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[...] eu também diria que o próprio território da literatura 
não é um território onde eu me sinta completamente 
saciado: gosto muito de ciência, gosto muito de 
arte contemporânea, — assino revistas de arte 
contemporânea, não assino revistas literárias — gosto de 
teatro, cinema — cinema é uma coisa muito marcante para 
mim — performance, dança. Isso é visível na minha própria 
produção: o primeiro livro que escrevi foi o Livro da 
dança, agora saiu o Breves notas sobre música. E esqueci 
o que seja talvez o mais essencial, que é a questão da 
filosofia. Esta mistura talvez seja uma mistura um pouco 
diferente da mistura clássica, daquele escritor que faz 
estudos literários e está muito centrado na literatura. 
A filosofia para mim é determinante, sempre li muito, 
sempre li muito filosofia e ensaio, mas ultimamente é 
quase uma das minhas leituras base. Acho que às vezes 
leio mais ensaio e filosofia do que ficção, o que talvez 
seja também uma marca que tem consequências na 
escrita. Ou seja, para mim é muito claro que não há 
diferença de pensamento entre contar uma história e 
escrever um ensaio. 

Gonçalo M. Tavares

Madalena Vaz Pinto é portuguesa 
e mora no Rio de Janeiro. Doutora 
pela Pontifícia Universidade Católica 
é professora adjunta da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, na Faculdade 
de Formação de Professores de S. 
Gonçalo. Suas pesquisas na área da 
literatura portuguesa concentram-se, 
principalmente, nos autores modernos e 
contemporâneos, tendo publicado artigos 
em livros e revistas especializadas na 
área.    É diretora do Centro de Estudos 
do Real Gabinete Português de Leitura e 
editora da revista Convergência Lusíada 
da mesma instituição. 

ma
da

le
na

 v
az

 p
in
to

 (
or

g.
)

go
nç

al
o 

m.
 t

av
ar

es
: 
en

sa
io

s,
 a

pr
ox

im
aç

õe
s,

 e
nt

re
vi

st
a

gonçalo m. 
tavares: 
ensaios,
aproximações,,
entrevista

ISBN: 978-8595000209

9 788595 000209

90000

foto: Ana Branco


