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Apresentação

“A ousadia é, depois da prudência, uma 
condição especial da nossa felicidade” 

Arthur Schopenhauer

A SOBRAMES Sergipe tem o prazer e o privilégio de publicar, 
pela primeira vez em nosso Estado, uma coletânea de autores 

médicos sergipanos e de outros estados, como convidados, 
que ousaram criar, digitar, declamar e narrar trabalhos 
personalíssimos. São textos inéditos de colegas médicos, que 
deixaram momentaneamente seus estetoscópios, tensiômetros, 
bisturis,  jalecos, gorros e máscaras e outras equipamentos 
mais sofisticados, para seguir a trilha da linguagem literária. 
Expressão magestosa que transfere do cotidiano de anotações 
em prontuários e receitas, impressos ou eletrônicos, para as 
páginas de livro, palavras que descrevem narrativas coloridas 
de vivências e ficções, no momento mágico da crônica, do conto, 
da poesia e de registros históricos.

Escolhemos para esta primeira Antologia da Sobrames 
Sergipe o tema VIDA e como médico escritor homenageado o 
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Dr. José Abud, membro da Academia Sergipana de Letras e da 
Academia Sergipana de Medicina, “reitor” de uma universidade 
para a “melhor idade”, trabalho dedicado e permanente que ele 
desenvolve com seus pupilos. Homenagear médicos escritores 
nas publicações da SOBRAMES Sergipe é  uma proposta que 
visa prestigiar nossos talentos, ação que já desenvolvemos no 
Programa Café com Letras, em quatro edições já desenvolvidas  
até essa data, onde homenageamos, entre outros, os médicos 
Renato Mazze Lucas e Garcia Moreno.

A primeira Antologia da SOBRAMES Sergipe chega em boa 
hora e esperamos que ela venha para estimular produções de 
mais “doutores” escritores.

Lúcio Antônio Prado Dias
Presidente da SOBRAMES Sergipe
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Homenagem ao poeta

José Abud
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Eis o poeta: José Abud é seu nome

(Este artigo serviu de apresentação de uma pequena antologia, 
extraída dos três livros agora reunidos, publicada na revista 

MOMENTO.)

A poesia é, em si, uma surpresa. A poesia de José Abud é uma 
boa surpresa para Sergipe. O médico, o professor, o nome 

afamado todos conhecem, mas a poesia ficou por muito tempo 
recolhida às gavetas, afastada dos olhos dos leitores. Agora José 
Abud, o clínico, é o poeta que saudamos no alegre saudar das 
mesmas caminhadas. ALQUIMIA, CANTARES, BEDUÍNA, três tí-
tulos de livros que aparecerão brevemente em Aracaju, trazendo 
poesia pura e da mais límpida fonte e a assinatura desse homem 
acanhado, fechado em 
sua ciência, ao qual 
nem todos dão a sen-
sibilidade de um ser 
cultor da natureza em 
sua esplendorosa bele-
za verde.

Pedro Nava com 
suas memórias em 
vários livros está sur-
preendendo a crítica 
literária brasileira. O escritor maduro, enxuto, rico na narrativa, 
suplanta o médico de tantas gerações. E a literatura brasileira 
ganha mais uma figura, cresce, se afirma. É próprio dos médicos 
tais surpresas, e muitos poderiam estar aqui com seus nomes, 
todos dignos da citação. Mas ficamos com o José Abud e suas 
poesias bem apresentadas por Marcos Ferreira, Ariosvaldo Fi-
gueiredo, Carmem Vianna.

José Abud é um 
poeta do seu 

tempo, tanto pela 
forma como pelo 

conteúdo.
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José Abud é um poeta do seu tempo, tanto pela forma como 
pelo conteúdo. Sua agonia diante do mundo é, talvez, a mesma 
agonia do cliente à beira da morte, diante do grande mistério. 
Seus poemas sobre a vida de todos os dias, sobre as coisas de 
todos nós, batem fortes como o som das carpideiras que no 
desespero da dor sentida remoem os mesmos cantos, tons 
cansados, vencendo os ouvidos. Mas também o amor, o grande 
símbolo, o amor, é tema permanente da poética abudina. O social 
ou o lírico, sempre a mesma força, muito embora concentre sua 
presença com mais vigor nos pequenos poemas dos três livros, 
nas sínteses poéticas que consegue, como poucos, realizar.

É gratificante ao anotador de jornais registrar o nascimento 
de mais um poeta, revelando a sua poesia, dando mostra do 
seu talento criador, anunciando a sua chegada para conviver 
na mesma confraria sergipana que antes contava com Abelardo 
Romero, uma saudade, uma lembrança que revive a todo 
momento. Os poetas estão nas ruas, versejando a realidade 
asfixiante e tirando beleza de cantos de sarjeta, com o poder 
de modificar as coisas aos nossos olhos perplexos pela 
transformação, surpresos, como surpresos, ficam os que leem 
José Abud, um novo poeta sergipano.

Luiz Antônio Barreto
da Academia Sergipana de Letras

(in memorian)
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O pensamento de José Abud

Muitas vezes estamos ao lado de um homem, olhamos e não o 
vemos intimamente. Dr. JOSÉ ABUD é uma dessas criaturas 

nobres de espírito. Clínico. Homem sisudo, sempre apressado, 
como que deseja alcançar um ideal que lhe tenta fugir. Surpreen-
demo- nos, porém, nos raros instantes em que o ouvimos, onde 
ele se mostra um profissional consciente e dedicado de coração 
aos doentes entregues aos seus cuidados profissionais. Sabe ser 
generoso ao estudar o caso clínico entregue aos seus desvelos. 
Tem amor à pro-
fissão escolhida. 
Interessante é que 
Abud traz consigo 
um profundo sen-
timento de beleza; 
é poeta, e bom po-
eta, eterno enamo-
rado da perfeição 
em comunhão do 
homem com o ser 
no conhecimento e 
no amor das boas 
coisas da vida. A 
sua poesia é uma linda mensagem das belezas do mundo mági-
co de seus sonhos, enriquecida de um sentimento de confiança 
no destino humano. Vamos lendo seus versos e cada vez mais 
compreendemos a arte sutil do quadro descrito em sua poesia 
comovendo-nos quase sempre e expressando o pensamento de 
quem tem algo de bom e bonito a nos transmitir. Assim é toda 
sua arte poética, plena de atavios maravilhosos, de um verda-
deiro artesão no verso sentido e perfeito. Inspiração poética nas 

Assim é toda 
sua arte poética, 
plena de atavios 
maravilhosos, de 

um verdadeiro 
artesão no verso 

sentido e perfeito.
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horas de lazer em que o poeta esquece a fadiga da Cátedra ou 
da profissão, extravasando seu profundo sentimento da alma, 
de artista. O seu livro é todo um cintilar de paisagem debuxada 
na pureza da arte poética de raro encantamento. Seu poetar é a 
confirmação do que escreveu um grande escritor francês: “não 
esperemos que a vida seja pitoresca, tratemos de vê-la em con-
dições pitorescas”. Essas condições podemos criá-las em nosso 
ambiente de trabalho, devemos buscá-las e escolhê-las com a 
certeza de que a encontraremos. O sentimento é tudo, o nome 
é apenas bulha e fumaça. É assim, limbado de luz de poesia, o 
pensamento de JOSÉ ABUD.

Marcos Pereira de Jesus
da Academia Sergipana de Letras

(in memorian)
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Os horizontes de José Abud

A poesia não pode perder seu vínculo com o leitor distante. 
Para que este vínculo permaneça é preciso que o poeta 

saiba conservá-la como planta exótica.
É necessário que surjam livros como o teu. Descom-

promissados com qualquer escola, voltados, apenas, para o 
coração do homem. O homem desconhecido das ruas. O poeta 
precisa perder-se em si mesmo, para reencontrar-se com 
seriedade em seu trabalho, em toda sua amplidão vital.

Algumas vezes sur-
preende, pela suavidade 
de oleiro amassando ar-
gila, para modelar uni-
versos como em O caso.

Logo depois, sempre 
fiel a ti mesmo, sem te-
mor, te entregas à explo-
são de um temperamen-
to vulcânico que os que 
te amam e são teus ami-
gos bem o conhecem, mas que será surpresa para muitos que, 
até agora, só viram em ti a indiscutível vocação para a Medicina.

Há muita emoção transparente em Beduína, contrariando, 
talvez, as exigências da crítica literária.

Não te perturbarás com a crítica, eu o sei e todos os que têm 
o privilégio de te ter como amigo. Antes, retirarás dela o que te 
parecer útil para melhorar novos livros. Quanto à emoção, tu 
mesmo te defines, na frase de Montaigr, que escolheste para 
tua própria apresentação: “Não nos envergonhe dizer o que 
não temos vergonha de sentir”.

Seus horizontes 
alargam-se, 
tornando-o 

participante do 
cotidiano. 
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Errarão os que buscarem encontrar no teu livro a mesma 
altura em que te movimentas, há muito, na Medicina. Busca 
inútil e impraticável. Mas, os que de longa data palmilham os 
misteriosos caminhos da poesia saberão que, em tempo muito 
menor, terás definido teu lugar, também como poeta, no cenário 
intelectual dessa tua terra de mil feitiços...

Em Beduína não escreveste, certamente, os poemas 
definidores que marcarão tua brilhante trajetória. Mas, eu 
te asseguro que, em tempo algum te envergonharás destes 
primeiros versos, reveladores de tua espontânea emoção.

Outros livros virão, mais amadurecidos, é certo, com poemas 
mais burilados, talvez, mas sem força para invalidar este teu 
primeiro canto.

Já sentes, com certeza, que não pode o poeta permanecer o 
mesmo, depois que “de sua janela aberta para o mundo” lança 
teu primeiro livro de versos. Sua coragem liberta-o. Seus versos, 
como suas próprias mãos, se estendem para a multidão. Seus 
horizontes alargam-se, tornando-o participante do cotidiano. 
Responsabilizando-o pelo destino dos homens seus irmãos.

Não te pertences mais. Tua verdade e teus anseios já não são 
só teus. Deves reparti-los. Todos necessitamos de poesia. E, em 
a repartindo, terás contribuído para diminuir a inquietude e a 
angústia que, neste belo e conturbado fim de século, fizeram 
morada no coração dos homens.

Esta é, hoje me parece, a maior responsabilidade do poeta.
Após ler teu livro posso afirmar com serena alegria: - aqui 

dentro há uma alma. Vibra uma incomum sensibilidade.
Não sei, Abud, de muitos outros livros de estreia dos quais 

se possa dizer o mesmo, quando analisados com a preocupação 
da verdade.

Parabéns! E um grande abraço – muito amigo e gaúcho.

Carmem Vianna
Porto Alegre, janeiro de 1978
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A serviço do homem e do seu tempo

Dizia Voltaire, o qual, para Vitor Hugo, foi o próprio século 
XVIII, quando uma nação começa a pensar é impossível detê-

la. Assim, também, os indivíduos. Não se detém o pensamento, 
o ser humano que sabe pensar nunca é detido. O pensar certo, 
lógico, metódico, leva ao fazer bonito. O fazer, nessas condições, 
crítica ao cotidiano, maneira de transcender a alienação em que 
cada um vive mergulhado.

Inteligente, sensível, estudioso, José Abud concluiu, um dia, 
o curso de Medicina. Mas não deixou que o médico asfixiasse o 
ser humano que sempre foi. E está sendo. A especialização pro-
fissional, produto da divisão de trabalho, não conseguiu trans-
formá-lo em vítima 
entre o pensar e o 
sentir. Principalmen-
te entre o pensar e o 
fazer. Seu pensamen-
to não destruiu o sen-
timento. Sua emoção 
não castrou a razão.

José Abud, na 
lição de Aristóteles, 
ama o que faz. Faz o 
que ama. E não tem, na sua aparente esquisitice, a preocupação 
de saber se discordam ou concordam com ele. É a medida da sua 
maturidade. Este livro é o produto do seu amor à vida. Amor 
sem alarido suspeito, sem modelos ortodoxos, sem medo da 
província preconceituosa que conhece o profissional, mas que 
ainda não sabe viver o humano. A poesia não esvazia a Medicina. 
Medicina é ciência e arte criativa, poesia, a própria criatividade. 
O médico construído não compromete o homem em construção. 
Pelo contrário. Através da Medicina o homem diagnostica, 

José Abud, 
na lição de 
Aristóteles, 

ama o que faz.  
Faz o que ama. 
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também, os conflitos do existir, só quando está voltada para o 
humano, a Medicina é cântico ao viver, grito de esperança.

É preciso explicar todo livro no contexto social em que ele 
emerge. O autor vive na província, porém não é provinciano. O 
médico faz poesia, não receia fazê-la. Cada verso é uma versão. Do 
ser e do mundo. Seu posicionamento cultural é desmistificador. 
É a grande validade – e não é a única – do seu recado poético. 
Todo poeta não é médico, mas seria melhor, para ele e para a 
sociedade, que todo médico fosse poeta. A serviço do homem de 
seu tempo.

ALQUIMIA é um recado. Recado comprometido, bem melhor 
do que o silêncio comprometedor, coloquialismo vivido, de 
fácil entendimento, jamais eruditismo pomposo, pedante, 
que a maioria não entende. O autor, do começo ao fim, alheio 
à perfeição estilística, típica do esteticismo decadente, sem 
antipático requinte formal, próprio, aliás, dos que fogem da 
realidade viva, rica, complexa, pedagógica. Ele, conscientemente, 
não é homem de fugir.

Preocupado com a síntese dialética entre o sentir e o pensar, 
entre o pensar e o fazer, José Abud nunca perdeu o amor pela 
vida. Em alguns momentos duvidou disso, mas sua dúvida era e 
é procura da certeza. Seu amor pela vida, como o personagem de 
Thomas Mann, o levou à arte. E, através dela, forma de realizar 
cultura, colocou-se, espiritualmente, contra a “mesquinha 
verdade superficial da vida cotidiana” (Lukács). O poeta é isso. O 
homem é ou deve ser assim. A gente gosta do exemplo de Abud. 
Sergipe vai gostar do seu livro, lição bonita, bonita lição.

Ariosvaldo Figueiredo
da Academia Sergipana de Letras

(in memorian)
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Gênesis

Somos apenas uma obra de engenharia

criados para uma tarefa previamente programada.

Não.

Se em nós há algo de humano: a energia,

há algo de divino: a alma.
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Chamamento

Vem,
dá-me tuas mãos,
como se viesses de muito longe
após muito tempo.

E juntos andemos pelas mesmas planícies
e juntos colhamos as mesmas flores para   

       enfeitar teus cabelos
e juntos olhemos as mesmas mansas águas
e juntos falemos com o nosso mesmo silêncio.
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Gênesis II

Insônia.
Noite quente, longa, sem vento.
No silêncio de meu leito
(não desfeito)
sou frágil aprendiz de oleiro.
e moldo,
com meus trêmulos dedos,
com o silêncio noturno, com a argila das lembranças,

com minhas lágrimas,
meus dedos e minhas esperanças,
tua imagem, mulher,
que não me sai do pensamento.

Com vagar
vou delineando tuas formas:
teu rosto sereno, os belos cabelos,
os longos braços, os firmes seios,
a suave curva do ventre,
as coxas tão fornidas
os pés, pequeninos e delicados.

Só não consigo, para meu desgosto, 
dar-te vida.
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Entardece

O sol, no horizonte,

em chamas mergulha.

O mar,

mãe preta em seu eterno marulho,

abranda

(agora é quase um sussurro)

sua eterna, doce e terna

canção de ninar.
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Fuga

Para afastar os morcegos,
a lâmpada acesa toda a noite.
O vizinho, incomodado,
rosnando ameaças.

A mangueira coberta de flores,
junto à parede imaculada a ser preservada,
lembra um campo de trigo
ou teus cabelos.

O vento, farfalhante,
faz chegar aos meus ouvidos insones
teus sussurros.

Fujo de minhas lembranças
como os morcegos da claridade da lâmpada...
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Dúvida

Como aceitar
que esta boca
que tanto ofende
beije?

Que estes punhos cerrados
se abram em mãos que
acariciem?

Que estes olhos
injetados de ódio
se tornem serenos
e límpidos?

Que este corpo
tenso de rancor
se abandone,
lânguido,
ao amor?
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SOBRAMES Sergipe                                     
Um breve histórico (2000 a 2016)

A SOBRAMES Sergipe foi fundada em 16 de maio de 2000, 
pelo médico Marcos Aurélio Prado Dias, incentivado 
pelos sobramistas cearenses  José Maria Chaves e Pedro 

Henrique  Saraiva Leão, tendo sido   o seu primeiro presidente. 
Presidia a SOBRAMES o médico paulista Hélio Begliomini.  

Assinaram a ata de fundação, além de Marcos Prado, como 
era mais conhecido,  os médicos José Hamilton Maciel Silva, 
Marcelo da Silva Ribeiro, Carlos Umberto Pereira, Jorge Martins, 
Henrique Batista e Silva e Silvio Rodrigues do Amaral.  

Marcos Prado Dias comandou a entidade regularmente até 
23 de março de 2009, quando se afastou por motivo de doença, 
assumindo nesta data o médico Marcelo Ribeiro, em reunião  
comandada pelos médicos José Maria Chaves e João de Deus 
Pereira da Silva, da diretoria da SOBRAMES Ceará. No entanto, 
por motivos diversos, a SOBRAMES não retomou as suas 
atividades.  Com  o falecimento do fundador, em 2012, seu nome 
foi lembrado para ser o Presidente de Honra da entidade, com a 
proposta sendo aprovado por unanimidade, após sua reativação.

Em 17 de julho de 2013, uma assembleia geral convocada 
pela Academia Sergipana de Medicina designou uma comissão 
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especial para reorganizar a entidade e convocar eleições para o 
mandato 2014/16, sob a coordenação do médico Lúcio Antônio 
Prado Dias, tendo como demais componentes os acadêmicos 
Paulo Amado Oliveira e José Hamilton Maciel Silva. 

Nesta Assembleia, aconteceu uma palestra do Dr. Luiz de 
Gonzaga Braga Barreto, então vice-presidente da SOBRAMES. 
Ele discorreu sobre a história da entidade. Vale ressaltar que 
a iniciativa para a retomada da SOBRAMES partiu do ilustre 
sobramista pernambucano, que sensibilizou o Dr. Fedro 
Portugal, então presidente da Academia Sergipana de Medicina 
para o cumprimento  desse desiderato.  

Graças ao entusiasmo e à capacidade de mobilização e 
articulação do médico Lúcio Prado Dias, em 26 de maio de 2014 
aconteceu uma  Assembleia Geral para escolha da nova diretoria 
para o biênio 2014/16, sendo o seu  nome escolhido para presidir 
a entidade por aclamação. A diretoria ficou assim constituída:  
Presidente – Lúcio Antônio Prado Dias; vice-presidente – José 
Hamílton Maciel Silva; Secretário Geral – Petrônio Andrade 
Gomes; Secretário Adjunto – Déborah Pimentel; Tesoureiro 
Geral – João Alberto Cardoso Silveira; Tesoureiro Adjunto – Alex 
Vianey  França Callado.

Em  29 de agosto de 2014 aconteceu a posse da diretoria 
2014/2016 da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
– Regional Sergipe, em sessão solene e festiva ocorrida no 
auditório da Sociedade Médica de Sergipe, e que contou com 
as presenças do Dr. Sérgio Pitaki, presidente da SOBRAMES 
Nacional, do Dr. Ildo Simões, presidente da SOBRAMES Regional 
Bahia e do Dr. José Maria Chaves, vice-presidente da SOBRAMES 
Nacional. O fato pitoresco da posse é que o Termo de Posse foi 
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cantado por uma dupla de violeiros. A solenidade de posse foi 
bastante concorrida, com o auditório da Sociedade Médica de 
Sergipe totalmente tomado.

O primeiro ato do novo presidente foi nomear os 
coordenadores de núcleos, que ficaram assim definidos: Núcleo 
de Literatura – Marcelo Ribeiro; Núcleo de Música – Rômulo 
Silva; Núcleo de Fotografia & Cinema – Anselmo Mariano Fontes; 
Núcleo de Artes Plásticas – Ilma Fontes e Núcleo Estudantil – 
Daniel Danz. 

A partir de novembro de 2014, a SOBRAMES Sergipe 
começou a realizar saraus lítero-musicais, sempre às primeiras 
terças-feiras de cada mês. Em novembro, o tema do Sarau foi 
“Tributo aos Anos 60”; em  dezembro, aconteceu o CINE 
DEBATE SOBRAMES, com uma discussão sobre o filme “O 
Físico”,  exibido no auditório da Sociedade Médica.

As atividades da SOBRAMES Sergipe em 2015 começaram no 
mês de fevereiro, quando os  sobramistas  participaram do Sarau 
“Noite Latina”. Aconteceram ainda duas edições do Programa 
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“Café com Letras”, durante o ano de 2015, com debates sobre a 
vida e a obra do poeta José Sampaio e do médico escritor Renato 
Mazze Lucas, o mais antigo sobramista sergipano, já falecido, 
que foi um dos 22 participantes do I Congresso de Escritores 
Médicos,  ocorrido em Teresópolis no ano de 1965. 

Em 31 de março, foi a vez do Sarau “Noite Italiana”, onde 
tudo terminou, literalmente, em pizza. 

Ponto alto na programação de 
2015, as comemorações do Jubileu 
de Ouro de fundação da SOBRAMES 
ocorreram em Aracaju, nos dias 
17 e 18 de abril de 2015, sob a 
coordenação da SOBRAMES Sergipe. 
Foi lançado um selo comemorativo 

pelos Correios, instituída a logomarca do Jubileu  e realizado o 
Sarau “Tributo a Dorival Caymmi – 100 anos”.  Um privilégio 
e uma honra acima de tudo, nas palavras do presidente Lúcio 
Antônio Prado Dias, que foi o coordenador local das festividades 
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do Jubileu. “Estamos atualmente com 60 
médicos cadastrados no nosso quadro 
de associados e o entusiasmo da turma é 
muito grande para a realização de novas  
ações. Até a mesmo a expansão do nosso 
quadro de associados é uma premissa 
muito real, comemora Prado. 

Em junho, aconteceu mais um Sarau: “o Forró da Academia”, 
no Brother’s Clube, que animou os sobramistas com a tradição 
dos festejos juninos, com muito  baião e xaxado.

Ainda em 2015 tivemos o Sarau “Boleros”, que  aconteceu 
no Restaurante e Casa do Show do Raimundo Baiano, no Parque 
dos Cajueiros, com excelente público. O ano encerrou em grande 
estilo, com uma solenidade marcante, com o Governo de Sergipe 
passando para a SOBRAMES Sergipe e para a Academia Sergipana 
de Medicina o histórico prédio, quase centenário,  do Instituto 
Parreiras  Horta, no Bairro São José,  para funcionamento futuro 
de suas sedes, um marco extraordinário na vida das entidades. 
As chaves foram entregues pelo próprio governador Jackson 
Barreto, acompanhado por  todo o seu secretariado.

Em 2016 muitas atividades foram executadas, começando 
em fevereiro  com o Programa  Café com Letras, abordando 
a vida e a obra do médico e escritor  Garcia Moreno.  Em 27 
de maio aconteceu o Sarau “Antônio Garcia: música e poesia”, 
em homenagem ao centenário do ínclito médico, professor e 
intelectual  Antônio Garcia Filho. Em 16 de julho, em parceria 
com a Aliança Francesa, a SOBRAMES promoveu o  Sarau “Paris 
mon amour”, realizado no Palácio Museu Olímpio Campos, em 
ambiente deslumbrante.
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O Sarau “Ve-
lho Chico”, rea-
lizado no Xingó 
Parque Hotel, 
em 27 de agos-
to, na cidade de 
Canindé de São 
Francisco, con-
gregou 80 participantes, que durante um final de semana, curti-
ram as maravilhas do canyon do Rio São Francisco e da Fazenda 

Sobramistas no Porto Belo - Sarau Velho Chico
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Porto Belo, onde aconteceu um churrasco exclusivo para os so-
bramistas, oferecido pelo seu proprietário e vice-presidente da 
SOBRAMES José Hamilton Maciel Silva.

Em setembro, a SOBRAMES Sergipe esteve representada no 
XXVI Congresso da SOBRAMES, ocorrido em São Paulo, nas 
presenças dos sobramistas Lucio Prado Dias e José Hamilton 
Maciel Silva, respectivamente presidente e vice-presidente  e de  
Dra. Cristina Garcia Dias.

Na oportunidade, na assem-
bleia geral eleitoral que elegeu a 
Dra. Josyanne Arruda (SP) como 
nova presidente da SOBRAMES, 
o Dr. Lúcio Prado Dias foi 
eleito também vice-presidente 
da SOBRAMES para a Região 
Nordeste.

Em 19 de outubro, em solenidade de homenagem pela 
passagem do Dia do Médico, presidida pelo Secretário de Estado 
da Cultura de Sergipe, Irineu Fontes, a SOBRAMES lançou o livro 
Medicina & Arte, do cordelista Pedro Amaro do Nascimento, na 
Galeria Leonardo Alencar, da Biblioteca Pública Epifânio Dória.

No dia 11 de novembro, no Cinema Vitória, com o apoio 
do Conselho Regional de Medicina, aconteceu mais um CINE-
DEBATE SOBRAMES, com a projeção do filme NISE – O coração 
da loucura. 

Finalmente, o glorioso ano de 2016 da SOBRAMES Sergipe foi 
encerrado com “chave  de ouro”, com a realização do Sarau “Chega 
de Saudade”, em homenagem ao Centenário do Samba no Brasil, 
no Brother’s Clube, com grande participação de sobramistas.
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Sede da SOBRAMES Sergipe                                   
- Um espaço cultural -

Compartilhando a área com a Academia Sergipana de 
Medicina e a Federação Brasileira de Academias de Medicina, 

a SOBRAMES Sergipe está sediada na Galeria SOMESE, em duas 
salas, copa e banheiro. Isso foi possível graças à parceria com a 
Sociedade Médica de Sergipe, que gentilmente cedeu o espaço 
para que as três entidades pudessem atuar com conforto e total 
harmonia.
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5 de novembro de 2015

Homenagem a Renato Mazze Lucas
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Renato Mazze Lucas
 

Podemos dizer que o médico  escritor Renato Mazze Lucas era 
bom em tudo que fazia. Primeiramente como figura humana 

impar, bom interlocutor, boêmio, amante da literatura pela 
própria natureza, romântico, bom observador do ser humano 
em geral e em especial dos pescadores, seus companheiros 
de longas conversas. Comunista burguês, apreciador  da boa 
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mesa, dos bons queijos, bons vinhos, boa cachaça, azeitonas 
e azeites de oliva importados, Renato foi perseguido, preso, 
discriminado como comunista numa sociedade canavieira, 
latifundiária, autoritária e preconceituosa como o poeta Freire 
Ribeiro bem soube enfrentar. 

  O testemunho da contemporaneidade dos anos de 
1940-1950 dizem da valsa dos anos açucarados até mudar 
radicalmente na segunda metade dos anos 1960 com a chegada 
da Petrobras em Sergipe, da Ditadura Militar no Brasil e do 
Rock’n’roll no mundo. Aí que os comunistas brasileiros tiveram 
que passar por profundas transformações. O Dr. Renato Mazze 
Lucas era daqueles comunistas românticos que acreditavam 
na Liberdade, Igualdade e Fraternidade alardeadas pelos 
franceses, que nos eram mais próximos culturalmente.  Renato 
não escreveu nenhum manifesto às armas, mas sim contos 
deliciosos com extrato social de sabedoria popular. Renato 
não era aquele comunista que “comia criancinha”, mas um 
respeitado profissional da Medicina que sustentava as três 
mulheres da sua vida sem que nada faltasse à sua querida mãe, 
à sua querida esposa e à sua querida amante.

Médico psiquiatra  dirigiu a Clínica Adauto Botelho com 
serenidade para os moradores do entorno, sem fugas dos 
internos, com pulso firme e uma equipe comandada por um 
bom exemplo superior de trabalho e honestidade. Depois 
veio a “revolução” e os cargos públicos foram cassados dos 
comunistas. Até para a direção de uma revista esportiva seu 
nome foi podado. Mas eram poucos os profissionais da área 
mental no estado e Renato Mazze  Lucas pode tocar dignamente 
sua vida com mais tempo para escrever, pescar, receber os 
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amigos em memoráveis encontros na Atalaia Nova, onde tinha 
uma casa perto do mar e dos pescadores.

Há controvérsias se Renato Lucas era mesmo pescador ou 
fazia isso para ficar perto dos homens do mar e colher as suas 
estórias, conviver com outra realidade ensolarada ou enlua-
rada, com liberdade a plenos pulmões. Diferente das paredes 
brancas do hospital, do jaleco branco com seu nome bordado 

em carmim, do 
confinamento diá-
rio por horas a fio 
com os problemas 
dos pacientes e 
seus familiares: o 
mar, o horizonte, 
uma pinga e mais 
uma bela história 
de vida que mais 
tarde seria apri-
sionada em um 
conto de Renato 
Mazze Lucas.

Renato foi um bom administrador do seu tempo. Estendia 
as horas do dia para passar na casa de sua mãe, que morava 
no quarteirão de esquina com a Rua Riachuelo, numa casinha 
recuada que tinha um grande espaço verde à frente, onde a gu-
rizada jogava bola. Visitas  rápidas, lá ia ele todo de branco, 
baixinho e barrigudo, com seu passo curto e firme. Dali ia al-
moçar em casa, no bairro São José,  com Dona Helena Rabelo e 
seus dois filhos: Tânia e Anísio. E voltava para o turno da tar-

O Dr. Renato Mazze 
Lucas era daqueles 

comunistas 
românticos que 

acreditavam 
na Liberdade, 

Igualdade e 
Fraternidade.
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de no “Adauto Botelho”, numa rotina estressante – justificando 
como antídoto a bela amante. Ouvíamos comentários: Como 
uma moça nova, tão linda de rosto e de corpo aceita o amor de 
um homem casado, baixinho e mais velho...  Confirmações da 
inteligência e do charme pessoal do Dr. Renato Lucas.

Sua obra literária está resumida em três livros: Anum Preto, 
Anum Branco – presentes  na biblioteca de todo sergipano que 
se preza,  e A Volta do Anum, segundo o jornalista Clarêncio 
Fontes, edição que poucos colecionadores guardam. Suas 
publicações não alçaram o voo que mereciam devido ao 
preconceito das pessoas, dos leitores e da imprensa da época, 
que pouco noticiou sobre o notável Renato Lucas.

Ilma Mendes Fontes
Jornalista e Ativista Cultural
Membro da Sobrames Sergipe
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25 de fevereiro de 2016

Homenagem a Garcia Moreno
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Lembro-me que era uma terça-feira, não sei se manhã ou à 
tarde, existia em nossa turma um certo frenesi que perpassava 

todos. Pela  primeira vez teríamos aula de uma disciplina 
intrigante, chamada de Psicologia Médica. A expectativa era 
muito grande e eis que de repente, faz lenta irrupção na sala, um 
senhor cinquentão, de cara fechada e olhar penetrante, trazendo 
um charuto na mão direita.

Sua voz, era  ligeiramente rasgada, como a de um barítono 
cansado, que voltou de um longo ensaio. Minha intuição 
de adolescente dizia, que estávamos diante de um homem 
diferente... “pas comme les autres”, diriam os franceses. Aos 

O grande mestre e amigo 
prof. Garcia Moreno que conheci
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poucos e com passos lentos, ele foi explicando a razão daquela 
matéria aparentemente insólita, conquistando aos devagarinho 
sua audiência.

Foi então que ele abordou as diferenças entre cérebro e men-
te, o sofrimento humano, a relação médico-paciente com todos 
os seus matizes. O silêncio era absoluto e o tema penetrava em 
nossas mentes e corações, sequiosos de saber mais e mais. Afi-
nal estavam nos preparando para sermos médicos e como tais, 
cuidarmos humanamente de todos os nossos pacientes, sem 
distinção de cor ou 
classe social.

Era voz corren-
te na época, que 
nossa gloriosa Fa-
culdade de Medici-
na, teria sido a pio-
neira ou uma das 
primeiras, a intro-
duzir na grade cur-
ricular o ensino da 
Psicologia Médi-
ca. Verdade é que, 
a cada aula que 
se passava, nossas fronteiras sobre a alma humana se descor-
tinava, através dos ensinamentos magníficos, daquele homem 
apaixonado. Ele passeava da teoria à prática, com uma leveza e 
segurança, que nos instigava e seduzia, pelo seu saber, sua sim-
plicidade, sua densidade no dizer.

O clima era de uma autenticidade profunda, que deixava 
marcas indeléveis, como no meu quase indomável  coração. 

Ele passeava da 
teoria à prática, 

com uma leveza e 
segurança, que nos 
instigava e seduzia, 
pelo seu saber, sua 
simplicidade, sua 

densidade no dizer.
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Aquele mestre, detestava dubiedades, falsidade de caráter, 
medos  e receios, de quem hesitava em ir em frente ! Fora do 
ambiente de aulas, era reservado e não de fácil contato.

Parecia ter uma carranca defensiva, para esconder seu imenso 
coração, que se derramava em compaixão, diante do sofrimento 
humano. Na sua trajetória de vida, passou algum tempo em Paris 
e bebeu na fonte de alguns mestres da Psiquiatria. Na sua volta 
ao Brasil, teria trazido em sua bagagem, um pequeno aparelho 
de eletroconvulsoterapia, que foi utilizado no Adauto Botelho, 
durante muitos anos.

Foi através de Garcia Moreno, que pela primeira vez ouvi 
falar em grandes mestres do psiquismo humano como: De 
Clérambault, Henri Ey,  Freud, Ernest Jones, Ferenczi.

Certa vez, vendo ele que eu tinha um interesse pela área e a 
pretexto de me emprestar um livro que eu precisava, me convidou 
para a sua casa, lá pelas 7 h da noite; “não se atrase” dizia ele. Lá 
chegando pontualmente, meu coração batia a mil e para minha 
surpresa, o mestre estava recostado em uma cadeira. Recebeu-
me amavelmente e me presentou com um livro autografado 
intitulado: “Temas de Medicina Legal”, que guardo até hoje com 
carinho. Conversa vai conversa vem e falei pra ele das minhas 
angústias e dúvidas entre a Neurologia e a Psiquiatria.

Foi então que ele me falou mais ou menos assim: se você 
gosta de trabalhar diretamente com as doenças nervosas, faça 
neurologia; mas se você quer trabalhar diretamente com a 
mente humana e seus desejos, esperanças e sofrimentos, faça 
psiquiatria! A não ser que você queira ser um neuropsiquiatra, 
como na escola francesa, mas isto não existe mais, pois essa 
separação eles a fizeram no início da década de 60.

Logo depois ele me mostrou sua imensa biblioteca, que 
privilégio, mas não deixou que eu tocasse em nenhum dos 
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livros; que frustração ! Sai de alma lavada e coração leve, porque 
agora sabia qual seria meu rumo. Fora daquele contexto, minhas 
lembranças são a de sua presença , na famosa e querida livraria 
Regina, sentado à mesa e discutindo longamente com Luiz Rabelo 
Leite, Silvério Fontes, e outras figuras intelectuais importantes, 
que eu pouco conhecia.

Suas lembranças são INDELÉVEIS, seus ensinamentos 
são PERPÉTUOS, sua dignidade e dedicação à profissão, são 
EXEMPLARES. O Prof. Garcia Moreno, sem dúvida merece estar 
presente no Pantheon dos grandes homens que construíram a 
história da Medicina em Sergipe. Aqui estou querido MESTRE, 
para te abraçar e reverenciar !

De seu aluno e discípulo,
José Côrtes Rolemberg Filho
Neurologista  



45Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

Café com Letras abre programação 2017 
da SOBRAMES  Sergipe

Uma noite radiante! Foi o comentário geral do grande 
público que prestigiou a abertura oficial da programação 
2017 da SOBRAMES Sergipe, ocorrida em 22 de 

fevereiro, na Sociedade Médica de Sergipe. Na quarta edição do 
Programa Café com Letras, homenagens emocionantes a duas 
personalidades sergipanas inesquecíveis: Marcos Prado Dias e 
Wagner da Silva Ribeiro, ambos falecidos. 

Marcos Prado foi o fundador da SOBRAMES no estado de  
Sergipe, no ano 2000 e o seu primeiro presidente até 2008, 
quando teve de se afastar em razão da doença que o levou a 
óbito quatro anos depois, em 2012. A confraria dos médicos 
escritores ficou órfã daquela data até o ano de 2013, quando 
foi reativada por iniciativa do vice-presidente regional Luiz 
de Gonzaga Braga Barreto, de Pernambuco, que veio ao nosso 
estado com essa missão, atendendo a um apelo do presidente 
da SOBRAMES de então, o paranaense Sérgio Pitaki. Assumiu 
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então o comando da entidade, oo médico Lúcio Praedo Dias 
reconduzido para um segundo mandato, mantendo acesa a sua 
chama, forte e vibrante, com mais de 60 associados, promovendo 
encontros literários, saraus, tertúlias, debates, participando de 
feiras literárias, lançando livros, e marcando presença em quase 
todos os eventos literários e culturais do Estado.

Em reconhecimento ao seu trabalho à frente da Sociedade,  
a assembleia geral dos associados, por unanimidade, conferiu 
ao dr. Marcos Prado (in memorian), o Título de Presidente de 
Honra da SOBRAMES Sergipe. Nessa primeira sessão do ano, foi 
lançado o inédito livro “2013-O ano da Educação” , um resumo 
de suas principais realizações à frente da Secretaria de Estado 
da Educação, em Sergipe.

Na mesma sessão, foi homenageado o jurista, escritor e 
poeta helenista Wagner da Silva Ribeiro, falecido em janeiro 
de 2017, membro da Academia Sergipana de Letras. Ele foi 
saudado pelo historiador, escritor e crítico literário dos mais 
festejados em Sergipe Jackson da Silva Lima, que ressaltou o seu 
lado humanista e a qualidade da sua poesia, destacando-o como 
um dos maiores poetas  órficos do Brasil e um gênio da palavra, 
um verdadeiro artista do verso, na sua expressão.

O recinto do salão de eventos da SOMESE esteve totalmente 
ocupado por sobramistas e seus convidados, além de familiares 
dos homenageados. Foi pequeno para tanta gente! Um registro 
especial para as instituições que estiverem presentes por 
seus presidentes e membros diversos: Academia Sergipana de 
Letras ( José Anderson Nascimento Silva), Instituto Histórico 
e Geográfico de Sergipe ( Samuel Albuquerque), Academia 
Sergipana de Medicina ( Paulo Amado Oliveira), Federação 
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Brasileira de Academias de Medicina (José Hamilton Maciel 
Silva), Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ( Osório de Araújo 
Ramos Filho), Unicred Aracaju ( Jorge Viana),  Sociedade Médica 
de Sergipe (José Aderval Aragão), Aliança Francesa (Ildete 
Caldas), Movimento Cultural Antonio Garcia, da Academia de 
Letras (Jane Nascimento), entre outros.

De fato, uma noite radiante para a SOBRAMES Sergipe. Que 
venham outras!

Plenária geral
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Uma publicação inédita, na forma de cordel, que resume, 
em 64 páginas, a integração que existe entre a prática 
médica científica e o humanismo refletido na arte, é o 

mais novo trabalho do escritor Pedro Amaro do Nascimento, 79 
anos, pernambucano de nascimento, mas radicado em Aracaju 
desde 1970 e autor de mais de uma centena de publicações 
de literatura de cordel, estilo literário criado em Portugal no 
Século XVII.

O lançamento do livro “Medicina e Arte”, em cordel, traduziu-
se em noite memorável para a Sociedade Brasileira de Médicos 

Cordel Medicina e Arte
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Escritores - Sobrames Sergipe, que tenho a alegria e a satisfação 
de presidir em nosso Estado.  

 A solenidade de lançamento e sessão de autógrafos pelo 
autor ocorreu em 19 de outubro de 2016,  na Galeria Leonardo 
Alencar, da Biblioteca Epifânio Dória e contou com as presenças  
do Secretário de Estado da Cultura Irineu Fontes,  do presidente 
da Academia Sergipana de Letras José Anderson Nascimento 
e da esposa dele Luzia Nascimento, no ato representando a 
Associação Sergipana de Imprensa, do Dr. José Hamilton Maciel 
Silva, presidente da Federação Brasileira de Academias de 
Medicina, do Dr. Roberto Cesar Pereira do Prado, presidente 
em exercício da Academia Sergipana de Medicina e membro da 
diretoria do Cremese, do reitor Jouberto Uchoa, da Universidade 
Tiradentes e da esposa dele, a Sra. Amélia Uchoa, vice-reitora, do 
Prof. Hesmoney Ramos de Santa Rosa, diretor de saúde da UNIT,  
da Dra. Rosa Amélia Dantas, presidente do Conselho Regional 
de Medicina, entre outros diretores da SECULT e representantes 
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de órgãos culturais. O universo de sobramistas também esteve 
representado na figura de vários colegas médicos.

  Após os pronunciamentos oficiais dos representantes de 
todas as entidades citadas e no momento dos autógrafos, os 
presentes foram brindados com a participação artística de 
vários cordelistas, repentistas e artistas populares, em grande e 
comovente homenagem ao cordelista Pedro Amaro Nascimento.

 Para viabilizar a publicação, a SOBRAMES Sergipe contou 
com o patrocínio da Cemise, da UNIT e do Instituto Hélvio Dória 
Maciel Silva. 

Por Lúcio Antônio Prado Dias
Presidente da SOBRAMES Sergipe

Medicos presentes no lançamento posam com o autor e sua filha.
Arnaldo Palmeira, Hesmoney Ramos, Willian Soares,  

Paulo Amado, Cristina Garcia, Lúcio Prado, Izabel Nascimento, 
Arlinda Fontes e José Hamilton Maciel Silva. Sentado: o autor
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Discurso do Poeta Pedro Amaro do Nascimento na noite de 
lançamento do livro “Medicina e Arte”, 

em 19 de outubro de 2017, em  Aracaju-SE

Boa Noite!
 

Louvo a Deus por este momento de realização em minha 
vida de poeta, aos quase 80 anos de idade, 50 deles 
dedicados à Literatura de Cordel.

É com muita alegria que saúdo o Secretário de Estado da 
Cultura, o Exmº Sr. Irineu Fontes, que apoiou prontamente o 
evento que hoje se realiza e foi o primeiro a divulgar o livro 
“Medicina e Arte” nas Redes Sociais.

Na pessoa do Sr. Irineu, eu saúdo todos os funcionários 
da Secretaria de Cultura, profissionais corresponsáveis pelas 
brilhantes ações em prol da Cultura em nosso Estado.

Expresso minha profunda gratidão ao Exmº Sr. Dr. Lúcio 
Antônio Prado Dias, Presidente da SOBRAMES SERGIPE, que 
transformou em realidade o sonho deste poeta, de retratar 
numa única obra, duas grandezas: a Medicina e a Arte. Na 

Dons que se encontram
são eternos
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pessoa do Dr. Lúcio, eu cumprimento todos os médicos e poetas 
aqui presentes.

Aos queridos amigos, o Sr. Paulo Oliveira, que intermediou o 
encontro que resultou nesta publicação e o Sr. Dr. José Arnaldo 
Vasconcelos Palmeira, que nos brindou com o prefácio desta 
obra, o meu agradecimento. Em nome destes dois amigos, eu 
cumprimento todos os outros amigos aqui presentes. Sinto-me 
lisonjeado diante de cada um de vocês!

Cumprimento e agradeço o apoio do Exmº Sr. Dr. Paulo 
Amado Oliveira, Presidente da Academia Sergipana de Medicina. 
Na pessoa do Sr. Paulo, cumprimento a todos os representantes 
de Academias e Acadêmicos aqui presentes.

A minha saudação carinhosa e grata à Diretora da Biblioteca 
Pública Epifânio Dória, a Srª Juciene Maria e a todos os 
funcionários que aqui trabalham. Neste lugar histórico, espaço 
do conhecimento,  realizo-me ao ver minha filha tão empenhada 
em coordenar aqui, a Sala de Cultura Popular, a convite desta 
secretaria. Na pessoa da Srª Juciene, eu cumprimento todos 
os leitores da Biblioteca Epifânio Dória, certamente tão bem 
acolhidos quanto eu sou.

Cumprimento a minha família: minha esposa, meus filhos, meus 
netos, minhas sobrinhas. Cumprimento meus irmãos Cordelistas 
e todas as pessoas que visitam a Casa do Cordel. Pessoas que 
acompanham o nosso trabalho e nos ajudam a prosseguir levando 
com muita honra, a Bandeira da cultura Popular.

Senhoras e Senhores:
Sou poeta do Repente e do Cordel, nascido em Pernambuco e 

criado num lugar onde o nada sempre foi o meu tudo. Em 1974, 
quando vim a Aracaju pela primeira vez, não imaginei que seria 
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cidadão Aracajuano, título que recebi em 2008, do qual muito 
me orgulho.

Pautei a minha vida na luta e na poesia. No trabalho de 
balconista, vigilante, auxiliar de mecânico, operador de máquina 
de refrigeração e maquinista, a poesia nunca saiu dos meus 
pensamentos.

Quando trabalhei como Professor do Senai e do Senac, me 
aproximei ainda mais da forma escrita da poesia. E à cada fase 
da vida, fui percebendo o quanto o sangue poético percorre em 
minhas veias.

 A história me mostrou a cada capítulo, que nenhum sacrifício 
foi em vão. Hoje, quando vejo a minha esposa Ana Santana 
escrevendo seus versos; quando observo a minha filha Izabel 
Nascimento declamar seus poemas; quando presencio meus 
netos e as demais crianças da casa do Cordel abrilhantando 
nossas festas, é que eu percebo que a arte não é nossa. Nós é que 
somos dela!

Hoje apresento a vocês o fruto de uma ousadia: escrever 
sobre a Medicina aliada a Arte. Por sempre admirar a atuação 
do médico e as descobertas da Medicina ao longo do tempo, 
resolvi trazê-la ao pódium sagrado do meu imaginário para 
homenagear aqueles que salvam vidas, da mesma forma que a 
arte salva a alma.

Apesento a vocês: “Medicina e Arte” em versos de Cordel. 
Coloco à disposição dos leitores a Literatura que será patrimônio 
do povo brasileiro, mas que desde sempre foi o patrimônio da 
vida de quem se dedicou a ela.

Espero que este trabalho signifique para vocês o mesmo que 
ele representa para mim: o humilde e magnífico remédio que 
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cura, que opera e que transforma. A Medicina em forma de Arte 
e a Arte em receita, juntas como o verdadeiro elixir da Cultura!

 
Obrigado, muito obrigado!
Pedro Amaro do Nascimento.

O autor Pedro Amaro discursa

O autor autografa livro para José Anderson Nascimento, 
presidente da Academia Sergipana de Letras
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Médicos escritores
e suas obras
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ANTONIO SAMARONE SANTANA

Sergipano de Itabaiana, formado médico pela Faculdade 
de Ciências Médicas da UFS. Professor universitário, 
sanitarista, escritor, memorialista e membro da 
Academia Sergipana de Medicina, onde ocupa a Cadeira 
32, cujo Patrono é o médico Renato Mazze Lucas. É 
membro ainda da Academia Itabaianense de Letras e 
mantém o blog "Em defesa das causas perdidas".

A literatura de Ranulpho Prata e outros feitos 

Ranulpho Hora Prata nasceu 
em 4 de maio de 1896, 

na cidade de Lagarto, filho de 
Felisberto da Rocha Prata e 
Ana de Vasconcelos Hora. Seus 
primeiros estudos foram em  
Estância, depois transferiu-se 
para Salvador onde concluiu o 
ginásio. 

Ingressou na Faculdade de 
Medicina da Bahia onde estudou até o quarto ano, quando então 
se transferiu para Rio de Janeiro, concluindo o curso em 30 de 
dezembro de 1919, defendendo a tese “Do Riso”. Em seguida, 
transferiu-se para Mirassol, no Estado de São Paulo, onde 
se casou com Dona Maria da Glória Prata. Em 1925 retorna a 
Sergipe, a convite de Augusto Leite, para organizar o serviço de 
radiologia do Hospital de Cirurgia, que começava a se estruturar 
para início de funcionamento. Retorna para Santos em 1927, para 
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ocupar a vaga de radiologista na Santa Casa de Misericórdia. Pai 
do Dr. Paulo Prata (filho único) e avô de Henrique Prata, diretor 
do  conceituado Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. 
Faleceu precocemente, com 47 anos, vitimado pela tuberculose, 
em 24 de dezembro de 1942, após internamento  no Hospital 
Santa Cruz.

Ranulpho Prata, lamentavel-
mente, tornou-se  nome esque-
cido pela Medicina e pela Litera-
tura, apesar de sua rica biografia 
nas duas áreas.  Patrono da ca-
deira sete da Academia Sergipa-
na de Letras e da cadeira vinte e 
três da Academia Santista de Le-
tras, foi  aprovado para a cátedra 
de literatura do colégio Pedro II, 
em Aracaju, cargo que não assu-
miu. Escreveu diversos livros: 
O tropeiro (conto), em 1916; O 

Triunfo (romance), em 1918; Do Riso, sua tese de conclusão do 
curso de medicina, em 1921; Dentro da Vida(novela), em 1922; 
A Longa Estrada (conto), em 1925; O Lírio na Torrente (roman-
ce), em 1926; Lampião, (documentário), em 1934; Navios ilu-
minados (romance), em 1937. Vários manuscritos ficaram iné-
ditos, inclusive um romance intitulado Uma Luz na Montanha. 

Qual o lugar de Ranulpho Prata na literatura brasileira? Para 
o crítico Geraldo Azevedo (1955), citado por Paulo de Carvalho 
Neto,   “não será inverdade afirmar que Ranulpho Prata é um dos 
grandes injustiçados da literatura nacional. Nossa crítica, tão 
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pródiga em dispensar elogios, ainda não se deteve para estudar 
a obra, não muito vasta, do escritor sergipano. Compreende-
se até certo ponto essa ausência: é que Ranulpho Prata, de 
temperamento arredio, lutando sempre contra a pertinácia da 
doença (a tuberculose não tinha cura), vivendo exclusivamente 
para o trabalho e a família, não teve tempo de brilhar nas reuniões 
pseudo- literárias, em que o cabotinismo, a auto incensação, a 
bajulação sem termo nem medida, tomam a maioria das horas 
daqueles que procuram a glória sem querer participar das 
renúncias que a arte exige dos seus seguidores. Felizmente, 
o tempo não conserva ídolos de barro. E os que viveram uma 
vida literária sem literatura acabarão por ceder o lugar que 
injustamente ocupavam aos homens de têmpera e valor. Um 
dia, quando se fizer uma revisão honesta da história de nossas 
letras, Ranulpho Prata de certo aparecerá com o esplendor de 
sua grandeza humana. A obra que construiu cheia de brasilidade 
e calor, de ternura e emoção emergirá do esquecimento atual 
para o deslumbramento das gerações futuras. Nesse dia, a crítica 
literária nacional, terá apagado da história de nossas letras mais 
uma injustiça. “

Paulo de Carvalho Neto nos conta uma passagem deliciosa 
da amizade do escritor Lima Barreto com Ranulpho Prata: “Lima 
Barreto elogiou o livrinho – conta Ranulpho Prata a Silveira 
Peixoto, em 1940 -, e foi visitar-me no Hospital do Exército, 
onde eu era interno. A visita desse mulato genial deu-me 
grande alegria. Sentados num dos bancos do imenso parque do 
hospital, o Lima, meio tocado, como sempre, mas perfeitamente 
lúcido, claro, brilhante mesmo, queria saber com segurança 
se a Angelina do romance era realmente bonita como eu a 
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pintara. Todos os ficcionistas, dizia-me com ironia, tem a mania 
de fazer belas raparigas das cidades pequenas. Nos lugares 
por onde eu andara não vira nenhuma... Eram todas feias, 
grosseiras, desalinhadas... E eu garanti que a minha Angelina 
era, positivamente, encantadora, capaz de virar cabeças sólidas 
de gente das grandes cidades. “

Ranulpho Prata teve sua literatura social influenciada por 
Jackson de Figueiredo, de quem era grande amigo. Uma poesia 
em defesa dos oprimidos de inspiração cristã, é essa a sua obra. 
Mais recentemente,  Ranulpho Prata começou a ser descoberto 
pelos estudiosos da literatura e a sua obra foi tema para tese de 
mestrado “História e Literatura no Porto de Santos – o romance 
de identidade portuária, “Navios Iluminados”, defendida por 
Alessandre Alberto Atanes Perreira, na Universidade de São 
Paulo. De todos os livros de Ranulpho, esse é o único em catálogo, 
uma vez que foi republicado pela editora da USP. 

Urge que a SOBRAMES encontre os meios para a reedição 
completa das obras de Ranulpho Prata.
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Minha infância (I)

Acho que me assuntei como gente aos sete anos. Nunca 
soube os motivos, mas mamãe fez uma promessa para me 

batizar nesse dia. Caiu numa segunda-feira, igreja esvaziada, 
mas a promessa foi cumprida. As sete da manhã, o primogênito 
de Dona Lourdes e Seu Elpídio estava pronto, na primeira fila de 
bancos da matriz de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, para 
ser batizado. Foi a primeira vez que vesti uma calça comprida e 
calcei sapatos. Fui empurrado para dentro da Igreja. Depois fui 
tirar retrato nos estúdios de Joãozinho Retratista, nos fundos de 
uma relojoaria. As cerimonias da igreja ainda eram em latim, o 
padre celebrava de costa para os fiéis e os santos faziam milagres. 
A cheirosa fumaça dos turíbulos é a minha melhor lembrança.

 Itabaiana transpirava a contra-reforma e as resoluções do 
Concílio de Trento (1554 – 1563) eram fielmente observadas. 
A vida econômica tinha base rural. Na cidade só pequenos 
artesãos (sapateiros, marceneiros e alfaiates), donos de 
bodegas, funcionários públicos e desocupados. Metade dos 
imóveis da cidade era “casa de rancho”. Tudo girava em torno 
da igreja católica: festas, procissões, batizados e casamentos. 
No natal a Missa do Galo era cheia. No sábado de aleluia, rasgar 
as coberturas roxas dos santos era um acontecimento esperado 
com ansiedade. A missa de aleluia transcorria com as luzes 
apagadas, e me disseram que se o padre não encontrasse uma 
certa passagem no missal, era o prenúncio do fim do mundo. 
Nunca entendi os motivos para se procurar essa passagem no 
escuro, nem porque sendo tão importante, não procuravam 
antes e já deixavam marcado.
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 As modernices do Concilio Vaticano II só apareceram quando 
eu já tinha onze anos. E não pensem que chegou em Itabaiana 
no outro dia. Essa estória de que Deus é amor e perdoa todo 
mundo demorou a entrar na cabeça do povo. As Santas Missões 
apontavam a eminência do fogo eterno, e os nossos frades 
pregavam a paz para os justos, a misericórdia para os aflitos e o 
fogo eterno para os ímpios. O castigo para os maus seria severo. 
Era esse medo que continha o rebanho.

A igreja católica era soberana. Os crentes limitavam-se aos 
membros da igreja de Dona Eulina Nunes, poucos, mas decentes 
e respeitados. As religiões africanas estavam a cargo de dois ou 
três macumbeiros amadores de final de semana. Os terreiros de 
João de Filipinho, Cidália e Hosana, onde se batia o tambor e 
bebia-se cachaça. Eu achava tudo meio misterioso. Lá em casa 
meu pai se pelava de medo de mãe Bilina, yalorixá do Terreiro 
Santa Bárbara Virgem, em Laranjeiras, onde ele vendia rede de 
dormir na feira. Andava com os bolsos cheios de pregos, para 
evitar coisas feitas.

 Fui guiado pelo Concilio de Trento, pelas aulas de catecismo 
de minha mãe, filha de Maria. Aprendi a ler com os livros de 
cordéis de meu avô Totonho de Bernadinho. Já cheguei na 
escola taludo, e não compreendi a sua serventia. Da escola só 
prestava a merenda (um achocolatado quente com bolacha) e o 
recreio. Ler eu já sabia. Se naquele tempo já tivessem inventado 
o “bullying” eu tinha me lascado. Fui aluno gratuito na escola 
do Padre, fizeram essa concessão aos filhos dos sócios do 
“Círculo Operário”, uma organização da igreja para combater o 
comunismo. A discriminação era total, até carregar água para 
molhar uma quadra de areia eu carreguei. O Padre Everaldo 
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(Bode Cheiroso), não perdia a oportunidade de passar em 
minha cara que eu não pagava. Pensam que tive um trauma 
psicológico? Porra nenhuma, passei para a ofensiva e quando 
tinha oportunidade mandava todos eles tomar no (...). A vida 
não seria um passeio, e fiquei sabendo muito cedo. Aprendi a 
entrar em bolas divididas.

 Eu só tinha medo dos castigos de Deus. Rezei muito nos 
últimos dias do longo padecimento do Papa João XXIII, morto 
em junho de 1963, com um câncer de estômago. Eu tinha nove 
anos, mas acompanhei como adulto. Os sinos da Matriz de Santo 
Antônio tocavam sem parar uma sinfonia fúnebre. Eu morava 
no Beco Novo, no fundo da igreja, e achava que os sinos estavam 
dentro de minha casa.

Logo cedo minha mãe decidiu que eu deveria ser padre. Ter 
um filho padre era um sonho das camponesas pobres de minha 
aldeia. Eu não resistia à ideia por oportunismo, achava que 
seria o único jeito de estudar. Depois abandonaria o sacerdócio, 
como tantos. A obstinação de minha mãe levou-a a procurar um 
seminário para me internar e escolheu o da cidade de Carpina, 
Pernambuco. Tudo certo, na semana do embarque chegou 
a lista das coisas que eu precisaria levar, o enxoval. Entre as 
esquisitices constava 25 guardanapos. Aí minha mãe entrou 
em pânico: que diabo é guardanapo? Nem ela, nem ninguém lá 
em casa fazia a menor ideia do que fosse guardanapo. Mamãe 
apelou para os vizinhos, nada, ninguém no Beco Novo sabia. Foi 
o fim de minha carreira eclesiástica. Para não passar vergonha 
quando eu chegasse no seminário sem os tais guardanapos, ela 
resolveu não me mandar. Escapei por pouco...
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Minha infância (2)
 

Me criei no Beco Novo, numa casa defronte a sapataria de 
Justino Mathias Sotero, o Seu Justino. Hábeis artesões do 

couro, produziam sapatos por encomenda. Os ricos e remediados 
iam botar o pé na forma e os sapatos eram feitos para cada pé. 
Os pobres se viravam com os chinelos de solado de lona de pneu 
de caminhão. Os bons eram os produzidos por Mestre Dé ou Seu 
Bahia, costurados a mão, com uma sovela. Assim como se tirava 
a medida para roupas, os homens nos alfaiates e a mulheres 
nas modistas, tirava-se a forma e tamanho do pé para o sapato. 
Depois virou manufatura, passaram a usar formas padronizadas 
e Seu Justino levava nos caixões para vender nas feiras livres.

Seu Justino era bem de vida, morava em casa própria onde 
tinha até radiola. Um homem calado, de olhar grave, crente e 
músico da banda. Casado com Dona Maria da Conceição Mathias, 
a Dona Mãezinha, cabocla de têmpera especial, destemida, de 
língua afiada, que criou os filhos numa disciplina espartana. 
Na hora de ir pegar água nos tanques para abastecer nossas 
casas, os primeiros a acordar eram os filhos de Dona Mãezinha. 
Qualquer traquinagem dos meninos, o couro comia. Usava um 
critério bíblico para os castigar os filhos: enquanto Deus me der 
força no braço é porque as pancadas são justas, bradava ela. A 
família era numerosa, três mulheres, Iracema, Nilza e Josefina 
(Finha); e oito homens, Messias, Everaldo (Peba), Tonhinho, 
Gilberto, Américo (Meco), Dedé, Dandinho e Raimundinho.

Dona Mãezinha tinha explicação para tudo. Guerreira 
decidida, que costumava dizer: - comigo é nove e dez não 
ganha. Líder a quem todos ouviam e respeitava. Uma polêmica 
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provinciana, quase bizantina, surgiu no Beco Novo: qual seria 
a dor do parto, a dor de se ter uma criança? As opiniões eram 
divergentes. Os homens, como sempre, minimizavam, que nada, 
a dor era besteira, arrancar um dente doía mais. As mulheres 
diziam horrores. Na dúvida, a quem recorrer? Lembraram logo 
de Dona Mãezinha, que já tinha parido onze, ela devia saber a 
dor exata. Chamada a opinar, Dona Mãezinha não se acanhou: 
- gente, a dor de parir é a mesma dor de cagar uma jaca. Todos 
pararam para pensar no tamanho da jaca e a polêmica foi 
resolvida com a sábia sentença.

De uma hora para outra a rua foi surpreendida com uma 
notícia: a família de Dona Mãezinha ia embora para o Rio de 
Janeiro. Seu Justino quebrou. Na época eu não entendi, como 
quebrou, sapataria forte, ele mesmo fabricava e vendia os 
sapatos, os filhos todos trabalhando, e não eram poucos, quase 
todos bons sapateiros. Ninguém entendia como, mas quebrou. 
Acharam que tinha sido feitiço. Depois entendi, Seu Justino 
quebrou porque não teve como competir com a chegada dos 
sapatos de fábrica, que chegavam prontos pela metade do preço. 
O capitalismo chegava em Itabaiana por volta de 1965, com a 
roupa feita, acabando com os alfaiates; a sandália japonesa 
acabando os chinelos de Mestre Dé; e os sapatos feitos, cheios de 
papelão, acabando com a vida de Seu Justino. Depois chegaram 
os sapatos de plásticos, colocando uma pá de cal na manufatura.

Muito tempo depois (1980) fui estudar no Rio de Janeiro 
e procurei saber sobre a família de Seu Justino. Por onde 
andavam os meus amigos, quase irmãos, vizinhos, parceiros 
das molecagens de infância. Encontrei um dos filhos de Dona 
Mãezinha, Everaldo (o Peba), meu primeiro amigo, trabalhando 
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no comércio no centro do Rio e estudando pela noite. Fiquei 
sabendo que moravam em Queimados, à época distrito de Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcamos para um domingo e lá 
vou eu para a Central do Brasil em busca de minhas memórias. 
Chegando a Queimados a família tinha acabado, perdeu as 
raízes. Restava um bando de gente triste, nem Dona Mãezinha 
era a mesma. A mulher forte que rivalizava com mamãe, eram 
muito amigas, tinha ficado em Itabaiana...
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DÉBORAH PIMENTEL

Médica e psicanalista do Departamento de Medicina 
da Universidade Federal de Sergipe, professora de 
Medicina Legal e Ética Médica e Membro do Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFS. É professora do Curso de 
Medicina da Universidade Tiradentes - Habilidades de 
Comunicação.
É imortal da Academia Sergipana de Medicina. Autora 
de vários livros, entre eles, O sonho do Jaleco Branco: 
saúde mental dos profissionais de saúde; Formação de 

Psicanalistas; e Relações e conflitos éticos na prática de médicos e enfermeiros.

Vida, morte e o morrer 

Ela era cheia de vida, bonita, simpática, muitos amigos, mil 
planos, inquieta, detentora de muitos projetos.
Em um dia de chuva, trânsito insuportável, como só em uma 

pequena e notável capital há de ter, desloca-se do consultório de 
um colega jovem, ex-aluno, em direção a lugar nenhum.

Sua cabeça ainda não tinha processado a má noticia que 
acabara de receber. Era preciso um limpador de para-brisas mais 
potente, pois aqueles do seu carro novinho em folha, mal davam 
conta da extemporânea queda d’água que os céus enviaram de 
repente e que caia lá fora, e da outra, dentro do seu peito, que 
a fazia transbordar e que corria torrencialmente de seus lindos 
olhos sob a forma de uma tempestade de lágrimas sem fim.

Que dor incomensurável!
Quão irônico é o destino. 
Seu ex-pupilo seguiu, conforme aprendeu com a velha 

professora, todo o protocolo SPIKES de comunicação de más-
noticias. Senão vejamos:
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- S de setting e ele soube preparar o ambiente para recebê-la 
após a abertura e avaliação de todos aqueles numerosos exames 
que havia solicitado. Puxou a cadeira para frente de sua mesa, 
retirando o único obstáculo que havia entre ambos; estavam 
sozinhos, dando a professora total privacidade e segurou suas 
mãos. Aquele ritual, que ela fizera, em tempos não muito distante, 
ele dramatizar inúmeras vezes nas suas aulas de habilidades de 
comunicação, ambos conheciam. Ele gaguejou nas primeiras 
palavras, pois a emoção é de ambos, médico e paciente. Ela 
recomendou inúmeras vezes aos seus alunos para não temerem 
a própria emoção e sempre repetia: “Médico tem sentimentos 
também e isso não é sinal de fraqueza, como alguns professores 
ensinam, mas de humanidade. Que único animal chora, senão 
o humano? Nunca se afastem do sujeito sensível e zeloso que 
existe dentro de cada um e trabalhem com uma palavra que 
parece distante do jargão médico: compaixão”.

- P de perception. Ele perguntou para capturar a percepção 
dela sobre o que estava acontecendo. “Até onde a senhora sabe 
sobre a sua doença, professora?” Na verdade, aquela pergunta 
era uma introdução para que a mestre fizesse o convite para ele, 
jovem médico, falar.

- I de invitation. “Não me esconda nada. Quero saber tudo”. 
Aliás, não precisava pedir, era obrigação hipocrática comunicar 
a verdade à sua paciente. Era um direito dela saber. Afinal, ela 
precisava saber como administrar a sua vida doravante ou o 
que dela restasse. Tinha tantas coisas para organizar, papeis, 
velhas lembranças e segredos para rasgar, afinal seus filhos 
não precisavam ler aquelas bobagens e nem terão como e nem 
porquê guardar. Tinha que antecipar o imposto de renda para 
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não dar trabalho com o espólio, e pensou rapidamente que talvez 
devesse fazer um testamento, profilaxia de confusão doméstica.

- K de knowledge. Ora de trazer conhecimentos acumulados 
e informações sobre o que ocorre no seu organismo. Na 
verdade, enquanto ele dava mil explicações, a cabeça voava. Ela 
pensava na possibilidade de que aquilo não podia ser verdade. 
E se o diagnóstico estivesse errado? E se trocaram os exames 
laboratoriais e clínicos? Começou o seu processo de negação e 
de raiva. Afinal ela sempre foi uma boa menina. Por que? Por 
que justo com ela? Tanta gente má por aí. Será que Deus não via 
isso? Que pai injusto é este? Mas esta reação foi logo seguida 
por uma de barganha. E se ela fizesse uma promessa para a 
N.S.de Fátima? Enquanto pensava sem prestar muita atenção 
naquelas informações tão inexoravelmente precisas do seu 
jovem médico, lembrou até do poeta português de quem tanto 
gostava, Fernando Pessoa,  que dizia “navegar é preciso,  viver 
não é preciso”. Caiu como uma luva. A ciência e a tecnologia já 
não são empíricas, tudo é muito milimetricamente calculado, 
preciso, mas a vida e a chegada da morte, estas não marcam 
dia ou horário, não dá para fazer planos sem arriscar ser 
interrompido a qualquer momento. 

E de emotion. Hora do médico permitir e acolher as reações 
emocionais de sua paciente em um momento de grande fragilidade 
que ele supunha jamais flagrar naquela mulher considerada 
tão segura até então.  Ambos sentiram um aperto no coração. 
Apertaram-se as mãos buscando energia um no outro para 
continuar a falar sobre tão insólito tema. O jovem percebeu que 
uma lágrima ameaçava cair dos lindos e bem maquiados olhos 
de cor violeta daquela mulher. Ela era extremamente vaidosa. O 
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profissional baixou os olhos, como se pedisse perdão por não tê-
la poupado de tal infortúnio e simultaneamente segurava com 
delicadeza as mãos  macias e adornadas por belos e caros anéis, 
com unhas bem pintadas em um tom discreto, porém elegante. 
Ela não queria que ele sentisse pena dela. Ela não era arrogante, 
mas não era simples, não era uma personalidade complicada, 
mas não era descomplicada tampouco. Difícil definir. Basta 
dizer: era mulher. Talvez o gênero explique, ou não, pois em 
tempos modernos falar em gênero pode não ser politicamente 
correto e já não temos territórios delimitados. “Cada um sabe a 
delicia de ser o que é”, segundo o indefinido Caetano Veloso. Ah, 
vou ligar o “dane-se!”. Era mulher e ponto final. Muitos amores, 
muitas frustrações, grandes momentos amorosos, amantes não 
tão grandes assim. Enfim... amou muito e foi amada, não tanto 
quanto gostaria de ter sido ou merecido. Mas viveu poucas, 
longas e boas histórias. Com principio, meio e fim. Tudo isso ela 
passou em revista, como em um filme, com cenas aceleradas e 
patéticas. Produziu um trailer de quinta categoria, enquanto o 
médico continuava falando sem parar e dizendo coisas que ela 
teimava em não ouvir. Até que ele foi forçado a perceber que 
tinha que fazer um pouco de silêncio, aguardar ela se organizar 
emocionalmente diante do tal impacto, pois  parecia que ela 
havia saído sem dar sinal que ia voltar. Mas tudo isso foi por um 
breve instante. A ficha caiu. Aquilo era real ainda que com tons 
cinza, cores sombrias, típicas de pesadelo. Ela precisava deste 
momento de instrospecção, como um mecanismo de defesa 
e manter-se inteira, o  que nas suas aulas chamava de fase de 
depressão frente ao luto ou a má-noticia, para poder em seguida, 
colaborar e fazer adesão ao tratamento.
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S de summary or strategy. Hora de ver se tudo havia sido 
esclarecido e quais as estratégias terapêuticas que adotariam 
doravante. Missão difícil, porém cumprida pelo jovem doutor. 

Ela relembrou esta fatídica consulta com lágrimas poderosas, 
porém silenciosas, tentando resgatar palavra por palavra, frase 
por frase, pensamento por pensamento, de todas as cenas 
daquele encontro, como uma forma de voltar a ter controle 
sobre si, sua vida e suas tomadas de decisão. 

Hora de fazer o seu testamento vital, aquelas diretivas 
antecipadas de vontade que todos tem autonomia e, por 
conseguinte, direito de declarar e que ninguém o faz, como uma 
forma, talvez, de negar a única certeza da vida: a morte; ou uma 
forma de se defender e não pensar sobre o tema, acreditando 
na imortalidade. 

Ela sempre falou tanto disso em sala de aula. Pois bem, 
precisava ser rápida para impedir que qualquer tentativa de 
prolongar sua agonia, fosse exercida com rigor, por algum ex 
aluno zeloso demais e que exerça com maestria o furor curandis, 
tão próprio dos jovens incautos.

Ela ao chegar em casa, imaginava que se afogaria no seu largo 
rio de lágrimas, porém surpreendentemente, os olhos violeta de 
intenso brilho, secaram, e ela se dirigiu à sua adega e escolheu 
um dos seus melhores e prediletos vinhos de guarda, safra 2000, 
que envelhecia em silêncio, deitado em berço esplêndido, com 
robustez, aguardando um momento festivo para ser degustado. 
Ela sempre apreciou boa comida, música de qualidade e bons 
vinhos. Sempre foi generosa e abria eventualmente as portas 
de sua casa, pintada em tons pasteis com detalhes azul bebê, 
para os  amigos queridos, servindo as melhores iguarias, quais 
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sejam, risadas, brincadeiras e abraços, temperados ao vinho e 
ao melhor azeite trufado.

A ocasião era indubitavelmente especial, ainda que a 
principio não diria que fosse festiva e isso, claro, iria demandar 
um magistral Barolo em sua taça preferida de cristal, lembrança 
de uma de sua inúmeras viagens: Praga. Capitulou e reconsiderou 
aquilo um evento especial: uma festa de despedida. 

Enquanto percebia os aromas típicos daquele maravilhoso 
vinho italiano, produzido em Piemonte com uvas Nebbiolo, 
os seus pensamentos começaram a se organizar de forma 
mais clara e objetiva. Ela acreditava que Barolos eram vinhos 
de meditação. Seus olhos percorreram a imensa sala vazia de 
novos projetos, porém plena de sonhos realizados, fantasias, 
desejos e lembranças registrados em pequenos objetos, alguns 
comprados, outros herdados, amealhados em toda a sua vida 
eainda muitas fotografias de momentos marcantes.

Pensava no blá blá blá que escreveria no seu testamento 
vital e simultaneamente se regozijava por estar bebendo o vinho 
preferido do Rei Vittorio Emanuele II e passava em revista as 
razões pelas quais o Barolo era conhecido como o vinho dos reis 
ou ainda, o rei dos vinhos. 

A Nebbiolo e a Sangiovese eram as suas uvas preferidas, 
ambas elegantes com taninos marcantes que dão uma estrutura 
muito própria e muita personalidade aos seus vinhos. Acreditava 
de fato, que a sua personalidade era tão forte quanto os taninos 
de suas uvas preferidas. Saberia administrar mais esta travessia 
que se avizinhava para que este melancólico final de vida não 
fosse equivalente a um retrogosto amargo.

Pensou em seguida, que talvez nem fosse preciso escrever 
aquelas coisas para não perder tempo, pois afinal, hoje, salvo 
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os médicos que vieram de fora, todos os jovens médicos foram 
seus alunos e todos conheciam as suas diretivas antecipadas de 
vontade. “Lembrem-se meninos, distanásia (prolongamento de 
vida com tratamento fútil) equivale a uma tortura. Permitam 
que a morte se instale com naturalidade e cuidemos da 
qualidade do restinho da vida do nosso paciente, tirando a dor 
e o pondo para dormir”. 

Ela repetia em sala de aula que queria morrer em casa, sem 
tubos enfiados nos seus orifícios, escutando o cachorro latir, 
a algazarra dos netos, o cheiro que vinha da sua cozinha. Isso 
é morrer com dignidade. Hoje, é cada vez mais frequente a 
hospitalização da morte. Todos temem fazer luto em vida e que 
seu ente querido morra em casa, pois os deixariam assombrados 
pelo seu último olhar e palavras de adeus. Sentir-se-iam culpados 
pelas suas próprias fraquezas e pecados cometidos.

Os responsáveis pelos pacientes, familiares, são egoístas na 
hora da morte e associam-se ao desejo dos médicos de salvar e 
curar, enveredando-se em um caminho sem volta, prolongando 
de forma cruel a vida sofrida, dolorosa e inútil de alguns 
pacientes terminais, não deixando que eles partam de forma 
elegante. A partida é desejada em alguns momentos nesta reta 
final. Mais do que isso. Ela é necessária.

Enquanto escrevia pensava quão polêmico são os temas: 
final de vida, a morte e o morrer! Foram milhares de seminários 
nestes 30 anos de docência. Os seus alunos adoravam os 
calorosos debates. Por que será que o  Conselho Federal de 
Medicina, o Congresso, os juristas teimam em evitar reflexões 
sobre estas questões, limites e nuances entre ortotanasia, 
eutanásia, suicídio assistido?
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Não estamos falando de uma decisão médica ou familiar. A 
professora era categórica: isso é crime, homicídio! Ela se referia 
e defendia uma posição definida, apontada e registrada pelo 
próprio paciente, quando ainda podia expressar seu desejo. Ela 
defendia a ortotanásia e os cuidados paliativos. Ela defendia 
ideias, talvez insuportáveis pela maioria das pessoas e dizia para 
os alunos “Crianças, ajudem-me a morrer quando chegar a hora. 
Mandem-me para casa, mas antes instalem a minha bombinha de 
infusão de morfina, quero livrar-me da dor. Quero me despedir 
da família e depois adormecer. Adormecer para sempre”.

Ela se apropriava daquilo, como se por deliberação própria 
ela tivesse decidido que era hora de despedir-se da vida e 
tinha por missão organizar as coisas para os seus sucessores e 
começar a fechar o jogo, de sorte que as cartas passassem a ter 
um sentido lógico e sua vida fosse por ela mesma reconhecida 
como tendo sido boa, prazerosa, útil, produtiva e que algum 
legado estaria deixando para os filhos e netos, para seus alunos, 
pacientes e amigos. 

Ela se serve de mais uma taça daquele vinho de cor vermelha 
granada cujos reflexos laranja podiam ser percebidos graças à 
boa luz que atravessava a taça apoiada sobre a toalha de linho 
branco. Sim, era aquela toalha que ela tinha tantos ciúmes e que 
pertenceu a sua avó. 

Volta a sentir os aromas intensos, harmoniosos e persistentes 
daquele vinho piemontês e que trazia no paladar entre outros 
sabores, os  da amora, baunilha, café e saudades. Era um vinho 
maduro, complexo como ela. Os anos passaram-se rapidamente 
ela nem percebeu. A vida é breve, e dela é hora de começar a se 
despedir do seu jeito especial de ser: elegante, sem pieguices, 
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rindo com genuína alegria e brindando, tanto quanto ainda lhe 
for possível, os bons momentos de felicidade que gozou e que 
ainda pode usufruir. Difícil desafio, pois sabe que terá que fazer 
o luto da própria morte que naquele dia lhe foi anunciada. 

Ela percebe uma nova lágrima que teima em rolar sobre o 
seu ainda lindo rosto tão bem emoldurada pela vasta e farta 
cabeleira que a torna tão feminina. Não está triste e nem infeliz, 
apenas nostálgica.

Um dia ela partiu e deixou saudades. 
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Maria da Paixão
Para Maria, a de Jesus

A ruptura do espaço e do tempo
estava ali, justo ali,
quando o mundo fez-se em cruz.
De Cristo o sangue eterno,
morno, rutilante e verde,
marcou a Terra e resgatou o Homem.

- Dorme, filhinho do meu coração...

Na cabeça, tantos espinhos...
Espinhos de cada um de nós.
Nas mãos e pés, os cravos que plantamos.
No rosto, a máscara disforme da tortura.
Nos lábios, o testemunho de Deus:
O sorriso, o perdão.
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- Dorme, filhinho do meu coração...

Atônita, aflita, a mãe
no seu amor dilacerada:
- “Meu filho, o que fizeram com você!?”

E no seu canto de dor, tão sofrida:
- Boi, boi boi,
boi da cara preta,
pega esse menino
que tem medo de careta.

Diáspora na Praia dos Náufragos

A fina areia desta linda praia,
tangida pela brisa deste vento,
tudo de mim, quase por tudo se espalha,
diáspora do eu neste momento.

Em cada grão viajo no meu sonho,
em cada canto pouso meu cansaço,
digo da luz, do azul, com o sol me ponho,
na lenta tarde atlântica me faço.

Se tu passares por aqui um dia,
hás de sentir-me em todos os lugares,
tudo dirá da minha penedia

e tudo falará dos meus cantares.
Em tudo hás de sentir o como eu via
este oceano a transformar os mares.
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Éolo visita Tupã na Barra de São Miguel

Queixou-se da seca,
do sol inclemente,
da injustiça, maldade,
contra o povo valente,
que em idos passados,
como escravos de gente,
vieram pra cá,
pro país além-mar,
trazendo consigo
atabaque, agogô,
acarajé, caruru, vatapá,
nos navios morrendo
de tristura, de banzo
e deixando saudade
nos pais que ficaram
privados de amar.

Falou doutras gentes,
que no mundo de lá
o preto escravizam,
que bebem,
que comem,
farta comida,
farta bebida
e não se envergonham
de que comem e que bebem
o sangue e a carne
dos pobres irmãos.

Éolo, o vento,
que veio do vento,
chegou com o vento,
trazendo histórias
da gente de lá.
Veio montado
no ágil nordeste
e trouxe consigo
muitos relatos
de fatos passados
com o povo africano.

Encontrou nesta praia
Tupã a pensar
e confessou co’amargura,
em súplica, em lamento,
que há crianças chorando,
há crianças sofrendo,
há crianças morrendo
de sede, de fome,
de tristeza gemendo.

Queixou-se de Oxóssi,
Xangô, Omulu, Oxalá,
disse parece só querem
o mundo de cá;
não ligam, desprezam
a gente de lá.
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Triste Tupã
ouviu os relatos
e viu que havia
semelhança nos fatos
que também acontecem
nas bandas de cá.
Por isso chorou
violenta borrasca,
enchendo de lágrima
a terra e o mar
e prometeu conversar
com os santos daqui,
citando São Pedro,
São Paulo, Tupi,
Oxalá, Xangô,
São Miguel, Iemanjá
e disse que juntos
iriam ao Bonfim
pedir ao Senhor
a vingança dos céus
que um dia virá.

- “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.”
E por fim, Ele dormiu.
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Eunaldo Costa
Um poeta sergipano

Edgar Allan Poe, sem dúvida um 
dos exponenciais nomes da 

literatura universal, é autor de um 
poema – O CORVO – que adquiriu 
indiscutível substância em língua 
portuguesa graças, principalmente, 
mas dentre outras, à laboriosa 
tradução de Fernando Pessoa.

Permeado pelo lirismo mórbido que caracterizou o estilo 
literário de sua época, o poema traduz o martírio do poeta pela 
ausência da amada, “hoje entre hostes celestiais”. Assim é que a 
agourenta ave lhe surge certa madrugada, nas horas em que ele 
mais procurava afastar as lembranças que o martirizavam, como 
se a materializar um passado de felicidade, agora perdida, que a 
custo se esforça para apagar da memória.

FRANCISCO GUIMARÃES ROLEMBERG

Sergipano de Laranjeiras, formado pela Faculdade de 
Medicina da Bahia em 1959, médico cirurgião de escol, 
membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
foi o primeiro sergipano a integrar esse colendo 
colegiado nessa condição. Bacharelou-se em Direito 
pela Universade de Uberlândia em 1976. Foi deputado 
federal por quatro legislaturas e senador da República 
e integra a Academia Sergipana de Letras, ocupando 
a Cadeira 15, que tem como Patrono Manoel Armindo 

C.Guaraná. Ocupa atualmente a vice-presidencia da entidade. Integra atualmente a 
diretoria da Sociedade Médica de Sergipe. 



83Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

As palavras “nada mais” / “nunca mais”, reiteradamente 
pronunciadas pelo autor / pelo corvo, ao final de cada estrofe, 
auxiliam na composição daquele cenário afinado com a 
desesperança que sustenta as circunstâncias narrativas do 
poema: noite, penumbra, tristeza, solidão.

O mesmo Poe, em seu magistral ensaio O princípio poético, 
oferece ao leitor o modelo metodológico de que se serviu para 
estruturar esse belíssimo poema, talvez a mais célebre de suas 
criações. Vale dizer que O corvo foi composto como obra de 
engenharia, mediante precisão milimétrica, planejado palavra 
por palavra, verso por verso, estrofe por estrofe. É como se 
houvesse um projeto preliminar a ser seguido, a partir do qual 
se organizava todo o arcabouço poético. A própria tradução de 
Pessoa buscou obedecer o padrão original. Tanto é que, em nota 
de rodapé, o grande poeta português informa haver conduzido 
seu trabalho “ritmicamente, conforme com o original”.

Se Poe conseguiu elaborar um poema de tamanha beleza 
a partir de ingredientes aparentemente antipoéticos, Eunaldo 
Costa conseguiu construir toda sua obra valendo-se apenas da 
espontaneidade da poesia. Não que Poe se deixasse marcar por 
qualquer artificialismo. Em absoluto. Ocorre que pelo menos O 
corvo, de forma confessa, nasceu de uma engenharia poética 
maturada, que, associada à arte, revelou aquela obra da literatura 
universal. Concorreram, para tal, diria Camões, o engenho e a arte.

Não há que se falar em planejamento quando se analisa a 
produção do nosso grande poeta sergipano. Sua poesia nasce 
da palavra em estado de sentimento, pura, fluente, às vezes 
ingênua, permitindo uma singela mas profunda ligação entre 
autor, obra e leitor. Nisso repousa sua grande marca, presente 
com maior ou menor intensidade em Poema da Noite, Cadernos 
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de Ritmos, Caminhos da Madrugada, Signo Aquário, Água Boa, 
ou na antologia Arca do Som.

Poemas da noite, em 1958, revelam o poeta – natureza, livre e 
solto eu, seu pensamento, caminhante despretensioso pela vida, 
em busca da razão para as coisas que envolvem o ser humano: o 
amor, a liberdade, o sofrimento, a miséria social.

É nesse passo que caminha, por exemplo, o poema 
interrogativo Libertação, impregnado dos odores da noite, como 
se o vazio silente das travas lhe pudessem revelar “o caminho 
da Libertação”. Segue idêntico mote “O Vento e o Mar”, em que 
o poeta confessa sua felicidade “dentro da vida”, ao “estar a sós 
defronte o mar, contemplando a grandeza da poesia”. Observe-
se a conexão que ele estabelece entre a imensidão oceânica 
e a dimensão da obra poética, ambos apropriados por um 
valor incomensurável. Nesse mesmo poema, há um, belíssimo 
fragmento que faz lembrar o fingimento do poeta, tão bem 
explorado por Pessoa. É quando diz que o vento do mar (...) 
conta-me histórias de amor, líricas histórias que eu queria ouvir. 
Ou seja, ele finge ouvir o mar contar o que, em sua realidade, 
jamais ouvira. Menina do morro e Maria Doida seguem um veio 
mais caracteristicamente social, em que os farrapos humanos 
contracenam consigo mesmos, escancarando a miséria existente 
em cada um de nós.

Em Caderno de Ritmos, de 1960, há como que uma retomada 
do cenário aflitivo da noite como ocasião própria à visualização 
do ser em estado de comovente desintegração. Pois é “nessa hora 
morta, parada”, que o poeta consegue sentir “a amarga poesia 
da vida”. Esse excerto de Noturno (1) sintetiza, com fidelidade, 
o sentimento presente em toda a obra de Eunaldo Costa, de 
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que já fizeram parte do Poemas da Noite: a solidão, as trevas, o 
encontro do ser com sua pequenez.

(1) NOTURNO – Da janela do meu quarto / Olho o céu bordado de 
estrelas // Nesta hora morta, parada, / Que mais parece a eternidade, 
/ Sinto a amarga poesia da vida, / Que, agora, está adormecida, Sob o 
manto da noite constelada. // Um vento brando, frio, / Acaricia o meu 
rosto. // Há longas avenidas, vazias e misteriosas, / Nem um sinal de 
vida – Apenas as sombras das árvores, / Estendidas nas calçadas.

Sino (2) composto em versos pentassilábicos, oferece uma 
perfeita harmonia rítmica entre o tema e sua realização poética: 
as breves e demoradas badaladas se estruturam nos versos 
curtos e reticentes, como a ecoar a dor que sente. E de uma 
preciosidade incomum a construção “ó sino que bate a língua de 
feno na boca de bronze...”

O Canto ao meu canto, dedicado ao Professor Nunes 
Mendonça, antecipa o advento dos poemas – protesto, que 
somente tomariam corpo na década seguinte. Seu suave clamor 
surge como um lenitivo destinado a minorar a dor do ser humano 
desamparado: “meu canto é um grito de esperança, acordando 
todas as consciências para a grande festa que se vislumbra nos 
horizontes fechados desta noite”.

(2) SINO – Ó sino que geme / Ó Sino que plange... Ó sino que fere 
/ As tarde da vila.../ Ó sino que toca/ A mágoa da gente...// Ó sino que 
bate / Que reza tristonho / Uma prece sentida sentida... / Meu peito 
soluça / Ouvindo, ó sino / Teu toque bem forte... / ó sino de bronze.../ 
Ó sino da morte...

Finalmente, Saudade de Aracaju vem proporcionar um 
passeio sentimental pela capital sergipana, por seus lugares 
mais acolhedores e evocativos dos amores sinceros e puros.
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Em 1974, Eunaldo Costa publicou Caminhos da Madrugada 
escrito em 1960. Com ele, obteve o segundo lugar no concurso 
de poesias realizado em 1973 pelo Departamento de Educação 
e Cultura da Prefeitura Municipal de Aracaju. Foram quatorze 
anos de uma espécie de quarentena até que fosse divulgado. 
Recheado de dramas humanos, o livro retrata, acima de tudo, a 
desesperança social.

Não quero falar das rosas, elaborado sob a forma de 
contrapontos sucessivos entre a realidade, o sonho e a nova 
esperança, oferece um significativo resumo da obra e da 
concepção poética do autor. Trata-se, em suma, de um poema 
dedicado ao “povo que vive sem luz, sem paz, sem pão”, em que 
o poeta surge como o elemento transformador do sofrimento 
“encantos de esperança”.

Sonho lúcido se situa nesse mesmo patamar, em que as 
multidões foram colhidas do submundo habitados por loucos, 
bêbados, ladrões, assassinos, mutilados, ou seja, “uma multidão 
que ainda não tinha ouvido o canto da Liberdade” por ele 
apregoada como direito de todos, indistintamente.

Madrugada no beco e Menino órfão (3) revelam o sofrimento 
humano é a criança, por quem Eunaldo nutre todas as suas 
expectativas de um mundo melhor.

Signo, publicado em 1980, compõe-se, em sua maioria, de 
poemas curtos, mas de grande densidade. A noite e a natureza 
permanecem vivas, como se refletissem a verdade ao poeta em 
seu mundo interior. E o que traduz este excerto do poema que 
dá título ao livro: “alado, sinto que eu e o som da vida somos um 
só”. Trata-se, sem dúvida, de sua obra mais triste.

A temática da morte percorre todo o enredo de Signo, como 
se rondasse o poeta em busca da finalidade da vida, como em 
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Imortalidade: “meu filho, se a morte fosse o nada, não adiantaria 
se sofrer assim”; ou em Volta: “quando a minha lama se erguer da 
bruma, eu não serei mais eu. Serei a pessoa que em mim nasceu”. 
Trata-se de versos burilados em estado de profunda consciência 
acerca da efemeridade da vida terrena, em contraste com o que 
como eterno e definitivo; “então, irei para a Montanha onde há 
água fresca e frutos em abundância. Lá eu não verei pelos olhos 
do tempo nem pelos vidros das esperanças falsas”.

(3) MENINO ÓRFÃO – Menino das noites de chuva / Dormindo ao 
relento,/ Menino que não se incomoda / Com a tempestade do vento. 
// Menino andando na rua./ Com o riso sempre nos lábios. / Tendo 
no corpo os farrapos / Da roupa que não é sua.// Menino fumando 
maconha/ Tomando a limpa aguardente,/ Menino sentindo no peito,/ 
Saudades da mãe ausente. // Menino cantando na praia,/ ouvindo o 
murmúrio do mar./ Bebendo a luz do luar/ Nos olhos cheio de pranto,// 
Menino dormindo no morro. / Longe da civilização,/ Botando escarros 
de sangue / Nos prantos da solidão. // Menino sofrendo no mundo,/ 
Sem conhecer a ternura,/ Menino se purificando / No crisol da 
desventura // Menino que vem trilhando / As estradas dos escolhos,/ 

Menino, já vem nascendo / A madrugada nos seus olhos.

Tudo isso, ao lado do devocional Poema místico, em que o 
autor se volta ao Pai, em serena súplica, chamando por força, 
coragem e graça, ao mesmo tempo em que o louva como redentor 
dos males herdados da vida.

Se Árvores caídas é um hino à liberdade, Rebanho é um retrato 
bucólico da vida em seu estilo natural. Em Companheira o poeta 
incorpora toda sua grandeza, visualizando sua real dimensão 
perante a amada. “Companheira, quero ser o guia da sua vida 
para que você não se perca no escuro”.
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Em 1996, Eunaldo Costa lança Aquário. Dessa obra, 
ressaltem-se os poemas Utopia e Conceito (4) em que liberdade 
e felicidade se irmanam numa síntese precisa do que possa 
significar um mundo mais fraterno e menos egoísta.

(4) CONCEITO – Liberdade é uma menina de cabelos loiros, 
/ Brincando num jardim de muitas flores / / Em vão os homens 
guerreiros / Procuram roja-la ao chão dos seus pés. // Ela dá risadas, 
sobe nas árvores e zomba deles. // Liberdade não é uma flor adejando 
fora de nós; / Ela voa dentro de nós como voou em Chico Mendes. // 
Mas Liberdade não é somente uma flor, / Ou uma menina de cabelos 

loiros. / - É também uma lágrima solta, ou um pensamento a vagar.

Água Boa, sua obra derradeira, recentemente publicada, 
longe de ser o que possa se assemelhar a uma doce comédia da 
vida real, constitui, sem dúvida, a suprema realização poética de 
Eunaldo Costa. Água Boa foge àquela originalidade primitiva, de 
universidade restrita, característica dos livros anteriores, para 
sedimentar a maturidade do poeta, como diante de uma nova 
dimensão do espírito.

O poema Nada é tão grande, por exemplo, oferece um 
curiosíssimo “enjambement” do quarto par o quinto verso, 
produzindo, uma rima interna de rara sutileza entre os vocábulos 
novato e ato. Além do mais, a própria construção da estrofe leva 
a um aparente “nonsense”, em realidade a reprodução do que 
seja a vida com suas incógnitas e sua fugacidade:

Nada é tão grande / Como o éter / Onde o homem geralmente 
/ Penetra pensando nele ser / Novato. A vida num só ato?

A segunda estrofe confirma essa impressão deixada pela 
primeira, no momento em que o autor sente as lágrimas como fogo,
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Porque elas não eram só água / Eram também, enorme calor 
das suas mágoas.

O amor nasce é um exemplo desse lirismo brincalhão 
construído com versos curtos em uma só estrofe, mas profusos 
de rimas cuidadosamente soltas:

O amor nasce / Quando a mente voa / O amor é semente / Que 
não nasce à toa

A minha mão (5) possui estrutura também breve, com um 
particular bastante significativo: seus versos se sucedem em 
crescendo, como se a mão fosse mergulhando, até atingir o 
âmago do outro ser. Isso fica claro ao se observar a estrutura 
do poema, em que o primeiro verso possui quatro sílabas, o 
segundo, seis, o terceiro e o quarto, sete, o quinto, oito, e o sexto, 
nove sílabas. Esse recurso, certamente espontâneo, amplia o 
fôlego “narrativo”, apenas quebrado pela colocação do vocativo 
meu filho separando o terceiro do quarto verso, denotando a 
manifestação da consciência do poeta ao sentir-se transmigrar 
do corpo (a mão dentro da mão), na direção da alma (para 
dentro do coração).

(5) – A MINHA MÃO – A minha mão / Dentro da sua mão / 
Desaparece, meu filho. / Quando você aperta / Parece que ela escorrega 

/ Para dentro do seu coração.

Apenas confirmando essa dualidade entre o ser e o nada, 
tão bem explorado por Sartre, Eunaldo Costa apresenta em 
Procurei-me nas árvores um recorte preciso, capaz de desvincular 
existência de presença. Trata-se da reprodução do mito da eterna 
busca, só que consubstanciada no ser em si próprio. A síntese 
do poema encontra-se em versos internos, como se apenas 
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internamente se encontrasse a verdade: Procurei-me no éter / 
Não me encontrei. No entanto, a verdadeira conclusão aparece 
no seu lugar legítimo, no último verso, ou melhor, na última e 
derradeira constatação: Eu sou uma abstração.

Como derradeira de suas produções, Água Boa deixa um 
pesado gosto de obra inconclusa, que poderia se produzir em 
muitas e muitas outras manifestações poéticas posteriores. 
Quis o destino que não houvesse mais. É possível, entretanto, 
que se encontrem mais versos em seus guardados, e que sejam 
publicados, a seu tempo, para o deleite dos leitores e da crítica, 
que tão bem acolheu seus versos.

O princípio poético de que se valeu Allan Poe, como se 
viu, jamais teria guarda na composição da obra do nosso ex-
companheiro. Seus “versos da alma”, parafraseando José da 
Silva Ribeiro, surgem de uma espontaneidade tal que não 
cederiam aos mandamentos de qualquer forma arquitetônica 
preconcebida.

Não poderia deixar passar despercebidas as demais facetas 
do nosso homenageado: não só as de jornalista, mas de biógrafo 
e de analista cultural, conforme demonstram a biografia de 
Manuel dos Passos, de 1965, e seu discurso de posse nesta 
Academia, proferido no dia 31 de julho de 1971.

Nesses momentos, revelou-se dono de uma invejável 
capacidade de reproduzir em palavras as sensações que a arte 
lhe inspirava. Em verdade, Eunaldo Costa manuseava a língua 
portuguesa com tamanho vigor e desprendimento que, não se 
conhecessem os antecedentes de sua educação formal, dir-se-
ia tratar-se de um filólogo a lapidar as entranhas de seu objeto 
de trabalho.
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GILMÁRIO MACEDO

Médico radiologista formado pela Faculdade de 
Ciências Médicas da UFS em 1974. Foi Secretário de 
Saúde de Aracaju. Escritor, contista e poeta. Membro 
da Academia Sergipana de Medicina, onde ocupa 
a Cadeira 36 que tem como Patrono o Dr. Lourival 
Bomfim.

“ A vida nos viveu, não nós a ela”. 
Fernando Pessoa

Vida

Prólogo

Há um mistério inacessível ao conhecimento humano.
Há um segredo impossível de ser revelado.
Há um enigma fascinante desdobrado diante da inteligência, 

provocativo e espicaçador da nossa percepção, capaz de embair 
a nossa memória e, se engajado no afeto, vencer o irrefreável 
impulso para o esquecimento.

Estar diante da realidade, o tempo inteiro, é insuportável. 
Por isso sonhamos ou embarcamos para o imaginário e, em 
insuspeitas paragens, colhemos o maná das metáforas, caído 
sobre nossas cabeças.
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O que somos? De onde viemos? Para onde vamos?
A Esfinge filosófica persiste em nos inquirir.
Somos filhos da luz e da água primordiais.
Somos irmãos do sol e da lua e filhos das ervinhas surgidas 

no Gênesis.
Autômatos a quem coube a tarefa de decifrar e zelar pelo 

código da vida, diante dos olhos do mundo.
Então, Lúcio, abre-se o ofício:
Neste atordoante agora
“Cada mau passo é uma queda,
Cada queda, um precipício...”
Assim cantava o Bardo espanhol (Gôngora).
O espaço entre a consciência e o irreal, percorrido pela 

fantasia, se torna extraordinário. Sendo este tão vasto, acedemos 
ao anseio, e nos maravilhamos diante de todas as vicissitudes 
inerentes ao instinto.

A vontade de poder se lançar para além do destino, tocada 
pela exasperação engendrada diante da lentidão do tempo...

O Grifo mergulha no mistério, toma entre os dentes o fio do 
enigma e de lá, do âmago do labirinto, retorna com uma charada 
escrita numa língua indecifrável.

Somente aqueles habitantes da tumultuada cidade – a Babel 
onírica – seriam capazes de murmurar o indizível...

Entretanto, a vida, enfronhada em todos os ritos, insiste em 
se revelar!

As lágrimas, ao brotarem, reavivam os caminhos de antigas 
dores.

Uma onda de angústia reverbera e se espraia.
Outras ondas ressonantes sobrepujam a primeira que 

oscilou.
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Eis a harmonia do desencanto.
O pensamento flutua, numa atmosfera de lembranças.
No quintal da infância, uma caramboleira pejada de estrelas 

verdes, amarelas e algumas, já corrompidas.
Uma rapariga em flor estende roupas no varal, enquanto 

cantarola uma modinha pueril.
“A cruzinha no cangote do jerico / foi a marca deixada pelo 

mijo / do Menino Jesus / Na viagem com seus pais para o Egito.”
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Intervalo

“Post Jucundam, juventutem
Post molestam, senectutem
Nos habebit humus”

A infância – O Paraíso deixado para trás, com relutância.
Os sonhos da juventude eram críveis.
E quem foi jovem e não quis mudar o mundo,
“Passou pela vida em brancas nuvens e não viveu”
Vem a maturidade.
Trilhas de lágrimas sulcam nossas faces.
Muitos envelhecem.
Poucos se tornam sábios.
Entretanto, virá o dia em que seguiremos o Estandarte do 

Cordeiro no Dia da Ressurreição!

As atribulações da vida tornar-se-ão indiferentes. Inócuas as 
desilusões.

A brevidade ilusória da existência, onde repousam as tantas 
sensações, trará de volta o longo rosário de lembranças, quando 
o divino guardador de rebanhos nos revelar a mais preciosa 
essência, cuja estava em nós e, aparentemente, não nos pertencia.

Agora, quando abandonamos a mediocridade, quando 
limarmos a corrente da contingência e nos libertarmos do pavor 
aniquilador, então, nos alcançará a incomensurável alegria:

A Potência, A Necessidade e o Ato barrados pelo imponderável 
Fado, ultrapassarão a muralha:
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Exausto
O Homem crucificado
Em seu instante final
Exala o hálito.
Exangue,
Devolve ao Pai Celestial o sopro vital.
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Epílogo

Numa encruzilhada do imanente Universo, onde a morte nos 
espreita, Amor e Desespero se entrelaçam.

Não nos damos conta de que ali o Cosmo muda de fase. Ficam 
para trás a Nostalgia e a Saudade, para sempre presas na teia de 
luz e sombra, trançada pelos fantasmas das estrelas mortas.

Restam suspensos nossos espíritos, em seus tentáculos de 
desejos e confidências.

Quando o oblívio silêncio paira sobre nós e a última palavra 
ressoa na sala vazia, eis que o inventor dos sonhos ronda a cama 
de quem adormeceu e sopra em seu ouvido a aposta de Pascal:

“A vida seria inútil se nada houvesse depois da morte”.

Portanto, nem tanto alegre, tampouco triste, confesso:

O Tempo me tem levado muitas coisas e pouca ou nenhuma 
disposição me resta de com algo permanecer.

Entretanto, quanto menos me sobra, mais plenitude alcanço:
Aquele sentimento de pacífica existência, de com quase nada 

precisar comprometer meus dias e horas presentes.
Enfim, neste último quadrante espaço temporal, neste lapso 

astronômico em que me encontro, cultivo a esperança de tomar 
a capa e o cajado e, com o espírito leve empreendedor a jornada 
neste mundo onde estamos exilados. Vale!
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ILDO SIMÕES RAMOS 

Nasceu e alfabetizou-se na zona rural de Itapé, à época 
distrito de Itabuna para onde se mudou, terminando 
nesta cidade o antigo Ginásio. Transferiu-se para 
Salvador onde completou o segundo grau e formou-se 
médico em 1962. Clinicou por oito anos em Itabuna 
transferindo-se depois para Salvador onde reside até 
hoje. Colaborou como cronista em jornais do interior 
e na capital por cerca de dois anos. Participou de 

diversos concursos literários entre a classe médica nacional tendo sido varias 
vezes premiado. Participou de varias coletâneas literárias e publicou dois livros de 
crônicas tendo no prelo um livro de cordel, um de poemas e um de crônicas. Por três 
vezes Presidente da Sobrames- Regional-BA. Continua participando de atividades 
culturais na SOBRAMES-BA, no Coral ARS CANTANDI e na Associação Bahiana de 
Medicina onde há quinze anos faz parte da Comissão de Cultura.

A volta ao peito

Reúnem-se, todos os anos, seres ditos inteligentes, seres 
supostamente racionais para difundir lições aprendidas 

com os nossos irmãos mamíferos irracionais. Copiam tudo ou 
quase e se passam por inventores da pedra filosofal. O passo 
seguinte é inventar ou descobrir novas tecnologias de extermínio 
das espécies ou de modificação genética das mesmas, tendo 
uns poucos a protestar nas ruas com farrapos de bandeiras e 
correndo de seguranças armados até os dentes. Entre uma e 
outra taça de vinho e bocaditos de caviar, decidem o destino das 
espécies, a humana inclusive.

Fernando Sabino, festejado cronista, descreve em A 
invenção da Laranja, uma experiência do primeiro mundo 
em que cientistas depois de testarem todo tipo de invólucro 
para embalar o suco da preciosa fruta sem a perda das suas 
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qualidades nutricionais, chegaram à quase insólita conclusão de 
que o melhor invólucro para o suco de laranja ... é a casca.

Analogamente é o que se vem fazendo ao longo do tempo, 
no mundo inteiro, com o leite. Inventaram o leite pasteurizado, o 
leite condensado, o leite em pó, o leite fermentado, o desnatado, 
sem contar com o diet e o light tão elogiados pelas madames dos 
chás das cinco, na equivocada ideia de conservar suas silhuetas. 
Umas, belas, outras nem tanto, pois o tempo é implacável e não 
está nem ai para as dietas e modismos. Daqui a pouco teremos 
o leite siliconado e o bebê ao tentar mamar na turbinada 
teta, sugará sua dose diária de silicone. E não tardará o leite 
eletrônico; uma ponta do fio na tomada a outra na boca do bebê 
que será alimentado por ondas eletromagnéticas.

Diante desta paranoia toda alguém se lembrou da cadela, ou 
melhor, da cachorra que parindo cinco, seis, dez filhotes, oferece 
apenas o peito e os cria saudáveis, com faro e presas afiadas 
que garantem sua sobrevivência, de posse apenas do instinto. 
A mesma cachorra que minutos antes alguém racional tangeu-a 
com um chute por olhar, pedinte, um naco de comida. A vaca 
é outro belo exemplo, mas, que só é lembrada quando vai pro 
brejo ou, desgraçadamente, perde seus neurônios e vira, como 
agora, símbolo de gozação mundial: vaca louca. E o que dizer da 
caipira cabra?  Se o sertanejo é antes de tudo um forte, em boa 
avaliação euclidiana, a cabra está com certeza dando boa dose 
de contribuição. Irmãos irracionais, mas não desumanos como 
os mamíferos humanos irracionais que continuam inventando 
artifícios para não oferecerem o precioso alimento aos seus 
filhotes. Depois de expulsos do aconchego uterino, já saem da 
maternidade armados com babá, mamadeiras e a indefectível 



99Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

chupeta, pois a mãe está preocupada com o espaço na coluna 
social do jornal, e os acepipes para recepcionar a malta de 
curiosos. 

Heureca: descobriu-se então que o melhor caminho é 
observar os bichos, e, a exemplo da laranja, o lugar ideal pra se 
guardar o leite... é o peito.

Antes tarde que nunca, como diz o provérbio. Copiemos, 
pois, os bichos e voltemos ao peito que é onde se armazena o 
mel da vida.
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Viúva e virgem

Contar causo mais que um dom é uma especialidade. E está 
faltando justamente esta especialidade no currículo médico. 

A bem da verdade, depois do pescador e do caçador o terceiro 
mentiroso é o médico. Mas hão de convir os poucos leitores 
que se dão ao desfrute de correr a vista nestas linhas, que as 
histórias de consultório não ficam nada a desejar às histórias de 
pescadores e caçadores. A gente só tem que reduzir o tamanho da 
caça e do peixe, respeitar o céu dos caçadores e pescadores que 
é sempre de lua cheia e confiar na testemunha freqüentemente 
arrolada pra confirmar os fatos. E ai dela se pisar em falso ou 
fizer um muxoxo ou rateado no seu testemunho. Testemunha 
de causo tem que ser contundente, como era a do personagem 
Pantaleão: - É mentira, Terta? Veeerdade da mais pura,sô !!

Dito isto estou aqui meio desamparado pra contar um fato 
verdadeiro e correr o risco de que seja tomado por mentiroso, 
porque me faltam justamente a testemunha o céu de brigadeiro 
e a caça. Mas que se há de fazer. Vida que segue. Não poderia 
ter gravado e trazer a público um segredo de alcova, digo de 
consultório, sem vilipendiar o código de ética que rege os 
discípulos de Esculápio.

Sexta-feira, fim de tarde no Centro de Saúde periférico, 
garganta seca pensando no chope de colarinho com conversa 
fiada, as glândulas salivares batendo palmas por um torresminho 
à pururuca no botequim da esquina e eis que entra resmungando 
a indefectível atendente depois de ter sido interrompida no 
relato do capítulo da novela das oito. Pela cara deu pra entender 
que era cliente. 
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– Doutor aí fora tem duas velhas querendo consulta. 
Admoestei-lhe educadamente, fazendo-lhe ver que as 

velhas não tinham culpa de ser velhas, ricas ou pobres: eram 
simplesmente pacientes. E que ela se lembrasse de que um dia 
os janeiros também iriam lhe pesar. Pedi que mandasse entrar 
e comecei o interrogatório, antes, porém tentei descontrair o 
ambiente com perguntas que não tinham muita relação com 
a consulta: quantos namorados já tivera, como eram as festas 
de seu tempo de mocinha, como costumo fazer quando atendo 
idosos ( e ela já passava dos setenta) e, quando perguntei quantos 
filhos tinha,   simplesmente respondeu tenho oito, quer dizer 
tenho e não tenho e emudeceu por uns poucos segundos, tempo 
suficiente para que a acompanhante, de mesma idade aparente, 
tomasse a palavra e começasse um veemente  discurso: 

– Você disse que ia contar tudo pro Doutô tanto que pediu 
pra mode eu te acomapanhá.  Minha companhia era pra te  dar 
corage. Portanto conte tudo porque isto pode ter influença na 
sua doença. O dotô num é nenhum aduvinho e  num pode fazê 
uma receita dereito se num saber tudo. Portanto conte tudo. 
Abra o leque da sua vida.

Mesmo sabendo um caso de suma importância, tive que 
interromper o discurso e fazer ver a acompanhante que se era um 
segredo dela, não era necessário que contasse e alguns segredos 
a gente só conta pro padre a não ser que fosse importante pra 
consulta.

– Tá bem! Estou mesmo precisada de me aliviá. O que tinha 
que contá pro padre eu já contei. Dotô eu tenho oito filho, mas, na 
verdade nunca tive nenhum. São todos adotados Quando casei 
meu marido tinha uma doença e não podia se adeitá comigo, o 
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senhor entende, e eu respeitei a doença dele de sorte que ainda 
estou como Nosso Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pai me fez. 
Com a graça de Deus sou virge. Nunca perdi um tiquinho de meu 
corpo. Durante todo este tempo mantive o respeito por meu 
marido. Agora ele morreu, eu já tou nesta idade, não vou durar 
muito. Quando o Pai me chamar vou continuar meu casamento 
como era aqui na terra.

 Persignou-se e de mãos postas completou: – Era este meu 
segredo. Ta nas mão de Deus e do Senhô

Segurei-me no alto dos meus trinta anos de batente com o 
inusitado da história e vi o tamanho de minha pequenez diante 
dos percalços da vida. Até aquela data pensei que tinha ouvido 
todas as histórias possíveis e impossíveis, causos, fanfarronices 
de supostos imbatíveis garanhões, mulheres que engravidam 
de entidades; feitiços e rezas que resolvem de unha encravada 
a parto atravessado. Ledo engano. Ali na minha frente aquela 
criatura de face enrugada e a sensação de leveza d’alma após 
a confissão. Não estaria extrapolando a verdade se dissesse 
que por momentos tive a sensação de que suas rugas tinham 
diminuído tal o estado de placidez da mesma. Passava a sensação 
de já ter prestado constas a Deus na confissão ao sacerdote e 
agora estava ali prestando contas aos homens na figura do seu 
Representante Supremo: o médico.

Passada a perplexidade, a conversa seguiu com as queixas 
corriqueiras, a receita de alguns tônicos geriátricos, e a certeza 
de que acabara de examinar uma santa mãe de oito filhos, viúva 
e virgem...com a graça de Deus!
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Mulher/mãe

Teu poema mulher é um soneto
Que é em si o mavioso canto
Que escorre das lágrimas de teu pranto
E se enxuga no último terceto

Recebe em paz a dor de ter um filho
E o choro do neonato é uma canção
A ecoar em nervos, coração.
A repetir-se em mágico estribilho

O filho que recebe é seu presente
Mas ela é que é o presente para o filho
Que esquecido da dor que ela sente

Escolhe ser herói ou ser bandido
Mas isto não será um empecilho
Pra que ele seja o tesouro preferido
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Paixão 

Quando a chuva fina bater em seu rosto

Lembre-se do beija-flor sugando o néctar da flor

Quando o sol queimar sua pele

Lembre-se do fogo que afagava seu corpo

Quando nem a chuva bater no seu rosto, nem o sol 

queimar sua pele

Lembre-se do abraço forte que incendiava nossa paixão.
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Nossos filhos, alegria de nossas vidas

No renascer de mais um ano em nossas vidas, 

Onde começam a ficar mais maduros, queremos dizer-lhes: 

Filhos, vocês sempre foram e serão as nossas maiores riquezas

Vocês são companheiros, 

Vocês são amigos, 

Vocês são éticos, 

Vocês têm caráter,

Vocês são booooons!

Mas ninguém se engane, por serem tímidos, amorosos, 

educados e respeitadores,

Têm personalidades fortes e são decididos quando alguém 

cruza os seus caminhos querendo levar vantagens.

No mês de março iluminado do ano de 2016, 

Nossa família, representado por mim, sua mãe e seus avós te 

desejam muitas felicidades.

Sejam sempre estes meninos carinhosos e não se esqueçam de 

respeitarem e amarem ao próximo como a te mesmos, como 

disse Jesus. 

Nós te amamos

Beijooooooooos.



106 Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

Meu amor por Marina

Marina morena

Tu és bronzeada

Marina menina

Tu és ingênua 

Marina filha

Tu és maravilhosa 

Marina mulher

Tu és furacão 

Marina esposa 

Tu és esteio 

Marina mãe

Tu és luz familiar  

Marina minha 

Tu és a luz da minha vida

A estrela radiante 

A paz que eu gosto de ter. 
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Sonho com a mulher amada 

Numa noite em lua clara

Caminhava a beira mar  

Deixando pegadas na areia fria do mar

Logo percebi um cheiro forte trazido pelo vento que vinha do 

manguezal

Fiquei a perguntar!

Era das flores noturnas? Não.

Era o perfume que exalava da pele morena de minha amada 

mulher 

Neste momento, surpreendentemente nossos olhares 

timidamente se cruzaram,

Gerando uma energia cósmica que se transformava em um 

grande clarão 

E neste momento, a noite se iluminava ofuscando as luzes de 

todos os cometas. 

Despertei rapidamente, sudorético e taquicardíaco ao lado da 

minha amada esposa 

E percebi que até no sonho, a minha vida era real.
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Primeiro encontro 

Quando ti vi, olhei

Quando olhei, gostei

Quando gostei, senti

Quando senti, amei

Mas o amor 

Que eu olhei

Que eu gostei

Que eu senti

“Viveu enternamente” 
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Minha guia 

Você é um farol

Mora a beira do mar

Passa todos os dias 

A espera de socorro

Sei que serve de guia

Para um coração navegador

Muitas vezes à deriva

Pelo movimento diferente das ondas

Muitas vezes firme e ancorado

Mas necessita da partida do amor
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Vida acadêmica 

Um dia ao adentrar-se pelo mundo científico

Percorrerás caminhos tortuosos e difíceis

Muitas vezes flores camufladas de espinhos

Olhares, sorrisos e abraços calorosos ao primeiro momento

Mas verdadeiramente não passam de olhares e sorrisos 

anêmicos, recheados de muito calor artificial.

Mas se não tens o dom da conquista, o melhor que fazes é 

recolher-se a mediocridade do eu.

“Amizade se conquista” 
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Pouco saber

Nunca pense que sabe tudo

Nem menospreze o pouco saber do outro

Aqueles que pensam saber tudo

Estão enganando suas próprias vidas

Pois não passam de verdadeiros medíocres

Enquanto aquele com seu pouco saber

Pode ter a inteligência da sabedoria da vida
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O vendedor de amendoim     

Ele tinha 12 anos, chamava-se Paulinho e vivia em uma favela 
da orla de Salvador.
Era o filho mais velho dos três irmãos e ajudava sua mãe 

viúva, vendendo “amendoiz”, durante os finais de semana, na 
praia, que era perto da sua casa ... melhor dizendo, seu barraco!

Sua mãe que é lavadeira, tirava uma folga toda quinta-feira, 
pra comprar “amendoiz” na feira, para torrar e revender.

Paulinho sabia – e aprendeu desde cedo – que ele tinha  uma 
certa responsabilidade,  de ajudar sua  mãe nas tarefas de casa...

Seu pai já falecido,  morreu quando ele tinha cinco anos e 
lembranças de sua infância, surgiam em sonhos, fazendo-o 
acordar chorando, assustando sua mãe.

Aquele menino, que se considerava homem, não tinha gosto 
pelo estudo, pois achava tudo “muito chato”, não vendo nenhum 
sentido  acordar cedo, levando seus dois irmãos para a escola.

Sua rotina de vida, só tinha colorido, quando chegava o final 
de semana, pois ele ajudava intensamente sua mãe a torrar os 
amendoins, se divertindo com o cheiro que exalava pra toda a 
vizinhança.

Chegando sábado e domingo, lá descia ele com cesto na 
cabeça, pra vender na praia, aquilo que seria o complemento do 
sustento da família, durante a semana.
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Terminada sua jornada, voltava ele com 40 ou 50 reais, feliz 
da vida, largo sorriso no rosto e carregando uma esperança 
aflita dentro do peito.

Era um momento de intensa alegria, vê-lo chegando no 
barraco e dando para sua mãe o produto de sua venda, que 
enchia de orgulho toda a família.

Sim! Porque Paulinho era um bom vendedor, sabendo induzir 
as pessoas a comprarem seu amendoim, considerado um dos 
melhores da redondeza.

Ele gritava em tom musical, improvisando pequenos versos, 
como se declamasse poemas que vinham em sua folclórica cabeça!

Muitos frequentadores daquela praia,  tinham por ele uma 
admiração e estima, que ajudava na fidelização do amendoim 
do Paulinho.

E assim passaram-se vários verões, que deixavam aquela 
bonita família, confortada em ter o sustento mínimo, para não 
cair diretamente na miséria ...

Paulinho frequentava a escola à contra-gosto, sonhando 
mesmo de um dia abrir uma barraquinha na praia, pra vender 
amendoim, côco e guloseimas !

Isso ele queria ardentemente e até já havia falado pra sua 
mãe, que no fundo concordava.

No entanto, transcorridos alguns meses, Paulinho começava 
a perceber que o ambiente na praia tinha mudado.

As pessoas já não eram mais as mesmas; aqueles fregueses, 
estavam  lentamente desaparecendo e ele já tinha dificuldade de 
vender seu “amendoiz”.

Sua mãe tentava disfarçar sua preocupação e sempre 
animava o filho, dizendo que tudo voltaria como dantes.

Transcorridos uns quatro meses daquela primavera-verão, 
Paulinho já desesperado, bradava aos quatro ventos na praia, 
baixando o preço do amendoim, na tentativa de retomar suas 
vendas.
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Aqueles banhistas o olhavam com uma certa indiferença 
e poucos se interessavam de comprar um produto, que eles 
achavam suspeito,  justamente porque o vendedor baixou o 
preço...

Subitamente, de sábado para domingo, Paulinho mudou 
de tática e procurando vender seu produto, gritava a plenos 
pulmões :

“Venham comprovar pessoal, esse é o melhor “amendoiz” do 
lugar; tá limpinho, tá cheiroso, tá saboroso e o precinho dá até 
gosto”.

E assim ele perambulava pelas barracas, improvisando 
pequenos versos e rimas, para atrair seus compradores, 
enquanto boa parte daquela gente o ignorava, com ares de 
ironia...

 Paulinho era negro  e  o racismo por mais disfarçado que 
seja, fere fundo!

Uma criança de oito anos, percebendo a aflição do vendedor, 
pediu pra sua mãe comprar aquele amendoim, que parecia 
tão bom e recebeu de volta, um tapa na mão, que o fez chorar 
copiosamente...

Aquele negrinho de alta sensibilidade, decifrou em segundos 
o racismo daquela mulher que se considerava branca e contendo 
suas lágrimas, seguiu seu caminho.

Agora ele partiu para o tudo ou nada e numa situação de 
desespero, começou a gritar, quase implorando que comprassem 
seu amendoim, falando da situação de sua família. Mas a 
indiferença crescente daqueles praianos era mais forte que a 
brisa do mar, que permeava suas consciências.

Nesse momento, nosso vendedor, em gesto de desespero, 
levantou bem alto o cesto de amendoim e jogou tudo no chão da 
barraca, para o espanto de todos.

Foi aí que o inesperado aconteceu: toda aquela gente se 
precipitou com ânsia, para se disputar aos  tapas, a enorme 
quantidade de amendoim esparramado no chão...
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Paulinho que a tudo assistia, chorava aos prantos, vendo que 
tudo estava perdido, enquanto sua cabeça girava e girava pra 
entender tudo aquilo!

No final daquela cena, só lhe restou um cesto vazio, uma 
enorme dor no peito e uma desesperança ainda maior...

Voltando pra casa ele pensava: “quem sabe se eu trabalhar 
pro pessoal do tráfico, eu me saia melhor e seja feliz” ...

“Assim vou poder ajudar minha mãe, meus irmãos e ser 
gente importante na vida”!

Dentro das barracas, o clima era de euforia e todo mundo 
ria do acontecido, achando que o gesto daquele menino foi bem 
engraçado, porque ele nem deveria estar ali, mas “no meio da 
gente dele”...

Aquela criancinha de oito anos, que tudo viu atônita, 
perguntava pra sua mãe porque aquilo aconteceu; enquanto ela, 
fingindo não escutar, olhava um surfista que lhe despertou um 
desejo, vendo  o relevo de sua sunga, seu corpo ...

Paulinho subia lentamente a colina e via que não tinha como 
escapar de sua desilusão de chegar em casa, sem a garantia do 
pão do amanhã!

Chegando no  barraco, sua mãe de tudo já sabia e ela 
afagando sua cabeça, sentindo que quase tudo estava perdido 
falou: “ vieram uns homens te procurar; eles querem que vc. 
trabalhe pra eles”...

Seguiu-se um grande silêncio e todos foram deitar, sonhando 
com o sol que iria nascer amanhã, chorando e sorrindo de tudo!



116 Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

O encontro do velho pescador com a morte

Severino apesar do nome, era um homem jovial e com seus 65 
anos bem vividos no mar.
Pescador tarimbado, tinha uma experiência oceânica, mas 

não se gabava de suas pescarias e de seus feitos.
Matuto astuto de origem humilde, desde cedo aprendeu com 

pais e avós as agruras da vida de pescaria e outras tantas, que o 
destino reservou.

Sempre acordou cedo, jogando sua jangada no mar e sozinho 
ou com companheiros, passavam o dia pescando muito ao largo 
da costa, levando como comida um pouco de carne-seca, farinha 
e bananas.

Sua colheita podia ser farta ou rara e era feita de pampos, 
cavalas,  xaréus, vermelhas, sardinhas e tantas outras espécies de 
nomes estranhos, que somente os entendidos podiam decifrar.

Alegrias ou tristezas faziam parte do seu cotidiano, que nunca 
era rotineiro, porque sempre havia algo novo, no povoado ou na 
pesca, que revelava seus “causos” e “histórias”, que encantava a 
todos.

Verdades e mentiras se misturavam com elegância, fazendo 
do relato uma verdadeira epopeia, deixando qualquer auditório 
infantil ou mesmo de adultos, fascinados.

Homem experiente e sofrido, havia com a vida aprendido a 
ser mordido pela dura realidade.

Por isso ele conhecia as pessoas, sua psicologia, a maneira 
delas verem as coisas e o mundo, sabendo cativá-las com  
respeito.

Certa noite de luar, tendo voltado sozinho após três dias e 
três noites em alto mar, estava exausto e sentando-se em frente 
à sua cabana, começou a contar uma estória fantástica, enquanto 
aguardava a moqueca de peixe que sua mulher preparava.

Estava ele sozinho, umas quatro milhas ao largo do povoado, 
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com uma lua crescente que poderia trazer muitos peixes, quando 
de repente uma figura estranha apareceu na sua jangada.

Ele arregalou os olhos e não podia acreditar: à sua frente 
estava a morte toda vestida de preto e com sua velha foice no 
ombro.

No começo ele se intimidou, tremeu, mas depois resolveu 
enfrentar aquela situação ...

Você veio me buscar, Morte ?
Ela respondeu: ainda não, estava só em silêncio te olhando e 

vendo sua coragem, homem !
Faz muito tempo que venho te seguindo e vi que você não 

desiste de pescar.
Mas é o meu sustento, retrucou Severino; se eu não pescar, lá 

em casa ninguém come!
Eu sei, eu sei, respondeu a Morte em tom de  leve compaixão.
Então o que você quer de mim, falou Severino.
A Morte então disse: eu precisava de alguém para contar 

meus segredos e acho que encontrei o homem certo; você é 
corajoso, honesto, trabalhador e discreto.

Achei então que a gente podia conversar ... você concorda ?
Severino engoliu em seco um resto de saliva e pegando sua 

garrafa de pinga, balançou a cabeça em silêncio.
Foi então que aconteceu o inesperado: aquela figura da 

morte com sua foice, transformou-se em um linda morena de 
cabelos compridos, que sentou perto dele!

Severino não sabia o que fazer ... ficou gaguejando, com 
vontade de se jogar no mar, mas a Morte adivinhando seu 
pensamento falou pausadamente: não é o mar que vai te levar, 
um dia serei eu !

Nesse momento em tom solene e doce, a Morte começou a 
falar devagarinho, para grande espanto do nosso pescador.

Sabe, Severino, eu vivo cansada dessa vida, porque todos os 
dias eu faço a mesma coisa!
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É aquela rotina de ter que levar tanta gente desse mundo, 
nos hospitais, nas estradas, nas casas luminosas ou sombrias, 
nas escolas, nos aviões, em tantas situações que você conhece...!

Eu estou cansada dessa vida e gostaria de ser como a minha 
irmã Vida!

Ela sim que sempre está numa boa, aproveitando tudo que 
existe ao redor dela.

A Vida é uma grande gozadora da vida que leva !
Eu gostaria de comer, beber, me divertir, passear, dormir, 

descansar, ter um amante ou vários pra me satisfazer, poderia 
até também trabalhar um pouco pra me sustentar!

Mas não é isso que acontece, você sabe... e eu estou 
desesperada pois não posso fugir do meu destino.

Isso me deixa triste, irritada e a às vezes – acredite – até 
choro de recolher tanta gente em tanto tempo, o que me torna 
profundamente infeliz.

Além do mais inventaram que eu estou sempre vestida de 
preto e com essa miserável foice no meu ombro... é ridículo !

Nesse momento Severino percebeu que lágrimas corriam do 
lindo rosto da Morte, que brilhava docemente ao pequeno luar 
daquela noite insólita!

Após um grande silêncio, Severino falou de voz trêmula: o 
que posso fazer por você ô Morte?

Nesse momento aquela morena linda, aproximou-se do 
pescador e disse em tom suave e malicioso: eu quero que você 
me beije... eu nunca fui beijada e gostaria de saber como é !

A Morte agora estava de corpo quase colado, o peito arfante 
e os lábios sensuais e carnudos, atraíam aquele pescador.

Foi então que ele pensou e disse: Deus me perdoe, mas eu 
não posso perder essa e abraçando a morena Morte, beijou-a 
profundamente até ela desfalecer...

Virge Maria, minha nossa Senhora o que eu fiz, dizia atônito 
Severino, enquanto a morena Morte, jazia estendida na jangada, 
ao balanço do mar...
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Foi quando o pescador se deu conta que ele matou a Morte, 
chorando de pena pelo acontecido e ainda sentindo o gosto 
gostoso daquele beijo inesquecível!!!

O público que agora já era grande, aplaudiu  de pé o nosso 
Severino, quando uma criança de uns sete anos levantou  e disse: 

Mas você sabe mesmo contar estória de pescador, hein !
Entre aplausos e risos Severino olhava a beleza daquele 

luar, a imensidão daquele mar e chorava baixinho, pensando 
naquele beijo!
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Poema da filosofia

A Filosofia está por um fio
Do  desconhecido  Saber,
Que Ela proclama aos quatro Ventos,
Verdades como sua ...!!!

Ela não percebeu que está NUA !
Pois os ventos do Pantheon,
Do Oriente e do Mundo,
Estão soprando outras Músicas,
Que nascem do ventre de uma 
 Nova e misteriosa Esfinge ...
Pedindo sempre  ser decifrada !

Mas que nada!
O Samba derreteu a Esfinge,
Que sorrindo, derramou sua Luz,
Naquela multidão aflita que esperava,
O fim do Mundo, que já vinha...

Aquele cálice de Vinho,
Milton Nascimento não afastou,
Mas deu para a própria Esfinge beber...
Que desconfiada e atônita sorveu,
Vencida pelo seu Destino !

Hoje estamos livres de nós mesmos,
Pois uma outra canção,
De Amor e Paz,
Paira no Horizonte do sobre Nós,
Desatando todos os “Nós” da Guerra,
Vênus e Xangô, juntos se amando,
Loucamente!
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Poema o tempo do vinho

O tempo de uma garrafa de vinho,

É aquele de sorver freneticamente a vida,

Em goles volumosos e voluptuosos,

Que nos fazem felizes

O vinho é uma linda e sensual mulher,

Que nos entende em silêncio,

Pois nada temos de explicar,

Ela já está dentro de nós,

Sorrindo e gozando como sempre,

Ou quase...!
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Reencontro

De repente a visão frontal,
espástica e plena, como um momento primeiro,
nos lábios a linha fina
do espasmo inusitado.
No perfil, por sob a máscara,
o traço sensível do muito despertar.

O corpo inteiro como cipreste oscila,
desnudo, o colo levemente ofega
num farfalhar plausível de emoção:
saudade antiga?
Quem há de saber?

No cumprimento sutil, de etéreo gesto,
o gosto tempestivo da carne tenra
dilui-se insípido entre mãos escorregadias,
persistindo no trato a esfinge inquesitiva:
decifra-me ou devoro-te.

JOSÉ GERALDO DANTAS BEZERRA
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de Ciências Médicas da Universidade Federal de 
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patrono o médico e político Edelzio Vieira de Melo. 
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Garcia Filho, da Academia Sergipana de Letras.
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Diagnóstico

Um ser mutilado.
Uma dor pungente.
Um  deserto de apreensões silenciosas,
Um espaço infinito de indagações sombrias,
constelações de invulgar pulsações.

Passos lentos a deambular expectativas,
uma constatação translúcida
De amargos conhecimentos;
Quem dirá novas promessas?
Um ruído estúpido e um linguajar
pouco melódico pairam numa
disritmia pouco harmônica

Um envelope aberto
Uma folha de papel desdobrada,
Um diagnóstico reconhecido:
apenas uma neoplasia.
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Ode à velha casa

Mamãe! Mamãe!
Os antepassados nos espreitam,
embutidos nas cornijas dos cromossomos
e a sinfonia da eternidade
perpetua-se numa selva de genes
que docemente se hibridam
no baile cadente de cada dimensão quântica.

Por sob a pele,
borbulham fragmentos da história,
enquanto se exteriorizam em redemoinhos silentes
Angústias reprimidas pela intensidade da cor.

Mamãe! Mamãe!
Veio de ti um turbilhão de promessas e omissões
Que embalde instrumentalizam
Conceitos tão insípidos de oportunidades divinas
e a paz, somente ela, jaz contida
na eternidade obscura.
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Geração sessenta

Outro dia à hora viva do silêncio
Abordou-me o Espírito das Eras
Com a voz grave como o corvo de Poe,
Postando-me as garras aveludadas,
Inquiriu-me com sofreguidão:
O que foram?
O que fizeram?
De olhar firme e sombrio
Exclamei-lhe, virando a face:
Não seríamos os poetas
De emoções ordenadas,
De rimas ricas e versos metrificados.
Não faríamos trampolins coloridos
Do natural Arco-Íris,
Porque estávamos encapsulados
Nas contingências que pairavam da bomba H.
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E no entanto solvemos,
De manifestações distantes,
O despertar absoluto de quimeras eternas:

A liberdade para escolher
A igualdade para ombrear-se
A fraternidade para amar.

Para os que partiram
Foram tantas as dores
Tantos odores
Tantos os horrores,
Restando-lhes as sombras.
Os que ficaram
Inebriaram-se no silencio produtivo
Remanejaram os conceitos primitivos
E acreditaram na dinâmica do tempo.
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Correntezas

Há um rio
Sereno, solerte e silencioso
Que paira sob a soleira da minha janela
Todos os dias das estações temporais.

Em suas nascentes
De águas vermelhas
E perfume natural,
Lavei a nudez inocente
Da infância tímida.

Em suas ribanceiras,
Transpus os mistérios
E Piancó tocando rabeca
Contou-me segredos do Éden
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Sonhei sonhos melódicos
De aventuras heroicas
Entre pastagens de canaviais silenciosos
Já tombados e o chorar constante.
Das rodas cadentes dos velhos carros de bois
Cresci, vivenciando mágoas
Arderam-me silenciosas lágrimas
De embutidos desgostos,
Mas contei demorados triunfos
De autênticas emoções juvenis

Há um rio que preza vasculhar-me,
Banhado de mar -
Sereno, solerte e silencioso
Por sob a janela do meu quarto
Todos os dias da minha existência.
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JOSÉ HAMILTON MACIEL SILVA

Alagoano de Pão de Açuçar e sergipano por adoção e 
cidadania. Inicialmente graduou-se em odontologia e 
depois em medicina, especializando-se em psiquiatria. 
Foi professor da disciplina no curso de Medicina da UFS. 
Fundou a Clínica de Repouso São Marcello e dirigiu 
o CREMESE, a SOMESE, a Academia de Medicina e 
atualmente preside a Federação Brasileira de Academias 
de Medicina. Integra a Academia Sergipana de Medicina 
ocupando como fundador a Cadeira 9.

Goiabada, sim Senhor!

A goiaba é uma fruta bastante comum e apreciada por muitas 
pessoas, tem um sabor gostoso e um cheiro característico. 

Quem já provou e gostou, nunca esquece!
Na nossa região nordestina, precisamente em Alagoas e 

estados vizinhos a goiaba tem um significado muito especial. 
Há vários tipos delas:  vermelha, branca, amarela, pequenas e 
grandes e até algumas que a imitam, são parecidas, como a araçá, 
que foge um pouco a regra tanto em tamanho como no paladar.

Pois bem, todas elas se prestam para a feitura do doce, 
tanto em calda como em outras apresentações, conforme a 
criatividade da doceira. 

A procura do doce é tão grande que a indústria, já ao longo 
do tempo, produz o doce junto com outros sabores – bananada, 
marmelada e em variadas apresentações: em calda, colocadas em 
frascos de vidro ou em pasta, enlatados com maior densidade.

Pois bem, há algum tempo atrás, fui convidado para uma festa 
de aniversário de uma pessoa muito querida, em Bebedouro, um 
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bairro de Maceió cuja família tinha muita consideração e apreço. 
Cheguei a ser até médico de um familiar. Claro que não podia 
deixar de comparecer àquele evento social, seria deselegante, 
mesmo porque tenho o hábito de comparecer a qualquer coisa 
que seja chamado. Se me convidam é porque querem a minha 
presença. 

Cheguei na hora aprazada e cumprimentei os donos da casa, 
abraçando a todos e o aniversariante. Todos eles alegres!  E de 
vez em quando, me apresentavam outras pessoas que eu ainda 
não conhecia. Saí  por ali andando, cumprimentando um e outro; 
e de  vez em quando, uma conversa aqui e outra ali. Assuntos 
diversos – sobre política, religião, etc. só não futebol que 
entendo muito  pouco, mas como todo brasileiro, tenho também 
um time desde criança – o Botafogo; nada sei sobre jogadores, 
vitórias e derrotas ou quando ganhou ou perdeu, mas torço por 
ele. Futebol para mim só em Copa do Mundo, quando torço pelo  
Brasil.

A festa a cada minuto  fica mais animada e aumentava o 
número de convidados; todos alegres e cada um seguindo àquele 
ritual de apresentações e cumprimentos. Cada um trajando ao 
seu modo e gosto e de acordo com seu status social.

A alegria reina na casa. 
A festa está boa e animada. 
O  aniversariante com riso na cara, não consegue fechar a 

boca de alegria, dava para se notar. Abraços, beijinhos prá lá e 
prá cá!

À medida que vai recebendo presentes, os mais variados 
possíveis, vai jogando na cama do quarto da frente, expondo os  
mesmos para que todos vejam.
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A cama de casal, com um lençol de linho azulado e dois 
travesseiros de cada lado, além de uma mesinha e um quebra-
luz. Acima e atrás da cama, na parede um quadro de Jesus, Maria 
e José, abençoando os donos da casa. 

Na sala maior e principal, uma radiola tocando LP’s  de 
cantores  da época tipo Nélson Gonçalves, Orlando Silva, Ângela 
Maria e muitos outros. Os “long-plays”  de 78 rotações de vez em 
quando alguém trocava a “agulha “.

Uns bebendo cerveja, outros tomando um gole de  cachacinha, 
tipo “Pitu” muito preferida na época, além do “Ron Montilla” – 
sem falar dos diferentes sucos: de caju, laranja, goiaba e até a  
famosa Grapette.  Os salgadinhos, os mais diversos: pasteis de 
carne e camarão, coração de galinha, tripa de porco e tantas 
outras coisinhas gostosas. 

Pois lá estou eu conversando com alguns amigos, quando 
passa o Zacarias, pai do aniversariante e o dono casa,  olhando  
para mim  se espantar, vem logo dizendo: tá bem servido doutor, 
já comeu? 

Sem um prato na mão, mesmo assim lhe disse: “ Já! e a 
comida estava muito boa”. 

Ele, todo satisfeito disse: e a sobremesa já comeu? Ainda 
não, respondi. Ah! vou buscar o doce e lá se foi pra cozinha. 

Daqui a pouco, lá vem ele com um prato e uma lata de 
goiabada  aberta, novinha e cheirosa. Pegou uma faca e, de 
imediato partiu no meio e colocou a metade do doce no prato e 
me ofereceu um garfo.

Fiquei abismado! Tudo para mim? Perguntei: Sim,  respondeu 
ele: a goiabada é da melhor marca que eu comprei na bodega do 
Alcino ali na esquina. 
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O senhor vai gostar!
Fiquei com o prato na mão, sem saber o que fazer: comer tudo 

aquilo?!?! Experimentei,  aguardei a sua saída e  escondidinho, 
joguei quase tudo fora.

Fiquei com o prato na mão por algum tempo, quando de 
repente ele retorna e me vê com o prato vazio, disse: Gostou? 
Não disse que era boa! 

Vou buscar mais e me trouxe a outra metade da lata!!!
Imaginem o que eu fiz!!
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Saudade da amendoeira

O corredor avarandado comunicava o pátio circular do 
estacionamento coroado pela sombra da figueira e o 

pavimento irregular que dava para pequena escadaria da 
Faculdade de Medicina.

Esse pequeno espaço era reservado para os carros daqueles 
admiráveis doutores da medicina; Dr Basilio, barrigudinho e 
simpático anestesiologista, estacionava seu Dodge, Kingsway, 
sai do veículo e com marcha de ganso, balançava lateralmente 
com um barco atrevido entre marolas à caminho do Centro 
Cirúrgico Irmã Clara.

Assim  era com Osvaldo Souza, Fernando Felizola, Dr. Carera, 
Leonel, Ronald, Célia Souza e Leninha Garcia.

Depois vinha Chico Bragança, descia do seu Maverick 8 
cilindros AA 0007 e tomava o mesmo rumo.

O mesmo faziam Marcelo Barreto, Genival e Roberto 
Ferreira, Calumby e todos aqueles admiráveis médicos como um 
dia sonhei ser.

JOSÉ MARCONDES DE JESUS

Sergipano de Itabaiana e médico pneumologista 
especialista em doenças do sono, formado pela 
Faculdade de Ciências Médicas da UFS. Cronista, 
contista, integra a Academia Itabaianense de Letras.
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Um trajeto um pouco retilíneio, um pouco mais à esquerda, 
levava para a enfermaria de clínica médica. 

Se os “cirúrgicos” tinham como ídolos Antônio Cruz, 
Fernando Felizola, Zé Augusto Bezerra, Fernando Sampaio, 
Costa Pinto, os clínicos tinham Gilton Rezende, a beleza jovem e 
competente de Zulmira Freire, a precisão diagnóstica de Delso 
Calheiros, a elegância e segurança científica de Fedro Portugal, 
as simpatias jovens de Geraldo Melo e de Max Rollemberg, a 
elegância serena de Hugo e Hyder Gurgel, a seriedade excessiva 
de Helio Araújo, a acidez constitucional de Aloizio Andrade e 
José Abud.

Entre tantos homens brilhantes e admiráveis, permitam-
me sacar dois grandes mentores: Nestor Piva, um doutor de 
verdade, de uma fundamentação anátomo clínica incomparável.

Todas as quintas-feiras do ano 1992, eu me lembrava de 
Nestor Piva, ele me apresentou as famosas “Clinical Pathologic 
Conferences – PCP” ainda em 1987, nos bancos da minha querida 
FMCUFS.

Nos meus tempos de Massachussetts General Hospital, nos 
dirigíamos precisamente às 9h  pela escadaria do velho  prédio 
Bulfinch até o Ether Domme e naquele anfiteratro histórico, 
participavamos daquelas discussões clínica riquissímas de 
sabedoria. 

Aliás, no Ether Dome me lembrei de uma aula do prof. Sinval 
Andrade sobre a experiência da primeira anestesia com inalação 
de éter realizada pelo dentista  William Morton e o médico 
cirurgião John Waren, em 18 de outubro de 1846, quando 
operando juntos, removeram um tumor da mandíbula  de um 
paciente nas instalações cirúrgicas daquele anfiteatro.
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No Ether Dome conheci as mais brilhantes das mentes em 
raciocínio clínico, depois de Piva, é claro; o professores Tereza 
McLaoud e o eminente patologista Eugene Mark, com seus 
diagnósticos precisos. 

As famosas CPC’s foram resultado da iniciativa do professor, 
Dr. Walter B.Cannon ainda no no de 1800. 

Acontece que Cannon tinha como colega de quarto um 
estudante de direito da Harvard Law School, e tomou conhecimento 
que no curso de direito era rotina a prática de exercícios sobre 
situações reais na capacitação do futuros advogados.

A experiência foi tão exitosa, que em 1900  Dr. Richard Cabot 
do serviço de Patologia do Massachusetts General Hospital 
Pathology, formalizou os exercícios clínicos como parte do 
treino da Escola de Medicina de Harvard e, desde 1924, as 
conferências clinico patológicas ocorrem semanalmente e 
têm espaço reservado de destaque nas reuniões semanais do 
periódico  publicadas ininterruptamente de modo semanal no 
“New England Journal of Medicine as Case Records”.

Volto aos corredores do Hospital de Cirúrgia Dr. Augusto 
Leite, poucos passos pelo hall de teto alto, em uma sala à 
esquerda do caminho para o Pronto Socorro, um ninho de saber 
e inteligência que nunca frequentei. 

Aquela sala que eu olhava com enorme curiosidade, tinha  
uma grife especial; ali Dr José Augusto Barreto ensinava os mis-
térios do coração a várias gerações de brilhantes cardiologistas. 

De lá, eles interpretavam eletrocardiogramas e faziam 
vetocardiografias, e só! Não tinham ecocardiograma, mapa, 
ou troponinas e outras ferramentas que não o estetoscópio, 
tensiômetro e muito talento para diagnosticarem as mazelas 
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cardiovasculares com seus sopros, galopes, arritmias e outras 
coisas que só eles sabiam.

Certa vez, tomei o metrô e fui para uma conferência na 
área  médica de Longwood, nos arrebaldes de Boston, entrei na 
Francis Street e  passando pelos corredores dos Brigham and 
Women’s Hospital, conheci a “sala”do Prof. Eugene Braunwald”, 
um dos nomes que inspiram a cardiologia de todo o mundo.

Caramba, o mesmo doutor Braunwald que Dr. José Augusto 
Barreto tanto falava, que meu genial amigo Souza sempre 
admirou, que Augusto dos livros da editora Goonabara Koogan 
vendia na aréa oposta à secretaria de Cilinha,  o  clássico dos 
clássicos : ““Braunwald Tratado de Doenças Cardiovasculares” .

Essa é vida cíclica, o menino do interior, da rua do Cisco e  
da casa do quintal muito grande, via-se frente os ídolos de seus 
ídolos, uma sensação indescritível.

Quando olho e vejo a velha e esquecida entrada da 
minha Faculdade de Medicina,  da velha “amendoieira”, hoje 
transformada em não sei o quê, compreendo como o abandono 
da história empobrece o futuro.

Seria um sentimento saudosista tolo?
Crei que não!
Os registros das turmas do passado, que um dia foram as 

razões das atividades médicas no Estado, hoje não passam de 
velhas placas envelhecidas e ilegíveis, que nada representam para 
memória dos novos estudantes de Medicina que circulam pelos 
corredores frios e impessoais da “Nova Faculdade”, instalada de 
modo descuidado na área de um hospital igualmente sem alma 
chamado simplesmente de “H.U”.
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Qual Nosso Tamanho No Universo?

Era um dia qualquer há 15 bilhões de anos, Deus olhou para o 
Universo e concluiu que ele estava monótono, sem qualquer 

beleza. 
Então, o criador decidiu fazer algo para melhorar  a 

aparecência daquele infinito espaço vazio e escuro:
-- Vou decorar o Universo. 
E assim foi feito.
Após uma gigantesca explosão, formaram-se 200 bilhões de 

Galáxias e cerca de 100 bilhões de estrelas.
Desde então, o Universo está crescendo, mas um dia, como 

tudo que existe ele desaparecerá! 
Verdade, mas não é preciso se preocupar, serão inúmeros 

bilhões anos até que o Universo não mais exista e você terá 
tempo de sobra para realizar todos os seus projetos, inclusive se 
aposentar pelo INSS.

Foi nessa ocasião que se formou a nossa Galáxia, a Via Láctea, 
nome carinhoso que homenageia o aleitamento  materno, e nela 
econtra-se o nosso pequenino Sistema Solar. 

Oito planetas convivem no sistema solar, circulando 
preguiçosamente em torno da sua estrela maior, o Sol.

Depois de ter uma trabalheira infinita para organizar 100 
bilhões de estrelas no firmamento, Deus resolveu passear por 
todas elas para  apreciar o resultado da sua obra.

O criador levou quase 10 bilhões de anos visitando uma 
estrela aqui, um cometa acolá até um dia chegar à nossa 
Via Láctea. Nela, ele avistou um pontinho azulado, super 
pequenininho na mais longínqua das distâncias  e então falou: 
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– Que Planeta bonitinho, vou chamá-lo de Terra e vou enche-
lo de formas vivas.

Deus ficou tão apaixonado pela Terra que criou logo tr~es 
milhões de espécias e entre elas o homem.

Quando vejo a vaidade e outras tantas tolices humanas, penso 
no processo da criação divina e do quanto somos literalmente 
pequenos e absolutamente dispensáveis.

Claro que dispensáveis. Deus só achou interessante nos criar 
há 5 milhões de anos, praticamente ontem, o tempo de um piscar 
de olhos se comparado aos 4.5 bilhões de anos daTerra e dos 15 
bilhões anos do Universo.

Cabe a máxima: “a ignorância tem três pernas: o orgulho, a 
arrogância e a vaidade”. 

A ciência é uma ótima ferramenta de exorcizarmos nossa 
mania de grandeza, condição essencial para dimensionarmos o 
nosso real tamanho frente à vida e sobretudo frente à Deus.
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Por que não falamos da morte?

Há cinco anos fui convidado a participar de um curso de 
tanatologia, área do conhecimento humano que lida com 

situações de perdas, luto, separação, elementos da morte e do 
morrer. 

Foi um convite que inicialmente recebi com todas as 
reticências. A formação médica tradicional entende a morte 
como um fracasso da nossa onipotência. Jamais é assumida 
como inerente à nossa condição de mortais.

Observei que nós médicos somos bastante despreparados 
para lidar com a morte e assim não conseguimos acolher 
adequadamente as dores da família em luto. 

Em regra, a parada do coração encerra nossa atuação. Até 
então, eu entendia que o luto era apenas uma expressão 
de tristeza que refletia a nossa impotência frente aos 
desconhecidos mistérios da perda, mas acabei aprendendo, 
aprendendo muito mais. 

Passei a ver que o processo de luto oferece ao sobrevivente 
a oportunidade de deslindar os laços na medida em que elimina 
as vinculações que ameaçam manter as ilusões da presença que 
já não mais existe. 

Entendi que é necessário chorar à vontade, viver a perda. A 
procura e o choro são mecanismos adaptativos, desenvolvidos 
para aproximar o elo que se partiu, funciona como um analgésico 
da alma e reduz a intensidade com que a ruptura se estabelece. 

Para Shakespeare o choro diminuía a profundidade da dor; 
pura verdade. Constatei que o luto nos faz viver um inexplicável 
sentimento de censura, de culpa e de dúvida quanto a suficiência 
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da nossa bondade para com a pessoa que partiu. Daí porque 
aquela máxima: “todo mundo que morre vira anjo”. Mas, mesmo 
sendo tão doloroso, o luto nos torna mais meigos, mais solidários, 
mais reflexivos e muito mais generosos.  

Por que será que não gostamos de falar da morte? 
Não fomos educados a falar sobre perdas, a sociedade 

competitiva trata a morte como uma forma de fracasso e não 
como um processo sequencial inerente a fenômeno oposto, que 
é nascer. 

Frente a algumas comoções já que vivi, decorrentes das 
perdas paterna, materna e de outras pessoas conhecidas e 
admiradas, acredito mais do que nunca que deveríamos falar 
mais da morte, sem preconceito, sem rejeição. 

Definitivamente aprendi que, uma vez configurada a partida, 
muito mais que honrar o morto, temos o dever de praticar a 
solidariedade compassiva, capaz de tornar saudável o luto e a 
dor de quem ficou.
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Breve história do beijo

Desde os primórdios que os humanos praticam o gesto 
de utilizar o contato entre os lábios para expressar 

sentimentos, sobretudo de prazer.
Como nem todas sociedades ou culturas humanas existe o 

hábito de beijar, talvez essa pecurialidade comportamental não 
tenha determinantes genéticos.

Buscando um ponto de partida para o beijo, talvez faça 
sentido observar que por muito tempo os nossos ancestrais 
alimentavam os filhos colocando o alimento já mastigados em 
suas bocas.

Nesse contexto, a contato entre saliva estabelecia um 
sensação de prazer e segurança entre o que alimenta e o 
alimentado.

Talvez  o ponto de partida tenha sido a coloração avermelhada 
dos lábios. Sabe-se que os animais têm uma particular atração 
por essa cor próprias de fruto vermelhos.

Então beijar na boca seriam uma invenção dos povos de pele 
branca?

Quem sabe? O fato é que pessoas das latitudes do norte de 
cutis clara, que têm lábios vermelhos mais exuberantes poderia-
se levar a esse raciocínio.

Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo 
e já se sabe que toque do beijo aumenta a liberação de 
neutrotransmissores cerebrais relacionados ao prazer, como a 
dopamina. 

Por outro lado, o beijo nos dá uma oportunidade de cheirar 
e sentir as outras pessoas mais de perto.
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O beijo, em regra tem poderes mágicos. No conto de fadas do 
século XIX, “A Bela Adormecida” dos irmãos Grimm, a heroina 
desperta da maldição de um feitiço feito pela Bruxa do Mal, após 
ser beijada pelo belo príncipe.

Desde os primeiros registros da escrita humana que o  
homem exalta o beijo em verso e prosa. 

As artes não poupam a beleza dos beijos.
Talvez um único e mais importante beijo da maldição 

tenha sido o que o apóstolo Judas deu na face de Jesus, no 
Getsêmani, logo após a Última Ceia, ocasião que ele se entrega, 
traiçoeiramente Cristo para a força policial do Sinédrio. 

Um velho amigo meu foi a um baile em Frei Paulo.  Lá 
encontrou um beldade com a qual dançou, trocou carícias de 
amor e beijos toda a noite e madrugada à dentro.

Só se desgrudaram quando o baile acabou e as irmãs levaram 
a moça para casa.

Quando nos encontramos na segunda-feira em Aracaju, ele 
então falava da feliz aventura amorosa:

- Beijei tanto, tanto no baile de sábado, que precisei colocar  
compressas de gelo na boca e amparar os lábios com uma tipóia 
durante todo domingo.

Viva o beijo, que ele sirva para transmitir carinho, afeto, 
segurança e amor e sobretudo possa dar beleza às palavras de 
harmonia entre os homens.
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JOSÉ SÉRVULO SAMPAIO NUNES

Cearense de nascimento e sergipano por opção. 
Graduado em medicina pela UFPE em 1971, radicado 
em Sergipe há 42 anos, trabalhou em Riachão, Lagarto 
e Simão Dias. Em 1982 veio para Aracaju, atuando 
em vários hospitais e clínicas. Ocupou vários cargos 
públicos: secretário de Serviços Previdenciários do 
INAMPS, Presidente do IPES, Presidente da Fundação 
Hospitalar, Diretor Geral da SES, Secretário de 
Articulação com os Municípios, Diretor Operacional da 

Fundação de Saúde Parreiras Horta. Associativista e Cooperativista foi conselheiro 
do CREMESE, Membro da Comissão Nacional em Defesa do Ato Médico, Delegado 
da SOMESE junto a AMB, Conselheiro do SINDIMED, Conselheiro da UNIMED, 
fundador e Presidente, Diretor Financeiro e Administrativo da UNICRED. Recebeu 
títulos de cidadão Aracajuano e Sergipano. 

Lirismo rude
Parafrazeando Zé Limeira

Não mexa em meu coração,
Não fique no meu caminho,
Pois mesmo por bom que eu for, 
Se me zangar de amor,
Vou te matar de carinho.

Sonho

Dormia em meu quarto
Tranqüilo e sereno,
Parecia sono de menino pequeno.
Um raio de sol rasgou a cortina,
Sonho interrompido...
Aborrecido...
Depois quieto, relaxado,
Continuei sonhando acordado.
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Amor

Amor só é bom de perto
Tem que ter tato e carinho
Amor de longe é incerto
Pode morrer no caminho.

         
Saudade I

De longe também se ama
Isto não é verdade
Ou você ama de perto
Ou vai morrer de saudade.

Saudade II

O vazio da saudade
Ao coração ameaça
É a quinta cavidade
Por onde o sangue não passa.
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A graça da vida

A garça que passa 
Voando com graça
Não há quem não faça
Um olhar de graça 
Pra o vôo da garça.
A vida é uma graça
Divina e de graça
Viver pode ser um vôo de garça,
Também pode ser a caça da garça,
Belisca, se esconde e disfarça, 
Você faz a vida
Com graça ou desgraça
Você que decide 
Como é que ela passa.
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Retalhos do passado
                     
Procurei no varal da minha vida
Os retalhos pendurados no passado
Encontrei todos lá, bem estendidos,
Uns enxutos, quase secos, outros molhados.

Brancos, pretos, estampados, coloridos,
Enrugados, retorcidos, estirados,
Nenhum só que estivesse encardido
Muito menos um sequer enxovalhado.

Já que Deus não concede eterna vida
Que permita reviver este passado,
Meus retalhos e uma corda bem comprida
Pra que eu possa colocá-los lado a lado

Diplomado na escola desta vida
Aprendi e guardei tudo arquivado,
Se pudesse ter mais uma repetida
Sairia tudo bem mais arrumado.
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Triângulo amoroso

Em noite de lua cheia 
Eu fico a admirar
Belo triângulo amoroso
O mar beijando a areia
Num vai e vem carinhoso 
E a lua beijando o mar

Mar de prata

De manhã cedo na praia
Uma visão muito grata
O sol “deitando” no mar
E o mar “ficando” de prata
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LÚCIO ANTÔNIO PRADO DIAS

Médico, membro do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe, da Academa Sergipana de Letras, da Academia 
Sergipana de Medicina, da qual foi presidente de 1999 
a 2001. Presidiu a SOBRAMES por dois mandatos 
(1993-1995 e 1996-1997). Foi diretor cultural e diretor 
de Economia Médica da Associação Médica Brasileira. 
Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores – Regional Sergipe

Esquecimento ou exclusão?

Em 31 de janeiro de 2016 a região de Porto do Mato, no 
município de Estância, viu realizado um sonho do fundador 

do Centro Esperança de Deus, Pe. Humberto Leeb, pelo qual 
sempre se empenhou: de ver a Igreja Nascimento do Menino 
Jesus, por ele  construída, ser transformada em paróquia, 
visando melhor atender às demandas pastorais da comunidade 
da região litorânea. 

Tendo em vista este propósito, já no aniversário de 70 anos 
de Pe. Leeb, o Presidente da Norcon, Luiz Teixeira, presenteou-
lhe com a ampliação física da igreja para o  Centro  poder 
completar o trabalho de evangelização social e pastoral para aos 
seus  moradores.

Entretanto, a comunidade que tão bem vive os laços que a une 
a Pe. Leeb e nele reconhece o seu maior benfeitor, ficou surpresa 
com sua ausência na cerimônia de instalação da paróquia, por 
não ser convidado pela Diocese de Estância.

Todos sabem que no final de 2008, ao completar 75 anos de 
idade e atendendo às orientações do Código do Direito Canônico, 
Pe. Leeb transferiu o Centro Social Pastoral Esperança de Deus 



149Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

para a Diocese de Estância, doando-lhe todo o patrimônio móvel 
e imóvel e em condições de sustentabilidade e avanços.  Dela 
esperava a continuidade do trabalho, por tratar-se de uma 
instituição religiosa católica ( “katholikos” derivada do grego 
que significa “universal”), cuja missão é o anúncio do Evangelho  
buscando a paz social, a justiça e a dignidade humana.

Por tratar-se da obra da sua vida, dentre tantas ações de 
desenvolvimento realizadas em várias continentes, valendo 
citar, também no Brasil, o Centro Comunitário na Favela do 
Vidigal/RJ, Pe. Leeb vem acompanhando o Centro Esperança de 
Deus ser submetido durante esses últimos anos à destruição dos 
seus princípios e patrimônio, de forma pública e notória. O fato 
fez Pe. Leeb se prontificar ao novo bispo de Estância, em nome da 
Associação de Apoio ao Brasil de Pe. Leeb (Brasilienhilfe Pater 
Leeb-Alemanha),  a contribuir financeiramente na renovação 
física da obra e no resgate do trabalho social-pastoral.

Por diversas vezes, tivemos a oportunidade de mostrar a 
nossa preocupação com a situação de abandono e progressiva 
destruição do Centro desde a saída do padre, com grande 
repercussão, inclusive internacional, mais de perto nos países 
da Alemanha e Áustria e participamos de comissão encarregada 
de buscar alternativas para preservar a obra transformadora 
ocorrida naquela região.

É difícil aceitar que possa existir uma ação subliminar 
com o intuito de apagar a história que Pe. Leeb construiu  
durante os árduos 34 anos vividos naquela região , marco de 
desenvolvimento e de restauração tanto de vidas humanas  
como da geografia e paisagem do lugar. Antes de sua chegada, a 
região era uma antiga ilha abandonada, tanto pelo poder público 
como  pela própria Igreja.
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A comunidade, inconformada com o que vem sofrendo, vem 
tentando ser ouvida pelas instâncias cabíveis e que devem zelar 
pelo patrimônio público construído basicamente com recurso  
internacional, mas sem qualquer resposta. De igual forma a 
diocese de Estância, a quem de direito  tem recorrido, não lhe 
dá o retorno devido.

A instituição lembra hoje muito pouco o Centro “Esperança 
de Deus” que Pe. Leeb edificou para aquele sofrido povo, pelas 
ações e atividades desenvolvidas e pelo carisma transformador 
de semeadura da esperança e do amor, considerado à época, 
pela União Européia como o “Centro-Modelo da América Latina”.

Vale a exortação do Papa Francisco dirigida aos fieis e à  
Igreja para a vivência da pedagogia do encontro, do diálogo da 
fraternidade, como expressão de fé e de renovação humana.

E aqui fica uma  reflexão: a quem pode interessar a destruição 
do Centro Esperança de Deus  com sua história transformadora 
e a negação do seu fundador Padre Humberto  Leeb?
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A sorte de Zamir no naufrágio do Baependi

O Dr. Zamir de Oliveira não morreu afogado 
no naufrágio do navio Baependi em 1942, 

conforme relatei no artigo “Infâmia no Litoral 
de Sergipe”, publicado anos atrás. Fui alertado 
por familiares seus, que residem no Rio de 
Janeiro,  que ele  havia sobrevivido à tragédia, 

com outros companheiros. 
Disse à época: Entre os sobreviventes, o médico Viterbo Storry. 

No momento do ataque ao Baependi, ele conversava no convés 
com outro médico, o Dr. Zamir de Oliveira, que infelizmente não 
teve a mesma sorte. Ambos eram médicos da Saúde Pública e 
haviam sido nomeados recentemente para o Serviço Nacional da 
Peste em Pernambuco.

Colegas de faculdade, amigos na vida particular, funcionários 
de um mesmo serviço com nomeações simultâneas, quis o 
destino reunir Samir e Viterbo em mais uma oportunidade, 
nessa infame tragédia. 

Informa Sueli Padula, filha de Zamir, que o seu pai se atirou 
ao mar minutos antes do afundamento do navio torpedeado e 
conseguiu se apoiar numa viga de madeira, que o manteve na 
superfície por aproximadamente quinze minutos, até ser jogado 
por uma onda mais forte ao encontro de uma baleeira, onde já se 
encontravam outros náufragos. O próprio Zamir, em entrevista 
concedida à imprensa carioca uma semana depois, conta o seu 
drama. Tive acesso a vários recortes de jornais da época, com 
depoimentos de Zamir, entre eles A Noite, O Globo, A Manhã e o 
Diário da Noite.

Manter-se na baleeira durante toda a noite e a madrugada 
do dia seguinte não foi tarefa fácil para eles. Na completa 
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escuridão de uma noite sem luar os homens revezavam-se 
nas manobras para manter a baleeira na superfície, enfiando 
roupas nas fendas lascadas pela força do mar, baldeando água 
que não parava de entrar, deixando  a pequena embarcação 
com risco iminente de adernar. 

Nessa luta de horas intermináveis viram um grande clarão e 
um pavoroso estrondo. Não imaginavam eles que outro navio – 
o Araraquara, havia sofrido  também o ataque nazista. Era nove 
da noite, isso quer dizer que os sobreviventes vagavam há duas 
horas sobre  as ondas violentas, perdidos no meio da noite e 
ao sabor do vento. Somente ao amanhecer, exaustos e quase  
completamente despidos, eles avistaram uma linha branca no 
horizonte, a faixa de areia de uma praia.

Não há relatos precisos sobre o local onde Zamir e seus 
infortunados amigos tenham postos seus pés sobre a terra 
firme. Ele relata em entrevista concedida ao jornal A Manhã, 
do Rio de Janeiro, edição de 22 de agosto, que era a Praia de 
Moita Verde (sic), no norte da Bahia, mas creio  que poderia ter 
sido o pontal do Saco, ou regiões inóspitas no extremo sul de 
Sergipe, às margens do rio. Imagino que eles entraram pela foz 
e chegaram a essa região, tanto é que ele refere a chegada, após 
“caminhada de 4 horas” , à cidade de Estância, onde receberam 
cuidados médicos.

No livro O Brasil na mira de Hitler: o afundamento de navios 
brasileiros pelos nazistas (Sander, Roberto - Editora Objetiva, 
2007), existe referência a um povoado de pescadores denominado 
Canoas, como primeiro local de chegada dos sobreviventes.    
Ambos, no entanto, convergem sobre o atendimento recebido 
no Hospital Amparo de Maria, em Estância, onde ficaram 
internados por dois dias, seguindo depois para Aracaju. 
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No dia seguinte Zamir embarcou de Aracaju num avião da 
FAB com destino a Recife e em 21 de agosto, por uma aeronave 
da Condor, chegou ao Rio de Janeiro, onde teve, no Aeroporto 
Santos Dumont, recepção de herói.

O Baependi, navio mercante da frota do Lloyde Brasileiro, 
construído em 1899 em Hamburgo, na Alemanha, foi apresado 
pelo governo brasileiro  em 1917, durante a 1ª Guerra Mundial, 
com outros navios. Na época eles estavam ancorados em 
portos brasileiros. Naquele fatídico dia 15 de agosto de 1942, 
o navio fazia a rota Rio-Recife, com 306 pessoas a bordo, entre 
tripulantes e passageiros. 

Após breve parada em Salvador, seguiu viagem e quando 
passava pelas imediações da foz do Rio Real, foi atingido por 
dois torpedos do submarino alemão U-507, comandado pelo 
Capitão de Corveta Harro Schacht, que residia em Hamburgo, 
coincidentemente a mesma cidade onde foram construídos o 
U-507 (1940) e o Baependi (1899). Navegando a 20 milhas da 
costa numa profundidade de 40 metros, o Baependi afundou 
em menos de cinco minutos, levando consigo 270 pessoas, que 
não tiveram tempo de colocar-se a salvos. Os médicos, colegas e 
amigos  Zamir e Viterbo, felizmente, tiveram melhor sorte. 

Já no Rio de Janeiro, Zamir casou-se em novembro com a 
Sra. Léa Mattos de Oliveira e voltou, dessa vez de avião, para 
Recife, cidade para a qual havia sido nomeado para o Serviço 
Nacional de Peste. De Recife, foi mandado para Campina Grande, 
na Paraíba e se alistou como médico de um quartel sediado na 
cidade - exercia a função de médico militar e de coordenador do 
Serviço Nacional de Peste. 
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Um ano após, foi transferido para o Serviço de Peste de 
Santos, em São Paulo e mais tarde regressou para o Rio de 
Janeiro. Até sua aposentadoria, trabalhou em várias partes do 
Brasil no combate às Endemias Rurais - DNERU – do Ministério 
da Saúde. Pertenceu à Organização Pan-americana de Saúde e à 
Organização Mundial de Saúde. 

Por ter tido contato direto por muitos anos com produtos de 
combate aos transmissores das doenças endêmicas - o BHC era 
utilizado largamente - teve linfoma de Hodgkin e faleceu em 18 
de outubro de 1993. 

Zamir de Oliveira foi um símbolo de resistência e obstinação 
frente aos atos de barbarismo, com todos os requintes da 
crueldade nazista. Tendo escapado de uma agressão covarde, 
passou a lutar sem tréguas contra a peste bubônica, que surgia 
em surtos por vários pontos do interior do país. 

Há um aforismo popular segundo o qual a guerra, a fome 
e a peste andam sempre juntas. De fato, a história confirma a 
aliança dessas três calamidades que sempre se conjugam na 
conspiração contra a humanidade. O médico Zamir de Oliveira 
foi maior que todas elas.
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Armando Domingues, Lauro Porto e a bengala 

“Um arrepio na noite...
De repente,
um homem morto na rua.
O rosto permanece vivo das suas palavras.
Dos cantos dos olhos descem dois grandes rios.
Onde irão parar esses rios de tão intensa alvura?
......................................
(José Sampaio)

O telefone tocou. Era Aurélia Porto, filha de Dr. Lauro de 
Britto Porto, vulto da nossa Medicina do século XX, um dos 

baluartes do Hospital de Cirurgia e da Universidade Federal de 
Sergipe. Disse-me ela: “Achamos a bengala, não sei como, mas 
achamos a bengala!”

Logo após a morte de Lauro, dessa  vez com um outro 
filho, Roberto, contei-lhe a história da bengala. Lembrou o 
desembargador que seu pai havia lhe mostrado a tal bengala, 
ele próprio tinha uma lembrança de tê-la visto alguma vez, mas 
não se recordava mais...

A Academia Sergipana de Medicina resolve celebrar o 
centenário de Dr. Lauro Porto. Sensibilizada com a homenagem, 
a família decide oferecer a escrivaninha que pertenceu a ele ao 
Museu Médico. Insisti na bengala. Mas ninguém sabia onde ela 
estava. Uma pena! Logo a bengala, que Dr. Lauro guardara com 
tanto cuidado como um verdadeiro talismã, desde o remoto ano 
de 1947.

Fiquei sabendo da história pelo próprio Dr. Lauro quando, 
em 1995, ao entrevistá-lo para a Revista da Sociedade Médica, 
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relatou emocionado o episódio que o tornou depositário da 
bengala utilizada pelo médico Armando Domingues numa fase 
de sua vida. De todos os seus pertences, confessou, aquele era o 
mais precioso, como símbolo de uma sólida amizade que existiu 
entre eles desde os tempos da vetusta Faculdade de Medicina 
da Bahia, no Terreiro de Jesus. Como colegas de turma, os dois 
já se destacavam nas lutas estudantis. Lauro inclusive chegou a 
ser preso em 1932 após levantar, em rebelião, os estudantes de 
Medicina em apoio a Revolução Constitucionalista de São Paulo.

Formados em 1935, os dois vieram pra Sergipe, com 
Armando clinicando em Itabaiana e Lauro em Aracaju, 
auxiliando mais diretamente o Dr. Augusto Leite. Em 1945, com a 
redemocratização do país propiciada pelo desfecho  da Segunda 
Guerra  que expurgou os regimes ditatoriais fascistas, Armando 
elegeu-se deputado estadual pelo Partido Comunista. De 
espirito irrequieto, tribuno vibrante, Armando destacou-se no 
parlamento sergipano, numa época em que o Partido Comunista 
atingiu o seu ápice de popularidade e representatividade política, 
chegando a eleger três vereadores, entre eles o destemido líder 
Carlos Garcia, em 1947.

Em 1945 o PCB retornara à legalidade, obtendo seu registro 
eleitoral. Nas eleições presidenciais, realizadas em dezembro, o 
partido lançou a candidatura de Iedo Fiúza e obteve cerca de 
10% do total de votos, tanto para o candidato apoiado como para 
a chapa do partido para a Assembleia Nacional Constituinte, 
elegendo 14 deputados federais e um senador, Luiz  Carlos 
Prestes.

Com cerca de duzentos mil filiados em 1947, seu registro é 
novamente cancelado pelo TSE, no governo do marechal Eurico 
Gaspar Dutra e seus parlamentares são cassados. Os protestos 
contra a arbitrariedade se espalham pelo país e em Sergipe um 
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comício é marcado para a Rua da Frente, em protesto  contra 
a cassação dos mandatos e em defesa da democracia e da paz, 
ameaçadas pela corrida armamentista dos Estados Unidos.

O governador José Rollemberg Leite reage, não quer a 
manifestação  e manda  a tropa dissolver a concentração. 
Para despistar, os manifestantes mudam o ato para a Rua 
João Pessoa, em frente ao Cinema Rio Branco, único local 
que possuía iluminação adequada. A polícia de cavalaria 
investe contra o povo, que se defende como pode. Nessa hora, 
qualquer coisa pode representar uma arma de defesa, até 
mesmo uma simples bengala.

No meio do tumulto, um tiro disparado pela polícia fere 
mortalmente o operário negro Anísio Dário e a partir daí 
acontece correria pra todos os lados. Lauro Porto recolhe a 
bengala perdida na peleja e a guarda consigo. Os comunistas são 
perseguidos, perdem seus empregos, Armando, com mandato 
parlamentar cassado, transfere-se para Salvador e abandona 
a militância em prol de uma bem sucedida trajetória médica. 
A bengala de Armando Domingues fica sob a guarda de Lauro 
Porto por 67 anos.

Pois bem, meses depois, recebo a bengala de Armando 
Domingues, localizada pela família de Lauro Porto no fundo de 
um armário e que, doada pela família, faz parte hoje do acervo 
do Museu Médico de Sergipe, como um símbolo da resistência. 
Para os idealistas de 30 e 40, seus ideais convergiam para a 
libertação do povo. O socialismo era o regime das esperanças: 
contra a fome, o desemprego, a desigualdade social. O verdadeiro 
simbolismo da bengala não foi só representar o elo que uniu 
Lauro e Armando em amizade fraterna. A bengala simbolizou, 
de fato, a luta dos dois contra  a opressão e a tirania.
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LUIZ ALBERTO FERNANDES SOARES

Diplomado em Medicina Veterinária 1969, e Médico 1974 
pela Faculdade de Veterinária e de Medicina Federal 
Fluminense, Niterói/RJ, respectivamente. Medico 
ginecologista chefe do serviço de ginecologia e obstetrícia 
do Hospital Geral de Porto Alegre, por 15 anos.
Fundador da Sociedade Gaúcha de Médicos Poetas 
(1987), da Regional do Rio Grande do Sul da Sobrames 
(1998). Seu presidente por vários biênios. Presidente da 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, por três biênios (2000/2002, 2004/2006 
e 2006/2008). Fundou cinco Regionais e organizou mais duas. Criou o projeto do 
Dia do Médico Escritor, da Bandeira da Sobrames Nacional e Sobrames Gaúcha. 
Organizou o concurso do Hino da Sobrames (2004). 

A vendedora de salgadinho

Tudo acontecera por mera casualidade, mas teve origem na 
luta que empenhava para vencer as dificuldades financeiras, 

sobreviver, ajudar os irmãos e dividir com a mãe, as obrigações 
de sustentar o humilde lar.

Eram seis irmãos. Sendo três mulheres. Ela sendo a mais 
velha e mais três filhos homens. Todos submissos ao poder 
aquisitivo da mãe. Cedo ficara sozinha, diante do abandono da 
família pelo pai, que na verdade não era muito dado ao trabalho 
e bem chegado ao álcool, às farras, às noitadas, com os supostos 
amigos.

Pelo caminho que ia, até foi bom ter deixado a família para 
nunca mais voltar.

Nesse momento a filha mais velha, com quinze anos, viu-se 
na contingência de sair. Enfrentar o trabalho. Buscar na rua parte 
dos valores para o sustento dos irmãos.

Tinha quinze anos quando foi obrigada a abandonar os 
estudos, que apesar das necessidades que sempre passara, 
conseguira chegar ao segundo ano do segundo grau.

Sua história não é muito antiga, ainda está viva nestes dias. 
Inserida no tempo atual. A mãe, dona Rosita, era humilde de 
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estudos e sua profissão das mais populares no bairro que residia. 
Por isso, se via obrigada, a sair em busca de roupa para lavar e 
passar, em bairros mais aquinhoados financeiramente.

No mínimo três vezes por semana necessitava deixar os filhos 
sob a guarda da segunda filha, com treze anos, tornava-se a mãe, 
a cozinheira e uma excelente babá.

A mais velha por quase três meses perambulou, de manhã à 
noite, preenchendo fichas.

Desejava ser auxiliar de escritório.
Dois fatos colaboravam e dificultavam encontrar emprego no 

ramo que se sentia capaz, apesar da pouca experiência.
Nesse período, muitas vezes oferecia-se em meio turno, como 

faxineira, nas firmas e escritórios, onde fazia ficha, para poder 
alimentar-se e voltar para casa já tarde da noite, de trem. Quase 
sempre, abatida, suada e desconsolada.   Nunca teve coragem de 
pedir nada.

Muitas vezes precisou almoçar sobras de frutas que as bancas 
do mercado público, separavam para jogar no lixo.

Por várias vezes ao procurar o resultado das análises das 
fichas, ouviu dos responsáveis: – Tu és muito nova, só quinze anos.

A firma deseja alguém com mais idade com experiência e 
que possa assumir todas as responsabilidades, depois outros 
candidatos têm a aparência exigida.

Nunca lhe foi dito claramente. Ela desconfiava. Pois, quando se 
oferecia para limpar banheiros, lavar pratos, fazer alguma faxina, 
sempre encontrava serviço.

Ela era consciente. Poderia não ser preta, mas para morena 
não servia.

Uma certa manhã fria, temperatura de zero grau. Antes de o 
comércio abrir ela estava parada, como a primeira de uma fila de 
vinte pessoas, para preencher mais uma ficha. Talvez a trigésima 
de sua vida; quando observou logo que o edifício abriu as portas, 
que uma mocinha também de pele preta, ingressou levando uma 
garrafa térmica de café e uma caixinha, que ela conseguiu ver que 
eram salgadinhos.

Depois de preencher a ficha ao descer pela escada, reencontrou 
a vendedora e aproveitou para perguntar:

– Tu vendes o quê?
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–  Salgadinhos. Queres um?
– Não, obrigado. Não tenho dinheiro.
–  Se tu trabalhas aqui, posso fiar até o fim da semana. É assim 

que eu faço com muito dos meus fregueses.
 – Desculpe. Onde tu fazes?
 – É minha mãe e o café compro de uma padaria ali na esquina.
  Agradeceu e continuou a descer, enquanto a vendedora 

ganhou o interior de uma sala com seus produtos.
  Logo após o meio dia, resolveu voltar para casa. Durante a 

viagem de trem vinha pensando que poderia também vender 
alguma coisa. 

Ao chegar contou a história da menina que vendia e perguntou 
à mãe, se ela não poderia fazer pão ou doce, que ela venderia na 
cidade. A mãe concordou e dois dias depois, antes das nove horas, 
lá estava ela na porta de um grande edifício, logo que o vigia a 
abriu entrara, disfarçada, encabulada, levando uma caixa toda 
forrada de papel branco  absorvente por dentro com pequenos 
croquetes, risoles de frango e outros de queijo, cobertos por um 
alvo guardanapo de linho bem engomado.

Conseguiu com uma vizinha uma garrafa térmica e na cidade 
enchera de café, na padaria de um português bonachão, que até 
ofereceu-lhe a oportunidade de pagar nos fins de semana, desde 
que ela comprasse só dele.

Escolhera um edifício de dez andares localizado na rua da 
praia. Tradicional por ser muito antigo. Eram ocupadas suas salas 
por escritórios de advogados, curso de informática, laboratórios e 
grande número de clínicas e consultórios médicos. Era um ponto 
ideal para esta modalidade de trabalho. Por ser muito antigo não 
abrigava nenhum tipo de bar ou restaurantes. Os seus elevadores 
bem diziam o tempo que fora construído. Pequenas antiguidades, 
portas de braço de metal, que produziam um ruído esquisito e 
perturbador. 

Onze horas do seu primeiro dia na nova atividade, estava feliz 
havia vendido os 40 salgadinhos que havia trazido e três garrafas 
de café. Desceu feliz, foi até a padaria e pagou seu Manoel. Logo 
após as 13 horas estava de volta em casa com o produto da venda.

Sorridente comemorava com a mãe, por mais de três horas 
contara sua experiência aos irmãos.
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No final da primeira semana, auxiliada por uma vizinha, 
mudara o corte de cabelo, dera uma alisada. Com a mãe comprara 
uma saia e uma camiseta nova no shopping.

Ganhara um avental rosa claro, curto, confeccionado por dona 
Rosita, para usar durante o tempo em que estivesse vendendo os 
salgadinhos. 

Na segunda-feira, ao entrar no edifício, fora saudada pelo 
ascensorista efusivamente, pois, estava muito bonita e diferente.

Seu nome de registro era Rosa, mas estava sendo chamada de 
Rosinha. Alguns fregueses em tom de brincadeira a chamavam de 
Rosinha dos salgadinhos, Rosinha do cafezinho.

Ela apenas ria com naturalidade. Realmente estava com outro 
visual.

Passou a ser conhecida por Rosinha, pois era humilde, 
agradável, risonha por natureza. Sobre sua face escura destacavam-
se duas covinhas laterais quando contraia os músculos ao rir.

Apesar dos 15 para 16 anos, tinha 1,68 de altura, corpo 
esguio, cintura fina, busto destacado e porte elegante. Tinha 
pose de modelo, pelas dimensões equilibradas de sua estrutura 
anatômica.

Além de ser uma linda morena, esteticamente era bonita de 
alma. Criatura atraente, educada que a todos seduzia.

Rosinha passou a ser cortejada por muitos. Desde o 
ascensorista até alguns funcionários dos escritórios.

Um advogado recém formado e estagiário, certa tarde a 
convidou para a noite jantarem juntos. Rosinha agradeceu e 
disse-lhe que sua mãe a esperava para ajudar no preparo dos 
salgadinhos do dia seguinte.

Rosinha vendo o progresso do seu trabalho honrado e ativo 
visitou outro prédio, a poucas quadras adiante e na parte da 
tarde após vender toda etapa do dia, servia cafezinho. Até quatro 
garrafas chegava distribuir de cafezinho em cafezinho.

Dois anos após, já bem experiente, ganhando o suficiente para 
auxiliar a mãe na criação dos irmãos, incentivada por um médico, 
que muito a admirava, pela sua alegria e ternura que a todos 
conquistava, voltara a estudar à noite.

Era uma jovem inteligente e com grande facilidade de 
aprender.
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Rosinha dos salgadinhos era por demais conhecida e apreciada 
pelos seus fregueses, resolvera expandir seus negócios. 

Num terceiro edifício, colocou sua irmã, dando-lhe todo o 
apoio.

Ao longo do tempo sofrera algumas agressões verbais por 
parte de outros vendedores que tentavam invadir seu espaço e se 
davam mal, porque nada conseguiam vender.

Uma certa manhã um branquelo, metido à besta, mais velho, 
a enfrentou com deboche, chamando-a de negra besta, boba e 
prepotente.

Viu-se obrigado a descer pela escada, às presas, após levar 
alguns sopapos de dois fregueses, funcionários do laboratório 
do 5° andar. Ainda ao descer no corredor do térreo foi recebido 
pelo ascensorista que com um pé no traseiro o fez testavilhar na 
calçada, sob a ameaça de levar uma surra se voltasse.

Realmente, Rosinha era amiga de todos e todos eram seus 
admiradores. Seguidamente era contemplada com roupas e 
sapatos usados.

Quando terminara o 2° grau e entrou no cursinho, o médico, 
que a incentivara, reuniu-se a outros e pagaram a mensalidade, 
durante todo o ano. O proprietário de um curso de informática 
ofereceu-lhe um curso básico de uma hora por dia.

Rosinha com 17 anos estava preparada para prestar exame 
para uma faculdade. Caso fosse aprovada com 18 anos poderia 
estar frequentando o primeiro ano.

Apesar dos inúmeros pretendentes nunca teve um 
namorado de verdade. Era humilde, mas muito séria e 
obediente aos princípios impostos pela mãe. Fazia parte 
de uma geração em profunda decadência moral. Onde tudo 
em questões de amizade era gerado pela idolatria sexual 
desvairada. Não tinha amigos fora dos locais que freqüentava, 
pois não tinha tempo disponível.

Os seus gestos de humildade eram manifestados com 
frequência. Nunca se importava com as atitudes dos inúmeros 
vendedores de salgadinhos e doces que penetravam nos seus 
redutos. Muitos até fazendo-lhe concorrência desleal, oferecendo 
preços menores que os seus. Mantinha-se serena, já que a escolha 
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era dos fregueses que bem a conheciam e não a trocavam por 
outro vendedor.

Rosinha levava tudo muito a sério. Cansou de entrar no 
edifício pela manhã e só deixá-lo, após as 20 horas quando o 
último médico saia.

À medida que o tempo passava, mais bonita a vendedora de 
salgadinhos ficava. Apresentava aspectos cada vez mais atrativos. 
Tinha uma conversa agradável e falava pouco e com muita 
discrição.

Certa tarde-noite fora ao laboratório do 5° andar para oferecer 
o último cafezinho, ao entrar encontrou um moço, sentado 
e ofereceu-lhe um cafezinho. O visitante aceitou. Acabaram 
conversando, até o momento que a porta do doutor se abriu.

Dr. Carlos veio ao encontro de Rosinha. Cumprimentou-a com 
alegria, bebeu um cafezinho e disse-lhe: – Este aqui é o Dr. Rufino, 
novo laboratorista que começará amanhã a trabalhar conosco. É 
mais um novo fregues.

Dr. Rufino, que já estava encantado com a beleza e delicadeza 
de Rosinha, levantou-se e dissera: – Já estávamos conversando e 
tomei um cafezinho muito gostoso.   

 –  Obrigado Rosinha, vamos voltar ao trabalho  – convidou o 
Dr. Rufino para entrar em seu gabinete.

Rosinha, também agradeceu a ambos e saiu. O início da 
conversa dos dois bioquímicos foi sobre a história de Rosinha. O 
Dr. Rufino que também era afro descendente disse:

– Há muito tempo não via uma negrinha tão simpática, 
acolhedora e alegre por natureza.

– É você tem razão. Confirmara Dr. Carlos.
Uma semana, mais tarde, Dr. Rufino encontrou, ao meio 

dia, Rosinha que deixava o prédio, após findar suas vendas. 
Conversaram animadamente, por algum tempo na calçada. 
Rosinha expôs sua dúvida sobre qual faculdade fazer. Acabara 
sendo orientada e convencida em prestar vestibular para o curso 
de farmácia.

Rosinha um tanto preocupada, pensativa, dirigiu-se ao edifício 
que a irmã atendia a fim de encontrá-la e seguirem juntas para 
casa. Durante o trajeto perdia-se no espaço do tempo e vinha-lhe 
a mente as palavras do Dr. Rufino.
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– Ele estava certo. A sua orientação era ótima e depois, estava 
convicta que poderia contar com o apoio do Dr. Carlos. Lembrou-
se do médico, Dr. Bueno, seu amigo que muito havia ajudado, das 
mais diferentes formas. No dia seguinte deveria visitá-lo e pedir-
lhe um parecer sob suas intenções de tentar o vestibular para 
farmácia-bioquímica. 

Por volta das 17 horas, já estavam em casa. Agora tudo mudara 
e melhorara. Eram três a produzir com bastante lucro. Rosinha 
buscara na mãe uma palavra decisória sobre seu futuro escolar. 
Dona Rosita tinha pouco conhecimento, apesar de muito firme 
em suas decisões, indicou-lhe que procurasse alguém no local de 
trabalho para poder atingir seus objetivos.

– Bom dia Dr. Bueno.
– Bom dia Rosinha. Como estás?
–  Muito bem. Respondeu com um vasto sorriso na face.
– Cedo já por aqui, pelo que vejo saíste de casa pela madrugada.
– É verdade doutor, eram cinco e quinze quando cheguei à 

estação com a mana. Estou aqui para falar com o senhor. Ouvir 
sua orientação, já que sempre fez a vez de meu pai, aconselhando-
me com segurança, cautela e bondosamente.

– Doutor Bueno! Estou indecisa quanto a que vestibular me 
escrever. Pretendo tentar a universidade federal, onde os cursos 
são gratuitos. Não teria condições de manter-me com o que ganho. 
Os  livros já são tão caros, mais roupa, uniforme, alimentação e 
não posso parar de trabalhar.

– O que tu pretendes? Desejas ou achas que tenhas aptidão?
–  O senhor sabe que pobre não tem escolha, e pouco pode 

dar créditos aos tais testes vocacionais. O cursinho aplicou uma 
bateria desses e o resultado acusou que posso seguir a área 
biológica.

– E por que não segues?
– Fui orientada pelo Dr. Rufino, novo laboratorista para me 

escrever para o curso de farmácia. O que me diz o senhor?
– Tu és quem deverá escolher, mas ao meu ver quem faz 

farmácia faz logo medicina. Se dependesse da minha palavra, do 
meu auxílio, colocaria em primeira opção medicina e segunda 
farmácia. Os dois são bons. Terás uma dignificante profissão. Em 
medicina terás algumas vantagens, logo após o término do curso e 
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a especialização, já não dependerás de emprego, para começares 
a trabalhar. Bastará abrir um consultório, ou alugar algumas 
horas juntamente com outros colegas, realizar alguns convênios e 
os clientes surgirão naturalmente.

Farmácia vai depender de um emprego ou abrir teu próprio 
laboratório o que não é simples para o recém formado.

Sempre respeitei os teus desejos. Deves pensar com carinho e 
decidir por conta própria.

– É doutor, o senhor tem razão. Vou ver o que f aço.
Em meados de janeiro, correra a notícia no velho edifício. A 

vendedora de salgadinhos vai ser doutora. Vejam aqui na relação 
da faculdade federal o seu nome. Alertava o ascensorista à porta 
do elevador. Rosa Maria Saraiva.

 – É a nossa querida Rosinha.
Era uma sexta-feira. Rosinha naquele dia mediante a notícia 

do Correio da Manhã, que cedo adquirira na padaria, resolveu 
ficar em casa. Sendo muito humilde ficou até encabulada de 
comparecer ao trabalho. Bem sabia quanto iriam procurá-la para 
conversar.

O Dr. Rufino ao percorrer a relação dos aprovados, apesar de 
ler o nome da Rosa ficara na dúvida, por não sabê-lo por completo. 
De imediato desceu pelas escadas em busca de quem o soubesse. 
Só foi ter uma confirmação, junto ao ascensorista. De tão feliz e 
orgulhoso voltara pela escada.

Ao amanhecer da segunda-feira, o repórter do mais 
importante jornal da capital, estava com um fotógrafo à espera 
da vendedora que havia sido aprovada em primeiro lugar para o 
curso de farmácia da Universidade Federal.  

O proprietário do cursinho havia fixado seu nome em letras 
garrafais à porta principal.

O jornalista tinha a incumbência de realizar uma entrevista com 
Rosinha, com exclusividade. Deveria indenizá-la generosamente 
pela prioridade. Naquela manhã, Rosinha resolvera deixar sua 
cota de venda com a irmã no prédio vizinho, até ela voltar. Ao 
chegar à porta do seu lugar de trabalho já foi recepcionada pelo 
espocar de flash. Ao ser interceptada pelo jornalista tentou voltar, 
correr, mas foi contida a ouvir a proposta que tinha para oferecer-
lhe. Pedira licença para falar primeiro com o incentivador. Subira 
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até o 6° andar protegida pelo ascensorista, seu antigo admirador 
e seguida pelo jornalista e o fotógrafo.

   O Dr. Bueno avisado pelo interfone, já estava à sua espera. 
Os acompanhantes ficaram no corredor. Após ser abraçada e 
cumprimentada alegremente pelo seu amigo relatou o fato das 
pretensões do jornal.

Fora aconselhada a aceitar qualquer proposta, muito 
constrangida e temerosa, pediu que o Dr. Bueno que fosse 
testemunha de sua entrevista.

A convite a equipe entrou no seu consultório. Ofereceram-na 
pela reportagem o equivalente a U$700. O Dr. Bueno propôs que 
o jornal também ajudasse na aquisição dos uniformes e material 
escolar para os dois primeiros anos. No meio da semana o contrato 
estava definido desse modo pelos interessados.

No domingo, logo após o término do carnaval, Rosinha era 
matéria de capa. De roupa nova e muito bem preparada pela 
equipe da TV que pertencia o jornal. O título, que ocupava o alto 
da primeira página, estampava - A vendedora de salgadinhos foi 
aprovada em primeiro lugar.

A repercussão foi grande. Recebera do Dr. Carlos o convite 
para trabalhar em regime de estágio, a partir do sexto mês do 
curso, em seu laboratório.

Rosinha nascera para ser humilde, apesar de ter mudado 
um pouco sua rotina, para poder frequentar as aulas, continuou 
a vender salgadinhos, duas vezes por semana. Aproveitou e 
trouxera sua terceira irmã para ocupar parte de seu horário.

O Dr. Bueno seu velho protetor ofereceu-lhe uma mensalidade 
para cobrir as despesas com as passagens e refeições na faculdade.

No início do sétimo mês de aula, entregou a responsabilidade 
dos demais dias a sua irmã e passara a trabalhar no laboratório, 
com um salário especial.

Rosinha mantinha sua seriedade, sua conduta e bem sabia se 
comportar diante das mais variadas situações. Até o momento, 
mesmo tendo que enfrentar as mais diferentes propostas de 
pretendentes. Algumas até indecorosas, nunca cedera. 

Comentava-se pelos corredores e o elevador era o foco de 
todas as conversas que o ascensorista era a sua grande paixão. 
Outros afirmavam que o médico solteirão e mais velho, seu 
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grande protetor, não perdia a oportunidade de cortejá-la, com 
muita discrição.

Na concepção de outros, Rosinha era o grande amor do Dr. 
Rufino, com quem agora trabalhava, diretamente.

Quatro anos se passaram. Rosinha e as irmãs haviam alugado 
um apartamento em um bairro da capital e instalado toda a 
família, com excelente conforto, em comparação com a vila onde 
nasceram e se criaram. Dr. Carlos seu patrão era o avalista. 

No ambiente do velho edifício, quase nada mudara. O 
ascensorista, já maduro e casado, tinha dois filhos. O porteiro 
morrera já aposentado. O elevador o mesmo. Antigo, barulhento. 
Ferro com ferro, continuava a parar no meio de andares quando o 
número de pessoas era maior que sua capacidade.   

Um botão, improvisado manualmente, ainda servia para 
interromper o facho de luz do sensor adaptado, não deixando a 
porta fechar quando chegava ao térreo.

Cinco anos após, Rosinha, tendo se diplomado em farmácia, 
recebia o certificado de Bioquímica, sob intensa emoção, 
acompanhada de toda a família mais o carinho dos seus queridos 
protetores.

Algumas surpresas inesperadas movimentavam os corredores 
do velho edifício da Rua da Praia.

A linda história feliz e exemplar da vendedora de salgadinhos, 
agora na plenitude dos seus belos 23 anos, doutora e laboratorista 
efetiva do rol dos funcionários do Dr. Carlos, estava em reprise. 
Era comentada de boca em boca, de sala em sala, do décimo andar 
ao térreo  tendo como canal de comunicação o velho elevador, que 
na última quinta-feira, a primeira hora da manhã, prendera por 
mais de duas horas alguns ocupantes entre o 5° e o 6° andar, até 
que o corpo de bombeiros conseguisse nivelá-lo.

O mesmo jornal que divulgara sua aprovação no vestibular 
encarregou-se de anunciar a sua formatura e não deixou de 
oferecer-lhe um bom cachê, pelo privilégio da reportagem, 
exclusiva.

Rosinha sabia guardar silêncio, mesmo sobre os mais 
importantes acontecimentos de sua vida íntima.

Nunca tivera namorado. Pelo menos que fosse do domínio 
público. Foi surpresa geral quando poucos dias após sua formatura 
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recebera proposta de casamento de um colega da turma, filho de 
um professor, que muito a admirava, pela humildade, abnegação, 
projeção cultural e profissional.

Com cautela e nobreza de caráter soube desculpar-se e 
superar o impacto.

Pelos corredores do velho edifício, os comentários corriam... 
E diziam alguns que a Dra. Rosinha estava de amores com o Dr. 
Bueno, seu abençoado protetor.

O ascensorista estava fora de concorrência. Rosinha calada, 
séria, caráter definido, bem sabia o que queria e tinha convicção 
sob o verdadeiro dono do seu amor e fiel depositário do seu 
coração.

Três meses após sua colação de grau, quando muitos já haviam 
esquecido sua história, mesmo que Rosinha fizesse parte rotineira 
do grupo efetivo dos que frequentavam os espaços do velho 
edifício e uma das usuárias do antigo elevador, surgira o mais 
movimentado alvoroço entre as populações interna (moradores, 
proprietários de salas, funcionários efetivos) e externa, a que 
vinha a serviço.

Naquela ditosa manhã, sob um sol de primavera florescente, 
o jornal matutino havia publicado em sua página central os 
proclames:

–  Casar-se-ão dia 20 de setembro o Dr. Rufino de Almeida 
Sobrinho com a Dra. Rosa Maria Saraiva e quem souber algo que 
impeça fale agora ou se cale para sempre.



170 Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

Nova Era

Há muito este meu amor inoculou
Nos núcleos do coração do teu sentimento,
Toda a beleza de cada momento
Que o nosso sublime tempo já andou.

O teu coração viveu. O meu amou...
Entrelaçados no mesmo pensamento,
Uniformes no mesmo movimento,
Nenhum, jamais desistiu ou se cansou.

Os desejos são unânimes... Felizes
E são do sucesso, as belas matrizes,
A florirem como rosas na primavera.

Cada dia se abre no alvorecer,
E teu amor não pára de florescer
E o meu não pára rumo à nova Era.

21/03/99



171Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

Retrato

Vejo no retrato. Figura retratada.
Uma imagem real que o tempo gravou.
Que tu não passavas de ingênua fada
Alegre... feliz... que o tempo conservou.

Revejo-te ao natural, modificada,
Hoje depois que muito já se passou.
Que és a mesma, apenas redesenhada
E conservas o jeito de quem sempre amou.

Foi com orgulho que olhei teu retrato.
Entendi que juntos nós envelhecemos
E que nossa existência correu de fato.

Pisamos espinhos... Fizemos histórias.
Caminhamos unidos e flores colhemos,
Consagrando as nossas boas vitórias. 

21/03/99
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Juntos sonhando

Quanto mais o tempo passa, sinto o laço
Da ternura, cada vez mais nós unindo.
– Esse pode até passar fingindo.
Tu alegre, feliz no meu regaço.

Olhando nem se nota qualquer espaço.
Não há vazio... Juntos vamos indo.
Eu contente... Tu mui amada sorrindo.
Vencendo as divergências passo a passo.

Esse tempo vai ficando esquecido
No silencio da distancia perdido
E nós vamos progredindo e amando.

É uma corrida feliz e com sabor:
– Tu vais refletindo a luz desse amor.
– Eu vou curtindo a paz,  juntos sonhando.

23/03/99
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Lágrimas de prata

Perco-me no silêncio
A olhar na distância
A chuva de prata
Que se debate cristalina
Na vidraça da janela.

São lágrimas do céu
A pingar gota a gota
Chorando no silêncio
Da penumbra da noite
Que se apagou do espaço.

Distraio-me de olhos detidos
Nessa miscigenação de cores
Que refletem no infinito,
Onde meus olhos olham
Contemplando esperanças.

De quando em quando, abro
A janela que me separa do mundo
Exponho minhas mãos fogosas
Querendo recolher gota a gota
Algumas chuvas de lágrimas

A brisa fresca da chuva
Penetra, avança sobre minha face
E beija-me alegre e fraterna.
Embriagando-me de mil ternuras
Envolvendo de afeto e carinho.
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Bandeira do Rio Grande

Olho a Bandeira do Rio Grande com ternura,
Fervilha no imo da alma com emoção.
Sentimentos que brotam do meu coração
Sob a energia de leal e sublime postura.

Nossa bandeira traduz a beleza pura
Dos ancestrais, dos Farrapos. Boa Geração,
Fortalecida na paz, na comunhão
Que anima nosso progresso, nossa cultura.

Tenho muito orgulho de nossa Bandeira!
Ao contemplá-la a tremular altaneira
Como símbolo maior de nossa querência.

Dizendo a toda gente: – És a alma do Gaúcho!
As glorias das façanhas. A pureza sem luxo,
Que impregna e ilumina nossa consciência.

          Semana Farroupilha- 17/09/2009
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Vida e luta

Creio na vida,
Creio na luta,
Creio na força do mar
Quebrando a pedra bruta.
No mais simples dos mortais, no mais imponente 
dos imortais, na plenitude da velhice, na meninice de 
uma criança brincando desnuda.
Creio na vida,
Creio na luta,
Creio na força do mar,
Quebrando a pedra bruta.
No aconchego do lar, no brilho do luar no pássaro a 
cantar, na beleza da vida de forma plena e pura.
Creio na vida,
Creio na luta,
Creio na força do mar
Quebrando a pedra bruta

MARCOS RAMOS CARVALHO

Sergipano de Itabaiana. Formou-se pela Faculdade 
de Ciências Médicas da UFS em 1979. Cirurgião 
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Sergipe. Foi Secretário de Saúde de Aracaju de 2007 
a 2010. É membro da Academia Sergipana de Medicina 
onde ocupa a Cadeira 30, que tem como Patrono o 
médico Octavio Penalva.
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Velho homem do campo

Do alto de sua sapiência,

Com seus cabelos brancos,

Um velho homem do campo estende a sua mão.

Fala da sua angustia,

Da sua vida de luta,

De como na vida pode ganhar o pão.

Assim, na senilitude

Diz com magnitude,

Filho ajude-me,

Sou um homem do campo,

Tenho os cabelos brancos,

Estou com os olhos em pranto

Deime-me as suas mãos.
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Saudade

Não tem remédio, não tem idade, 

Não há quem não sinta saudade.

Saudade que passou, saudade de quem viveu. 

Saudade é como uma flor

Brotou, cheirou e morreu.

Saudade é reviver uma forte emoção, 

A virtude, a glória um pedido de perdão.

Saudade é amor!

Uma lágrima que chora.

Saudade é a vida,

Que passou na memória.
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Piedade

Piedade, senhor, para os homens que tem fome e sede de poder.

Piedade, senhor, para os pais cujos filhos nunca viram nascer

Piedade, senhor, para as mulheres que usam seu corpo para 

ganhar o pão.

Piedade, senhor, para as crianças que nas calçadas estendem a 

mão.

Piedade, senhor, para os velhos que vivem sem proteção.

Piedade, senhor, piedade, para o lavrador

Piedade, senhor, piedade,

Para os que choram sem atenção.

Piedade, senhor, piedade, pelos doentes sem condição.

Piedade, senhor, piedade, para os que não têm amor no 

coração.

Piedade, piedade homens  sem proteção.
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Homens e nomes

Tem homens

Que tem fome.

Outros têm sede do poder.

Têm nomes,

Que são de homens

Que vivem para sofrer.

Têm homens

Que sem nome,

Fazem tanto por merecer.

Tem homens que com seu nome,

Sao fontes do saber.

Tem homens que na vida, vale a pena se conhecer, 

Outros,  esquecer
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Filhos errantes

Grupos intolerantes, 

Vozes dissonantes, 

Mundo hostil

Para que tanta arrogância? 

Falta de amor.

Independente de cor

E de raça,

Queremos comungar

Na mesma praça

Dizendo em alto e bom som:

Somos todos pequeninos,

Somos todos meninos,

Filhos de um mesmo Deus.

Stuttgard, Alemanha (1991)
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Existência

Quando eu nasci,

Vinícius escrevia o soneto da maioridade.

Quando cresci,

Senti em mim

O peso da responsabilidade.

Estava na maioridade

Nos meus 60 anos, se envelheci, 

Sinto o peso da minha existência.

Parece que o tempo não passou. 

O mundo tanto mudou... E 

Tudo foi ontem.    
                                                             
(abril de 2014) 



182 Vida - I Antologia da SOBRAMES Sergipe

Sergipe

Sergipe terra que tem beleza 
Como em nenhum outro lugar
É o coqueiro que balança
E nos acalanta ao luar

Tem o rio que passa no norte
É o São Francisco que vem ao Atlântico desaguar 
E cria a beleza do Cabeço
Fazendo a gente sonhar

A serra imponente no centro
O sol em Itabaiana a brilhar
A feira em Simão Dias, uma boiada a passar
Outro rio ao sul desaguar,
Levando as águas para o mar

É o petróleo que jorra
São laranjas no pomar
Tantas são as belezas 
Que não existem em outro lugar

Povo bom e hospitaleiro
Gente brava a trabalhar
Frutos nos cajueiros
Araras a cantar

Cravo rosa e jasmim
Encontramos em todo lugar
Aracaju e sua beleza
No encontro do rio com o mar

Sergipe povo guerreiro
Sergipe nossa terra
Nosso lar 
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33 anos, é natural de Brumado, município do sudoeste 
baiano. É graduada em Medicina pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz, com residência médica em 
Endocrinologia e Metabologia. Atualmente reside em 
Aracaju-SE, cidade esta que lhe cativou sorrateira e 
definitivamente. 

Escreveu seu primeiro poema aos 7 anos de idade. Após a adolescência, 
experimentou um hiato de mais de 15 anos distante dos versos (próprios ou de 
outrem), debruçada que esteve nos livros médicos, não menos interessantes, 
embora vazios de lirismo. Aos 31, num rompante de redescobertas, fez reviver sua 
centelha de poesia no mundo.

Perfil 

Cabe um pouco de tudo nas partes de mim

Cabe o todo de mim num tantinho do espaço

Cabe a mim ser inteira naquilo que posso

antes que a chama ceda em faíscas de fim.
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Do espelho

Quem é que me olha de dentro do espelho?

alguém que conserva algum traço de mim

mudaram as cores, as dores e os anos

feições do passado com rastros de fim

Que são esses olhos que não reconhecem

senão os registros dos filmes antigos?

que vêem-se estranhos dobrando-se em vincos

serão duas lupas do tempo perdido?

De onde vieram tamanhas mudanças?

dos dias, das lutas, deleites, delitos

trouxeram aflitos ponteiros de tempo

talharam na tez o correr das andanças

Nas sombras, nos gestos, sorrisos que dei

resgato pedaços que já foram meus

do que não é mais, aqui me despeço

e faço as pazes com quem me tornei.
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Deixa 

Deixa pairar no ar

assim vai viver mais

assim vai nos poupar

assim vai nos dar paz

Deixa, e se então voar

dê asas pra nunca mais

dê corda se for ficar

dê chance se for capaz.
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Anticorpo

Pra todo cansaço, um berço de sossego

a trégua, o aconchego

a terra onde a dor jaz

pra todo medo, a ousadia

pras labutas, calmaria

pros lamentos, vida em paz

Pra todo silêncio, um céu de cifras infindas

as mais loucas e as mais lindas

a tocar dentro de nós

pros esparsos, amiúde

pras metades, plenitude

pro impossível, a vez, a voz.
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Do amor e do abraço

Brasa, brisa, rima, ruína

Ri, rói, conforta, confronta

Afaga, afoga, faz laços, faz loucos

O amor, esse açoite de cerdas macias

essa corda que enforca abraçando aos poucos.
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Ferida 

Um rasgo lhe ulcera ardendo por dentro

mordaças nos gritos insanos de dor

um rastro de alma que sobra, alento

quem sabe do feno ainda brota uma flor

No lombo a carga lhe curva os ombros

os tombos levaram-lhe toda a esperança

da crença as cinzas, restaram escombros

quem sabe os tropeços transformem-se em dança

A dor argumenta - lhe tira o tédio

o preço que paga é fugaz, ela jura

quem sabe a doença é o próprio remédio

quem dera o veneno forjasse a cura.
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A cura

Houvesse analgesia pra alma

e eu sanava esse tormento 

Houvesse transplante de amores

e eu lhes dava endereço certo

Houvesse fios de razão

e eu amarrava em firme sutura

Houvesse nenhum coração

e eu achava, enfim, a cura. 
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Ensaio da partida 

Eu vi o fio da vida emaranhado em teus cabelos

qual algo que se agarra com medo de ir embora

Eu vi toda a esperança arrebentando feito onda

nas margens do teu peito, tempestade dentro e fora

Eu vi parar o tempo para ouvir o teu sussurro

um canto agoniado e dolorido de lamento

eu vi pelos teus olhos o vazio de outro mundo

levando o corpo frágil convulsivo em sofrimento

Eu vi que você via o quanto tinha de tristeza

na gente que assistia o teu ensaio da partida

E ali em tuas entranhas todo o vento fez-se brisa

levando o caos ao cais, em mares de leveza.
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Torrente

Muitas águas vão rolar até que as gotas virem mar

até que o tanto vire muito e seja sempre o mesmo tanto

até que o canto se eternize e, eternizado, seja mudo

até que tudo seja vida e nos instantes se engrandeça

até que o fruto dê semente e novo fruto dali cresça 

até que o fim desapareça e nada possa acabar

Muitas águas vão rolar 

pingando em gotas, tantas delas

todas juntas em torrente 

correnteza em que a gente 

há de se deixar levar. 
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Para quando eu for

Quando eu for pra nunca mais

deixarei por sobre a cama

travesseiro de lembranças

recomendarei aos anjos

toda a guarda e vigilância

deixarei o tempo aberto

pra que tudo seja paz

Quando eu for pra nunca mais

deixarei a mesa posta

prato feito e sobremesa

cama cheirando a perfume

lençol limpo, luz acesa

peito quente, sono leve

tudo que eu for capaz

Quando eu for, deixo remédio 

pra sarar antes que doa

na medida a dose certa

pra que seja eficaz

deixarei a porta aberta

pra entrar presença boa

pra fazer as minhas vezes

quando eu for pra nunca mais.
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