aonde é 

separada e pesada a roupa para lavar. Uma das minhas funções era tirar da máquina 

setenta quilos de roupa lavada e centrifugada colocando tudo na secadora. Eu 

também ficava na parte de seleção. Eles faziam kits, por exemplo, colocando três 

lençóis e uma fronha em um saco plástico, e eu selava os pacotes. Às vezes também 

levava as roupas para os andares.  

Depois de um ano mais ou menos, minha mãe me incentivou a fazer um curso 

técnico, pois havia lá no hospital uma boa escola técnica de Enfermagem. Além disso, 

como eu era funcionário, a mensalidade era mais em conta e já vinha descontada em 

folha. Então fiz uma prova de seleção e passei. A partir daí eu ficava o dia inteiro no 

hospital. Estudava de manhã, das oito ao meio-dia, e à tarde trabalhava na lavanderia. 

A carga horária de trabalho era de 8 horas, folgando a cada cinco dias. Enfim, tomava 

café da manhã no hospital, almoçava, tomava café da tarde, e jantava. Tudo no 

hospital. Era bem puxado! 
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Nos intervalos, ficava dentro do vestiário estudando, porque não tinha como ir 

pra casa, mesmo morando perto. Mas também conseguia estudar dentro lavanderia. 

Eu rio muito quando me lembro do jeito que fazia para estudar, colocando na minha 

frente, na máquina de selar, as folhas de estudo que eu preparava. Assim, ao mesmo 

tempo em que selava os kits, ia lendo os questionários. E ainda ouvia rock, desde 

Beatles até música bem pesada, fazendo tudo ao mesmo tempo. E olha que eu tirava 

boas notas! E ainda era um dos que mais produzia. Às vezes a chefe falava “abaixa 

isso aí!”. Mas não tenho do que reclamar, porque todos me ajudavam muito. E eu 

sempre tive sorte, até na hora de fazer o estágio, que fiz no próprio hospital 

Sanatorinhos. 

Na verdade, nunca imaginei trabalhar com Enfermagem. Se não fosse o 

incentivo da minha mãe, nem teria começado. Mas acabei gostando muito, tanto é que 

durante os dois anos de curso eu até que me saí bem. Mas depois que acabou fiquei 

estressado, porque ainda demorou um tempo para eu sair da lavanderia. Tinha 

terminado o técnico e ninguém me dá oportunidade, eu pensava. Por fim, o hospital 

realizou um processo seletivo e passei, tendo ainda a possibilidade de escolher uma 

vaga na UTI, onde eu já tinha feito estágio e conhecia o trabalho. 

O primeiro emprego é sempre difícil, tudo é novo, e a gente fica ansioso. Mas 

tudo deu certo, peguei prática, e depois de um ano mais ou menos prestei concurso 

público para o Hospital Universitário da USP, embora muita gente tenha me 

desanimado, falando que não adiantava prestar porque só eram duas vagas. Não 

liguei pra isso, consegui o edital do concurso, fiz a inscrição e comecei a estudar. 

Durante o ensino médio acho que virei meio autodidata. Foi quando eu passei a ler um 

livro por semana. Mesmo trabalhando na lavanderia eu conseguia ler vários tipos de 

revistas, além de Graciliano Ramos, Machado de Assis, todo tipo de literatura. Do 

Machado de Assis eu tenho vários romances como A Mão e a Luva, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista... É claro que depois da 

Enfermagem precisei focar na área da saúde, mas mesmo assim continuo lendo.  

Bem, prestei o concurso público e consegui passar na prova teórica. E como eu 

já trabalhava na UTI, a prova prática tirei de letra, ficando classificado em décimo 

oitavo lugar. Mas, apesar do edital informar que eram apenas duas vagas, o hospital 

acabou chamando 50 candidatos. E eu estava no meio deles. Então já tem nove anos 

que sou funcionário concursado do Hospital Universitário da USP, que no Brasil é um 

dos lugares que melhor remunera os profissionais de Enfermagem, além de ter plano 

de carreira, incentivo ao estudo e alguns outros benefícios. Além disso, graças a 

minha classificação no concurso, pude escolher uma vaga na UTI, mesmo sendo para 

trabalhar no período da tarde. Com o tempo consegui ser transferido para o período da 
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manhã e fiquei trabalhando tranquilo até que inventei de arrumar outro emprego no 

Hospital São José, que fica ali na Rua Martiniano de Carvalho e faz parte da 

Beneficência Portuguesa.  

Minha esposa eu conheci na lavanderia do Hospital Sanatorinhos. Começamos 

a namorar e ela engravidou. Foi uma gravidez desejada, mas não planejada. Por isso 

ela continuou morando com a mãe mesmo depois do nascimento do nosso filho, que 

hoje está com 11 anos. Mas a gente se via todos os dias e eu os visitava toda 

semana, não deixando faltar nada. Nessa época eu também morava com minha mãe e 

meu irmão. Por causa do novo emprego, foram três anos de loucura! Eu acordava 

todo dia às 5 horas da manhã e trabalhava das 7 às 13 no Hospital Universitário. 

Depois de engolir a marmita, ia para o Hospital São José e trabalhava das 14:30 às 

22:30 horas, chegando em casa por volta da meia-noite. Fiz tudo isso para conseguir o 

que queria, ou seja, construir minha casa e juntar minha família.  

Apesar de tudo, sempre tivemos muita sorte aqui em São Paulo. Meu tio e meu 

irmão, que trabalham numa imobiliária, ganharam um lote gigante em Carapicuíba. 

Esse lote foi dividido em duas partes, uma para o meu tio e outra nossa. E fui o 

primeiro a construir uma casa no terreno, um sobrado de dois andares. Depois meu 

irmão, minha mãe e minha irmã também construíram. Só não temos os documentos, 

pois a imobiliária teria que desmembrar o terreno e eles nunca desmembram. Foi por 

isso que precisei trabalhar em dois empregos, para construir minha casa. E olha que 

eu chegava todo dia cansado e ainda carregava areia. O pedreiro não queria ajudante 

e eu, além de economizar, adiantava o serviço. 

Finalmente, depois de construída a casa, larguei o Hospital São José e decidi 

voltar a estudar. Mas queria fazer universidade pública, porque sempre achei um 

absurdo os playboys não pagarem faculdade enquanto eu teria que pagar. Saí da 

Beneficência em maio de 2005, ao mesmo tempo em que consegui no Hospital 

Universitário uma vaga para trabalhar à noite. Assim, além do adicional noturno, teria 

tempo para cursar Enfermagem tanto na USP quanto na Unifesp, que têm cursos 

integrais. Por outro lado, se não passasse numa faculdade pública, estaria ganhando 

mais por causa do adicional noturno, o que me ajudaria a pagar a mensalidade. E 

além do mais, trabalhando 12 x 36, uma noite sim e uma noite não, sobraria mais 

tempo para estudar. 

No começo de agosto comecei a fazer cursinho, mas antes disso eu já estava 

estudando sozinho, lendo os livros da lista da Fuvest. Na verdade, fiz dois cursinhos 

ao mesmo tempo, um gratuito da prefeitura de Carapicuíba, que eu fazia à tarde, e o 

outro de manhã, o Aprove, um cursinho mais em conta que fica na Vital Brasil, perto 

da USP, que eu fazia depois do trabalho. Bem, com tudo isso desembestei a estudar!  
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Na USP, não passei nem na primeira fase. Por mais que eu seja esforçado, só 

estudei em escola do governo, um ensino horrível, e têm matérias como matemática e 

física que não dá pra gente aprender sozinho. Já aqui, na Unifesp, fiz inscrição no 

sistema de cotas, porque sempre estudei em escola pública. Mas eu já estava ficando 

meio desiludido, pensando que eles não iam mais me chamar, embora entre os 

cotistas eu tenha ficado entre os dez primeiros. No dia em que vi meu nome na lista 

quase chorei! Demorou porque entrei na quinta chamada. 

Isso foi em 2010. E esse é meu último ano de faculdade. Nesses quatro anos 

eu meio que deixei de viver, porque trabalhando à noite e estudando de dia não tem 

mesmo como. Praticamente não durmo, durmo uma noite sim e uma noite não. Mas 

nunca dormi na aula, desde o primeiro ano coloquei isso na cabeça, que não dormiria 

na sala para criar resistência. Afinal, essa escolha foi minha! Por isso nunca deixei o 

cansaço interferir no meu trabalho, nunca deixei de cuidar bem do paciente, pois ele 

não tem nada culpa de nada. Sempre agi assim, tanto é que quando tem avaliação eu 

sou elogiado pela chefia. 

Mas nessa loucura acabei deixando minha família um pouco de lado. Perdi 

parte do desenvolvimento do meu filho, apesar de que faço tudo isso pra ele, pra que 

ele possa escolher o que quiser na vida. O que eu não tive quero oferecer pra ele, 

entendeu? Porque hoje sou técnico de enfermagem no HU há 9 anos, tenho um bom 

salário, e a minha ideia é prestar concurso para enfermeiro. 

Já meus irmãos nunca quiseram estudar. Nunca! Minha irmã engravidou do 

namorado e parou no primeiro colegial. Meu irmão parou na terceira série do primário. 

Eu tento incentivar, falo pra ele que a firma oferece condições, ajuda, mas não 

adianta! Ele fala que não serve para o estudo. Ele tem 30 anos, mas parece mais 

velho, parece acabado. É que ele sempre trabalhou na manutenção como pedreiro, 

encanador, às vezes como motorista. Já minha mãe parou na oitava série e eu falo pra 

ela voltar a estudar. Ela tem 50 anos, é nova, apesar de estar um pouco cansada pela 

história de vida, por ter feito de tudo para sustentar a casa e não deixar a gente passar 

necessidade.  

Mas confesso que essa minha vida de estudo não tem sido nada fácil. Na 

graduação, por exemplo, o primeiro ano foi muito difícil, o pior de todos, porque penei 

para me adaptar. A faculdade é puxada, a média é sete, e peguei vários exames. É 

que passo o dia na faculdade e, se nesse dia tenho que trabalhar, fico acordado a 

noite inteira. Mas aí, no dia seguinte, tenho que estar na aula novamente, ou seja, fico 

de 30 a 36 horas sem dormir. Eu não reclamo, porque sempre gostei de estudar, mas 

eu fico cansado fisicamente. É verdade que depois do almoço costumo dar uma 

cochilada, mas não adianta muito. Além disso, estudo em todos os finais de semana, 
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estudo nos feriados, nas férias, na greve... Eu deixei de aproveitar muita coisa! Queria 

ler um livro que não fosse da área da saúde, mas não dá tempo. As revistas eu deixei 

de lado, a literatura também, o meu mundo se tornou a Enfermagem.  

Claro que todo esse esforço interfere na minha casa. Minha mulher no começo 

achou ruim, mas como faço uma faculdade boa ela tenta entender. Uma faculdade de 

Enfermagem particular não custa menos do que mil reais, e com certeza não chega 

nem perto de uma Unifesp ou de uma USP. Por isso que estudo muito, porque posso 

estar tomando o lugar de outra pessoa que talvez precisasse mais do que eu. Vejo 

que tem gente na minha turma que não está nem aí, que só quer saber de balada. Eu 

sou meio antissocial, não acompanho nada do que acontece na turma. Também sou o 

único casado, que tem filho e trabalha. Mas sempre fui muito na minha, muito 

reservado mesmo. Eu não sei por que, acho que é uma coisa que ficou da infância... 

Bem, apesar de eu me formar esse ano, não sei como vai ser minha vida de 

enfermeiro. Já trabalho na área, mas minha experiência profissional é como técnico de 

Enfermagem. E ser técnico é diferente de ser enfermeiro. É verdade que o enfermeiro, 

para supervisionar e direcionar o cuidado, precisa saber fazer tudo que o técnico faz, 

mas é o técnico que aplica o curativo, que dá o banho, o medicamento, que junto com 

o auxiliar de Enfermagem fica lado a lado do paciente. Na faculdade, às vezes, sou 

muito técnico, por isso preciso ficar me policiando, porque essa é uma dificuldade de 

quem já trabalha na área. O enfermeiro tem que ter uma visão mais ampla, senão ele, 

apesar de ter feito graduação, fica com a mentalidade de técnico. O enfermeiro precisa 

saber se impor e isso é uma coisa que tenho que trabalhar bastante. Paro o futuro, 

quero fazer especialização em Enfermagem do Trabalho. É que têm muitos concursos 

para o Metrô, para a CPTM e para os tribunais de justiça, por exemplo. Além disso, o 

enfermeiro do trabalho ganha mais e tem uma melhor qualidade de vida, já que nessa 

área só se trabalha de segunda a sexta. 

Agora, antes de falar sobre o Laboratório de Humanidades, eu me lembro que 

no primeiro ano da faculdade gostei muito das aulas de Filosofia. Foi bom deixar um 

pouco de lado a Bioquímica, a Fisiologia, e todas aquelas matérias pesadas. As aulas 

de Filosofia foram dadas pelo Professor Valdir e nós tínhamos que ler e discutir 

Frankenstein da Mary Shelley. Achei muito boa essa parte de humanidades inserida 

no curso, porque eu pensava que aqui só se estudava o corpo humano, que a gente 

não ia ter nada de humanidades e literatura. Vejo que a maioria dos meus colegas só 

se interessa pelas ligas, pelas monitorias. Pra eles tudo é doença, tudo é Medicina, 

Enfermagem, e praticamente ninguém se volta para a área de humanas. Mas eu acho 

importante, porque em qualquer profissão a pessoa tem que ter um nível de cultura. E 

ler, entender, saber Filosofia é essencial para lidar com pessoas. De nada adianta o 
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enfermeiro saber Biofísica, Bioquímica, Anatomia, se ele não sabe conversar e não 

tem cultura. Eu conheço muito enfermeiro que não sabe nada! Sabe tudo do ciclo de 

Krebs, mas se você pergunta para ele quem escreveu Admirável Mundo Novo, por 

exemplo, ele não sabe. 

Sempre gostei de ler. E gosto de ler como passatempo. Mas lógico que esse é 

um prazer que dá conhecimento, não é uma distração como o videogame. Na leitura, 

embora ela também seja uma distração, tem a história, e a gente vive aquela história 

como se estivesse dentro dela. Quando li o Ensaio Sobre a Cegueira do Saramago eu 

viajava, às vezes eu parecia um cego na multidão seguindo as pessoas. Tem livro que 

consegue isso, que oferece distração e conhecimento ao mesmo tempo. Mas quando 

comecei a me interessar por leitura lá na lavanderia, a principal coisa pra mim era 

mesmo passar o tempo, esse era o meu objetivo. Hoje continuo lendo, quer dizer, na 

verdade eu mais estudo coisas da faculdade do que leio. Como não tenho tempo, 

preciso aproveitar o ônibus, o metrô, o trem pra estudar. Venho pra cá estudando e 

volto estudando. Em casa também, se não estou lendo, se não estou estudando, fico 

estressado. Mas se estudo demais é minha mulher que fica estressada. Aí tenho que 

me organizar pra não ficar chato. 

Por isso gostei bastante do Laboratório de Humanidades no segundo ano da 

faculdade, quando participei do Admirável Mundo Novo. Gostei de ler o livro, mas no 

Laboratório eu não falei nada! Sempre fui tímido e sei que ainda preciso trabalhar isso, 

porque afinal o enfermeiro vai liderar uma equipe. Mas como entrei na quinta 

chamada, acabei não criando vínculos com o pessoal, o que acabou agravando minha 

timidez. Quando cheguei, as panelas já tinham sido formadas e precisei rebolar pra 

conseguir fazer um pouco de amizade. Sei muita coisa, mas na hora de falar eu travo. 

No Laboratório de Humanidades eu tinha vontade de participar, mas não conseguia, 

ficava até com taquicardia.  

O que eu achei legal no Laboratório é que lá têm pessoas totalmente diferentes 

umas das outras, tem desde profissionais da Enfermagem, da Medicina, da Nutrição, 

até alunos da graduação, pós-graduação e funcionários. Na verdade, acho que o livro 

era só um argumento, um pretexto pra puxar tudo o que há na sociedade. Eu gostei 

porque o Laboratório é uma troca de experiências. Cada um tem a sua opinião, e 

mesmo que você não concorde, você tem que respeitar. Por exemplo, tem gente que é 

monoteísta e acredita num só Deus, mas tem gente que acredita em tudo. Tem que 

respeitar! E no LabHum tinha esse respeito. 

Infelizmente, apesar da carga horária e do curso de Enfermagem ser integral, 

temos poucas matérias voltadas para as humanidades. E quando por acaso aparece 

alguma atividade como o Simpósio de Filosofia, a graduação não libera a gente. Eu 
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quis participar, mas não podia ficar com falta. É uma pena porque acho que discutindo 

aprendemos muito também. Faz tempo que participei do Laboratório e agora não 

consigo dar muitos exemplos do que aprendi, mas eu me lembro de que o Admirável 

Mundo Novo é um livro muito atual, onde encontramos coisas que a sociedade vive o 

tempo inteiro, ainda que escondidas, mas vive. 

 


