






Revist'Entrevista

Entrevista com Antônio Wellington de Oliveira Júnior, dia 25 de novembro de 2009

Thiago - Você sempre foi um homem in-
ventivo, fez mestrado e doutorado estudando
o tema glossolalia (fenômeno onde o indivíduo
crê expressar-se em uma língua por ele desco-
nhecida), um assunto pouquíssimo abordado e
desconhecido por muitos. É também um artis-
ta de trabalho peculiar e nada usual. Em 2003,
você fez parte do projeto que fundou o Balbu-
cio, um grupo de arte contemporânea que faz
do corpo uma forma de expressão. Como surgiu
a ideia de criar um projeto tão peculiar como o
Balbucio?

Wellington - A ideia não foi minha. A ideia
veio de uma provocação em sala de aula. A mi-
nha relação com a arte sempre foi muito estrei-
ta. Eu desenho desde menino, eu tenho um tio
que é artista plástico, o Júlio Silveira, e a gen-
te sempre teve muita proximidade, até mesmo
por conta desta minha aptidão para o desenho,
para a arte. Já na infância, no começo da ado-
lescência, eu fiz teatro no colégio, depois fiz um
pouco de teatro na faculdade, tinha uma certa
relação com a música no Shalom (Comunidade
da Renovação Carismática, voltada para o pú-
blico jovem), que eu participei durante muito
tempo, eu cantava no ministério de música lá,
arranhava um violão - bem arranhado mesmo.
Estudei canto com a D'alva Estella (Nogueira
Freire, professora e musicista) no Conservató-
rio de Música (Alberto Nepomuceno). Só que,
quando eu saí daqui para fazer o mestrado e o
doutorado, eu saí para estudar adaptação de li-
teratura para cinema, ou seja, uma coisa ligada à
arte, porque o meu projeto de graduação foi em
torno disso. Quando eu cheguei no mestrado eu
mudei o tema, por uma série de questões. Eu
acabei me afastando da produção artística. Eu
acho que, enquanto eu estive em São Paulo, eu
fiz uns dois cartazes, uns folders e fiz uma expo-
sição na PUC (Pontifícia Universidade Católica),
uma instalação. Mas a minha preocupação esta-
va muito voltada para o acadêmico.

Quando eu cheguei aqui (no curso de Comu-
nicação Social da Universidade Federal do Cea-
rá - UFC) em 2003, os cursos de arte estavam se
estruturando. Então, tinha muita gente no curso
que tinha essa aptidão para arte e muita gente
que veio para fazer publicidade, queria publici-
dade, mas tinha aptidão para a arte. E uma coisa
que me incomodava muito, e ainda me incomo-
da muito nos que estão chegando, é estranho:
já chegam de algum modo acomodados. Eu
brinco em sala de aula, pergunto se os alunos
estão com lombriga, porque é todo mundo mui-
to mole, muito amarelo. Uma expressão antiga,

fashion: não têm o it, uma coisa diferente, uma
determinação. E, na verdade, têm, mas chegam
e encontram, às vezes, um espaço desestimu-
lante, até mesmo por uma timidez de assumir
isso diante de todo mundo: "Ah, eu gosto mes-
mo é de fazer arte!". Eu comecei a provocar a
turma: por que eles estavam assim tão moles,
se eles eram tão jovens, tão interessantes, bo-
nitos, com tanta criatividade? Por que eles não
faziam a máquina funcionar? Eles, como. vocês,
como nós todos. Mas vocês, de um modo es-
pecial, que são muito jovens, têm a vida pela
frente, podem fazer o que quiserem, como qui-
serem, do jeito que quiserem, sem dever nada a
ninguém, nem a pai, nem a mãe, nem a namora-
do, nem a marido, nem a filho, se tiver. A gente
se faz sozinho. Não no sentido de que os afetos,
a família, os amigos, as relações humanas não
sejam importantes, mas a gente tem de ser res-
ponsável pelo próprio destino. A gente tem de
ser responsável pelo desejo da gente, pela feli-
cidade da gente. Incomoda-me muito ver gente
tão nova já submetida a determinados rigores
morais, até mesmo a vícios de estudo, vícios do
modo como se relaciona com o conhecimento,
do modo como se relaciona com as outras pes-
soas. Em outras palavras, às vezes chegam tão
caretas que assusta. E se a gente não der uma
bofetada ele sai daqui do jeito que entrou. Eu
comecei nessa provocação, que eles tinham de
fazer o que queriam, fazer arte. O 'Jedi', o
André Quintino (integrante do Balbucio), sem-
pre foi muito atrevido e continua sendo atrevi-
do até hoje. Ele me disse: "Tu fica mandando a
gente fazer as coisas, por que tu não vai fazer?
Tu que tem vontade de fazer. Por que tu não vai
fazer?". Eu disse: "Pois vamos combinar o se-
guinte: eu tenho tanta vontade de fazer quanto
você, vamos fazer juntos!". Nesse mesmo perí-
odo, estava rolando a Semana de Comunicação.
O pessoal do DA (Diretório Acadêmico) me con-
vidou para fazer a curadoria da exposição, por-
que eles tinham um monte de ideia para a expo-
sição, o Pedro Eymar (diretor do Museu de Arte
da Universidade Federal do Ceará) tinha cedido
o museu para a exposição, mas eles não sabiam
como montar e como afinar os trabalhos. Foi
a sopa no mel. Havia um monte de gente que
estava preparando trabalho para a exposição. A
gente resolveu fazer um trabalho nosso para um
grupo que não era Balbucio ainda, era o Jedi e
eu, para a exposição também.

O Thales Walker, que é um dos caras das
primeiras turmas e não chegou a se formar, jun-
tou o pessoal. Eu disse: "Olhe, Thales, eu quero
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Tentando remarcar o dia
da entrevista, a equipe de
produção esbarrou em
mais um compromisso
do entrevistado: ele afir-
mou, brincando, que ti-
nha uma operação a fazer
nos testículos.

o entrevistado se con-
sidera uma pessoa de
memória fraca, esque-
cendo com facilidade os
compromissos do coti-
diano. 'A produção pre-
cisou enviar-lhe diversos
e-rnails para lernbrá-lo da
entrevista.

doze caras do seu tamanho, do seu tipo físico,
alto, magro, porque eu quero fazer uma coisa
tipo o Pentecoste". Ele rodou, rodou, mas ele
tinha um metro e noventa, bem magro, e para
achar esse monte de gente com um metro e
noventa, bem magro, dentro do curso de Co-
municação ... Ele só conseguiu trazer cinco: um
era um pouquinho mais baixo, inclusive. Veio
o Tobias (Sandino Gaede, integrante do Bal-
bucio), ele, que era alto, o Jedi, o João Vilney
(publicitário e artista), que está em Portugal, fa-
zendo mestrado em Aveiro, em artes visuais, e
o "Juin", que é o Edmílson Júnior. O Juin, que é
um pouquinho mais baixo, mas é também ma-
grelão. Foi daí que começou o Balbucio. Depois,
veio a ideia de um nome, depois veio a ideia de
fazer um grupo. Inicialmente, a gente queria fa-
zer uma coisa para provar, para a gente mesmo,
que era possível fazer arte, ligando a Comunica-
ção, com gente jovem, com professor no meio.
E foi assim que começou. E estamos há seis
anos.

Denise - E vocês imaginavam como ia ser
a reação do público? Foi de acordo com o que
vocês esperavam?

Wellington - Foi muito melhor do que aquilo
que a gente imaginava. Muito melhor! O museu
ficou lindo. Nós fizemos uns trabalhos muito le-
gais. As pessoas entravam no museu e tinham
de passar por um corredor de sete metros de
comprimento só feito com propaganda irregular
distribuída nesse cruzamento aqui da avenida
da Universidade com Avenida 13 de maio, indo
até a Rua Padre Cícero e até a Faculdade de Di-
reito (da UFC) e até o trilho da avenida Jovita
(Feitosa) e o 23 BC (23º Batalhão de Caçadores).
Em duas horas, a gente retirou a traseira de uma
pampa de propaganda irregular e montou um
túnel de sete metros de propaganda irregular,
pelo qual as pessoas tinham de passar no mu-
seu. A gente juntou umas 10, 15 sacas de reta-
lhos e passamos, o pessoal da faculdade enlou-
quecia, porque chegava no DA, tinha 15 sacas
de retalho pra separar as cores.Todo mundo
entrou na história de separar cor, depois nós fo-
mos ao museu e fizemos dragões como os do
Chico da Silva (Francisco Domingos da Silva, ar-
tista e pintor cearense falecido em 1985), umas
aves como os do Chico da Silva, tudo feito de
retalho no chão. Sim, quando a gente montou
a história, tinha nesse dia no museu umas 100,
110 pessoas. E foi muito interessante. A gente
não esperava, porque era muito simples. Na pri-
meira vez que a gente fez, não tinha filmes, não
tinha projeção. Então, era encantador, porque

tinha aquela coisa do eco no museu, as pessoas
enlouqueciam.

Pâmela - De onde veio o nome Balbucio?
Wellington - Quem propôs o nome foi o To-

bias Gaede.
Lorena - E vocês tiveram alguma inspiração/

influência teórica?
Wellington - Muitas. Eu diria que era um

'samba do crioulo doido'. Porque nos interessa
de tudo. Como a gente não tem filiação teóri-
ca, "Ah, a gente é daquela escola teórica ou da-
quela linha de pensamento"; como a gente não
tem afiliação estética; como a gente também
não tem definição de certo gênero da arte ...(Por
exemplo:) "Ah, o Balbucio é um grupo de perfor-
mance - que normalmente é (o comentário) que
mais aparece, porque a gente faz bastante per-
formance ...Mas também faz instalação. O Balbu-
cio faz intervenção urbana, faz trabalho com mí-
dias digitais, a gente também tem programas de
informação, seminários, palestras, encontros.
Como a gente nunca se definiu, a gente foi ven-
do internet, lendo livros, vendo exposições; via-
jamos, vimos museus. Mas nós gostamos muito
de ler teoria da comunicação, porque é nosso
campo de filiação básica mesmo. Nós não dize-
mos assim: "Ah. só vamos fazer coisas ligadas
à teoria da comunicação". Mas a gente gosta de
ler essas coisas, de compreender a presença
dos meios de comunicação e não só dos meios,
mas de todos os processos de comunicação aos
quais a gente tá submetido hoje, e trabalhar isso
pra arte da gente.

A gente gosta muito de trabalhar com esse
aspecto do mito, do rito. A gente tem muitos
trabalhos que estão ligados a essa dimensão
religiosa, como 'Fiandeiras', o 'Cenácula', como
o trabalho do 'Réquiem', que eu estou desen-
volvendo agora; por conta da glossolalia, nos
interessa, também, uma certa leitura em torno
das teorias da oralidade, Paul Zumthor (historia-
dor e linguista suíço falecido em 1995). (Mikhail
Mikhailovich) Bakhtin (linguista russo falecido
em 1975); pela minha formação no mestrado
e doutorado, tanto a teoria da arte como a se-
miótica influenciam muito a leitura da gente. E,
também, como a gente trabalha muito com uma
ideia, uma preocupação com o passado, com a
tradição, com a memória ... E quem quiser vai
encontrar isso na saia de crochê do 'Fiandeiras',
vai encontrar isso nos parquinhos de barro do
'Cenácula' - isso só em termos de referência,
porque, em termos de processo, a gente vai
muito mais longe. Vai no ritual que eu estabe-
leço com o 'Réquiem', quando me autoflagelo,
que isso remete aos penitentes (cidade de Bar-
balha); ou quando eu vou chorar na cova dos
meus pais e cantar pra eles, eu remeto a toda
a tradição das carpideiras. Como a gente está
muito interessado nesse campo do passado e
de trazer isso para o trabalho contemporâneo da
gente, então, a gente estuda, obviamente, um
pouco de Antropologia, de História, toda essa
produção dos pesquisadores em torno dessa
tradição, e obviamente está o Gilmar de Carva-
lho (professor e pesquisador cearense do Curso
de Comunicação da UFC). não teria como não
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estar. Enfim, se eu fosse continuar dizendo ou-
tras fontes onde a gente vai beber ...

Vinícius - Algumas performances do Balbu-
cio estão intimamente ligadas à sua vida pesso-
al. Até como você acabou de falar no 'Requiem
para os meus pais', você relembra o falecimento
dos seus pais. Além disso, você já chegou a di-
vidir uma casa com alguns integrantes do Bal-
bucio, onde se misturava um pouco o público
e o privado, porque, embora servisse de casa
para vocês, servia também para a visitação do
público. Por que optar por tornar público acon-
tecimentos pessoais?

Wellington - Porque nós acreditamos que
o que estabelece essa fronteira entre o público
e o privado é uma certa moral caduca, é uma
perspectiva de resguardar aquilo que, na verda-
de, tem a ver com a vida de todo mundo, tem
a ver com o modo como todo mundo se rela-
ciona. Então, para a gente, essa fronteira entre
o público e o privado - o que sustenta isso aí
- é exatamente o lugar onde se estruturam to-
dos os preconceitos, onde se estruturam todas
as impossibilidades de relações mais humanas
e comunitárias. Nós acreditamos que essa rela-
ção entre o público e o privado é o resultado da
constituição de uma sociedade burguesa, onde
a ideia de subjetivo e de indivíduo é levada às
ultimas consequências.

Então, obviamente, não quer dizer que você
vai sair na rua com um cartaz nas costas falan-
do da sua vida para todo mundo, mas cada um
pode fazer da sua vida o que quiser. Mas nós
acreditamos que é importante entender por que
é que, de repente, essa fronteira entre o público
e o privado se tornou de tal modo rígida que
a gente perde, por conta disso, a possibilidade
de desenvolver afetos, de desenvolver relações,
de se abrir para o outro. Há coisas boas, obvia-
mente, nessa dimensão de um espaço onde eu
posso me colocar como um indivíduo, como um
sujeito particular. Mas a gente não pode deixar
que esse espaço que a gente constrói seja esta-
belecido por fronteiras construídas em cima de
uma moral hipócrita.

Dito de outra maneira, muito do que a gen-
te diz que é privado, que diz respeito à minha
vida, diz respeito também à vida dos outros. De
algum modo, em alguns momentos, a nossa
opção exacerbada pelo privado serve para nós
como desculpa de não contribuir para determi-
nadas mudanças nas relações com as pessoas.
Por exemplo, no caso da orientação sexual. A
gente sabe o número de pessoas que estão in-
satisfeitas ou não conseguem, de algum modo,
"sair do armário" ou deixar claro, publicamente,
sua orientação, explicitar o seu desejo.

Victor - A performance é um dos conceitos
mais difíceis de se definir na arte contemporâ-
nea. Como essa manifestação artística te encan-
tou?

Wellington - Encantou-me porque, na per-
formance, eu posso, ao mesmo tempo, con-
gregar as diversas expressões artísticas pelas
quais eu me interessei ao longo da vida: música,
dança, teatro, artes visuais. Na performance eu
posso trabalhar melhor a minha matéria afetiva

IJEunao seria o
Wellington Júnior se
eu não tivesse tido o
apoio do Gilmar de
Carvalho. O Gilmar
foi, antes de tudo,

uma referência
humana"

do que eu trabalharia, por exemplo, no teatro.
Na performance, eu não sou uma personagem,
eu sou o Wellington, que está ali, trabalhando
alguma matéria afetiva, alguma matéria sen-
sorial, alguma matéria conceitual. Em nenhum
momento, eu estou ali encarnando o Hamlet
(famoso personagem do dramaturgo britânico
William Shakespeare), eu estou encarnando a
Julieta (outra personagem de Shakespeare). Em
nenhum momento, eu estou ali vivendo um ou-
tro. Isso na minha visão de artista. Para o meu
trabalho. Isso não está valendo para o trabalho
de todo mundo. Para trabalhar os meus afetos,
eu preciso me despir de uma personagem e não
entrar numa personagem. Em segundo lugar,
porque a performance tinha muito a ver com o
que eu acabei estudando no doutorado, porque
no mestrado eu acabei indo estudar glossola-
lia, mas dentro da religião e, nesse percurso,
eu fui entendendo que eu poderia aproximar
esse problema da glossolalia à performance
- isso foi uma dica do Gilmar de Carvalho - e
da ideia de performance zumthoriana, do Paul
Zumthor, uma perspectiva mais voltada às teo-
rias da oralidade, uma "pegada" mais histórico-
antropológica. Como eu tinha acabado de fazer
um doutorado e um dos temas centrais do meu
trabalho era performance, quando eu vim para o
Balbucio eu fui levar para a arte aquilo que esta-
va mais fresco na minha cabeça.

tara - Você falou que o Balbucio nasceu de
um desejo de quebrar um pouco da caretice, da
mesmice do cotidiano da sala de aula e da Uni-
versidade como um todo. Mas a Universidade
é tida como um ambiente formal. Eu queria sa-
ber se tem alguma resistência da Universidade,
como instituição, para um projeto de extensão
que se propõe a algo que rompe com o formal?

Wellington - Não. Nós sempre tivemos
todo, todo, todo, todo apoio da UFC. Eu sou
meio suspeito, porque eu gosto muito daqui. Eu
nasci aqui (na UFC). Eu nasci no Hospital Walter
Cantídio (da UFC). Eu sempre encontrei muito
apoio dos meus colegas de curso. Sempre fo-
ram muito gentis, muito colaborativos comigo,
sempre estiveram presentes em tudo que eu fiz,
elogiaram, abriram as portas em termos de es-
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Depois da pré-entrevista,
a equipe de produção
saiu muito entusiasma-
da. A conversa durou,
aproximadamente, duas
horas e foi bastante profí-
cua para guiar os passos
seguintes rumo ao espe-
rado dia da entrevista.

A reunião de pauta para
a entrevista de Welling-
ton Júnior também foi
muito proveitosa. O pro-
fessor Ronaldo Salgado
e os entrevistadores de-
ram muitas risadas, e as
ideias fluíram.



Ronaldo Salgado sentiu-
se incomodado pelo atra-
so de vinte minutos de
Wellington. O orientador
deste projeto tinha aula
marcada para dali a duas
horas.

No período da entrevista,
Wellington Júnior osten-
tava uma longa barba,
fruto de uma performan-
ce. A barba representa o
luto pelo falecimento dos
pais.
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paço, de equipamento. Tudo que eles puderam,
dentro dos limites que eles podiam fazer pra aju-
dar o Balbucio, pra permitir a gente fazer as coi-
sas, eles fizeram. Obviamente, sempre tem um
ou outro que acha que é um exagero ou que não
gosta muito, mas é muito mais na perspectiva
pessoal do que institucional.

Pra você ter uma ideia, eu coloquei 12 me-
ninas de "Iingerie" nos corredores da Reitoria,
às 20 horas, numa solenidade de lançamento de
livro, com autoridades, pró-reitores, vice-reito-
res. Então, se houve alguma resistência, deve
ter sido de um ou outro, mas uma oposição mui-
to particular. O Balbucio já foi premiado como
melhor projeto de extensão e de arte da UFC, no
mesmo ano. Então, tem caretice? Tem. Mas isso
aqui é um espaço muito rico. A gente reclama,
porque, se a gente não reclamar, não melhora.
Eu acho isso aqui um lugar fantástico, eu não
troco isso aqui por lugar nenhum.

Joana - Eu quero falar um pouco do Balbu-
cio sob o âmbito da intervenção urbana. Por que
vocês optaram por essa outra forma, vocês en-
xergam a cidade como um palco?

Wellington - Nós enxergamos a cidade
como um espaço de expressão. A ideia de palco
remete muito à ideia de teatro tradicional, a cena
montada, ou um lugar onde se desenrola um es-
petáculo. Eu acho que, em alguns momentos,
nosso trabalho é antiespetacular. Eu acho que
o termo palco, se você estiver pensando a partir
da experiência do teatro tradicional, para nós,
não é palco; é um lugar de interferência inter-
textual. A cidade é um texto. Há relações de có-
digo, há uma sintaxe na cidade. A gente pensa
que interferir nesse texto é fazer com que as
pessoas olhem o espaço urbano de outro modo
que eles desautomatizem a relação.

Joana - Wellington, vocês têm uma perfo-
mance (de nome 'Geloçivel'), em que vocês co-

lacaram uma tonelada de gelo no cruzamento
da avenida 13 de Maio com a avenida da Univer-
sidade, justamente para simbolizar o efeito que
a bomba atômica causava de derretimento dos
corpos, em homenagem aos 60 anos do aniver-
sário da bomba de Hiroshima. Vocês fazem al-
gum tipo de arte engajada ou vocês fazem arte
pela arte?

Wellington - É fazer arte, mas não arte pela
arte. Não arte no sentido desse espírito român-
tico, da autonomia estética, do recorte da arte
com a vida. Ah, eu posso baixar o nível? A gente
faz o que "dá na veneta", o que dá tesão. Então,
hoje a gente está a fim de se vestir de paletó, pe-
gar um rodinho, um baldinho e limpar os carros
no meio da rua. Tem um cinismo aí, uma crítica
social terrível, porque você desarma o cara pelo
simples fato de que você está com uma grava-
ta pendurada no pescoço. A gente também tem
uma certa preocupação com essa coisa das rela-
ções sociais. A gente não está muito preocupa-
do em seguir uma linha, não. Dizer: "ah, vocês
são um grupo engajado" ou "um grupo só de
performance". Não!

lorena - No século XX, depois da Segunda
Guerra, começaram a aparecer vários movimen-
tos artísticos que usavam o corpo como a pró-
pria obra de arte, questionando vários valores
artísticos, como a performance e a "body art"
(arte corporal). A gente viu vários exemplos de
pessoas que se flagelaram, até o suicídio. E isso
começou a questionar na sociedade os limites
da arte ou deslimites. Para você, a arte tem li-
mites?

Wellington - Não, não tem limites. É um
espaço onde você não pode legislar de fato.
Agora, obviamente, a gente não está sozinho no
mundo e isso tem de ser compartilhado social-
mente. Essa questão é realmente muito difícil de
responder. Eu acho que tem um limite que tem
a ver com as decisões do indivíduo, as quais ele
pode sozinho legislar e ações as quais só ele,
como sujeito da ação, vai sofrer. Eu não sei se
eu me mataria pela arte. Nesse ponto, idealmen-
te, eu tenho uma opinião bastante radical: o su-
jeito tem de ser senhor do corpo dele, ele tem
direito de fazer com o corpo dele o que ele qui-
ser. No Brasil, o suicídio é crime. Olha que coisa
mais absurda: a pessoa se mata e depois vai ter
de responder processo, numa sessão espírita,
porque ela se matou (risos). É um contra senso.
O cara tem direito de fazer com a vida dele o que
ele quiser, como a mulher tem direito de legis-
lar sobre o corpo dela quando ela vai fazer um
aborto, o doente terminal tem direito de legislar
sobre a vida dele, sobre a dor dele, ele quer se
matar, ele quer pôr fim à vida dele. Há o limite
do outro. Eu não posso permitir a um artista que
legisle, como ele tem direito de legislar sobre o
corpo dele, no corpo do outro.

Thiago - No caso do aborto, a pessoa não
estaria legislando sobre o corpo de outra pes-
soa?

Wellington - Não há uma outra pessoa aí.
Na minha opinião, não há pessoa aí. Você é uma
pessoa (falando para o Thiago). Você tem uma
história de vida, você tem formação, você tem ...



Um feto é um feto. Um feto é apenas um feto.
Um feto, sem o corpo da mãe, não é nada. Ele é
uma extensão do corpo da mãe. Enquanto não
cortar o cordão umbilical, ele é uma extensão
do corpo da mãe. E às vezes corta, e ele fica até
os quarenta anos sendo uma extensão do corpo
da mãe (risos). É por isso que ela prefere tirar o
apêndice antes que o apêndice permaneça por
mais quarenta anos. Quando uma mulher faz
isso, ela faz pensando nisso, obviamente. Como
é que eu dou conta agora daquilo que depois vai
ser uma vida de fato. Ali é uma possibilidade de
vida. Na minha opinião.

Thiago - Na sua opinião, não é vida?
Wellington - Na minha opinião. Mas eu não

sou bioético, eu não sou ...você está me pergun-
tando a minha opinião como artista ou como
cidadão. O que é que eu penso? Eu penso que
aquilo é uma vida, uma possibilidade de vida.

Vinícius - O Museu de Arte da UFC, o MAU C,
se tornou, em setembro do ano passado, o se-
gundo museu do Brasil a ter em seu acervo uma
perforrnance. Isso aconteceu por causa de uma
doação do Balbucio. Há alguma dificuldade de
fazer parte (do Museu) um grupo que tem esse
caráter tão inaugurador em relação tanto à cul-
tura cearense quanto à cultura brasileira?

Wellington - Eu dei e pronto (risos). Vou
explicar primeiro o que é o ato de doar para o
museu. Primeiro, tem uma coisa que a gente
trabalha no Balbucio, que é a ideia de side espe-
cífico, ou seja, um lugar específico onde a gente
realiza o trabalho. O Cenácula já foi feito em vá-
rios lugares, mas o lugar-mor dela é ali, naquela
cúpula do museu, onde ela foi feita pela primeira
vez. Ali foi o ato inaugural do Balbucio. O museu
é casa de musa, ou seja, o lugar onde as pala-
vras cantantes, as palavras que deram origem a
tudo, foram homenageadas, vamos dizer assim,
foram alocadas. Então tem essa dimensão míti-
ca do museu que a gente queria recuperar lá no
Cenácula. Mas havia, além de tudo isso, além
do Pedro Eymar gostar da perforrnance, além
da vontade de, enfim, incrementar o acervo do
museu, havia toda uma discussão que a gente
queria instaurar que era exatamente esta: o que
é que uma períormance está fazendo num mu-
seu? Por que uma perforrnance vai parar num
museu? Logo uma perforrnance, que é uma
espécie de manifestação da arte atual ou, pelo
menos, da arte do século XX como um todo,
porque você falou da Segunda Guerra, não é?
(dirigindo-se à Lorena) Mas a perforrnance já co-
meçou ali com os dadaístas (movimento artísti-
co de vanguarda moderna iniciado na Suíça, em
1916) e futuristas (movimento artístico de van-
guarda moderna iniciado na França, em 1909),
com toda essa preocupação com o corpo.

Havia uma necessidade de se discutir por
que essa perforrnance iria parar num museu.
Primeiro, havia uma certa ironia, uma certa críti-
ca, uma certa padronização do contemporâneo,
porque o 'Cenácula' é contemporâneo, dentro
daquilo que é uma estrutura contemporânea,
daquilo que a gente vai chamar de arte das pós-
vanguardas, a gente vai buscar muito desses
problemas. Então, levar isso para dentro do rnu-

seu, colocar isso dentro do museu, é um pou-
co também criticar uma certa atitude de quem
produz, de quem consome arte contemporânea,
dizendo: "Isso já cabe num museu". Ninguém
mais se espanta com uma perforrnance estar
num museu. Por que não pode estar num mu-
seu? Não pode estar um vídeo? Não pode es-
tar uma fotografia, não pode estar um hologra-
ma, não pode estar uma tonelada de açúcar? A
perforrnance tem um roteiro, tem objetos, tem
imagens da primeira vez que ela foi feita, tem
descrições. Então, você pode entregar esse ma-
terial e o museu faz disso o que ele quiser: uma
exposição, ele remonta a performance com ou-
tras pessoas na hora que ele quiser, tem lá indi-
cações básicas de como aquilo deve ser feito.

E uma outra coisa que a gente também que-
ria muito era refletir sobre o papel do museu, não
como um lugar de coisa morta e acabada, mas
como um lugar de reflexão, de incorporação de
novas tendências, de novos conceitos, de novas
linguagens, de novos modos de representação. E,
brincando com a crítica e com a aceitação ao mu-
seu, a gente revigora o papel do museu. Há uma
oposição aí que a gente cria e faz a todo o mo-
mento a gente refletir: "Qual é, de fato, o papel do
museu, é só guardar?" Será que o museu deveria
perder também essa função de guardar? Será que
a gente deveria pegar tudo o que está num mu-
seu e sair distribuindo aí pelo meio da rua, nas
praças públicas? Será que é isso que a gente quer
fazer? Será que é preciso fazer isso para provar
que a arte mudou, pegar a Monalisa (obra mais
famosa do pintor italiano Leonardo da Vinci) e co-
locar lá na Praça do Ferreira, na Coluna da Hora?
Ou pegar um Antônio Bandeira (pintor cearense
falecido em 1967) e pendurar nos banheiros da
UFC? Vou propor isso ao Pedro Eymar: ele topa
(risos)! Então, será que é isso que a gente quer, a
gente quer desconfigurar o museu?
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Wellington Júnior che-
gou aparentemente apre-
ensivo ao Laboratório de
Rádio da UFC, local da
entrevista, destoando do
jeito extrovertido e brin-
calhão que lhe é peculiar.

Durante a entrevista,
uma das entrevistadoras,
Lorena Alves, teve de se
ausentar, por alguns mi-
nutos, da sala: ela não
conseguiu segurar o xixi
e pediu a chave do ba-
nheiro ao professor Ro-
naIdo Salgado.



Quando Wellington fa-
lava algo engraçado na
entrevista, ouviam-se
risos de todos. Mas as
exageradas gargalhadas
de Victor Ximenes se
sobressaíam a todas as
outras.

Faltando pouco para
completar as duas ho-
ras necessárias para a
finalização da entrevis-
ta, Thiago Araújo estava
prestes a finalizá-Ia quan-
do Vinícius de Souza in-
terveio com um enfático
"não", dando direito aos
entrevistadores à última
pergunta.

Olha, gente, eu estou discutindo muito isso,
porque o meu problema é esse, o passado e o
presente, o tempo inteiro. Então, não adianta
você dizer: "Vamos acabar com os museus, va-
mos tocar fogo em tudo, vamos fazer uma fo-
gueira, porque a arte não precisa mais disso, a
arte não precisa do passado, a arte não precisa
de Mestre Noza (Inocêncio Medeiros da Costa,
xilogravurista cearense falecido em 1983), a arte
não precisa do Antônio Bandeira, não precisa
das igrejas barrocas do Aracati, não precisa da
renda-de-bilro de Cascavel, não precisa disso,
a arte só precisa dum povo puxando o ombro,
rodando a cabeça, se estabacando no chão e se
levantando (faz gesto de quem puxa o ombro,
mexe a cabeça e faz menção de cair), levantan-
do o ombro, virando a cabeça, se estabacando
no chão e se levantando, levantando o ombro,
virando a cabeça, se levantando e puxando e le-
vantando, durante cinco horas (risos)."

Vinícius - Você tem falado muito em glos-
solalia e você fez mestrado e doutorado com
esse tema. Essa pesquisa é muito inovadora,
não é muito estudada. A glossolalia é também
chamada de língua estranha, língua dos anjos,
língua bárbara, falar em línguas, e é tido como
uma coisa patológica, demoníaca, religiosa. E,
para você, que já estudou tanto isso, o que é a
glossolalia?

Wellington - Olhe, independente se é uma
manifestação secular, profana ou religiosa, é
sempre poesia. Eu me sinto muito confortável
em dizer isso. O que é a poesia? A poesia é
um ato de criação: original, fresco, vicejante. A
poesia não é aquilo que a gente entende exa-
tamente como um poema. É como o Jakobson
(Iinguista russo falecido em 1982) diz: "A poesia
é quando o lado palpável do signo está em evi-
dência". Não é mais uma significação provoca-
da pela relação entre significante/significado. De
algum modo, o significante está tão presente,
é um jogo tão intenso no campo da matéria da
mensagem que essa dimensão referencial vai
perdendo o sentido. Então, o que eu penso é
que a glossolalia recupera, na linguagem, o seu

"Ouando você
proíbe um fiel a usar
camisinha, você está

condenando essa
criatura à morte, de

um modo muito mais
perverso do que se
jogando com um
avião numa torre"

vício original, o seu poder inaugural, a sua força
inaugural; quando ela existia para expressar um
objeto; enquanto ela não era uma linguagem es-
tereotipada, articulada, onde determinados sons
estavam inexoravelmente ligados a determina-
dos conceitos. Elas (as palavras) eram muito
mais moventes, tinham muito mais a ver com
a necessidade urgente de expressão. O Alfredo
Bosi (professor universitário paulista, crítico e
historiador de Literatura Brasileira) diz que na
poesia e na voz, essa voz poética, todo o corpo
se compunge nessa expressão. Então, a coisa
que mais me tranquiliza a pensar a glossolalia,
onde eu mais a configuro para mim, é no cam-
po do poético, nesse lugar onde a qualidade do
som, a qualidade do tempo, a qualidade da ma-
téria colocada em jogo está em evidência.

Denise - Quando você decidiu estudar esse
tema, encontrou muitas barreiras, muita gente
achando que não ia dar certo, ou você mesmo
achou que não ia dar certo?

Wellington - Na verdade, eu fui fazer o tema
porque, quando descobriram na Pontifícia Uni-
versidade Católica, que eu tinha o exercício da
glossolalia, eles (os professores) enlouquece-
ram. Eu saí daqui para estudar adaptação de
Literatura pra Cinema. A dificuldade foi mais
para levantar bibliografia do que as pessoas
acharem que não daria certo. No mestrado,
era em torno da renovação carismática, e eu ia
estudar definição do dom de línguas na Bíblia
e nos manuais carismáticos. Era um trabalho
muito amarradinho. Então, era quase como um
exercício acadêmico para provar que eu sabia
fazer o trabalho acadêmico, que é isso o que é
o mestrado. É mostrar que você é capaz de ler
bem, selecionar os textos, articular a partir de
uma perspectiva original, um texto bem escrito,
claro, bem dividido, onde o campo do teórico,
o campo contextual e o campo analítico este-
jam bem articulados ou bem apresentados, pelo
menos. Eu acho que o meu mestrado é bem ar-
rumadinho mesmo, todo arrumadinho, bem bo-
nitinho. Quando eu comecei a fazer o doutora-
do, eu não queria mais estudar religião. Eu acho
que o meu problema religião já estava resolvido.
Mas eu entrei no doutorado antes de terminar
o mestrado. Faltava uma semana para defender
e eu já estava matriculado, já tinha sido apro-
vado porque, como eu já tinha entregue o tra-
balho, só era defender, eu pude me matricular
e concorrer ao doutorado. Emendei amestrado
com o doutorado: não tive tempo de mudar de
tema, de mudar de perspectiva. Eu fiz um pro-
jeto para o doutorado quase como uma am-
pliação do mestrado. Passei, mas, ao longo do
processo, eu comecei a sentir necessidade de
mudar o tema, de fazer uma coisa diferente. Foi
que entrou a presença da glossolalia entre os
futuristas, os dadaístas, os letristas. Eu fui fazer
uma perspectiva não mais religiosa, mas uma
perspectiva estética, de como é que isso exis-
tia na arte há muito e muito tempo, de como a
arte foi buscar na religião, de algum modo, essa
perspectiva. O trabalho foi muito bem aceito.
Quando eu terminei de fazer o meu mestrado,
eu já publiquei. Quando eu terminei de fazer o
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doutorado foi publicado. Eu publiquei o mestra-
do com o apoio da Secretaria de Cultura daqui.
Ele nunca vendeu. Acho que ninguém, nunca,
além de mim, comprou um livro daquele. Quem
tem o livro, ganhou de presente ou comprou no
dia do lançamento, porque é um assunto mui-
to particular. Você diz: "Ai, hoje eu estou com
uma vontade de ler sobre glossolalia! Você vai
na livraria buscar o livro Glossolalia (risos)". Eu
acho que se ele (o livro) tivesse sido traduzido
ou para o Francês ou para o Inglês talvez tivesse
causado maior interesse, porque há muita gente
interessada nisso hoje na Europa e nos Estados
Unidos. Mas eu nunca tive nem dinheiro nem
tempo de me organizar para isso.

Pâmela - Você citou várias vezes o professor
Gilmar de Carvalho. Qual foi a importância dele
na sua formação?

Wellington - Toda! Toda a importância. Eu
não seria o Wellington Júnior se eu não tivesse
tido o apoio do Gilmar de Carvalho. O Gilmar
foi, antes de tudo, uma referência humana, de
hombridade, de seriedade, de competência, de
inteligência, de generosidade. Não tenho medo
nenhum, não tenho pudor nenhum de rasgar
seda para ele. Nenhum, nenhum! E rasgo seda,
e rasgo meia, rasgo algodão, linho, o que bo-
tar na frente eu rasgo por ele, porque ele, real-
mente, é uma figura fantástica, como ser huma-
no. Eu diria que o Gilmar me tirou do buraco,
porque eu era um menino novo, muito tímido,
perdido, muito envolvido no campo da religião.
E ele sempre foi um cara que, de algum modo,
percebeu aquilo, de que eu precisava de uma
ajuda, de uma força. E ele me trouxe para perto
dele, para trabalhar junto com ele, já na gradu-
ação.

Então, ele me levou para fazer curado rias,
se ele trazia um xilógrafo, me convidava para
fazer um cartaz. No dia que eu fui fazer o meu
vídeo, foi ele quem, obviamente, me indicou. Eu
ia adaptar um poema do (Car/os) Drummond de
Andrade ...ah, Drummond! Drummond! Sem-
pre Drummond! Mas ele chegou e disse: "Olhe,
Drummond é maravilhoso, mas leia isso aqui".
E trouxe o Pavão Misterioso (texto de José Ca-
melo de MeIo Rezende, escritor paraibano do
século XIX) e me encantei com aquilo. Fiz o ro-
teiro, ganhei um prêmio nacional com o roteiro ..
Eram 1.304 concorrentes do Brasil inteiro - in-
teiro! - para sete vagas! Sacada minha? Sim,
sacada minha. Peguei o cordel, fiz um pastiche,
uma colagem bem doida do roteiro, mas o to-
que foi dele (de Gilmar de Carvalho): "Olhe, isso
aqui é muito mais interessante, isso aqui é mui-
to mais contemporâneo, isso aqui é muito mais
moderno, é muito mais pós qualquer coisa que
você puder imaginar". O Gilmar é um homem
de muita leitura, é um homem de muito conhe-
cimento. Ele não é um homem só dos livros en-
cadernados e encapados, ele é o homem do pa-
pel, daquele homem que vai no arquivo buscar
aquele papel ou vai na casa de fulano de tal que
ele sabe que tem uma foto de não sei de onde.
A cabeça dele está sempre nesse percurso de
absorver, de coletar. Por fim, tem uma coisa que
é fundamental: eu sou apaixonado pelo Gilmar.

Ele é um grande amigo, eu tenho por ele um
afeto muito verdadeiro, muito sério e, enfim, é o
nosso pensador, a nossa cabeça.

Victor - Desde os tempos de adolescente,
você frequentava o Shalom, que é uma comuni-
dade da Renovação Carismática ligada ao públi-
co jovem. No ano de 1988, você foi morar lá. O
que o motivou a deixar a família e morar numa
comunidade?

Wellington - Bicho, foi uma coisa que foi
crescendo, sabe? Eu comecei inocentemente
nessa história. Eu era aluno do (extinto) Colégio
(Marista) Cearense, que era um colégio católico,
e eles faziam umas atividades religiosas com os
alunos, os grupos de jovens. A gente se reunia
no sábado à tarde para ler a Bíblia, rezar, ouvir
uma palestra. Era um pouco de formação huma-
na e formação religiosa misturadas, porque eles
tinham essa "pegada" humanista na formação
do Colégio Cearense, com todas as reservas
que a gente tenha ao Colégio, ou a qualquer ou-
tro colégio, a qualquer aparelho ideológico. Mas
tinha uma formação humanista. Eu saí de um
colégio religioso, onde a gente batia, pratica-
mente, continência para o diretor, e fui estudar
num colégio (Colégio Positivo, em São Paulo),
onde o professor mandava a gente ir para a puta
que pariu, tomar no cu. E uma vez eu estava em
sala de aula, o menino chegou na mesa do pro-
fessor e tinha uma coisa grudada, assim (mostra
como se houvesse algo grudado em uma cadei-
ra), e o menino disse: "Ave Maria, parece gala!"
Aí, o professor fez assim (faz gesto de quem
pega algo com o dedo e prova na boca): "É, mas
é doce, não é gala, não" (risos). Eu tinha treze
anos de idade! Doze para treze anos de idade!

Eu vinha de um colégio onde o professor
dizia assim: "Tudo a Jesus por Maria!", "Tudo
a Maria por Jesus!", "Em nome do Pai, do Fi-
lho, do Espírito Santo ...Vamos começar a aula!"
Voltamos para o Cearense. Ora, nessa altura,
depois desse sacolejado todo, a gente não sa-
bia mais quem era, onde estava, a que mundo
pertencia. Então, foi também um modo (as reu-
niões do grupo de jovem no Colégio Cearense)
de encontrar amigos, fazer relações. Ia à tarde
para o colégio, fora da situação de sala de aula.
Não era uma atividade obrigatória, normalmen-
te aquelas pessoas que iam lá já faziam alguma
coisa diferente no colégio. Era um modo de sair
de casa, em outras palavras. Um modo de o pai
deixar a gente ir passear: ir para o colégio, num
sábado à tarde, rezar. Só que era uma coisa
mais humanista, como eu havia dito para vocês.
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Quando era criança,
Wellington Júnior levou
uma surra de cipó da
qual se lembra até hoje.
O episódio reverbera
em uma de suas perfor-
mances, na qual ele se
autoflagela.

Wellington Júnior teve
duas babás durante a
infância. Uma delas, Gra-
ciete, cuidou do então
garoto por anos e anos.
Ela é considerada a se-
gunda mãe dos irmãos
Barbosa.



A arte esteve presente
na vida do entrevistado
desde cedo. Quando de-
senhava, o irmão André
costumava dar palpites
sobre a produção do fu-
turo artista. Wellington
odiava isso.

o entrevistado possui um
nome herdado do pai. No
entanto, as pessoas mais
próximas a ele têm um
nome bastante irreveren-
te para chamar o artista:
Tutunho.

( E, nesse mesmo momento, a Igreja (Católica)
estava dividida em duas alas bastante definidas
aqui em Fortaleza: a Teologia da Libertação, que
era fortíssima, poderosíssima, as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) estavam com tudo, e a
Renovação Carismática estava começando a se
afirmar. Depois, por reviravoltas políticas dentro
da Igreja, por orientações teológico-pastorais,
enfim, por causa desse Tio Chico que virou
Papa, a Teologia da Libertação entrou em colap-
so. Aí tem também o muro de Berlim, tem tudo.

Victor - Quem é o Tio Chico que virou Papa
mesmo?

Wellington - O (Joseph) Ratzinger (alemão,
atual papa da Igreja Católica). porque o Ratzin-
ger não é o próprio Tio Chico da Família Adams?
(risos) É a cara! Porque esse desmonte quem
começou foi ele. Na época, ele não era Papa,
mas ele era o prefeito da Sagrada Congregação
para a Doutrina da Fé (antiga Santa Inquisição).
Foi ele que calou o (Leonardo) Boft (teólogo, au-
tor da Teologia da Libertação). foi aí que come-
çou o desmantelo da Teologia da Libertação e
a ascensão da Renovação Carismática. A gente
tem de entender que, tudo bem, a Teologia da
Libertação tinha o apoio das classes populares,
mas a Renovação Carismática tem o apoio da
elite econômica, política ... Tradição, Família e
Propriedade .. Quem é que ia ganhar nessa his-
tória?

Inicialmente, eu me bandeei para a Teolo-
gia da Libertação. Era uma pegada bastante
política. Então, até os quatorze anos, eu era do
Movimento Marial, que era um movimento ca-
racteristicamente ligado à Teologia da Liberta-
ção. Participava aqui e acolá de uma pastoral,
de uma reunião de uma Comunidade Eclesial
de Base. Participava do movimento estudantil.
Mas, nesse momento, aconteceu um drama
familiar: duas tias minhas morreram no desas-
tre da Vasp, o mesmo desastre em que morreu
Edson Queiroz (Empresário cearense, dono do
maior grupo econômico do Ceará. O desastre
foi no dia 8 de junho de 7982, na Serra de Ara-
tanha, na Grande Fortaleza). Duas irmãs da mi-
nha mãe. Nesse drama familiar, um dos filhos
da minha tia se converteu para a Renovação Ca-
rismática. Na verdade, não era nem Renovação
Carismática: era um grupo de jovens chamados
ENINJOC (Encontro Intercolegial de Jovens do
Ceará). E ele (o primo) ia para o (colégio) San-
to Inácio no domingo, e eu ia para o Cearense
no sábado. Como ele ia num domingo, e depois
do grupo a gente ia fazer algum passeio, minha
mãe deixava eu ir com ele. Eu ia no sábado para

o Cearense e no domingo eu ia para o ENINJOC.
E mais por conta das amizades mesmo. E tem
uma coisa muito sedutora na Renovação Caris-
mática, porque você vai para uma reunião de
uma Comunidade Eclesial de Base para progra-
mar a revolução. E você vai para um encontro
da Renovação Carismática para salvar a alma,
para ver os amigos e se abraçar e dizer: "Oi,
tudo bem?", e porque "Jesus fez isso na minha
vida". E tem uma dimensão mística, quer dizer,
na Teologia da Libertação tem outra mística,
obviamente: a mística revolucionária mesmo,
da transformação social, do real, que é mara-
vilhosa. Hoje em dia eu comungo muito mais
com isso do que com a mística da Renovação
Carismática. Mas a mística da Renovação é mui-
to pessoal, muito intimista. Isso foi, de algum
modo, me encantando.

Eu acho que também tinha a ver com a situ-
ação trágica familiar, a minha indefinição sexual
no momento, a minha dúvida sexual, tudo isso
foi me levando a me aproximar da Renovação
Carismática. E, quando eu me vi, eu estava lá
dentro. Foi nesse momento aí, por volta dos
quinze anos, que eu conheci o Shalom. Eu co-
mecei a freqüentar o Shalom como uma lancho-
nete, que o Shalom era só uma lanchonete. Era
uma coisinha pequena, uma casa na (rua) Maria
Tomásia (no bairro Aldeota). tinha um grupo
de 60 pessoas, mais uns quatro que moravam
lá, três ou quatro que moravam lá, e a gente
ia. Era uma coisa muito comunitária. Não tinha
essa dimensão empresa, essa dimensão mega-
lomaníaca que tem hoje: você tem Shalom no
mundo inteiro, e se tornou, inclusive, um insti-
tuto religioso. Na época, era uma comunidade
de leigos, de gente que se juntou para estar ali.
E a gente chegava, capinava e eu fui me envol-
vendo cada vez mais. A ideia da busca de uma
santidade, da purificação, a ideia de quanto mais
eu me santificasse, mais me mortificasse, mais
os meus problemas familiares, pessoais, iriam
ser transformados. É uma visão meio mágica
mesmo, de que essa entrega total, incondicional
a uma vida religiosa, poderia me tirar da dor, do
sofrimento, poderia tirar minha família da dor,
do sofrimento.

Lorena - E tirou?
Wellington - Não. Imagina! Não tira, né? É

como se você tivesse com dor de cabeça e pas-
sasse Vick Vaporub nas têmporas: alívio imedia-
to e rápido. Depois, tudo de novo. Então, quan-
do eu saí, foi uma grande ressaca. Quando eu
voltei estava pior do que quando eu deixei.

Camilla - Quando você foi morar lá, a partir
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de que acontecimento você começou a questio-
nar o Shalom como instituição e as pessoas que
o comandavam?

Wellington - Olhe, a primeira coisa que, no
final, foi a gota d'água era o fato de que depois
de um ano de jejum, de muita oração - não era
mais um ano, era bastante tempo que eu estava
ali - e o meu desejo era o mesmo. Eu continua-
va gay, eu continuava gostando de homem, me
interessando por homem e isso para mim come-
çou a ficar muito pesado, porque eu fazia jejum
a pão e água, me confessava semanalmente, ia
à missa diariamente, rezava três, quatro horas
por dia. Eu percebi que eu estava obcecado por
uma coisa que eu não tinha controle, não tinha
como resolver. E eu comecei a perceber que
essa promessa não era nada mais do que uma
postura hipócrita diante de uma série de outras
pessoas que se sabia claramente que eram ho-
mossexuais e, inclusive, exerciam sua homos-
sexualidade, sua homoafetividade, dentro do
grupo e apenas vestiam o papel de convertido.

Isso começou a ser muito chocante para
mim, porque, embora eu não conseguisse expli-
citar publicamente, mas eu tentava desespera-
damente ser coerente com aquilo que eu estava
pregando, com aquilo que eu dizia que acredita-
va, enquanto eu sentia que os outros, não. Não
todos os outros, mas muitos deles, inclusive em
situação de mando, em situação de exemplo,
haviam resolvido de outro modo: "Da porta do
quarto pra fora eu sou isso, da porta do quar-
to pra dentro eu sou aquilo, sou outra coisa".
Quando eu me dei conta disso, ficou muito difí-
cil para mim. E outra coisa muito difícil para mim
no Shalom era essa dimensão pouco democrá-
tica, pouco dialogante. Havia uma coisa de que
"isso foi revelado a Deus pelo Moisés, isso é
inquestionável". Então, por que é que eu tenho
que acordar às seis horas? Porque um dia o Moi-
sés recebeu uma revelação de Deus de que todo
mundo tinha que acordar às seis horas.

Victor- Quem é Moisés?
Wellington - O fundador do Shalom, Moisés

Lobo de Azevedo Filho. Ele é um fisioterapeu-
ta formado pela Unifor (Universidade de For-
taleza), mas não deve saber a diferença entre
Merthiolate e Mercúrio Cromo. Mas isso não é
importante para um líder religioso. Houve duas
coisas muito marcantes para mim. Primeiro que
na minha casa os meus pais eram muito duros,
muito difíceis, às vezes violentos, mas isso era
o extremo. No cotidiano era tudo muito: "Por
quê?". "Olhe, não vá fazer isso!", "Por quê?",
"Olhe, você não vai fazer isso por isso, por isso
e por isso". Ele (We/lington, na verdade, se re-
fere tanto ao pai quanto à mãe) explicava. Você
ia lá, fazia. Ele dizia: "Eu já lhe disse que não
pode fazer isso, porque acontece ..." Aí você faz
de novo, e na terceira tinha de levar uma palma-
da, porque senão você não entende, você tinha
de acordar. E meu pai era materialista histórico.
Meu pai leu o Manifesto Comunista para a gente
eu tinha doze anos. Ele sentou a gente na sala,
com um Manifesto Comunista embrulhado em
papel de presente, porque ele não queria que a
ditadura descobrisse que tinha um livro do (Karl)

"Eu brinco em sala
de aula, pergunto se
os alunos estão com

lombriga, porque
é todo mundo

muito mole, muito
amarelo"

Marx lá em casa. E ele lia para a gente: "Traba-
lhadores do mundo inteiro, uni-vos!".

Meu pai, ele era um homem de uma hones-
tidade, de uma coisa assim, que ele era doen-
tio. Então, quando eu cheguei no Shalom, que
alguém dizia assim: "Vá trocar essa roupa!",
eu dizia: "Por quê?", "Porque eu estou man-
dando! Eu sou investido do poder do Espírito
Santo para saber que roupa você pode ou você
não pode usar". É assim. "Ah, eu quero namo-
rar com você!" "Não pode. Nós vamos primeiro
conversar, nós vamos rezar, se eu, como seu
orientador, achar que é vontade de Deus que
você namore, eu vou liberar para você começar
a conversar com fulano de tal. Não pode pegar
na mão! Pode conversar! No biquinho do pei-
to, depois de três meses de casado você pode
dar uma lambidinha (risos). E, um belo dia, eu
comecei a me 'emputar' porque o Lula se can-
didatou a presidente. No primeiro turno, estava
o Lula, o Collor e o (Guilherme) Afif (Domingos,
político paulista), e eles (do Shalom) apoiaram
o Afif Domingos, uma figura execrável, nojenta,
da política nojenta deste País. E eu não quis sa-
ber. Shalom apoiava Afif e eu com a estrelinha
do Lula na missa do Shalom, para onde eu ia. Eu
não queria saber, não tinha como: meu pai tinha
lido para mim o Manifesto Comunista quando
eu tinha doze anos! Aquilo marca!

Quando foi no segundo turno, eles apoiaram
o Collor. Para mim, foi o fim. Aquilo foi crescen-
do. Aí eu comecei a me tornar uma pessoa tan-
to ácida dentro da comunidade como cada vez
mais crítica com aquilo que me vinha pronto.
No final dos últimos dias de formação no ano,
rolava uma palestra que era 'Pobreza, Castidade
e Obediência'. A gente fazia o voto de pobreza,
castidade e obediência antes de entrar na co-
munidade. Então, você passava um ano inteiro
tentando descobrir o que diabo eles chamavam
de pobreza, de castidade e de obediência, por-
que, para mim, pobreza é pobreza. Mas o povo
do Shalom só usava Zoomp, Fórum, Polo by
Kim, que era uma marca que na época fazia o
maior sucesso. Eu não entendia que pobreza
era essa, porque, quando eu fui para o Shalom,
todas as minhas roupas de marca eu deixei em
casa. Todas! "Não me pertence mais! Isso não é
para mim!" A primeira coisa que aconteceu co-
migo quando eu abri a minha mala no Shalom,
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Embora o pai de Welling-
ton Júnior fosse bastante
tradicional, em relação
à afetividade com os
filhos, eram muito co-
muns as demonstrações
de carinho, como os bei-
jos na boca.

Durante a adolescên-
cia, quando frequentava
os grupos de jovens,
Wellington Júnior come-
çou a desenvolver a sua
musicalidade e passou a
cantar música gospel.



o entrevistado participou
do Ministério de Música
na Comunidade Católica
da Renovação Carismá-
tica Shalom, chegando a
ter músicas gravadas no
antigo formato K7.

Considerado o "ano ne-
gro", 1981 foi marcante
na vida de Wellington:
ele e a família haviam
mudado de cidade, a mãe
estava depressiva e o pai,
muito ocupado, estudan-
do a todo momento.
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não preciso prestar contas a você. Eu preciso
prestar contas a Deus". Peguei de novo minhas
coisas - primeiro, eu esculhambei - esculham-
bei! Disse que aquilo era um absurdo, que em
lugar nenhum se coloca o dinheiro dos outros
no bolso sem dizer o que é que vai fazer. Que
aquilo era um privilégio de poucos grupos, de
poucas pessoas dentro do grupo. E eles: "Ve-
nha cá, pelo amor de Deus", me puxando pelo
braço e me arrastaram para fora da sala. E eu,
pronto! Rompi! Rompi com a Renovação, mas
não rompi com minha relação religiosa. Ainda
fiquei trabalhando na minha paróquia até o dia
de ir para o mestra do. Foi essa a minha história
com o Shalom.

Victor - E, hoje em dia, qual é a sua relação
com a religiosidade?

Wellington- Olha, eu não tenho nenhuma li-
gação institucional. Mas eu diria que eu tenho
toda a alma de católico, infelizmente. E é infeliz-
mente mesmo! Gostaria muito de não ter, mas,
quando me vejo angustiado, eu me vejo rezan-
do uma Ave Maria; quando eu me vejo numa
situação difícil, eu faço uma promessa para
Santo Antônio. Então, eu sou católico. Quando
a minha mãe morre, eu enterro num ritual cató-
lico, chamo um padre; quando alguém se casa,
eu vou para o casamento. Eu sou um católico
que não vai à igreja. Agora, minha concepção
de Deus, racionalmente falando, é outra coisa.
Não dá para pensar num ser que interfere na
vida dos outros, fica lá de cima, olhando, com
suas longas barbas, o que é que você deixa de
ver, de tocar ou de lamber. Enfim, não consigo
pensar em Deus assim. Não consigo nem pen-
sar numa força criativa, criadora, demiúrgica,
com um projeto específico, Não consigo pensar
assim, não. Também não consigo dizer o que é
não, tá? (risos)

Vinícius - Por que você não gostaria de se
considerar um católico? Porque você disse 'eu
sou católico, infelizmente'.

Wellington - Porque eu acho que a Institui-
ção Católica foi um dos maiores males para o
Ocidente. Acho que (Friedrich Wilhelm) Nietzs-
che (filósofo alemão do século XIX} estava cor-
retíssimo: não existe instituição que tenha pro-
pagado mais o terror da culpa, o preconceito, a
intolerância, a violência (do que a Igreja Católi-
ca). A gente fica falando do terror muçulmano,
mas a gente esquece da Santa Inquisição, das
Cruzadas. Vem: "Ah, porque está historicamen-
te marcado". Está não. Quando você proíbe, por
exemplo, um fiel a usar camisinha, você está
condenando essa criatura à morte, de um modo
muito mais perverso do que se jogando com um
avião numa torre. É muito mais perverso, por-
que você diz: "Eu vou te matar, mas eu te quero
muito bem. Eu vou deixar você morrer, deixar
você sofrer de doença, deixar você acabar, di-
zimar um continente inteiro. Sabe porquê? Por-
que Jesus te ama! Porque Deus lhe quer muito
bem, por isso eu vou lhe matar!" É isso que a
Igreja faz.

Victor - Wellington, um dos motivos pelos
quais você entrou na comunidade Shalom foi
para 'se livrar' da sua homossexualidade, mas

foi meu companheiro de quarto perguntar: "E
aquela tua calça Paio by Kim tu deixou onde?"
O cara sabia que eu tinha uma calça, que ela era
Pala by Kim e ele não tinha localizado na minha
mala. Então isso foi crescendo, sabe?

No final do ano, eu perguntei: "Olha, eu só
queria entender por que essa palestra não é a
primeira palestra, pra gente entender o que
você tá chamando de pobreza, o que você tá
chamando de castidade?" De vez em quando
aparecia uma menina grávida dentro da comu-
nidade. O coordenador da casa dos homens co-
mia a coordenadora da casa das meninas. Eram
postos para fora da comunidade porque trepa-
vam. E (pausa) 'porque Deus revelou ao Moisés
assim', foi essa a resposta que eles me deram.
Eu peguei minhas coisas e fui embora pra minha
casa, porque lá pelo menos meu pai me dava as
respostas que eu queria. Aí eu fui me tornando
uma pessoa bastante crítica. Hoje, eles têm ter-
ror a mim. Não só o Shalom, mas como de um
modo geral, a Renovação Carismática, porque
eu peguei uma briga com eles em público. Reu-
niram 300, fomos para o 'Queremos Deus', fui
cantar no Queremos Deus com o pé inchado,
quase perdi o dedo, passei seis horas cantan-
do num palco - e o (Estádio) Castelão lotado.
Na hora do ofertório, as pessoas saíam com um
saco de 60 kg com dinheiro. Chamaram todos
os coordenadores - nessa época eu já não era
mais do Shalom e eu coordenava um grupo na
minha paróquia. Eu tinha saído da comunidade,
tinha tentado permanecer ali só como engajado,
mas não consegui e fui trabalhar na Bela Vista,
na Paróquia Nossa Senhora de Salete, que era
o lugar onde eu morava. Fizeram uma reunião,
juntaram todos os líderes da Renovação Caris-
mática para prestar contas do Queremos Deus.
"Ah, o Queremos Deus foi maravilhoso, teve
um monte de gente, veio gente não sei de onde,
o padre fulano de tal disse que era lindo, a irmã
fulana de tal vai dar um testemunho que foi
curada lá", aí falou, falou, falou ... Ele terminou
e eu disse assim: "Aloísio - nessa época ele era
o coordenador -, eu gostaria de saber como foi
a arrecadação. Como é que a gente vai aplicar
esse dinheiro?". Porque o Queremos Deus não
era um evento nem do Face de Cristo - que era
um grupo particular - nem do Shalom, embora
eles estivessem coordenando. Era um evento da
Renovação Carismática. Aquele dinheiro coleta-
do ali deveria ser aplicado em obras da Renova-
ção em Fortaleza e não em grupos particulares.
Ele olhou pra mim e disse a seguinte frase: "Eu



você acabou dizendo que não conseguiu. O seu
irmão André, em entrevista à produção, dis-
se que você é o ídolo dele. Ele, seis anos mais
novo e também homossexual, falou que con-
seguiu se assumir antes de você. Ou seja, ele
conseguiu se assumir antes do ídolo dele. Como
foi pra você esse período de aceitação da sua
homossexualidade?

Wellington - Foi muito difícil! Inicialmente,
foi muito difícil. Eu me descobri homossexual
muito novo. A primeira vez que eu me entendi
sexualmente, entrevi o desejo sexual, já foi di-
recionado para o homem. Não é fácil, né? Hoje,
depois de tanto tempo e de isso ter se tornado
para mim uma coisa muito tranquila - não tenho
realmente problemas com isso, não tenho pro-
blemas e acho ótimo, graças a Deus que eu sou
assim mesmo - mas a dificuldade talvez fosse
mais de compreender o que era isso mesmo.
Havia todo um medo de rejeição familiar, e eu
acho que essas questões estavam todas muito
misturadas. A própria dúvida do desejo: de al-
gum modo, eu também me sentia atraído por
mulheres, tive namoradas. Havia, obviamente, o
discurso familiar. Minha mãe era mais vigilante,
ficava mais atrás. Meu pai, não. Ele sempre dei-
xava a gente muito à vontade, embora houves-
se o discurso de ter um filho homem, os netos.
Mas meu pai, por exemplo, não se dava ao direi-
to de piadas de mau gosto ou piadas homofóbi-
caso Ele nunca me forçou, nunca me perguntou
pelas namoradas. Nem em tom de brincadeira.
Nunca me levou num 'puteiro'. Ele nunca ficou
insistindo. Minha mãe, não! Ficava mais preocu-
pada. Porque uma pessoa estranha ligava, ela
buscava o telefone, mexia na agenda, ficava no
portão esperando. Acho que ela tinha mais cer-
teza (risos). Toda mãe sabe, né? Não adianta!
É por isso que não adianta esconder, gente, a
família sabe!

Durante a adolescência, a história da reli-
gião, ao invés de me ajudar, me complicou mais
ainda, porque tinha toda a carga de culpa. Eu
só consegui me assumir quando fui para São
Paulo e me apaixonei pelo meu namorado. Na
verdade, começou um pouco antes de ir para
São Paulo. Eu conheci um padre em Fortaleza,
chamado Leonard Martin, Leonard Michael Mar-
tin, um irlandês, redentorista, falecido. Um cara
fenomenal! Eu acho que o que o Gilmar de Car-
valho foi importante na minha vida em termos
acadêmicos, profissionais, o Leonard foi impor-
tante no campo da ressignificação religiosa. E
eu diria que os dois foram muito importantes na
formação humana, me ajudaram muito a me for-
mar como homem. E eu tinha saído do Shalom,
tinha procurado um padre, ele tinha dito para
eu arrumar uma namorada. Eu arrumei uma
namorada, estava com essa namorada há nove
meses. Adorava a menina, minha melhor amiga
hoje. A gente fresca (brinca) até. Eu digo para
ela: "Oh, Ritinha, tu é minha melhor amiga"; e
ela diz: "Oh, amiga, tu também é minha melhor
amiga" (risos). Só comigo ela pode tirar todas
as dúvidas dela, inclusive de moda. A vantagem
de ter amigo viado é essa: poder tirar dúvida de
moda, a cor da moda. Por exemplo, agora, a cor

da moda não é mais bege, não é pastel, é 'nude'
(risos).

Então, para mim, era um tormento. Porque,
enquanto eu estive com ela, era ela. Eu podia
desejar, eu podia ser paquerado, cantado, mas
eu ficava com ela, eu respeitava, eu queria bem
a ela. Ela era uma pessoa importante para mim.
Se eu tivesse de casar com uma mulher, teria
sido com ela, sem sombra de dúvida. Mas eu
não podia submeter uma pessoa tão genial ao
meu conflito interior. E eu não tinha coragem de
dizer para ela, não tinha coragem de dizer para
ninguém. Minha família toda já sabia, e eu não
sabia que minha família sabia. Minha família pe-
gou meu diário - diário é coisa de baitola, né?
(risos). Na verdade, não era um diário. Era uma
coisa que no Shalom a gente fazia quando entra-
va na comunidade, quando ia morar lá. A gente
tinha de escrever um texto, chamava-se História
da Salvação. E eles aconselhavam que a gente
colocasse nesse texto tudo que a gente pudesse
em que se revelasse a mão de Deus, onde você
queria que Deus se manifestasse. E eu relatava
nesse caderno detalhes de tudo que era a minha
vida. Uma autobiografia picantíssima! Como eu
disse que minha mãe mexia nas minhas coisas,
ela mexeu nas minhas coisas. Não satisfeita de
ter lido, ainda mostrou pra minha irmã e pro
meu pai. E os três com aquela cara: botox total,
sem mexer uma palha, e eu achando, lá no meu
drama, que eles não sabiam e que com a na-
morada eu enganava. Aí eu fui conversar com o
padre Leonard. Eu digo: "Olha, eu não aguento
mais. Eu não quero mais passar a noite inteira
rezando pra não bater punheta, eu não quero
mais entrar de cabeça baixa no ônibus porque
tem um gatinho lá na frente, um menino que me
interessa ou porque um cara vai olhar pra mim".
Eu lembro que uma vez no ônibus, eu estava
sentado, um cara encostou em mim, eu peguei
a Bíblia e esfreguei na cara dele. Gritei: "Você
não tem vergonha, não respeita nem a Palavra
de Deus, seu cabra safado", esfregando a Bíblia
na cara dele.

Victor - Mas por dentro .
Wellington - Por dentro Olha, se fosse só

por dentro, baby! (risos). Se a Bíblia tivesse aqui

UNa performance, eu
posso, ao mesmo
tempo, congregar

as diversas
ma nifestações

artísticas pelas quais
eu me interessei ao

longo da vida"
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o pai de Wellington mor-
reu em 1995, vítima de
um câncer na cabeça.
Nessa época, ele e os ir-
mãos saíram do bairro da
Bela Vista e foram morar
em um apartamento no
bairro Meireles.

A mãe de Wellington
morreu em 2008, de
complicações respirató-
rias. Até hoje, Welling-
ton alimenta um profun-
do luto pela morte dos
pais, refletido em algu-
mas performances.
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Júlio Silveira, artista plás-
tico, tio por parte de pai e
referência na vida profis-
sional de Wellington Jú-
nior, chegou, a expor tra-
balhos em países do ex-
terior, como a Romênia.
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Procurado pela produção
da Revista Entrevista, o
namorado de Wellington
Júnior preferiu não se
pronunciar a respeito da
vida do amado, pois ale-
gou ser bastante tímido.

(apontando para a região genital), ela teria pula-
do! (mais risos). Então, eu disse: "Eu não quero.
Como é que é essa história? Eu vou ser curado
mesmo? Deus tem esse poder de fazer isso? Se
ele não tiver, você me avise que eu vou fazer
outra coisa na minha vida, porque assim, do jei-
to que eu tô, eu não dou conta, né?'. Eu estava
entrando em depressão. Eu sumia. Eu sumi da
casa da minha namorada por quatro semanas.
Ela ligava para mim, eu não dava notícia. E só
acabou porque ela, muito corajosamente, foi
muito inteliqente e acabou o namoro comigo. E
eu usava a desculpa da coisa religiosa, que eu
queria ser padre, que eu estava em dúvida, mas
a dúvida era mesmo em relação à sexualidade.

Falei, falei, falei, falei quase o mesmo tempo
que eu falei aqui (na entrevista), aí, ele (padre
Leonard) olhou pra mim e disse: "Você já parou
pra pensar que Deus quer você assim do jeito
que você é? Que ele tem um plano pra você;
ele não quer que você mude nada. Ele só quer
que você seja uma pessoa digna. Ele não quer
mais nada de você. É possível pra você, nesse
momento, viver sem isso?" Eu digo: "Não. Só
se tiver faltando fazer mais alguma coisa". Foi
como tirar o mundo das minhas costas. Ele me
acompanhou durante muito tempo. Era uma es-
pécie de confissão-terapia. Porque não era con-
fissão no confessionário. Era uma conversa. Ele
me ajudou muito, um teólogo muito 'prafren-
tex'. Então, pra mim, foi muito importante esse
momento. Eu conheci o Leonard, me abri para
uns amigos gays, tive uns namoradinhos, muito
pontuais, mas era muito difícil, porque tinha ho-
rário para chegar em casa; minha mãe me con-
trolava. Era muito escondido, muito pontual. Eu
também não estava muito resolvido. Eu sempre
me sentia desconfortável.

Mas, quando eu fui morar em São Paulo,
eu já tinha referenciais muito interessantes de
homossexuais assumidos, pessoas inteligen-
tes, bacanas e que conviviam comigo, e eu
dizia: "Bom, taí um tipo de gay que eu quero
ser". Com um mês e poucos dias que eu esta-
va em São Paulo, eu conheci meu namorado na

"Eu já tinha
referenciais muito
interessantes de
homossexuais

assumidos (. .. ) e que
. . .

convivrarn comigo,
e eu dizia: 'Bom, taí
um tipo de gay que

eu quero ser'"

PUC. Ele estudava lá, a gente estava estudando
junto. Foi muito legal, porque eu me apaixonei
de verdade, longe da cidade, longe das amar-
ras familiares, respaldado pelos amigos, e meu
namorado é uma pessoa muito distinta, muito
legal, muito gente fina e rolou química, rolou
uma paixão e houve uma relação afetiva muito
séria, muito responsável. Nesse período, meu
irmão se assumiu para a minha mãe. Ela ligou
para mim, desesperada. "Wellington Jr., tu não
sabe o que foi que aconteceu!". Eu digo: "O que
foi, mãe? Quem foi que morreu?". "O teu irmão,
André, tá namorando um menino". "Mas, ma-
mãe, ô novidade!" (risos). "A senhora acha que
eu tô aqui em São Paulo, com o Gil, morando
junto com o Gil, por quê? Caia na real!" "Não,
mas você eu já sabia!" (muitos risos). "O seu ir-
mão eu não esperava!" Eu disse: "Mãe, deixe
de besteira. Vá cuidar da sua vida" - nessa épo-
ca, o meu pai já era morto. E, inicialmente, foi
muito difícil para ela. É difícil para uma mãe. A
gente brincava lá em São Paulo: é difícil para
uma mãe: dois de uma lapada, né? Inicialmen-
te, ela ficou muito ressentida e preocupada. Na
verdade, era muito mais uma preocupação. Ela,
em nenhum momento, foi agressiva. Era muito
mais medo da discriminação, do preconceito,
do que a gente poderia sofrer sendo assumidos,
saindo do armário. E ela sabia que a gente ia sair
do armário. Ela sabia disso. Acho que o grande
medo dela não é nem de que a gente fosse gay;
é que a gente tornasse isso público de um modo
irreversível e complicado pra gente.

Thiago: Wellington, depois desses 15 anos
namorando o Antônio Gilberto, que é o seu ma-
rido, como é a relação de vocês?

Wellington: Como toda relação de quem tá
casado há 15 anos. É uma relação bastante está-
vel. A gente tem um patrimônio junto. Casa jun-
to, um cachorro maravilhoso, que é o Zulu. Uma
relação de muita amizade, respeito, confiança,
de troca. É difícil. Quinze anos com a mesma
pessoa, lidar com as dificuldades do cotidiano,
os vícios do cotidiano, as idiossincrasias. Porque
tem coisas que você até quer mudar, mas você
não consegue. Sabe aquela história do tubo de
pasta? Ainda bem que, hoje em dia, eles são de
plástico, aí você pode fazer que volta ao normal.
Mas, por exemplo, o tubo de pasta, quando não
era de plástico, era um problema. Ele apertava
no meio (risos). E eu, todo dia de manhã, tinha
de apertar o cabo da escova e afastar, entendeu?
É, TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). O
problema não era nem com ele, era comigo. En-
tão, essas coisas continuam. Para umas coisas,
tem solução. Para umas coisas, tem os tubos
de plástico. Para você conviver com a pessoa,
você tem de engolir determinadas coisas e, às
vezes, até achar engraçado. Realmente, depois
de um tempo, você sente falta até dos vícios da
pessoa. Você vai passar um mês fora ou quinze
dias fora. Tem dias que você acorda, olha para o
tubo de pasta e lembra: "Ai, que engraçado. Se
ele tivesse aqui, tava partido no meio".

Tem três coisas que eu acho fundamentais
para manter qualquer relação. Primeiro, é o res-
peito. E respeito não tem necessariamente a ver
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com convenções sociais: a grande fantasia da fi-
delidade, a grande fantasia do casal hétero. Não,
nós somos um casal homoafetivo. Não dá para
reproduzir o mesmo numa relação homoafetiva
o mesmo padrão de uma relação heteroafetiva.
Não dá. São dois homens, dividindo o mesmo
espaço. A gente mija no mesmo canto. Então, é
o tempo inteiro demarcando espaço. É respeito
a isso, aos modos de ser, aos modos de pensar,
aos espaços, às limitações do outro, aos dese-
jos do outro. Respeito, isso é fundamental.

Depois, tesão. Estou falando de uma relação
afetiva, no sentido sexual, de um casal amoroso,
não de uma relação afetiva entre pai e filho, ir-
mão e irmã, tio e tia. Eu estou falando de pesso-
as que se gostam. Tem de ter tesão. Se não, vira
relação de amigo, de irmão. Enquanto levanta,
tem de ter tesão.

E uma terceira coisa que eu acho fundamen-
tal: bom humor. Sabe o que é você acordar o
dia, por exemplo: dormiu mal, puto da vida por-
que o outro dormiu na diagonal, a primeira coisa
que você faz, quando acorda de manhã é uma
piada. Não é brigar com o outro, é fazer uma
piada. Então, a relação da gente é muito bem
humorada, com todas as dificuldades. Foram 15
anos muito intensos e muito difíceis. Às vezes, a
gente tentando estabelecer esses espaços, ten-
tando estabelecer os lugares, mas, nesse meio
tempo, a gente nunca perdeu o bom humor.

Joana - Wellington, a gente falou muito de
você artista. Eu queria saber: e a vontade de en-
sinar veio de onde?

Wellington - Pois é! Foi num acaso. Eu sou
professor há 21 anos. Eu saí do Shalom e pre-
cisava de um emprego. Eu precisava ganhar
dinheiro e eu não tinha ainda entrado nesse uni-
verso do "freelancer" de Publicidade. Um rapaz
do Shalom estava largando umas aulas de Re-
ligião no (Colégio) Imaculada Conceição. Eram
duas manhãs na semana. Ganhava, na época, 27
cruzeiros novos. Era uma coisa pouquinha, hoje
daria uns R$ 500 por mês. E eu dava minhas au-
las de Religião. Era uma "mesada". Dei aula no
Imaculada durante um ano, ganhei uma bolsa de
Iniciação Científica. Parei com o trabalho, fiquei
dois anos com bolsa de Iniciação Científica, me
formei e fui convidado para dar aula no Semi-
nário da Prainha. Fui ser professor lá, no curso
de Filosofia, dando aulas de Introdução à Comu-
nicação, Comunicação Comunitária, e era aluno
do mesmo curso. Fui fazer Filosofia, porque eu
estava pensando em ser padre. Passei no mes-
trado, fui para São Paulo. Em menos de um ano
que eu estava em São Paulo, eu comecei a dar
aula de Filosofia, que eu tinha a experiência do
curso de Filosofia, para alunos de 6ª e 8ª série.
Num colégio, em São Paulo, chamado Friburgo.
Saí do Friburgo para dar aulas numas universi-
dades, em São Paulo, chamadas Uninove (Uni-
versidade Nove de Julho) e Unibero (Universida-
de íbero-Americana). E não consegui mais sair
disso. Passei num concurso aqui.

Joana - E ganhou prazer pela coisa, né?
Wellington - Tem uma coisa fascinante em

sala de aula, que só quem sabe é um professor
experiente - um professor em início de carrei-

ra não tem muita noção disso -, mas depois de
um tempo em sala de aula, você entende que
grande parte do conhecimento que você elabo-
ra, você elabora na hora que está dando aula.
Às vezes, você lê um texto para dar aula. Ou por
um regime de pressa ou porque você não teve
condições de pesquisa r, tem uma parte ali do
texto que você não está muito seguro. Mas você
vai na esperança de que o aluno, com vergo-
nha, não pergunte nada, fique calado. Mas no
dia da aula, o aluno pergunta: "Professor, e isso
aqui?". Você se sente obrigado a sistematizar, a
organizar, a buscar uma saída. E, muitas vezes,
você descobre, a cabeça cria, elabora naquele
momento. Então, a sala de aula, pra mim, é fun-
damental para elaboração do meu conhecimen-
to científico. É por isso que minhas aulas são
completamente caóticas, porque eu estou sem-
pre elaborando uma série de referências que eu
consumo todo dia, na arte, na TV, nos livros que
eu leio, nas revistas, mas músicas que eu ouço,
nos desfiles de moda. A sala de aula tem esse
poder mágico.

Vinícius - Wellington, você já fez mestrado
e doutorado pesquisando sobre a glossolalia,
algumas performances do Balbucio também
retratam essa relação que você tem com esse
tema de estudo. Você pretende continuar estu-
dando sobre a glossolalia até num possível pós-
doutorado?

Wellington - Acho que não. Centrar, por
exemplo, a minha pesquisa, uma pesquisa
como a do pós-doutorado, na glossolalia em si,
eu não tenho mais interesse. Às vezes, eu me
sinto um pouco insatisfeito com o resultado da
minha pesquisa do doutorado e do mestrado,
porque, de lá pra cá, eu descobri muita coisa
que, na época, eu não tive acesso. Tem de en-
tender que, quando eu comecei a fazer o mes-
trado, essas bibliotecas não estavam online, a
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Quando cursou Comu-
nicação Social na UFC,
Wellington Júnior tinha
uma personalidade bas-
tante diferente da que
tem hoje. Ele parecia
ser uma pessoa tímida e
reservada.

Embora a relação do en-
trevistado com o Jorna-
lismo tenha sido bastan-
te pontual, ele fez parte
da fundação da Rádio
Extra, que, segundo ele,
ocorreu nos fundos da
casa do avô.



Em 1994, quando viajou
de Fortaleza para São
Paulo, a fim de realizar o
mestrado, o acadêmico
Wellington era o mais jo-
vem estudante de toda a
turma.

"Fortaleza em Questão",
programa da jornalista e
professora da Universi-
dade Federal do Ceará,
Márcia Vida I, é lembrado
por Wellington como um
trabalho do qual ele se or-
gulha de ter participado.

.,. .J

gente tinha de sair, de biblioteca em biblioteca,
de fichário em fichário. O que tinha disponível
online era muito pouco. A gente esperava, às
vezes, um texto de quatro, cinco páginas, às ve-
zes até cinco horas para você baixar um texto da
internet, porque era uma coisa lentíssima. Você
esperava cinco minutos para mandar um email.
Agora, eu estou sempre atento. Descubro uma
coisa nova, vou escrever um artigo que posso
relacionar a esse, mas uma pesquisa mais fixa,
por enquanto, não. Talvez, daqui a alguns anos,
revendo os trabalhos, eu diga: "Não, agora eu
posso fazer uma outra obra sobre glossolalia,
contribuir de um modo que eu não contribuí
ainda".

Vinícius - É isso. A gente agradece.
Wellington - Eu que agradeço o convite. Es-

tou muito lisonjeado. Qualquer pessoa se sente
muito, muito lisonjeada em ser entrevistado por
essa instituição, que é a Revista Entrevista.

Procurada pela equipe da Revista Entrevista,
a Assessoria de Comunicação do
Shalom não se quis pronunciar a respeito das
críticas feitas pelo professor
Wellington .Júnior.

"Eu tenho uma
opinião radical: o
sujeito tem de ser
senhor do corpo

dele, ele tem direito
de fazer com o

corpo dele o que ele
quiser"
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