
HOMENAGEM AO PROF. ROCHA BARROS 

 Não resisti a uma homenagem pessoal ao Rocha Barros. Haverá alguém 
gabaritado para prestar a merecida homenagem ao intelectual Prof. Alberto 
Luiz da Rocha Barros. Eu preciso apenas dizer que me fará muita falta não o 
encontrar nos finais de tarde no café do Instituto, sempre formalmente vestido 
(mesmo nos anos sessenta!), carregando sua inseparável pasta, rodeado de 
estudantes e colegas. Fará falta o seu sorriso aberto, nada formal, sua opinião 
sobre a conjuntura mundial e nacional e sobre os rumos da Universidade e da 
cultura no Brasil, a "provocação ideológica" cheia de charme e nunca com 
rancor, e até seu galanteio de cavalheiro. 

O Rocha Barros que eu vi por aí foi único. Não o conheci muito de perto não, 
mas era impossível não ter uma opinião sobre ele. Sobre o seu constante 
engajamento político, sua forma de contestar ou aderir os rumos institucionais, 
seu orgulho em exibir a carterinha do "partidão", suas histórias de viagens a 
Cuba ou Moscou, tudo regado com posições definidas sobre tudo, mas muito 
bom humor, e envolvendo os mais diversos e até divergentes interlocutores. O 
Rocha estava sempre empolgado com sua condição de Mestre dos mais 
jovens, e cultivava a sua maneira peculiar de ser Professor. A maneira de ser 
do Rocha causava certa polêmica em épocas e locais nos quais se perdeu o 
costume com gente de estilo próprio! 

O Rocha que eu quero homenagear é o cidadão de aparência tranquila, 
apaixonado por suas idéias e que conseguiu escolher o seu modo de ser, de 
trabalhar e de interagir com as pessoas e instituições sem aderir ou 
sucumbir às "imposições" das diversas modas, nacionais ou importadas, que 
por aqui campearam nas últimas décadas; e que (inter)agia como quem está de 
bem com a vida. Pode até parecer contraditório com sua incontestável 
identidade de homem de luta e de partido, mas me parece que essa era a 
peculiar arte de viver do ser humano Alberto Luiz da Rocha Barros, que a 
vida me deu o privilégio de encontrar. 

  

mazé bechara 
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