
Ana Clara era a madrinha do nosso grupo de pesquisa na Bahia, ela 
nos incentivou à reestruturar o grupo, criar linhas de pesquisa, 

nos reconhecer de fato como um grupo. Generosa como sempre, ela 
nos ajudou nesta reformulação, participou ativamente de nossos 
seminários, encontros, publicações, projetos de pesquisa, defesas 
de dissertações e de teses, sempre com um enorme entusiasmo que 

nos contagiava. Ela era nossa madrinha da bateria. Uma bateria de 
tamanha multiplicidade de dissônancias e atonalidades que só uma 
verdadeira maestra conseguiria perceber ali, antes de nós mesmos, 

uma harmonia de conjunto e, mais do que isso, reconhecer as 
singularidades e diferenças de cada um, cada clave singular de nosso 

arranjo precário e instável.
Ana Clara além de mestra era uma maestra, uma regente 

corporificada. Nunca deixou de fazer música. Formada pelo 
Conservatório Brasileiro em harmonia, contraponto e composição, 

ela nunca deixou de compor. Compunha com conceitos, ideias e 
palavras. Compunha textos, aulas e palestras. Compunha com a 

sociologia, a geografia e o urbanismo. Compunha com os ritmos, 
temas e melodias da experiência urbana. E, além de compor, ela 

regia corporalmente, como sua própria forma de ação no mundo. 
Uma grande maestrina mestre, mestre na compreensão das micro-

conjunturas, mestre na escuta do Outro, maestrina da experiência 
da alteridade. Regia a fala do Outro, dos tantos outros, mas ao invés 

de partituras, ela tecia cartografias. Cartografias das escutas do 
Outro, das resistências e das insurgências. Cartografias das ações, da 

vida coletiva e da vida vivida.
ViVa a Vida!

 “(...) descobri q o q faço é música e que música não é “uma das 
artes” mas a síntese da consequência da descoberta do corpo (...)” 

Hélio Oiticica (o q eu faço é música)

mestra maestra (ou, o q ela 
fazia era música)

Paola Berenstein Jacques, Rio de Janeiro, Natal de 2011.
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