
Carta à comunidade do IdA sobre minha candidatura ao CONSUNI

Para  aqueles  que  não  me  conhecem  meu  nome  é  Mario  Lima  Brasil,  sou  professor  de
composição musical e matérias teóricas no Departamento de Música.

Ingressei na universidade em 1977, vivi a greve como estudante, e o fechamento da UnB pelos
militares por quase um ano - tempos muito difíceis. Sai universidade para estudar na Inglaterra
e no Japão em 1987 - especialização e doutorado - um ano antes da promulgação da nossa
constituição  democrática,  que  trouxe  de  volta  ao  nosso  país  tão  desigual  a  nossa  jovem
democracia.  Voltei  em  1994  no  ano  do  plano  Real.  Esta  semana  recebi  uma  singela
homenagem da universidade como funcionário prata, lá se vão 25 anos como professor da
universidade,  somando  os  10  anos  como  aluno,  passando  pelos  cursos  de  engenharia  e
música,  temos  ao  todo 35  anos.  Muitos  Anos  de  caminhada  entre  o  minhocão,  o  centro
olímpico como estudante carente e esses prédios históricos do Instituto de Arte.

Nesses 25 anos de caminhada estive presente em alguns conselhos da universidade: Conselho
Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), Câmara de Assuntos
Comunitário (CAC), Câmara de Extensão (CEX) e fui Chefe do Departamento de Música. 

Desenvolvi nesse tempo todo um profundo carinho pela UnB, pelo Instituto de Artes e pelo
Departamento de Música. Esse espaço tem sido meu local de trabalho, mas, mais que isso,
tem sido também meu lar.  Por isso tenho uma profunda gratidão por esta casa. Vem então
uma vontade de retribuir, de servir, essa sensação de um tempo que não passa, um tempo
quântico, cheio de agradecimento.

Apesar de 25 anos de magistério não penso em aposentadoria, peço a Deus saúde para ter
tempo de retribuir  tudo que a UnB/IdA/MUS me deram. Acredito que a melhor forma de
retribuir é sendo um bom professor, se envolvendo em projetos de extensão, devolvendo à
comunidade  o  que  recebemos  e  desenvolvendo  pesquisas  que  possam  contribuir  para
entendermos melhor o que estamos fazendo nesse pequeno planeta azul. Neste momento
minha principal pesquisa está na área de música quântica.

No primeiro mandato me preocupei  em trazer  o  CONSUNI  para  o  IdA,  manter o  Instituto
informado sobre o que acontecia  na  universidade,  suas  principais  políticas  e  decisões.  No
próximo, se merecer de novo a confiança de meus e minhas colegas, quero levar o Instituto de
Artes para dentro do CONSUNI. Num momento tão difícil que vive nossa comunidade, seja
pelo COVID19, seja pelo momento político que vivemos, precisamos não apenas do olhar da
ciência, mas também do olhar sensível da arte, suas ideias, suas pesquisas, seus projetos e,
também, suas necessidades e reinvindicações. O profundo carinho que tenho por esta casa me
leva a pedir seu voto para continuar representando a todos, todas e todes no CONSUNI. Segue
o meu Currículo Lattes. 

http://lattes.cnpq.br/6792743214523205
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