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Sobre o autor
Este fascinante Histórias de Minha História é um livro totalmente atípico na obra do Dr. Paulo Roberto Silveira. Sua experiência como escritor era até agora totalmente focada na literatura médica. No entanto, homem com uma história de vida riquíssima, Dr.
Paulo Silveira dedicou-se a escrever também crônicas e contos (na
verdade sem preocupar-se muito com este ou aquele estilo literário), que publicava sem maiores empenhos na Internet, apenas pelo
prazer de exercer sua vocação literária e partilhar com os leitores
as suas histórias pessoais — algumas emocionantes, outras engraçadas, outras ainda mesmo insólitas, mas todas interessantíssimas.
Médico formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia da
Universidade do Porto, Portugal, em 1975, renomado neurologista,
neurocirurgião e psiquiatra e psicoterapeuta, experiente médico
do trabalho, Dr. Paulo Roberto Silveira cumpriu seu período de
residência médica no Hospital Santo Antonio, também no Porto,
e tem servido por longos anos em alguns dos mais importantes
hospitais do Rio de Janeiro. Bacharel em direito, é também um dos
mais dedicados conhecedores do direito médico. Atualmente está
lotado no setor de Neurologia Forense do Instituto Médico Legal
Afrânio Peixoto, setor que chefiou entre 2004 e 2008, e dedica
seu tempo também ao seu consultório particular no Rio e à APAE
de Lambari, em Minas Gerais. Profere, frequentemente, palestras
em cursos de especialização em perícias cíveis e criminais, e atua
como perito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e na Primeira
Secção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.
Sua experiência com a escrita não é de hoje. Já há muitos
anos, o Dr. Paulo Roberto Silveira tem publicado artigos médi-

cos na Internet e em revistas especializadas, e mais recentemente
escreveu três livros de peso: Fundamentos da Medicina Legal, Fundamentos da Neurologia e Fundamentos da Psiquiatria, todos os três
pela Editora Lumen Juris. E já está tomando notas para elaborar
mais obras na literatura médica.
No entanto, ao tomar conhecimento de sua extraordinária habilidade em contar histórias — histórias reais, vividas aqui e ali, em
sua trajetória pessoal — a Lumen Juris percebeu o quanto seria injusto privar o público do lado literário contista, do perfil cronista e das
cativantes histórias vividas pelo autor, tanto em sua infância, quando
na sua adolescência, na vida acadêmica e no dia a dia profissional e
familiar. Histórias que ele conta com emoção, bom-humor e a mente
aberta que caracteriza o verdeiro homem de ciência que ele é.
Assim nasceu o livro Histórias da Minha História, que serve
de testemunho da riqueza da vida do Dr. Paulo Silveira, e de veículo para a sua habilidade em contar as mais encantadoras histórias, por meio de uma literatura da melhor qualidade.
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Prefácio
Cinthia Robert1
Foi com o maior prazer que mais uma vez prefacio uma obra
do escritor, médico, advogado, amigo e Comendador – tornando-se assim um dos meus pares – Dr Paulo Roberto Silveira.
Esse livro Histórias da minha História, cuja elaboração do
conteúdo acompanhei durante alguns anos não representa apenas a outra face do escritor. Aquele que provoca o lúdico e traz
recordações de nossa infância. Sua leitura é leve, agradável e nos
leva a pensar no velho ditado (que no caso da obra não se aplica) quem faz um conto aumenta um ponto, já que Paulo Roberto,
não aumentou pontos, mas retirou alguns de sua vasta obra de
literatura, para que o leitor tomasse gosto pelas trapalhadas do
médico. Paulo Roberto, desde sua entrada na adolescência, pela
grande técnica, grande força e porte físico , ao se tornar campeão
Fluminense Juvenil de Judô no Campeonato Fluminense de Judô
Juvenil categoria peso pesado, realizado em Volta Redonda Estado
do Rio no Estádio do Recreio do Trabalhador em Volta Redonda,
em 06 de março de 1966, aos 17 anos , sendo convocado para o
Campeonato Brasileiro de Judô, Juvenil , em 19 de junho de 1966
, passando de faixa amarela a faixa verde , e seu professor de educação física que era também professor de matemática no antigo
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Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Artista Plástica, Escritora, Dr
Honoris Causa e Comendadora pela outorga dos títulos pela ABD – Associação
Brasileira de Desenho e Artes Visuais , organização sem fins lucrativos e fundada
em 1945, onde exerce o cargo de Diretora de Intercâmbio Nacional e Internacional,
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ginasial no Colégio Macedo Soares, Prof Carlos Alberto Imblugia,
lhe estigmatizou com a alcunha de Sansão, herói bíblico do livro
dos Juízes, dotado de grande força e poder; ao se sagrar Bicampeão
Fluminense de Judô Juvenil categoria peso pesado em Magé, Estado do Rio de Janeiro, em 16 de março de 1967 aos 18 anos, quando
recebeu a faixa marrom sendo novamente convocado para participar do Campeonato Brasileiro de Judô Juvenil, em junho de 1967,
quando ficou em quarto lugar, consagrou o apelido que é reconhecido e lembrado ate hoje , como o Sansão branco de Volta Redonda,
já que havia naquela época o Leandro, atleta da Gama Filho, que
é mulato, conhecido como Sansão preto do Rio de Janeiro, e nesse
mesmo ano em dezembro de 1967 foi promovido, a faixa preta de
Judô (Sho Dan) título que lhe foi muito útil pois ao chegar para
Estudar Medicina na Universidade do Porto em Portugal, passou a
ser o professor de Judô no Centro Desportivo da Universidade do
Porto de 1969 a 1975 quando retornou ao Brasil médico formado
aos 26 anos. Para o sentimento de admiração e orgulho de seus
pais e irmãos e sobrinhas.
É no carnaval que se inspira para escrever uma de suas mais
lindas histórias, a meu critério, pois quando a li, pela primeira vez,
há algum tempo, Mistério na terça feira gorda.
Assim é Paulo Roberto e assim é sua obra, que traz ao leitor
que se tornará voraz, mas que se empolgará com Histórias da minha história – Algumas lembranças de uma vida inteira- , a quem
tenho o maior orgulho de prefaciar.
Desejo a todos uma boa leitura e ao nosso querido Comendador, que continue sua jornada literária.
Que Deus nos ilumine a todos.
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Introdução
Um livro que fiquei devendo
a meus leitores

Este livro já estava na fila há muito tempo. Mas nunca me
esqueci dele! Dedicado a escrever sobre medicina, tenho publicado
muitos artigos e vários livros nessa área, enquanto preparo outros,
para lançar pouco mais adiante, na medida em que minhas atividades profissionais e meus estudos de aperfeiçoamento me permitam.
De modo que esse outro lado do escritor que sou — o lado literário
contista, cronista — foi um pouco colocado na reserva, por assim
dizer, aguardando pelo momento apropriado para ser compartilhado com os meus leitores. Mas não foi possível adiar mais. Muita
gente tem cobrado este livro — inclusive muitos dos mais fiéis leitores de minhas obras dedicadas à medicina — e insistido para que
ele viesse, finalmente, à luz do dia. Até que percebi que havia chegado a hora e finalizei aquilo que, até aqui, estava apenas esboçado.
Trata-se de histórias do dia a dia — um pouco crônicas, um
pouco contos (não me preocupo muito em me encaixar nesta ou
naquela modalidade literária em particular...) — coisas que vivi,
ou escutei maravilhado da parte daqueles que as viveram, que
me ajudam a construir e aprimorar a pessoa que sou e o médico
no qual me tornei, e que também está em constante construção,
em permanente aperfeiçoamento. Aliás, algumas dessas histórias
aconteceram no meu ambiente de trabalho, como profissional da
medicina. Mas há outras, ligadas ao meu período de formação, na
3
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Universidade do Porto, ao meu dia a dia como médico — mas não
necessariamente nos consultórios — e mesmo muito antes disso
tudo, ainda na época do ginásio, ou pouco depois.
Embora algumas dessas histórias venham em ordem cronológica, a cronologia não foi realmente a minha principal preocupação. As narrativas se sucedem livremente, ao sabor de minhas
lembranças, e acredito que o que elas representam de essencial
transcende tempo e espaço.
Enfim, são histórias bem variadas em sua vocação. Umas
engraçadas, outras comoventes, outras, ainda, insólitas, sugerindo
que o imponderável pode estar mais próximo de nós do que costumamos imaginar.
Espero que essas histórias agradem a meus leitores e que toquem principalmente seus corações. Porque foi com o coração que
elas foram vividas e escritas.

4

A boa noticia do plantão
Na passagem do plantão, o relatório do colega que você está
rendendo sempre traz informações detalhadas, para a gente se localizar bem. Nem sempre são boas notícias, porque a rotina nos hospitais públicos é sempre difícil. No Hospital Estadual Getúlio Vargas,
na zona norte do Rio de Janeiro, meus plantões eram sempre aos
domingos — das 20h às 8h da segunda-feira — e às quintas-feiras,
das 8h às 20h. E quando cheguei, pela manhã, àquele plantão das
quintas, o cenário não era dos mais fáceis. Eu seria, como de hábito,
o único médico do staff na especialidade de neurocirugia. Até aí,
tudo bem, eu já estava acostumado com aquilo, mas naquela manhã
meu colega João Batista, que chamávamos Janjão, estava particularmente ansioso em me passar a bola. Além de ser o neurocirurgião de
plantão, ele era o substituto do chefe de equipe, que estava de férias.
— Aí, Paulão — disse-me, acelerado e esgotado — a situação
hoje está muito complicada pra gente. De uma leva só, ganhamos,
entre homens, mulheres e crianças, uns 35 politraumatizados, de
um acidente terrível entre uma carreta e um ônibus, na Av. Brasil.
Alguns, inclusive tiveram de ser entubados. Os cirurgiões já examinaram e falaram que é tudo contigo, brow!
Poxa, quem se sentiu traumatizado ali fui eu! Mal chego e já tem
tanta gente acidentada! E eu o único neurocirurgião naquele plantão!
— É, meu querido, sobrou pra você. Aproveite e leve de bônus
também dois baleados no crânio. Um PM e um traficante. Aliás, se eu
fosse você transferia esse aí para o Souza Aguiar, ou qualquer outro lugar onde possa contar com uma escolta armada e muito bem armada,
porque não temos segurança, nem posto policial aqui no Getúlio Vargas!
Que ótimo! Pelo jeito um plantão não ia resolver, eu teria
de morar um tempo aqui no hospital! “Mas tem mais!”, entregou
5
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Janjão. E desfiou um rosário surreal de eventos absurdos, que iam
desde dois traumatismos cranioencefálicos, na sala das mulheres
(cirurgia certa e urgente!), até uma acadêmica em franco despautério, vinda diretamente do Hospital da Posse, de Nova Iguaçú, trazendo uma criança com cefaleia, rigidez de nuca, vômitos em jato
e o escambau, e em opistótono contínuo, numa meningite brava,
meningogócica altamente contaminadora, para eu puncionar e dar
destino, já que o Hospital de São Sebastião, especializado em doenças infectocontagiosas, prestes a fechar, obviamente não oferecia
condições de atendimento, muito menos com os seus médicos em
greve. Recheando esse quadro privilegiado do caos, a anestesista
do plantão dele já tinha ido embora, estressadíssima, e o do meu
plantão nem havia ainda dado sinal de vida. Além disso, haviam
acabado as roupas do centro cirúrgico, a gaze, o esparadrapo, a
dipirona, e tanto o aparelho de raios X como o tomógrafo estavam
quebrados. Interrompi sem cerimônia aquele relatório bizarro:
— Tá de bom tamanho, Janjão, chega! Você não tem pelo
menos uma, uma única boa notícia, nesse plantão, para me aliviar
desse circo de horrores não?
Ele desanuviou por um instante aquele semblante carregado,
tenso, e sorriu como um menino.
— Claro que tenho. Sabe a Francimeire, aquela enfermeira
novinha, lourinha de 19 aninhos, cara de anjo e corpaço de sonho? Aquela de quem você disse que se casaria com ela, e até já
jogou um charme pra você?...
Meu deus, aquilo tudo no meu plantão! Um anjo do Paraíso
me salvando daquele inferno todo! Não quis arriscar nada, preferi
que João me desse a notícia completa.
— Aquela coisa de louco? Claro que sei, Janjão! O que tem ela?
E ele, orgulhoso:
— Pois é. Tô comendo...
Putz...ninguém merece...
6

Vigarista velha guarda
Certo dia — em atividade intensa como médico neurocirurgião do staff, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de
Janeiro, deparei, no centro cirúrgico, com um paciente baleado
na coluna lombar, durante confronto entre a PM e traficantes,
na Vila Aliança, uma parte de Bangu que é quase um bairro e é
considerado hoje uma favela. Logo ao chegar, fui informado, pelo
anestesista de plantão, de que o paciente estava fazendo o maior
quiproquó e não aceitava deixar-se anestesiar sem antes conversar
com o neurocirurgião. O colega notificou-me que ele não era nem
um policial militar, nem um dos traficantes envolvidos no tiroteio.
— Então é um morador da favela — comentei — mais um
trabalhador inocente que pagou o pato sem ter nada a ver com ele...
— Não, Paulo — disse o anestesista — não é polícia, nem
bandido, mas também não chega a ser um inocente.
Fiquei sem entender aquilo, mas ele me explicou prontamente que o baleado era um famoso batedor de carteiras, um ladrão
à moda antiga, verdadeiro artista que se especializara à perfeição,
tanto na punga, como na habilidade única de driblar a polícia. De
modo que nunca era preso. Ele não morava na Vila Aliança — residia no centro da cidade — mas havia sido criado no local, tinha
muitos amigos por lá e circulava com frequência na comunidade.
— O infeliz estava de passagem, para uma confraternização,
quando estourou a fuzilaria e sobrou pra ele, completou meu colega.
Fui lá no centro cirúrgico conversar com o paciente e tentar
acalmá-lo. Fiquei surpreso ao topar com a figura. Não era um jovem delinquente, como eu esperava, mas um senhor, que depois
eu soube estar com alguma coisa em torno dos 60 anos de idade.
7
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Isso em parte explicava as suas habilidades incomuns para os dias
de hoje. Era de uma outra geração de ladrões. Quando ele me viu
entrar, começou a chorar como uma criança.
— Por favor, doutor — soluçava ele — eu sei que sou marginal, mas tenho direito à vida, como todo mundo!
— Claro que tem — procurei acalmá-lo — mas não se aflija!
Ele aumentou o chororô.
— Nunca fiz nada de mal a ninguém, doutor! Nunca usei
de violência para praticar a arte! Não roubo de pobres, nem de
criança ou velhinhos, não me deixe ficar pelo caminho, doutor!
Aproximei-me um pouco mais e falei-lhe o mais amigavelmente possível que o risco de vida dele não era assim tão alto, que
nesse particular o pior havia passado, e o seu risco real era de natureza neurológica, mas que ele estava em boas mão. A equipe era excelente e nós o operaríamos com o melhor de nossas possibilidades.
— Mas é isso, doutor — disse, enquanto tentava enxugar as
lágrimas — eu não quero virar um inútil!
Com todos os dedos da mão, apontou aflitíssimo a área genital:
— Eu tô ficando velho, mais nisso aí eu tô em forma, doutor!
Ele nunca nega fogo! Não deixe que ele seja aposentado pela operação. Se for preciso, deixa a bala aí na minha espinha pra que eu
morra logo e acabe com esse sofrimento!
E gritando, descontrolado:
— Por favor, doutor! Não me cape! Não me cape, doutor,
não me cape!
__________________
A operação correu muito bem e eu o acompanhei o quanto pude. Até que ele teve alta e desapareceu. Nunca mais ouvi
falar dele.
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Anos depois, ao chegar no meu plantão, no Instituto Médico
Legal Afrânio Peixoto, numa segunda-feira (a essas alturas eu era
também perito legista concursado) , me passaram uma solicitação
de visita domiciliar ( um exame muito raro) de um neurologista forense, da parte do delegado da área. O pedido insistia para que, o
mais rapidamente possível, fosse emitido o exame subsidiário neurológico para complementar um auto de exame de corpo de delito
efetuado pelo perito legista de Campo Grande. O local era nada
mais nada menos do que a favela Vila Aliança, que continuava
sua escala acelerada de violência... Eu não tinha a mínima vontade de ir lá, mas fazer o que? Na polícia, mandou tem que fazer...
Inda mais ordem de delegado de policia, que é ordem para não ser
discutida, mas para ser cumprida, o mais rápido possível sem meu
pé me dói ou vem cá minha nega. Então lá fui eu.
Meu irmão, o lugar era tão barra pesada que foram destacados dois policiais fortemente armados para esse deslocamento,
mesmo a gente indo de carro placa fria, sem identificar nada que
nos ligasse à polícia, ou à justiça. E com o endereço em mãos,
fomos pela Avenida Brasil afora, tomamos no final a direção de
Campo Grande, e nos dirigimos ao endereço da visita dentro da
Vila Aliança. Os nervos à flor da pele, olhando para tudo que é
lado, a gente ia rodando, quando, de repente, nos demos conta de
que estávamos perdidos. Ali era tudo igual! Ruelas, pessoas, caminhos, vielas, e tome quebra-molas (cuidado com o carro!)... Até
que chegamos a um lugar que parecia uma pracinha e uns garotos
mal-encarados vieram falar conosco. Gelei... Por mais que o carro
estivesse descaracterizado, perito, meu bom, é polícia, e polícia é a
categoria profissional menos apreciada naquelas paragens.
— Aí, tio — disse um deles, mais insolente (tocou a pistola
que só então lhe vi cravada no calção) — diz aí, vai pra onde?
Fazer o que, agora? Tentei ser evasivo:

9
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— Sou médico, meu filho, vim fazer um exame de emergência aqui.
Ele me olhou, muito desconfiado:
— O senhor é da associação, doutor? Ou é padre?
Insisti que era médico, mas ele não parecia satisfeito, e começou a falar alto, com a mão na arma. Vi que aquilo não ia acabar
bem, e fiquei muito assustado. Até que um senhor baixinho e magro se meteu na conversa:
— Rapalá, moleque, isso aí é gente boa!
E olhando para mim, com um sorrisão, perguntou:
— O senhor não tá me reconhecendo não, doutor?
Os dois moleques entreolharam-se e hesitaram um pouco.
Mas relaxaram e saíram dali, aparentemente satisfeitos. O homem
aproximou-se mais e me falou baixinho:
— Não moro aqui, nem sou do movimento, doutor, mas tenho a maior moral, tenho prestigio.
Olhou em torno, como que para verificar se a área estava
limpa, e voltou a falar em tom normal.
— Mas não tá me reconhecendo não?
Eu o olhava, confuso. A fisionomia não me era estranha,
mas eu realmente não conseguia atinar quem fosse. Ele parecia se
divertir com aquilo:
— Hospital Getúlio Vargas...uma bala na espinha...Reconheceu não?
Aquilo me bateu como um raio. Claro que reconheci! Era
o vigarista velha guarda, que mais temia ficar impotente do que
perder a vida.
— Você está muito bem, rapaz! Aparentemente nenhuma
sequela! Está muito bem mesmo!
— Tô sim, doutor, tô ótimo, mas ele tá espetacular!
De saída, não entendi a quem ele se referia...
— Ele quem, rapaz?
10
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E o figuraça, apontando entusiasmado a genitália:
— Ele! É um milagre, doutor! Ele tá vivo, doutor, tá vivo e
funcionando!

11

A sala dos passos perdidos
Esta aconteceu na sala dos passos perdidos do Hospital Estadual
Getúlio Vargas. Sala dos passos perdidos é uma expressão utilizada
pela maçonaria, mas que foi copiada do parlamento inglês, onde
havia uma antecâmara na qual o cidadão esperava ser atendido e
aguardava pelas decisões dos despachos relativos a assuntos de seu
interesse, às vezes recebendo más notícias. Normalmente a ansiedade fazia com que os peticionários ficassem andando sem destino, de
um lado para o outro, preocupados ou ansiosos. Daí qualificação de
passos perdidos. Eram passos que não levavam a lugar nenhum
Ali, no Hospital Getúlio Vargas, para quebrar a tensão, e de
pura brincadeira, batizamos com este nome um corredor que ficava estrategicamente localizado entre as três salas de atendimento
de emergência do Hospital: a das crianças, a dos homens e a das
mulheres, tendo ao fundo a sala de repouso, onde os pacientes
ficavam às vezes dias aguardando vaga nas enfermarias, nos andares superiores , pois a emergências ficava localizada no andar
térreo. Era ali a nossa sala dos passos perdidos, onde às vezes aguardávamos pelo inesperado, durante o plantão de emergência, no
qual tudo pode acontecer a qualquer momento. E o fazíamos num
papo animado e descontraído, para aliviar a tensão e estarmos
prontos para qualquer acontecimento.
Certa vez, durante um desses tensos intervalos na nossa
sala dos passos perdidos, estávamos eu e um grupo de especialistas
jogando conversa fora, num, papo animado e descontraído, para
relaxar um pouco, quando de repente um homem destacou-se
daquele mundo de gente que circulava no Getúlio Vargas. Aparentava ter algo em torno dos 35 anos de idade, lúcido, tranquilo,
13
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orientando-se com marcha neurológica atípica, e dirigiu-se decidido a nosso grupo:
— Bom dia! Qual dos senhores é o Dr Paulo Roberto Silveira, o neurocirurgião da equipe?
Mais que depressa me apresentei!
— Sou eu, meu senhor — apresentei-me. E com uma pontinha de vaidade perguntei:
— O senhor, por acaso, é algum paciente que eu operei?
— Não senhor doutor — retrucou o bom homem — eu sou
aquele paciente cujo caso, apesar de grave, e de os médicos das outras equipes insistirem que era de operação , o senhor afirmou, resoluto, que não era cirúrgico. Que seria resolvido com o tratamento
medicamentoso adequado, que o senhor mesmo me prescreveria!
Eu me lembrava dele. Havia sido objeto de uma polêmica,
na qual fiquei em minoria, justamente por ter a certeza de que ele
não precisava e nem deveria ser operado. Mas ganhei a discussão e
agora ele parecia ser a prova viva de que eu estava certo. Mas era
preciso me certificar daquilo antes.
— Sim, meu senhor, eu me lembro! E como o senhor está?
— Estou ótimo! Segui certinho o tratamento que o senhor me
recomendou, tomei todos os remédios que o senhor receitou e fiquei bom. Vim aqui só para o senhor ver que tinha razão, que estou
curado! Vim para agradecê-lo, Doutor! Muito obrigado, e que Deus
conserve a sua competência, inteligência e dedicação aos pacientes!
Dito isto, ele apertou bem forte a minha mão, sacudindo-a
efusivamente, e foi embora.
Ficou aquele silêncio quase sepulcral na sala dos passos perdidos, quebrado apenas pelo burburinho cotidiano do Hospital. Interrompi aquela calmaria simulando impertinência, e num gesto
caricatamente presunçoso, poli as unhas na roupa, o olhar “perdido no infinito”, e mandei essa:
— É... quem sabe das coisas se antecipa aos problemas...
14
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Ficaram todos me olhando sem saber como me dar um troco.
Mas um deles resolveu rapidamente o problema:
— Só podia mesmo ser um doente que o Paulão não operou!
Todo mundo que ele opera ou morre, ou fica troncho ou maluco...
Mentira. Pura implicância. E olhem que ali na sala dos passos
perdidos eram todos meus amigos, hein...com amigos assim, não se
precisa de inimigos.

O autor, no pátio do Hospital São João — hospital da Universidade do Porto
— em novembro de 1969, aos 20 anos de idade, recém-chegado a Portugal,
onde cursava o primeiro ano de medicina, na mesma Universidade.
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No primeiro ano de medicina, em março de 1970, aos 21 anos, Paulo Roberto
Silveira na Avenida dos Aliados, no centro da cidade do Porto, em Portugal.

Uma rosa branca
o mais verdadeiro
agradecimento pela vida

Nunca fui homem de me apegar a objetos, de guardar coisas
velhas (às vezes passando uma vida inteira sem saber onde elas
estão guardadas!), de ficar constrangido em jogar fora peças ou
utensílios que não já não me servem mais, ou perderam o sentido na atual fase de minha existência. Mas há exceções. Algumas
delas quase insignificantes, materialmente falando, sem o valor
pecuniário que se poderia atribuir a uma joia, por exemplo, a um
livro raro, um sofisticado aparelho eletrônico, ou a uma obra de
arte. São pequenos objetos, simples, alguns mesmo frágeis, sem duração garantida, mas aos quais torna-se impossível atribuir qualquer valor concreto, uma vez que só o sentimento, o coração pode
avaliá-los - e não é como médico que falo aqui, ao citar o coração...
Objetos que nem sempre são lembranças, eles próprios, mas são
elementos que me lembram de momentos fundamentais em minha vida, e não me deixam esquecer alguns valores fundamentais
para mim. E por que escrevo sobre eles, aqui e agora? Não sei, mas
talvez seja pelo fato de ter-me deparado, há dias, com um deles,
casualmente, ao procurar por um texto médico importante, que
eu desejava consultar. Mas deixe-me contar o começo disto tudo.
É uma história simples, singela, que até hoje me comove, e talvez
emocione apenas a mim. Mas que resolvi compartilhar com meus
leitores assim mesmo. Talvez alguns de vocês consigam tocar, mesmo que de leve, o quanto isto significa de essencial para mim.
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Certa manhã, nos idos de 1979, ao chegar para mais um plantão, como neurocirugião do staff titular de todas as quintas-feiras,
das 8h às 20h (e também aos domingos, das 20h às 8h), num dos
maiores hospitais de emergência na zona norte do Rio de Janeiro,
o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, realizei as visitas
de praxe, nas abarrotadas salas de atendimento. A visita sempre
acontecia primeiro pela sala das crianças, logo a seguir pela das
mulheres e dos homens, e depois, na mesma ordem de pacientes,
pelas enfermarias. Uma mui jovem paciente, que chamarei aqui
por RK), nos braços de uma mulher muito aflita, chamou- me particularmente a atenção. Procurei me inteirar do que havias acontecido, e logo soube: menor, três aninhos de idade, com história
de estado febril, vinha no colo da mãe (erradamente assentada no
banco dianteiro do automóvel, dirigido pelo pai), quando, na Av.
Brasil, junto à linha divisória de ônibus, um tijolo delimitador,
projetado pelo pneu traseiro de veículo não identificado, atingiu
como uma bala o vidro dianteiro e explodiu na região frontal esquerda da criança. Examinando a pequena, constatei a gravidade
do caso. Uma ferida impunha-se, com perda de massa encefálica,
coma profundo, pupilas midriáticas e fixas, reflexos osteotendinoso em descerebração, reflexo cutâneo plantar com sinal de Babinski bilateral, indicando grave sofrimento cerebral. A decisão
foi encaminhá-la imediatamente ao centro cirúrgico, no qual deu
entrada às 8h20. Feitas a homeostasia e a limpeza mecânica na
área do afundamento frontal, craniectomia e lobectometia frontal esquerda, foi retirada uma porção tendínea do joelho direito,
denominada fascia lata, com auxilio do cirurgião geral, que foi cuidadosamente suturada no lugar da extensa porção da meninge uma espécie de membrana que envolve o cérebro - procedimento
este denominado de meningeoplastia. A cirurgia durou cerca de
oito horas, e terminou com a pequena paciente removida para o
Centro de Tratamento Intensivo. No final do plantão, ao ser exa18
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minada, os reflexos neurológicos e os das funções vitais haviam
melhorado bem, mas a criança continuava em coma.
No plantão seguinte , domingo à noite, eu soube que, por
ter um plano de saúde, a menininha fora removido para um outro
hospital, liberando assim um precioso leito hospitalar para quem
dele fosse necessitar.
Passaram-se cerca de dois meses, e por coincidência, também
num plantão da manhã de quinta-feira, fui chamado para atender a
sala de crianças. Lá chegando, deparo-me com a pequena RK, agora
totalmente recuperada, com um pequeno curativo na região frontal,
e toda vestida de branco. Trazia uma rosa branca em suas mãozinhas,
e veio correndo ao meu encontro, atirando-se nos meus braços. Com
um lindo sorriso, e num gesto gracioso, ofereceu-me a rosa branca que
trazia, enquanto me dizia, com aquele fiozinho agudo de voz:
— Obrigada, dotô!
Fiquei paralisado, enquanto recebia a rosa branca daquelas
mãozinhas ainda tão jovens, e enquanto disfarçava uma lágrima teimosa e inconveniente que me aflorava aos olhos, balbuciei
como pude um débil “de nada, meu amor”.
RK foi atendida no meu consultório particular por anos a fio,
por iniciativa dos pais, que me enviavam uma foto dela por ano, uma
a cada aniversário, até que ela atingisse a idade adulta. Hoje totalmente recuperada, casou-se e teve filhos. Formou-se e é professora
em educação física, bailarina e professora de balé. Mantenho com
carinho um pequeno álbum, com as fotos que me foram enviadas ,
mas não sei onde ele está hoje. Guardei essa história nos recessos da
memória, e embora ela sempre me tocasse o coração, aos poucos aquilo esmaeceu, como talvez estejam esmaecidas as fotos, que guardei em
algum lugar, e ficou quase que como uma referência remota.
Há alguns dias, no entanto, ao abrir um velho de medicina,
para fazer uma consulta e estudar algumas comparações teóricas,
encontrei a rosa branca com que RK me presenteou naquela ma19
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nhã. Aquilo foi quase um choque para mim. Um choque positivo,
emocionante, mas efetivamente (e quase fisicamente) um choque.
Todo aquele drama, aquele sofrimento, nossa luta para salvar a
garotinha e resguardar o seu bem-estar, desfilaram em incrível
velocidade diante dos olhos de minha mente, finalizando com a
menininha me olhando nos olhos, emocionada, ela também, e me
entregando aquela flor ainda fresca e soberanamente linda. Agora
ela estava seca e amarelecida, amassada pelo peso das páginas,
mas de alguma forma ainda emanava vida, energia e uma alegria
que parecem permanecer para sempre, indiferente à ruína material que a consumiria um dia, assim como a tudo, inclusive a mim
próprio. Mas aquilo que dela emanava, não apenas a transcendia e permanecia impassível, diante da marcha do tempo, como
remetia-me a mim mesmo, à minha vida inteira e à minha escolha
pela medicina, como que lembrando-me do essencial, invisível aos
olhos, às vezes inexprimível, mas presidindo sem reservas a minha
vocação de médico, e soando como uma promessa que me garantia, silenciosamente, que se quase tudo é provisório, passageiro,
alguma coisa, uma essência, um sentido, sobrevive ao transitório,
e imponderavelmente, permanece.
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O trabalho delicado do neurocirurgião Paulo Roberto Silveira, aqui representado num dos plantões da Equipe Flavio Novaes, do Hospital Estadual Getúlio
Vargas. Foi numa dessas lutas que Paulo conquistou, como prêmio
e agradecimento, a linda rosa branca que guarda até hoje, como um
de seus mais raros epreciosos tesouros.
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Cafungada no cangote
Isto aconteceu ali por 1969, comecinho de novembro. Eu estava com 19 anos de idade e preparava-me para viajar para Portugal, onde iria fazer a faculdade de medicina, na prestigiosa Universidade do Porto. Tudo preparado, em contagem regressiva para
o embarque, reserva no tradicional navio Eugênio C, camarote
para seis (era o que o meu dinheiro dava!), e um acontecimento imprevisto interrompeu meu enlevo. Era o Sr. Manuel, dono
da agência de viagens Marear, responsável pela emissão de minha
passagem, que me avisou com a maior naturalidade que pôde, de
que meu passaporte tinha “um probleminha”, e estava retido no
Departamento de Ordem Política e Social, o temido DOPS. Aquele
mesmo, de triste memória, que ficava na Rua da Relação, no Rio
de Janeiro, a sede considerada por muita gente como a “sucursal
do inferno’. O famigerado AI 5 tinha poucos meses de vida, e fazia sobre todos nós uma sombra terrível, piorando em muito uma
situação que já era preocupante. E minha partida para Portugal estava marcada para a semana seguinte, na quinta-feira! Não tinha
remédio senão embarcar rapidamente para o Rio e ir ao DOPS
esclarecer o que, com certeza, não passaria de um mal-entendido.
E era mesmo! Um homônimo meu, Paulo Roberto Silveira,
era intensamente procurado pela polícia política, acusado de assaltos a bancos e atos terroristas. Mas meu sinistro xará era um
homem de 50 anos de idade, e o delegado advertiu duramente seus
comandados sobre o erro:
— Vocês são umas bestas mesmo! Não conseguem distinguir
um cara perigoso, de 50 anos, sobre quem há farta informação em
nossos arquivos, de um garoto babaca de 19?
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Francamente, não gostei daquele elogio. Mas valeu a pena,
porque saí dali muito mais rapidamente do que imaginava, com
um pedido de desculpas e o meu passaporte na mão. No eu retorno
a Volta Redonda, encontrei todo mundo me esperando, aliviados
com o resultado daquela confusão toda. Mas agora eu tinha uma
nova dívida pra saldar. Não mais com o DOPS, mas com o Exu
Sete Encruzilhadas... Bizarro, né? Fazer o que, foi ideia de um querido amigo, Ernesto, meu colega também no judô (éramos ambos
faixas pretas). Além de suas habilidades marciais, meu bom amigo
Ernesto estava se iniciando na arte de ser um pai de santo. Então,
em meu nome, mas à minha revelia (na melhor das intenções, pra
me ajudar), havia se comprometido (e me comprometido, evidentemente) com aquela entidade, para que eu fosse protegido em minha demanda lá na capital, junto ao DOPS. Como tudo acabara
bem, eu precisava cumprir a “minha” parte naquilo tudo e fazer
uma oferenda ao tal Sete Encruzilhadas.
Eu não entendia daquelas bossas, mas lá fomos nós, Ernesto me
orientando, para uma encruzilhada perfeita, com os quatro pontos
cardeais bem definidos e totalmente livres. Eu estava tenso com aquilo, nunca tinha participado de nada parecido, e meu amigo aspirante
a pai de santo caçoou amigavelmente de mim, mas a seguir falou sério:
— Tenha coragem, Paulo! A mesma coragem que o seu Sete
Encruzilhadas lhe infundiu para enfrentar o DOPS, você precisa
ter agora, nesse encontro com ele.
Então tá... Fiz das tripas coração e, ajoelhado na encruzilhada, ajudei meu amigo a abrir a toalha sobre a qual colocamos a
cachaça, a galinha preta, a forofa de dendê, as velas vermelhas e
pretas e fitas com as mesma cores, enquanto o seguia na entoação
do ponto do Seu Sete Encruzilhadas... Coisa de arrepiar. Mas era
preciso coragem, certo?
— Feche os olhos para cantar o ponto, Paulo — recomendou
Ernesto — e concentre-se, para que o Exu venha aceitar a oferenda...

E lá estávamos nós, ajoelhados, os olhos fechadíssimos, eu
meio assustado, mas firme, cantando o ponto do meu benfeitor,
quando Ernesto anunciava:
— Ele está vindo, meu irmão — dizia ele, emocionado —
está vindo para aceitar a oferenda...
Mas de repente meu pai de santo improvisado se levanta assustado e sai correndo:
— O hálito de Exu! O hálito quente de Exu! Valei-me Santa
Bárbara! Socorro, Santo Guerreiro!
E saiu dali, como um raio, gritando de pavor! Na escuridão
dos arredores, eu só podia ver que, atrás dele, havia um grande vulto escuro, que o perseguia a toda velocidade, assustador, correndo
de quatro e uivando sinistramente na noite... Sumiram os dois e eu
fiquei ali sozinho por uns quase dez minutos, sem entender muito
o que estava acontecendo. Até que um deles voltou. E não era o
Ernesto. Era bolinha, a cadela preta, de uns vizinhos nossos, enorme, mas mansa como um cordeiro, que havia nos seguido, sem que
percebêssemos, e na hora de nossa dedicada entoação do ponto ao
Sete Encruzilhadas, ajoelhados e com os olhos fechados, olhou por
sobre o ombro do Ernesto, arfando e babando de gula, de olho na
galinha preta e na farofa do exu. Por puro reflexo ou instinto, ela o
perseguiu, quando ele correu, mas depois voltou, expectante, para
o real objeto de seu interesse. Ernesto ainda demorou mais tempo
pra voltar, de tanto que correu, fugindo do capeta, do exu, sei lá
mais do que a sua imaginação, embalada pelo ritual e pelo entoar
do ponto que ele próprio inventara de cantarmos .
Final da história: acabei embarcando sem problemas para
Portugal, na data prevista, e meu caro amigo Ernesto, refeito do
trote que armara sem querer para si mesmo, tornou-se finalmente
um pai de santo muito respeitado em Volta Redonda, agora sem
tanto medo da própria sombra, e sem confundir Exu com uma
inocente, faminta e inofensiva vira-latas.
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A Garraiada
Naquela manhã de outono, em novembro de 1969, lá estava
eu, de mala e cuia, acompanhado por meus pais – Washington
Luiz Silveira, conhecido em Volta Redonda como “seu Woston”, e
Maria Yolanda de Jesus Silveira, ou “Dona Mariazinha” — pronto
para pegar um ônibus, com eles, para o Rio de Janeiro, e da Rodoviária Novo Rio ir até a Praça Mauá, tomar o navio para Portugal,
onde cursaria a faculdade de medicina, na famosa e centenária
Universidade do Porto. E assim foi. Eu tinha, então, 19 anos de
idade, e jamais me afastara tanto de casa. Na verdade, nunca havia saído de Volta Redonda! Mas, ironicamente, ao sair de lá pela
primeira vez, eu o fazia não para outra cidade, ou outro estado.
Mas para outro país, outro continente! De minha pacata e amada
Volta Redonda, quase direto para o Velho Mundo!
Jamais esquecerei de meu pai, emocionado, sem dizer nada, mas
me segurando pelo braço, com força, sem perceber o próprio gesto, com
o que parecia tentar impedir-me, inconscientemente, de partir. Minha
mãe, mais explícita em suas emoções – como em geral são as mães –
chorava muito, e me abraçou um instante antes de eu embarcar:
—Vá meu filho — disse, entre um soluço e outro — Vá ao
encontro do seu sonho e que Deus o guarde e acompanhe... Nós te
amamos muito... Não se esqueça de voltar para nós...
Eu já vinha com um nó no peito desde a Rodoviária de Volta
Redonda, e nesse momento de despedida, logo antes de embarcar
no navio, após um abraço apertado e silencioso de meu pai, uma
grande emoção tomou conta de mim. Cheguei a pensar em desistir de tudo ali, naquele momento, mas aguentei firme, e se não
chorei também, primeiro foi porque que homem não chora e depois porque achei que iria piorar as coisas pra Seu Woston e Dona
27
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Mariazinha, que já estavam mexidos demais com aquele adeus,
mesmo temporário. Jamais me esquecerei dos dois, ali no cais, os
lenços acenando em minha direção, minha mãe falando alguma
coisa que não dava mais para eu escutar, meu pai enxugando, o
mais discretamente possível, algumas lágrimas furtivas. Uma vez
dentro do navio, e já longe do cais, soltei o choro (homem chora
sim!) e me entreguei discretamente a um pranto o mais silencioso
possível, só interrompido pelo reencontro brusco com dois colegas
que haviam embarcado também, com os mesmos objetivos que os
meus. Eram Norberto Pereira — o mais velho de nós três, com 24
anos de idade, ex-funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, como eu — e o Cláudio Umberto, o “do meio”, com 22 anos.
Eu era o caçula do grupo, com 19 anos. Não os notara, durante
o embarque, mas sabia que eles haviam sido classificados para o
curso, e fiquei muito alegre em encontrá-los. Havíamos reservado
uma cabine para quatro pessoas, mas éramos mesmo apenas os
três naquele espaço, que acabou ficando um pouquinho mais confortável do que ficaria se fôssemos realmente quatro.
Aquele encontro e a companhia dos dois me sossegaram um
pouco, mas eu mal imaginava que estava prestes a sofrer o primeiro trote, a primeira garraiada, muito antes de chegar a Portugal e à
Universidade. Garraiada, uma expressão que eu, na verdade, só viria
conhecer em Portugal mesmo, equivale mais ou menos ao que no
Brasil chamamos trote, ou brincadeiras com que que os veteranos
recebem os calouros que chegam às universidades. No Brasil, raspa-se a cabeça dos infelizes e pinta-se seus corpos inteiramente, com
tintas coloridas (as meninas têm os cabelos pintados e não raspados).
Depois, tanto os meninos, quanto as meninas, de canecas na mão,
são obrigados a mendigar alguns trocados nas ruas da cidade, para
a cerveja e petiscos dos veteranos. Em Portugal, os pobres coitados
dos calouros são colocados dentro de uma praça de touros, sentados, vestidos com jalecos brancos, como se fossem assistir às aulas.
28
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De repente são soltos os garraios, novilhos de touros Miúra, já bem
grandinhos, agressivos, com cerca de 250 a 500 Kg, sem chifres desenvolvidos, mas com dois poderosos “brotos de chifre” começando
a crescer. Os calouros correm para os muros da arena, para tentar
saltar sobre eles e escapar. Mas do outro lado desses muros há touros
adultos, aguardando os fujões... Ao final de tudo, depois dos novos
estudantes terem enfrentado os garraios, um toureiro profissional domina os animais e os calouros finalmente escapam daquele suplício.
Bem, de volta ao navio que me conduzia a Portugal, durante
aqueles nove dias de viagem acabei arrumando uma namorada,
no navio mesmo, e isto, aparentemente, foi o começo de tudo. A
questão é que se colocava um problema bastante objetivo: como
poderia eu ter alguma privacidade com minha namorada, se dividia a cabine com mais dois galalaus? Acertamos, então, um esquema que, a princípio, seria altamente favorável para mim: sempre
que eu estivesse com a amada em meus braços, na cabine, colocaria no vão da porta (que obviamente estaria fechada) uma meia,
que ficaria como a nossa sinalética de “não perturbe”, até que fosse
retirada. E assim foi feito. Mas, claro, o que valia para um, deveria
forçosamente valer para os três. Nada mais justo. De modo que,
depois de alguns dias me sentindo muito confortável para namorar
com privacidade, comecei a encontrar a porta de minha cabine
fechada por dentro... e com uma meia acima, sinalizando o nosso
“do not disturb”. Não esperava por aquilo e fiquei muito surpreso.
Mas, fazer o que? Era uma questão de justiça, e respeitei a privacidade de cada um dos dois. Não tinha outro jeito. Ficava zanzando
pelo navio, às vezes passeando com a minha namorada, até tarde,
quando, então, voltava à cabine, na esperança de ter minha entrada franqueada... o que algumas vezes demorava a acontecer.
Foi só no oitavo dia, véspera da chegada ao nosso destino,
que os dois me confessaram que jamais estiveram com garotas na
cabine. Eles colocavam a meia só de molecagem e saiam passean29
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do pelo navio, mas escondendo-se de mim — que também fazia
hora nos “arredores” — ou então iam dormir, deixando a meia na
porta, até que um deles resolvesse se levantar, retirar o sinal e deitar-se novamente. Minha primeira reação foi de raiva, xingá-los e
tal, mas acabei levando na esportiva. Não posso negar que foi um
trote bem bolado, uma garraiada ainda em alto mar, que acabou
me preparando para a garraiada à vera, que eu iria provavelmente
ter de enfrentar no Porto. Além do mais, no frigir dos ovos, quem
saiu ganhando fui eu. Afinal, nos meus momentos de privacidade,
eu estava realmente em boa companhia. Enquanto eles, que não
pegaram nem resfriado durante a viagem, não usufruíam dos carinhos de uma dama, nos períodos de meia na porta, e toda alegria
que podiam ter era a de me pregar uma peça.
A garraiada que meus amigos improvisaram serviu também
para que eu me desse conta, que realizasse em mim mesmo, que estava longe de casa, e que assim seria por um longo período. Olhando
para trás, tudo parecia irreal, esfumaçando-se na saudade de meus
pais, minha terra, meu país já agora tão distante. Pela frente, um
mundo novo que eu ainda não via, mas que pressentia fortemente,
e que viveria logo e por um bom tempo. Por ora, no entanto, apenas
a companhia de dois moleques muito queridos e o horizonte ainda
insondável, silencioso, mas cheio de promessas e esperança...
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Os heróis dessa história: o trio de amigos que constituía o grupo de Volta
Redonda que, meses antes, embarcou para Portugal, para estudar Medicina e
Cirurgia na Universidade do Porto. Da esquerda para a direita, Claudio Granato, Paulo Roberto Silveira e Norberto Pereira. A foto foi feita no pátio do
Hospital São João, da mesma Universidade, em 22 de março de 1970, dia do
aniversário do autor deste livro.

Queima das Fitas, no Palácio de Cristal, em maio de 1970. Essa festa muito
tradicional, que dura toda uma semana, celebra a formatura dos alunos das
universidades, mas os estudantes de todos os anos também participam. Esta foi
a primeira Queima de Fitas desse grupo de brasileiros, então ainda calouros. Da
esquerda para a direita, na foto, um colega não identificado, depois Paulo Roberto Silveira, Flávio, Luiza e Claudio Granato (sentado).
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Mesmo dia da Queima das Fitas, no Palácio de Cristal.Na foto, há tanto brasileiros como portugueses, sendo que estes últimos estão usando cartolas, que
identificam os formandos do ano, e os brasileiros estão à vontade, como Paulo
Roberto, de chapéu de palha, ao centro.

Paulo Roberto, ainda na mesma festa, aos 21 anos de idade. Embora não se
possa ver, no preto e branco da foto, a camisa que ele está usando é da cor
amarela (cor da medicina, na Universidade do Porto), a mesma cor que usaria
mais tarde no topázio do anel, por ocasião de sua formatura.

Parteiros de deuses
(Dois rios e um sagrado juramento)
Alguém já disse que a mais nobre forma de elogio e admiração é a dos poetas. Faz sentido. Para os antigos gregos — tanto nos
tempos de Pitágoras, quanto nos de Platão — os poetas estavam
entre as mais altas formas de encarnação. Abaixo, mesmo, só dos
filósofos. Poemas, portanto, estão entre as mais nobres formas de
arte e, assim sendo, não são feitos para qualquer um. Só se escreve poesia para as musas, as amadas. Só se escreve poesia para os
heróis, os deuses, os grandes feitos históricos. Fico então pensando... Por que ganhamos poemas, nós todos — meus colegas e eu,
formandos em medicina da Universidade do Porto? Não houve
festa de formatura — estávamos nos tempos revolucionários da
Revolução dos Cravos, e não havia clima para isso. Mas que festa maior do que a celebração da amizade pela poesia? Talvez se
refletirmos um pouco sobre Hipócrates — cognominado Pai da
Medicina, e a quem é atribuído o juramento que fazemos ao final
do curso — possamos entender porque merecemos essa honraria
de homenagem poética em lugar da festa de formatura.
Nos tempos hipocráticos, ou nos que os antecederam imediatamente, a medicina tinha uma base espiritual. Cuidava-se da
mente e do corpo do paciente, a fim de se prepará-lo para as iniciações. Episódios importantíssimos na vida grega, as iniciações
eram momentos em que os recipiendários igualavam-se temporariamente aos deuses. Naqueles tempos, como hoje, tanto havia os
materialistas — que acreditavam que tudo terminava com a morte, e que a alma era um produto do corpo, extinguindo-se com a
extinção deste — como havia os espiritualistas, que tinham por
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crença a sobrevivência da alma, a qual precederia o corpo e continuaria depois que ele morresse e se desfizesse.
No entanto, em muito do pensamento grego antigo, a imortalidade da alma não era automática, como acredita a maioria dos
espiritualistas de hoje. Segundo certas crenças da época, a imortalidade precisava ser conquistada. E de acordo com o que se acreditava no período, essa outorga só poderia ser realizada pelos deuses. E
como, por sua vez, os deuses não viam os humanos com bons olhos,
a iniciação tornava-se, dentre outras coisas, uma atividade em que,
por seu esforço, os humanos igualavam-se aos deuses. E estes, reconhecendo-os, admiravam seu esforço e concediam a imortalidade.
As origens da medicina ocidental, portanto, baseiam-se no poder do médico e do sacerdote (na época os dois eram uma coisa só) de
prepararem o aspirante para o encontro com os deuses (a iniciação),
e a cura das doenças era uma forma de tornar cada um, digamos,
mais apresentável às divindades, para que não se mostrassem a elas
com o corpo e a mente trazendo o que consideravam a indignidade da
doença. Um pouco como se fôssemos realmente deuses, apenas deuses
caídos, e as cerimônias iniciáticas nos alçassem temporariamente a
esse status, para que jamais nos esquecêssemos de nossa verdadeira
natureza. Talvez por isto a pensadora russa Helena Petrovna Blavatsky tenha escrito que somos deuses e nos esquecemos disto...
Quando eu me formei em Medicina na Universidade do Porto, em Portugal, vivi um momento de grande realização, pois havia
chegado, aos 19 anos de idade — proveniente da minha cidade
natal, Volta Redonda — diretamente para a cidade do Porto, Era,
então, novembro de 1969. E agora, aos 30 de julho de 1975, comunicavam-me que eu deveria passar na Secretaria da Faculdade
de Medicina, a fim de assinar o meu diploma. Mas pouco mais de
um ano antes, no dia 25 de Abril de 1974, com o soar da musica
de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, anunciara-se aos quatro
ventos o fim da ditadura salazarista que oprimiu o povo português
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com mão de ferro, por quarenta anos. Era a Revolução dos Cravos, a
grande e histórica mudança no cenário político e social em Portugal. Muito bom, mas... Poxa, logo agora que, um ano depois, eu me
formaria em medicina, após seis anos de longos e duros estudos...
Mas, que problema poderia representar a Revolução? O inconveniente seria que, com a nova era que se espraiava sobre as terras
lusas , algumas coisas seriam modificadas. As festas de formatura,
por exemplo. Não haveria as tradicionais festas de formatura. Nem
as cerimônias inerentes ao término do curso, também tradicionais,
não só para a medicina mas para todos os cursos da Universidade
do Porto. Haveria, sim, a tradicional queima das fitas, que no caso
da medicina era de cor amarela, bem como a benção dos anéis de
pedra de mesma cor. Cada um dos formandos seria homenageado
com um poema. O meu já estava pronto: fora feito pelo meu colega Oliveira, e tinha por título Dois Rios Extremos. Uma alusão e
uma homenagem ao fato de sermos originários, cada um dos dois,
de localidades que levavam nomes de rios. Eu, do Estado do Rio
de Janeiro; ele, do Estado do Rio Grande do Norte. Dois lugares
distantes — extremos em sua distância, no imenso país que é o
Brasil. Guardo comigo esse poema até hoje:
Dois Rios Extremos
Ao Paulão, de Volta Redonda
Nasci nas pastagens agrestes
Lá, nas profundezas do Jó
Sou mestiço audaz do Norte
Sou o poeta da sorte
Do Vale do Piancó
Misto da Tabajara
E do guerreiro Poty
Sou do país do café
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Conheço muitas paragens
De Natal a Istambul
Foi na terra de Beethoven
Que trabalhei com o nobre
Tchê do Rio Grande do Sul
Dois Rios Grandes extremos
De um Brasil grandão
Que já assombra
Ligados por abraços fortes
A cuja força não me iludo
É o faixa preta do judô
Paulão de Volta Redonda
Dentre os amigos
Que tenho, formiguinha
È um dos primeiros
Aceite um abraço ardente
Do crioulo doido e valente
Que em você, exaltação
Sente do bom torrão brasileiro “Olé”
O desporto educação
Encontrou no faixa preta Paulão
Representante sem igual
E a medicina altaneira
Terá no ar Paulo Silveira
O maior dos seus discípulos
Que se formou em Portugal.
“O Crioulo” Francisco Oliveira, aluno de medicina da Universidade do Porto, que escreveu este poema, trabalhou comigo na
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Thibo, em Hamburgo, na Alemanha, nos idos de junho a novembro de 1972 e 1973.
E sobre esses versos vinha uma caricatura, que também já estava preparada, e me foi oferecida pela turma do Laboratório de
Clínicas do Dr Nelson Junqueira, médico amigo, que nas férias me
deixava estagiar no seu plantão das quartas-feiras, no SANDU do
Conforto. O desenho me caricaturava de quimono, com a minha
inseparável faixa preta, dando um pontapé frontal ( mae gueri), e vinha com uma placa que dizia PORTO. Da minha boca, no desenho,
saía a palavra TCHÜSS (adeus, em alemão). Como falou o Chico
Buarque, foi porreiro a festa, pá! É, mas a minha não houve. Ficou
somente na vontade. Mas uma coisa eu fiz. Após assinar o meu
diploma, dirigi-me à capela da Faculdade de Medicina, ajoelhei-me
em contrição e, perante Deus, e tendo em mente os meus pais e irmãos, fiz o Juramento de Hipócrates. Vale a pena reproduzi-lo aqui:
“Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da Humanidade.
Darei, como reconhecimento a meus mestres, meu respeito e minha
gratidão.
Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade.
A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação.
Respeitarei os segredos a mim confiados.
Manterei, a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da
profissão médica.
Meus colegas serão meus irmãos.
Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes.
Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em
princípios contrários às leis da natureza.
Faço estas promessas, solene e livremente, pela minha própria honra.”
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E assim, em 30 de junho de 1975, terminei o curso de Medicina e Cirurgia na Universidade do Porto, em Portugal. Outros
colegas, de outros cursos, tiveram suas formaturas normalmente.
Mas não nós, da medicina. No entanto, para nós, a própria natureza da profissão que abraçaríamos dali em diante já era solenidade suficiente. Simbolicamente, segundo os antecessores e contemporâneos de Hipócrates, nós estávamos prontos para preparar os
humanos a fim de que se encontrassem com os deuses. E se tornassem temporariamente, também eles, deuses, os mesmos deuses
que efetivamente eram, mas que haviam se esquecido de ser. O
próprio juramento de Hipócrates tem um estilo iniciático e, de
certa forma, uma vez que estávamos prontos para preparar os humanos para se apresentarem aos deuses, e transformarem-se eles
próprios em deuses, pelo juramento de Hipócrates, de certo modo,
estávamos sendo iniciados à sagrada função de parteiros de deuses.
Assim, aprendi também que, além dos heróis, das amadas, dos
grandes momentos históricos, se escreve também poemas para os amigos, os verdadeiros amigos. E naquela inesquecível data de 30 de junho
de 1975 — e o poema que a amizade me dedicou o atesta — o sagrado
juramento, eu o fiz sozinho. Cumpro-o todos os dias da minha vida!
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Acompanhando os versos do poema do colega Francisco Oliveira, chegou às
mãos do então estudante Paulo Roberto Silveira uma bem humorada caricatura, oferecida pela turma do Laboratório de Clínicas do Dr. Nelson Junqueira.
Aqui, o uso do quimono e o chute mae gueri, que ele executa, são alusões ao
judô, no qual ele já era faixa preta, 1° Dan ( Sho Dan).O mae gueri é um chute frontal, que integra os atemis do judô, conjunto golpes traumáticos de mãos
e pés, proibidos em competições, onde só se pratica as quedas e a luta agarrada.Paulo Roberto ensinou profissionalmente o judô, durante parte do tempo
em que residiu em Portugal.
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Foi ao chegar na cidade do Porto, em Portugal, e tentar inscrever-se, como aluno de judô, no Centro Universitário do Porto,que Paulo Roberto passou a dar
aulas da arte marcial. O professor original havia retornado a sua terra natal, o
Japão, e Paulo Roberto, já faixa preta, propôs substituí-lo. Foi depois convidado
pelo Rotary Clube para ministrar aulas de judô em Estareja, cidade próxima ao
Porto, na sede dos Bombeiros Voluntários. Na charge, ele é caricaturado executando o primeiro movimento do mae gueri.
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Paulo Roberto realizando o segundo movimento do mae gueri.

Paulo Roberto realizando o terceiro movimento do mae gueri
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Cartas de Hamburgo
Uma história de Amor e Mistério
Como todo estudante na Europa — quando cursava medicina na Universidade do Porto — eu precisava de dinheiro. E como
faziam muitos estudantes brasileiros, lá fui eu para a Alemanha, em
busca de trabalho. Era 1972, ano das Olimpíadas e fiquei um tempo em Hamburgo, trabalhando na Tchibo, uma fábrica de plásticos.
Acabei voltando lá outras vezes, para ganhar algum dinheiro. Era
sempre nas férias, e eu já havia trabalhando em outros lugares, nesses períodos. Lavando pratos num restaurante espanhol, por exemplo, ou ralando numa fábrica de produtos químicos. Até que encontrei a Tchibo e me adaptei tão bem, que acabei tendo vaga cativa,
voltando lá para trabalhar sempre que tirava férias. Nessas ocasiões,
então, ficava hospedado numa student haus, uma espécie de república de estudantes, onde convivi com muita gente bacana e fiz muitos
amigos. Alemães, brasileiros, portugueses, marroquinos, uma verdadeira babel, o mundo quase inteiro parecia estar representado ali.
Mas em meio a essa verdadeira ONU de estudantes na qual
eu vivia em Hamburgo, dentro e fora da student haus, uma pessoa em especial marcou-me profundamente, e para toda a vida.
Trata-se de Maria de Fátima, uma portuguesa que, na época, era a
responsável pela cozinha restaurante da Associação Portuguesa de
Hamburgo. Eu nunca me adaptei muito bem à cozinha alemã, de
modo que comia com frequência naquele restaurante, com outros
estudantes, sobretudo brasileiros, que encontravam conforto e satisfação na comida da terrinha, talvez a mais saborosa de toda a
Europa... E foi lá que conheci a linda Maria de Fátima, apresentada
por um amigo comum, que chamávamos Pastor (ele realmente se
43

Paulo Roberto Silveira

tornou pastor de uma igreja reformada, tempos depois, e naquela
época era estudante de medicina em Coimbra). Simpatizei com ela
imediatamente, e dali nasceu uma amizade bonita e delicada, que
logo se transformou... em amor! Maria de Fátima era mais velha
do que eu (mais de 30 anos de idade, naquela época) uma moça
descasada, sem filhos, e uma mulher simplesmente encantadora.
Não era só pela beleza física. Havia nela algo de diferente, que eu
descobria aos poucos, e que ia me cativando cada vez mais. Estávamos juntos sempre que podíamos. E terminamos nos apegando
muito um ao outro, de uma forma que nenhum dos dois esperava.
Quando retornei a Portugal, ela vinha de Hamburgo, para ver a
família e encontrar-me. Passava comigo alguns dias e chegou a me
levar à aldeia, perto do Porto, onde moravam seus familiares, a fim
de me apresentar aos pais. Aquilo estava ficando sério...
Vivemos esse amor por dois anos. Durante esse período, alternávamos nossa convivência entre o Porto, em Portugal, e Hamburgo, na Alemanha (para onde sempre voltava, nas férias, para trabalhar na Tchibo), e viajávamos bastante, aproveitando a vantagem
de, na Europa, tudo ser muito perto, e de diferentes culturas e países
estarem a tão poucos quilômetros de distância de qualquer lugar em
que estivéssemos. Foram dois anos de muita alegria, inesquecíveis,
que eu cheguei a imaginar que se transformariam em algo mais consistente, porque ficarmos juntos estava ficando cada vez mais natural. Aparentemente éramos feitos um para o outro. Mas em meados
de 1975, pouco antes de meu retorno definitivo para o Brasil (que
aconteceria no início de 1976), ao final do curso de medicina na
Universidade do Porto, uma coisa imprevista aconteceu...
Maria de Fátima ainda estava em Hamburgo, preparando-se
para vir à sua aldeia, ver a família, e dali ao Porto, para ficarmos
juntos por um tempo. Mas pouco antes de ela vir, telefonou-me, dizendo que precisava me falar uma coisa muito importante. Cheia de
mistério, fez questão de marcar nosso encontro em um restaurante,
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o Café Guanabara. Eu não entendi nada do porquê de todo aquele
mistério, mas, claro, aceitei a proposta. Na hora marcada eu estava
lá, numa mesa do Guanabara, aguardando por minha amada, mas
agora tenso, sem saber o que esperar daquele encontro. E esperar
foi o que eu mais fiz. Ou, por outra, a única coisa que realmente fiz.
Esperei, esperei, esperei... por horas. E minha portuguesinha não
veio. Várias vezes perguntei, na administração do café, se alguém telefonara para mim, se havia algum recado de última hora... Mas não
havia. O silêncio era a minha única resposta. Nenhum recado, nenhuma justificativa ou mensagem de cancelamento, nada. Depois
de esperar muito, fui-me embora para casa. Saí dali desapontado e
triste. E preocupado. Teria acontecido alguma coisa com ela? Não.
Alguma coisa em mim dizia que nada de grave havia ocorrido. Que
ele estava bem, e de alguma forma aquilo me confortava. Por outro
lado, o mistério permanecia. Por que teria minha amada pedido por
esse encontro, assim em território neutro, dizendo que tinha algo de
importante, de muito importante a me contar, indicando ela mesma
o local do encontro e simplesmente tendo sumido no ar?
O fato é que nunca mais a vi. Nunca mais a vi e nunca mais
tampouco tive qualquer notícia dela. Assim mesmo. Sem aviso,
de repente, sem uma despedida. É mais ou menos como se eu estivesse num baile, dançando com uma dama adorável, ao som de
uma melodia deliciosa, e de repente a música parasse. Como se eu
olhasse em torno e não visse mais a orquestra. E quando desse por
mim, minha dama houvesse desvanecido em meus braços, como
num encanto, desaparecido para sempre. E eu ficasse sozinho no
salão, enquanto os casais dançavam em torno de mim, sem que
se ouvisse mais qualquer música, alheios à minha desventura...
Tentei encontrá-la, telefonando para a Associação Portuguesa de
Hamburgo, mas ela já havia viajado para Portugal. Provavelmente
a caminho de sua aldeia natal, para ver a família, e lá não havia
telefone pelo qual nós pudéssemos nos comunicar, naquela época.
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De modo que, por ora, não tive escolha senão aguardar por uma
comunicação da parte dela. Mas essa comunicação nunca veio.
Com o tempo, deixei aquilo de lado, tanto quanto pude, embora muito a contragosto. Afinal, foi ela quem marcou o encontro
e foi ela quem faltou a esse mesmo encontro. Foi ela, também, que
não me deu nenhuma satisfação a respeito daquilo. Fiquei magoado com a história, de modo que firmei o pé e não a procurei mais.
Ela que me procurasse, porque era ela que me devia satisfações. Já
não me preocupava mais com alguma coisa ruim que pudesse ter-lhe ocorrido. Algo dentro de mim me tranquilizava quanto àquilo. Eu havia mesmo é ‘levado um bolo’, como se dizia na época. E
o que me deixava desorientado é que aquilo não combinava com
ela. Deve ter tido um motivo muito sério para me ‘dar o bolo’ e não
me comunicar nada a respeito. Resolvi não insistir mais.
Tendo terminado o curso de medicina na Universidade do
Porto, voltei ao Brasil e tentei não pensar mais naquilo. Os anos
passaram, dediquei-me sem reservas à medicina, procurando estabilizar-me na profissão, sempre estudando muito, me aperfeiçoando... Até que me dei conta de que não havia resolvido na minha cabeça aquela questão do sumiço repentino de minha amada
portuguesinha. Eu precisa fechar aquele capítulo de minha vida!
Não se termina uma linda história de amor assim de repente, sem
explicação, com a gente esperando sem resultado em um café, por
um encontro marcado justamente com aquela que não comparece
ao local que ela própria escolheu... e não aparece nunca mais! Não
dá notícias, como se tivesse se desmanchado no ar! Resolvi que
aquilo não poderia ficar assim. De um jeito ou de outro eu iria arrumar uma forma de colocar um ponto final naquela história, para
que aquilo não me perseguisse mais, como um fantasma, e pudesse, efetivamente, entrar para a minha história, o meu passado, sem
mistérios, de modo que eu retomasse a minha vida normalmente.
Eu já havia me casado, já tinha filhos e estava feliz com minha
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família. Era preciso deixar tudo aquilo definitivamente para trás.
E pra isto, eu precisava pelo menos saber o que aconteceu, para
assim dar um final àquela história e me ver enfim livre dela.
Comecei, então, um verdadeiro trabalho de detetive. Já eram
tempos da Internet, de modo que, por meio das redes sociais, fui
conseguindo recuperar o contato com alguns colegas e amigos daqueles tempos. Busquei por contatos antigos, em Portugal, na Alemanha e no Brasil, renovei todos os que pude, recolhi com eles as
informações que podia conseguir. Mas talvez tenha deixado passar
tempo demais. A sensação que eu tinha, ao recolher fragmentos de
informação aqui e ali, era a de que as notícias que porventura tivessem subsistido começavam a se desmanchar no tempo, como papel
guardado. Tudo o que consegui foi reunir emails sempre reticentes,
num dossiê que hoje chamo Cartas de Hamburgo. Alguns amigos
achavam que a haviam visto, mas não tinham certeza daquilo. Alguém disse que Maria de Fátima havia aberto um café, ela mesmo,
mas ninguém sabia onde, e as informações tornavam-se cada vez
mais esparsas.Um de meus correspondentes, um brasileiro de nome
Ricardo, que ficara morando na Alemanha mesmo, procurou levantar a localização da Associação Portuguesa de Hamburgo, onde
talvez pudéssemos encontrar Maria de Fátima. Mas toda busca deu
em nada. Conseguimos o endereço de onde ficava a Associação,
mas dela mesma, ninguém sabia. Aparentemente, ela deve ter se
extinguido há muito tempo, e ninguém mais lembrava de sua existência. Com essa notícia, escoaram-se minhas últimas esperanças
de localizar minha ex-namorada. “Venha à Alemanha de férias,
Paulo”, escreveu Ricardo em um de seus últimos emails. “Procuraremos juntos por ela, refazendo passo a passo, revisitando todos os
lugares de referência, até chegarmos a uma pista conclusiva”. Fiquei
tocado com a sua oferta, mas àquelas alturas parecia-me loucura
tirar férias e ir à Alemanha em busca de alguém que nem mesmo
lá, ou em Portugal, ninguém mais sabia onde andava...
47

Paulo Roberto Silveira

Estava a ponto de desistir de tudo outra vez, quando reencontrei um velho amigo, dos tempos de Portugal. O mesmo amigo
que chamávamos Pastor (e que agora já era, efetivamente, pastor de uma igreja) que estudara medicina em Coimbra, e que me
apresentara a Maria de Fátima. Corria o ano de 1985, e foi uma
alegria reencontrá-lo e sairmos juntos para almoçar. Na pauta, claro, Maria de Fátima. E qual não foi a minha surpresa quando ele
me deu notícias sobre ela! Surpresa e tristeza. Soube que minha
amada havia assumido o restaurante da Associação Portuguesa de
Hamburgo, e que algum tempo depois do nosso telefonema, e do
encontro que acabou não se concretizando, no Café Guanabara,
ela voltou para o ex-marido. Então era isso que ela queria me dizer
naquele encontro frustrado no café. Ela iria me comunicar que não
seríamos mais aquele casal tão feliz, que namorava pelas ruas de
Hamburgo, pelo Porto e suas redondezas, pela aldeia onde ela me
fez conhecer seus pais... Resolvera voltar ao casamento e deixar
de lado aquele amor que talvez ali começasse a parecer-lhe uma
fantasia, uma digressão romântica com um rapazinho mais novo...
Realmente, aquilo me entristeceu. Mas agora, mais maduro, um médico experimentado, um homem casado e feliz, chefe
de família, acreditei entendê-la. Que futuro teria o nosso amor,
naqueles dias de mudança, em que eu me preparava para retornar ao Brasil, começar minha vida profissional, minha carreira de
médico... que futuro? Ela não poderia vir comigo para o meu país,
pelo menos não de imediato. Será que nossa relação resistiria à
separação, mesmo que temporária? Será que essa separação seria
mesmo... temporária? Acreditei compreender sua atitude, e mesmo
entristecido resolvi colocar uma pedra sobre aquilo e considerar
como finalmente encerrada aquela história.
Foi há pouco mais de cinco anos que um novo encontro com
Pastor acrescentou um pouco mais de mistério àquela história que
eu pensava haver resolvido. Desta vez, vi meu amigo em uma reu48
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nião pra lá de fraterna, de ex estudantes do Brasil em Portugal.
Aquilo acontecia de vez quando como uma alegre oportunidade
de encontrarmos colegas daquele período, com os quais havíamos
convivido na terrinha nos tempos de estudantes universitários.
Conversa vai, conversa vem, Pastor me chamou num canto:
— Paulo, descobri recentemente que, já naquela época,
Maria de Fátima conseguiu realizar o sonho de ser mãe... Teve
uma menina...
— Que legal, Pastor! — eu disse, num falso entusiasmo —
que bom que ela pôde realizar esse sonho...
Aquilo só confirmava minhas considerações sobre os motivos
de minha amada escolher sair de minha vida de estudante jovem
e ainda sem uma vida profissional, e voltar para o marido. Quanto
tempo teria ela de esperar, até que pudéssemos ter um filho? Naquela época, ter filhos a partir de uma certa idade poderia constituir
sério risco para a gestante, ou mesmo um projeto quase impossível
de ser concretizado. Refleti aquilo em voz alta, um pouco comigo
mesmo, um pouco para comentar a notícia que Pastor acabara de
me dar. Ele fez uma careta de dúvida e coçou inquieto a cabeça. Eu
conhecia aquele jeito do meu amigo, que sempre fazia isso, quando
se sentia incomodado com alguma que havia sido dita pela metade.
— O que foi, Pastor? — perguntei-lhe.
Pastor hesitou. Resmungou alguma coisa que não ouvi direito. Mas eu insisti:
— O que foi, rapaz, diga o que está pensando!
— Pode ser que haja algum engano nessa história, Paulo. Mas...
numas conversas transversais com uma amiga comum, de Hamburgo, soube que quando Maria de Fátima voltou para o marido já
estava grávida. Aliás, parece que já estava grávida quando ligou pra
você, a fim de combinar o encontro no Café Guanabara...A decisão
de voltar ao antigo casamento parece que só veio depois daquilo...
Fiquei mudo de assombro. Então aquela coisa importante que
ela tinha a me dizer, no encontro do Café Guanabara, ao qual tal49

Paulo Roberto Silveira

vez não tenha comparecido por não ter tido coragem de dizer, não
era que iria me deixar. Não era que iria voltar para o ex-marido.
Era que estava grávida! E possivelmente grávida de mim! Salvo
melhor juízo, eu era o pai da filha que ela gerou e deu à luz, naqueles longínquos anos 1970! Meu amigo foi um pouco mais longe
e contou-me que viu a criança, quando ela já estava maiorzinha:
— Não posso negar, Paulo. A carinha redonda, o formato do
nariz, os cabelos crespos...ela parecia mesmo com você...
E acrescentou, brincalhão:
— A diferença é que ela era bonitinha, meu caro!
A piada não me relaxou e continuei naquele quase estado de
choque. Pastor notou a minha agitação:
— Pode haver alguma informação truncada, Paulo — amenizou — e posso tê-la achado parecida com você por pura sugestão... não leve as coisas assim tão a sério...
Não, eu sabia que era verdade. O mais provável era que eu
fosse pai de uma menina, hoje uma mulher já na maturidade, e só
tenha sabido disto agora. Toda aquela discussão anterior voltou à
minha mente. Onde, diabos, estava Maria de Fátima? Que cidade,
que país? Por que nunca me falou daquela gravidez? Por mais jovem
que eu fosse, tinha o direito de saber, e tinha o direito de resolver,
junto com ela, o que faríamos pela criança.... a nossa criança!.
De lá para cá, tenho convivido com um sentimento contraditório. Por um lado, a ideia de que aquela linda história de amor é algo
que teve começo, meio e fim. E que já está resolvida na minha cabeça e em meu coração, como um momento fundamental em minha
vida, que havia contribuído para que eu construísse o ser humano
que sou hoje. Por outro lado, martela em minha consciência a dúvida
que me diz que pode haver hoje, em alguma parte do mundo, uma
moça, uma mulher, que é minha filha, e que eu jamais conheci, e
que talvez nem conheça ela própria a sua verdadeira história, nem
saiba que eu sou seu pai. Eu hesito ainda, mas estive pensando... e
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concluí que talvez seja o caso de eu examinar com carinho a ideia de
meu amigo Ricardo, e arrumar um tempo para viajar a Hamburgo,
e começar a percorrer cada passo do caminho que me levou a este
enigma. Por ora, no entanto, tento afastar esta ideia e apenas folheio
ocasionalmente as páginas de minhas cartas de Hamburgo, sem saber
direito o que fazer com elas, e o coração a pulsar dentro do peito.

O autor, à porta da fábrica de plásticos da Tchibo, em Hamburgo, no norte da
Alemanha, onde ele trabalhava como estudante universitário operário, durante os períodos de férias, de agosto a outubro, quando estudava na Universidade
do Porto. Foi nesta cidade — em que ele se hospedava numa studentenhaus
— que Paulo Roberto conheceu a portuguesa Maria de Fátima, personagem
central de Cartas de Hamburgo.
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Em Hamburgo, quando não estava trabalhando na Tchibo, o estudante Paulo
Roberto Silveira procurava se divertir, tentando conhecer melhor a cidade.
Aqui o vemos, ligeiramente recuado, à esquerda (usando óculos), acompanhado de colegas de outras faculdades de medicina. Ao centro, um colega da
Faculdade de Medicina de Lisboa, e à direita, Lucio, da Faculdade de Medicina
de Coimbra. A foto é de outubro de 1972.
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A chave do coração
Ao longo de minha já longa carreira de médico, tenho conhecido muitas outras histórias de vida, que aconteceram não comigo, mas com pessoas que me eram próximas, clientes, colegas,
amigos... Algumas dessas histórias são surpreendentes, outras até
insólitas, mas todas carregadas de um ensinamento, de um precioso material para reflexão, que têm servido para ajudar a construir,
em grande parte, este ser em constante construção, esse “ser inviatus”, que eu sou, mesmo quando não aconteceram comigo. A
história que vou narrar agora é particularmente cara para mim, e
me foi relatada por uma artista, uma inspirada poeta, de bem com
a vida, que conta hoje com 85 anos de idade.
— Quando completei meus 15 anos de idade — narra minha
amiga poeta — meu pai me deu de presente de aniversário um cordão com uma chave de ouro, como pingente, e me disse que aquele
a quem eu desse essa chave, ou que a conquistasse de mim, seria o
homem com quem eu me casaria, o meu marido bem-amado por toda
a vida. E aquilo ficou sendo um segredo nosso. Para os outros, era
apenas uma joia preciosa e delicada, que eu não tirava do pescoço.
Ela conta que, então, mocinha ainda, era já muito cortejada,
tinha vários pretendentes, mas nenhum deles lhe falava ao coração.
Exceto um, na verdade o único que não a cortejava, o seu primo,
que havia sido criado com ela até uns dez anos de idade, e depois
seguiu com os pais a outro estado, para onde tiveram de se mudar.
Ela conta que esse primo era o seu maior amigo, e que jamais o esqueceu. Morria de saudade e, muitas vezes, chorava no silêncio da
noite a sua falta. Quando, alguns anos depois, ele retornou com a
família à cidade, já um belo rapaz, e ambos se reencontraram mui53
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to alegres, ela se deu conta de que, na verdade, sempre o amara.
Profundamente. Que era ele o jovem homem para o qual desejava
entregar a chave de seu coração. Mas faltava um detalhe...
— Seria preciso que ele quisesse receber essa chave — conta
nossa poeta. — Mas não parecia interessado. Tudo o que ele desejava era nunca mais ficar longe da sua melhor amiga, que era como
me considerava. E eu, para não constrangê-lo, e nem a mim, evitei
demonstrar esse afeto, guardando-o comigo mesmo, e tentando
esquecer daquilo o quanto pudesse.
O tempo passou e minha confidente não conseguia se interessar por mais ninguém. Então, quando ela já contava com 25
anos de idade, “começando a ficar velha pra casar, segundo os
costumes da época”, conta ela, sorrindo, o seu pai a aproximou de
um outro homem. Um bom partido, bem mais velho do que ela,
um comerciante poderoso e de uma família muito tradicional.
— Meu pai desistiu de esperar que eu me encantasse com
alguém, e agiu segundo os costumes das famílias abastadas daquele tempo, acertando um casamento para mim, em acordo com
a família do noivo. A poeta que há em mim desapontou-se. Decidi então ser realista e aceitar o que propunha meu querido pai.
Celebrou-se o noivado e a data do casamento foi marcada.
Mas certa noite, num baile de máscaras do Copacabana Palace, o último que ela frequentaria ainda solteira, um fato inusitado
aconteceu. Um jovem mascarado surgiu, como que do nada, e num
gesto rápido e certeiro arrancou da moça o cordão e a chave, que
nunca haviam saído antes de seu pescoço. E desapareceu no salão.
— Fiquei desesperada — conta ela. — Eu pretendia levar
comigo aquela chave até o fim da vida, como testemunha de um
destino luminoso que não tinha podido se cumprir. Mas agora...
E o tempo passou rápido. Com a data do casamento se aproximando rapidamente, ela resolveu, enfim, contar ao primo o seu
segredo, não sobre o amor não correspondido que devotava a ele,
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mas sobre a chave que ganhara do pai, e o que ela simbolizava, e
que havia sido tão bruscamente arrebatada, levando junto o resto
de um sonho que ela contava alimentar para sempre. Pelo menos
ele, seu maior amigo, a compreenderia bem, mesmo que não tivesse ideia de que ela havia aberto mão do único homem que amara
na vida, e que esse homem era ele próprio. A princípio, ela o supôs
surpreso com aquela poética metáfora da chave. Mas rapidamente
seria a vez dela própria se surpreender.
— Por acaso, não seriam esta chave e este cordão o que procuras? — disse ele, abrindo a mão e mostrando à prima a chave
arrebatada no baile de máscaras. — Sempre te amei, minha querida, mas tive de roubar a chave que trazias já havia tanto tempo
junto ao coração, sem que eu soubesse ainda o que ela significava,
mas na esperança de conseguir atrair tua atenção e arrebatar com
ele o teu amor. Por favor, não te cases!
— Tomada de uma infinita alegria, num impulso e sem nenhum
pudor, beijamo-nos apaixonadamente, e eu agora sabia que o mistério
da chave do meu coração se cumpriria, afinal. Desmanchei imediatamente o noivado e desisti do casamento com o escolhido por meu
pai, para entregar-me de corpo e alma ao escolhido de meu coração.
Apesar da revolta nas famílias e da incompreensão de todos,
nossa então jovem poeta casou-se com o homem que arrebatou o
direito de ser o dono do coração cuja chave agora tinha em mãos.
Viveram juntos o seu amor por muitos anos, duas filhas e vários
netos, até que a morte o levou, apenas cinco anos antes de ela me
contar essa linda história.
— Eu espero pacientemente a minha hora — finalizou minha amiga poeta, emocionada. — Ele agora tem nas mãos uma
outra chave, de um ouro ainda mais puro e reluzente, com a qual
me abrirá as portas da eternidade. Estou pronta. No céu certamente há também um baile de máscaras. Em breve estaremos juntos outra vez, e agora serei eu a arrebatar a chave que ele guarda
consigo, para unirmos definitivamente os nossos corações num só.
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Como surgiu o Sansao
de Volta R edonda
Muita gente estranha, quando testemunha encontros meus
com alguns de meus amigos mais antigos, em geral aqueles dos
tempos de volta Redonda, e observa que tais amigos frequentemente me chamam pelo nome de Sansão. Não falta quem pense
que Sansão faz parte real de meu nome, ou de meu sobrenome e
ficam surpresos com aquela “informação” a respeito de meus dados pessoais. Mas acredito que não preciso mais dizer que isto é
um apelido que me foi dado ainda na adolescência, o que explica
porque, originalmente, apenas aqueles que me conhecem há mais
tempo, e que são de Volta Redonda, como eu, se utilizam desse
tratamento. Isto eu já expliquei algumas vezes, e explico sempre
que necessário, e com o maior prazer. Porque embora não seja o
meu nome, Sansão é um pouco como se fosse. Faz parte de quem
sou, da minha história, e, numa certa medida, representa um momento especial em minha vida. Não custa contar porque...
Aos 15 anos de idade, eu já tinha 1,75 m de altura e pesava
em torno dos 83 kg. Como se pode facilmente imaginar, isto resultava numa figura mais para a rechonchuda do que qualquer outra
coisa, e meus colegas, claro, não deixavam passar. Sabe como é
estudante... Na escola, então, embora eu me desse bem com todos e fosse muito estimado, não havia escapatória. Meus apelidos
variavam de casas das banha , a baleia, gorducho e outros epítetos
igualmente jocosos, todos referindo-se à minha silhueta avantajada. Eu levava aquilo na esportiva, mas é claro que, lá no fundo,
não gostava daqueles cognomes. Principalmente sendo um adolescente, por estar vivendo aquela fase da vida em que uma série de
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aspectos da personalidade e da autoimagem começam a se definir
e se desenvolver. Nessa idade a gente gosta de aparecer, mas pouco
a pouco nos damos conta de que não basta aparecer de qualquer
maneira. A gente quer aparecer bem. Ou, como se diz hoje, ficar
bem na fita. Assim, eu ia vivendo a vida como podia. Não era o
único a ter apelidos. Sempre existiam os “dentinhos”, os “espanador da lua”, os “boca nervosa”, “baixinho” para dividir o fardo com
a gente, de modo que a coisa caminhava normalmente.
Até que, mais ou menos por essa época, eu comecei a praticar judô. As aulas aconteciam numa academia instalada no Recreio dos Trabalhadores, para funcionários e filhos de funcionários
da CSN, em Volta Redonda mesmo. Rapaz, eu me dei bem com
aquilo! Adorava praticar o judô, meio que me encontrei naquela
prática marcial inteligente, onde força e peso contavam, mas não
eram tudo. O principal era a habilidade, a rapidez, as alavancas, e
uma estratégia cuidadosamente elaborada para derrotar o adversário. Mas o judô era mais do que isto, como fui aprender na prática,
pouco tempo depois de ter iniciado o meu aprendizado no caminho
suave (que é o que significa a palavra ju-do)...
Um ano depois de eu ter me iniciado no judô, aconteceu em
Volta Redonda o Campeonato Fluminense de Judô Juvenil. Então
ainda um simples faixa branca, fui campeão, na categoria meio
pesado (até 89 kg), derrotando por ippon – golpe considerado perfeito, que pode encerrar a luta – conquistado com um uchimata
(golpe no qual o lutador gira o corpo, encaixa uma perna entre as
pernas do adversário, levanta-a e puxa o oponente com os braços
sobre o quadril, projetando-o no tatame) sobre David Chanchol,
de Niterói. Além de um lutador muito hábil e, principalmente,
muito forte, David era um veterano faixa verde. De modo que
aquela vitória valeu-me a promoção à faixa amarela, que, além da
branca, é precedida pelas faixas cinza e azul. Aquele uchimata (e o
ippon conquistado por meio dele) representou muito mais do que
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uma vitória esportiva e marcial. Pulei duas faixas de graduação,
de forma exemplar, e aquilo significou um verdadeiro upgrade na
minha autoimagem e na minha autoestima.
Mas outras coisas igualmente importantes ainda estavam por
vir. Na segunda-feira, o Professor Carlos Alberto Imbuglia, meu
mestre em matemática no Colégio Macedo Soares, iniciou a aula
daquele dia com um tom solene:
— Eu quero a atenção de vocês — disse ele, em voz alta, quebrando o burburinho típico dos adolescentes em sala de aula. Quando o silêncio se tornou completo, o Prof Carlos Alberto continuou...
— Está aqui, entre nós, o atual campeão fluminense do judô
juvenil, na categoria meio pesado. Com a força e a coragem que
Deus deu a Sansão, ele merece uma salva de palmas de todos nós!
Foi aquela ovação, todo mundo batendo palmas, com toda força, o que, para mim, era uma experiência nova. Eu nunca fora aplaudido assim na minha vida. Ato contínuo, o Professor me chamou
ao quadro negro, para resolver uma longa equação matemática, que
destrinchei e resolvi sem maiores problemas. Ao final da operação,
o Prof. Carlos Alberto aproximou-se do quadro, examinou meu trabalho e deu um sorriso de satisfação. Depois apontou a equação no
quadro negro, com uma das mãos, enquanto que, com a outra, puxou
a pontinha da própria orelha, no gesto clássico de quem se delicia com
alguma coisa, e não resistiu a um infame, mas divertido trocadilho:
— O nosso Sansão tem uma equação que vai : dali-la...
A turma veio abaixo com as gargalhadas e bateu mais palmas,
divertida. Eu ri muito com aquilo, mas no meio daquelas minhas risadas, escondia-se, disfarçada, uma pontinha de emoção. Apesar de
muito jovem ainda, pude notar que, naquele dia, e naquele momento morria o casas das banha , o baleia, o gorducho, e nascia o Sansão.
Este ficou sendo o meu apelido em Volta Redonda, e no judô.
Levei adiante o caminho suave, evoluindo nele por toda vida,
enquanto progredia também em meus estudos acadêmicos. En59
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quanto progredia na escola, rumo à universidade, aperfeiçoava-me
na minha atividade marcial. O apelido de Sansão acompanhou-me
também no judô, e eu me dediquei à arte, tanto quanto aos estudos,
sempre com muito bons resultados em ambos. Nas atividades escolares, tornei-me o primeiro aluno da turma, título que conservei
até o final do segundo grau. No caminho suave, dei duro, de faixa
em faixa, até atingir a faixa preta, em 1968. No percurso, sagrei-me
bicampeão fluminense juvenil de judô e alcancei o quarto lugar no
Campeonato Brasileiro Juvenil de Judô, ocasião em que recebi a faixa marron. A preta viria com muita dedicação, treinos e participação nos campeonatos, e exames extremamente exigentes, que eram
constituídos por duríssimas provas práticas e orais, e era chancelada
pela Academia de Judô e Cultura Física de Volta Redonda, e pela
Dai Nippon Budokukai da America Latina. Nos anos seguintes,
participei de todos os campeonatos no Rio e em São Paulo, pela Liga
de Desportos de Volta Redonda, obtendo muitas vitórias, sempre
entre o primeiro e terceiro lugares. Durante meus estudos universitários, na Universidade do Porto, em Portugal, fui professor de judô,
no Centro Desportivo Universitário do Porto. Continuei treinando e ensinando, ao voltar ao Brasil, então formado em medicina.
Abandonei as competições, quando vim de Volta Redonda para o
Rio de Janeiro, porque aí já era neurocirurgião e precisava preservar
as minhas mãos. Mas abracei a arbitragem e fui médico da Federação Fluminense de Judô, absorvida posteriormente pela Federação
Brasileira de Judô, da qual sou membro até hoje, sendo agraciado
com o titulo de Médico da Federação Fluminense de Judô.
O apelido Sansão integra toda essa trajetória e continua sendo um referencial em minha vida. Todo mundo conhece a história
bíblica do nazireu, dedicado a Deus, que liderou os israelitas contra
os filisteus, e só foi derrotado quando deixou-se seduzir pela linda
Dalila, que cortou os seus cabelos, fonte de sua força, entregando-o
assim aos inimigos. Para mim, essa história transformou-se num en60
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sinamento, que o apelido mantém sempre vivo em minha consciência. Considero o simbolismo extremamente rico, e vejo os cabelos do
Sansão que sou como as minhas raízes, uma manifestação de pureza
de consciência, dedicação e força de espírito, que a bela e vaidosa
Dalila — o meu ego — só pode cortar se a pequenez, o orgulho e
o lado sombrio que todos possuímos em nós mesmos, fazer-me baixar a guarda e levar Sansão a acreditar unicamente em seu mérito,
esquecendo-se de que, por si só, ninguém pode ir muito longe.
O restante é descoberta. Estou sempre (re) descobrindo o
mundo, as pessoas e a mim mesmo. Decifrando pouco a pouco
cada enigma — ou as “equações” da vida — superando cada obstáculo e, sobretudo, vencendo a cada dia o adversário mais poderoso que o judô me ensinou a superar: a mim mesmo.
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Foto clicada no Brasil, num sítio em Maricá, RJ, em 22 de março de 1967.
Paulo Roberto tinha 18 anos de idade e já era faixa preta de judô. Devido
ao porte físico avantajado e a força muscular incomum, foi chamado Sansão,
como o herói bíblico do livro de Juízes, dotado por Deus de força descomunal,
que com apenas uma caveira de burro matou mais de mil filisteus, e, apenas
com as mãos, matou um leão adulto. Foi o seu professor de educação física
e de matemática, do Colégio Macedo Soares, de Volta Redonda - RJ,
Prof Carlos Alberto Imbúglia, quem o apelidou, e este apelido
Paulo Roberto levou para toda vida.
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Juvenal e o Defunto
Já nem me lembro de quanto tempo faz isso. Eu esperava um
ônibus, que fazia uma linha incerta entre os municípios de Lambari com outras cidades daquela região de Minas, como Cambuquira, Caxambu, São Lourenço e outras. Era um ônibus horroroso,
que a gente chamava lotação. Assentos surradíssimos e desconfortáveis, um motor que fazia a gente chegar mais ou menos surdo ao
destino, dependendo da distância percorrida, tinha o bagageiro na
capota. E ali se acondicionava todo tipo de bagagens e cacarecos
em geral, cobertos precariamente por uma lona velha puída, colocada de qualquer jeito, que era (mal) amarrada naquelas gradinhas ridículas de suposta “proteção”, o que fazia o buzum lembrar
as antigas diligências do velho oeste americano.
Eu já estava acostumado a pegar aquela lotação, não era nenhum inocente a entrar naquela arapuca sobre rodas. De modo que
não reservava passagens, entrava e pagava ao motorista, e pronto.
Em geral era assim. E naquela noite havia só um lugar vago, o resto
estava tudo ocupado, de modo que entrei rapidamente, paguei e me
sentei, aliviado. Havia gente que, para não perder a viagem, quando
o carro estava assim lotado, viajava lá na capota, em pleno “bagageiro”. Aquilo era irregular, claro, e eu acho que não teria coragem
de fazer, mas ali já havia se transformado num hábito eventualmente levado à prática. Fazia tempo que eu não via ninguém cometer
aquela loucura. Mas isso podia mudar a qualquer hora.
E foi o que aconteceu. No meio da estrada um passageiro estendeu a mão, no sinal característico, solicitando ao motorista que
parasse o veículo, no que prontamente foi atendido. O motorista,
abrindo a porta da frente (aliás o único acesso de entrada e saída),
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com aquela espécie de manivela, que hoje nem usa mais, viu que
era Chico Páia, um roceiro da região, magrinho igual um fiapo, que
tinha esse apelido porque estava sempre com um cigarrinho de palha
na boca. Aceso ou apagado, o cigarrinho não saía da boca do caipira.
— Oi, Chico — disse — O carro tá lotado, ocê vai ter de
viajar lá no bagageiro.
— Uai, é pra já — disse o magriço.
— Olha, só tem um probleminha. Além das malas e baús dos
passageiros, lá em cima tem um caixão de defunto. Mas não assuste não, que ele tá vazio. É para um enterro amanhã, em Jesuânia.
Chico Páia não esperou mais e subiu, rápído como um sagui,
pela escadinha de ferro que dava acesso ao bagageiro e se ajeitou
por lá como pôde.
A viagem seguiu tranquila, sem mais complicações, mas rapidamente, como é comum naquela região, juntaram-se nuvens pesadas no céu, e dali caiu um aguaceiro de assustar jacaré velho. Um
tremendo pé d’água, daqueles de molhar até os ossos de qualquer
cristão. Chico, ao se dar conta de que estava desprevenido, sem
capa ou guarda-chuva, não perdeu tempo. Mais que depressa, puf!,
abriu a porta do caixão e pulou lá dentro. Fininho e miúdo como
era, adaptou-se muito bem, e com folga, ao exíguo espaço do caixão.
E cansado como estava da labuta, em pouco tempo ferrou no sono.
A chuva choveu tudo o que tinha de chover, e aos poucos
foi parando. A lata velha rodou mais um tempo, até que outro
passageiro fez o sinal para o motorista. De longe ele reconheceu
Juvenal, um mulato fanfarrão e fortíssimo - brigador, folgado mesmo, metido a não ter medo de ninguém, nem de nada - que volta
e meia viajava na lotação. O motorista parou, suspirou fundo, pigarreou e iniciou o diálogo:
— Boa noite...
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— Tá bão — respondeu insolente o brutamontes, já com o pé
no primeiro degrau do carro, na intenção de subir. O motorista fez
com a mão um gesto de impedimento.
— Desculpe, Juvenal, A lotação está completa. Se quiser seguir viagem só tem lugar no bagageiro, fazendo companhia ao que
já está lá em cima.
Juvenal deu uma olhada para cima. Só avistou as bagagens e
um caixão. Não conversou mais e num pulo subiu no bagageiro, sem
entender o que o motorista queria dizer com “fazendo companhia ao
que já está lá em cima”. Não tinha ninguém ali, além dele mesmo.
Na certa o motorista havia se referido ao defunto que devia estar no
caixão... Mas logo ele, Juvenal, que não tinha medo nem de vivo,
nem de morto, ia ficar assustado de viajar ao lado de um defunto?
Ajeitou-se no meio das malas, caixotes e baús, bem ao lado do caixão,
e recostou-se, apreciando o céu, que começava a estrelar outra vez.
A viagem continuou em paz. Logo, já estávamos avistando
ao longe as luzes de Jesuânia, o que indicava que começaria uma
grande incidência de paradas, para desembarque, antes de chegarmos à cidade. Depois da primeira parada, a arrancada do ônibus
acordou Chico Páia, que tinha dormido até ali. Ele abriu de repente a tampa do caixão, e falou em voz alta:
— Uai, não é que o diacho da chuva parou?
Juvenal, que pensava estar sozinho com a bagagem e com o falecido dentro do caixão, deu um grito, e de tanto medo chegou a falar fino:
— Vade retro, Satanás, valei-me meu São Jorge — berrou.
E de um pulo só, desceu do teto da lotação e ganhou a estrada,
correndo e gritando a todos pulmões:
— Tesconjuro, coisa ruim! Vai assombrar outro! Valha-me
Nossa Senhora!
E sumiu no caminho, gritando por socorro.
Não o vi mais. Pelo menos naquelas viagens que fazia de
tempos em tempos. Às vezes pergunto por ele ao motorista, ou a
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passageiros conhecidos meus. Ninguém nunca soube me responder que fim levou o brutamontes. Mas há quem diga que Juvenal
nunca mais andou de lotação na vida... dizem os mais incrédulos.... que Juvenal até entrou para uma igreja de crentes e nunca
mais botou um dedo sequer de cachaça na boca.
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A Passagem
(Um encontro com o anjo da morte)
Algumas vivências, tanto de pacientes, quanto de pessoas de
minha família, amigos, etc, maravilham-me, ao me fazer constatar
o quão rico e, ao mesmo tempo, o quão ainda desconhecido é
esse vasto continente obscuro que Freud percebeu e chamou o inconsciente. Entra ano, sai ano, teorias e contrateorias, mais coisas
descobrimos a respeito dele. Simultaneamente, mais espaços no
inconsciente temos ainda a explorar, mais fronteiras a desvendar...
A forma preferencial de comunicação de que o inconsciente
se utiliza para se comunicar conosco, ou se expressar para o consciente, é o sonho. Raras vezes as pessoas se dão conta de quanto a
expressão “foi apenas um sonho” é incompleta e injusta, o quanto
estão desperdiçando com essa concepção do inconsciente e seus corolários. Os sonhos não são irreais, como costumamos pensar. Eles
são outra realidade, habitantes e expressão de um outro universo que
trazemos em nós mesmos. Por isto podem às vezes parecer estranhos,
doidos, sem sentido. Eles falam um outro “idioma”, uma outra “língua”, que temos de aprender a conhecer. Porque eles falam conosco.
Gostaria de dar um exemplo da riqueza do inconsciente, e
do instrumental poderoso que representam os sonhos, que permite que essa sabedoria interior possa ser partilhada. Embora tenha
exemplos muito ricos, colhidos junto a meus pacientes nas muitas
sessões de psicoterapia que tenho realizado, ao longo de tantos
anos, acredito que uma história, que ouvi de minha esposa, no
meio da noite, possa ilustrar muito bem o que proponho aqui.
Ela me acordou angustiada, por causa de um sonho que acabara de ter. Estava muito assustada, de modo que providenciei
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um copo d’água, para tranquilizá-la, enquanto lhe pedia que se
acalmasse, e que me falasse sobre o conteúdo do sonho. Ela bebeu alguns goles, sorriu-me um sorriso nervoso, e esvaziou o copo.
Procedeu a algumas respirações profundas e riu novamente. Agora com mais calma. E passou-me a narrar a sua aventura onírica.

Eu caminhava pelos corredores do Pronto Socorro de Alcântara2, num plantão noturno de sábado. Vi você, com outros colegas,
atendendo uma emergência, um acidentado do trânsito, que acabara
de chegar, trazido pelo Corpo de Bombeiros. Aproximei-me e tentei
falar com você. Mas você não me ouviu! Nem você, nem os colegas
que trabalhavam junto naquela emergência! Não me viam, nem me
ouviam! Insisti em chamá-los, já aflita, mas ninguém dava atenção a
meus apelos. Era como se eu simplesmente não estivesse ali.
Já estava ficando desesperada com a situação, sem saber o que
fazer, quando aproximou-se uma enfermeira (vestia um uniforme
branco do serviço de enfermagem). Aparentava ter uns 50 e poucos
anos, estatura mediana, mulata, cabelos pretos, os olhos também escuros e tranquilos. Ela toda parecia serena e amigável, mas talvez fosse nova no plantão, porque eu não a conhecia, nunca a havia visto.
Aproximou-se de mim, e com um sorriso apaziguador, falou-me:
— Não adianta, minha filha, eles não conseguem lhe ouvir, nem
lhe ver, e por mais que você tente, não conseguirá que a vejam ou a
escutem. Qualquer tentativa de comunicação será em vão... Tenha
paciência e resignação...
—Mas eu os vejo e os ouço — argumentei — como eles não
me veem?

2
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Alcântara: um bairro da cidade de São Gonçalo - Estado do Rio de Janeiro, no qual
trabalhávamos, como médicos da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Eu era o
neurocirurgião e o chefe da equipe, e ela a médica socorrista e clínica geral
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Minha interlocutora apenas continuou sorrindo para mim,
olhando-me com candura, sem nada dizer. Foi aí que notei que ela
era diferente das outras pessoas. Parecia mais leve, mais sutil. Quase
luminosa. Eu mesma me sentia diferente. Olhei instintivamente para
minhas mãos, e percebi que eu também tinha uma discreta qualidade
luminosa. Voltei a olhar para ela, aflita:
— Eu por acaso morri? — indaguei, assustada.
— Sim — respondeu-me o mais brandamente que pôde — É
como você disse. Você está morta...
Aquilo foi um choque para mim. Como “morta”? Eu não sofri nenhum acidente, não estava passando por nenhuma doença. Trabalhava
normalmente no plantão... será que naquele atendimento domiciliar no
Jardim Catarina, em que houve tiroteios entre facções rivais de traficantes, eu....? Teria acontecido algo comigo? Como é possível que eu tenha
morrido ? Ao entender tudo, uma tristeza infinita tomou conta do meu
ser. Se realmente estivesse morta, isto significava que eu não veria mais o
meu marido3! Ele nem sabe ainda o que me aconteceu... Como reagirá?
E os meus irmãos, meu sobrinhos! Meu Deus! O que será de mim? Minha desconhecida amiga pareceu adivinhar meus pensamentos...
— Não fique triste minha filha. Estou aqui exatamente para lhe
ajudar a enfrentar esse momento difícil. Fique calma e verá que no fim
tudo dará certo.
— Então você é uma espécie de Anjo? — perguntei. — E se eu
morri, isto significa que eu posso ir ao encontro da minha mãe e de
meu pai , irmã e avós?
— Não , minha filha... Não poderá encontrar os seus entes queridos. Ao menos por enquanto. Eles estão em outro lugar, um outro
plano espiritual , como se você estivesse aqui, nesta cidade, e eles bem
longe, em outro país, compreende?
— E você é um tipo de anjo?
3

Ainda não tínhamos filhos, nessa época. Éramos só nós dois.
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Ela apenas sorriu e disse:
— Agora venha, minha filha, acalme-se e venha...
Percebi então que você e os colegas do plantão iam se distanciando, desaparecendo, como se uma névoa fosse tomando conta do local.
Um outro caminho se abria à minha frente, uma luz muito forte ia
dominando o ambiente, e uma grande paz tomou conta do meu ser.
Aquele caminho que aos poucos se abria transformou-se paulatinamente num túnel de luz, e senti uma discreta euforia que, no entanto,
não afetava aquele sentimento de paz que me tocara antes. Minha
nova amiga transfigurou-se de enfermeira no ser celestial que eu adivinhara que ela era, com seu corpo tecendo-se em luz, glorificado...Tomou-me por uma das mãos e conduziu-me àquele túnel luminoso, que
se definia cada vez mais, diante de meus olhos... e então eu acordei!

Ao final de seu relato, eu também estava muito impressionado com aquela experiência. Digo experiência porque, por mais que
tudo fosse apenas um sonho, ela vivenciou tudo aquilo, como se estivesse acontecendo mesmo com ela. E num certo sentido... estava!
Então, em última análise, foi efetivamente uma experiência. Mas
não quis “interpretar” aquilo tudo, nem levá-la fazê-lo... Eu sou
o marido dela, não o seu psicoterapeuta! No entanto, comentei
sobre as chamadas experiências de quase morte, que têm acontecido
em toda parte, detectadas pelas condições que a medicina tem
hoje, no sentido de ressuscitar pacientes em processos próximos à
morte. Muitas pessoas (não todas) têm narrado experiências semelhantes àquela que ela havia vivido em sonho. Talvez isto já
acontecesse antes, com outras pessoas, em outras épocas, mas a
tecnologia de então era insuficiente para trazer os pacientes de
volta à vida, e eles se iam, sem poder ser salvos e retornar para
contar o que haviam vivido, e acabavam por morrer realmente.
Há uma farta literatura sobre as EQMs atualmente, e nem todos
70

Histórias da Minha História

os médicos concordam que sejam experiências reais. Muitos acreditam que se trata de processos alucinatórios que sobrevêm nos
momentos extremos à beira da morte.
— Tenho de pensar sobre isto — resumiu ela — Mas agora
eu quero dormir...
— Passou o medo? — perguntei — Já não está mais assustada?
Ela me deu um beijinho:
— Não, meu amor, nada de medo. Aquela paz toda que me
veio no sonho está voltando agora, e me fazendo relaxar. Vou
aproveitar para dormir outra vez...
Olhei-a longamente, e talvez tenha feito alguma cara engraçada, arregalado os olhos, não sei. Ela sorriu e me tranquilizou também:
— Não tenha medo, querido, é apenas uma noite de sono. Eu
sei que vai chegar a minha vez e aceito isto agora com serenidade
— disse, sorrindo e piscando o olho — mas algo me diz que ainda
não é desta vez.
Virou-se para o canto, puxou as cobertas e caiu imediatamente num sono profundo e sereno.
Fiquei uns instantes ainda acordado. Pensei o quanto nossa
cultura não sabe lidar com a morte. Nunca dizemos “hoje é um
bom dia para se morrer”, como dizem os sioux oglala, índios da
América do Norte. Nem preparamo-nos para a morte, como fazem os tibetanos a partir da meia idade, quando, aparentemente,
ainda falta muito para morrer. Em nossa cultura, não aceitamos
a morte, agimos diariamente como se ela não existisse para nós.
Para a minha esposa, naquela noite, o inconsciente a colocou
frente a frente com a ideia da própria morte. Talvez tenha sido
um presente dos reinos interiores da mente, para que ela pudesse
aceitar a sua morte, que, como para todos nós, certamente virá um
dia. Talvez uma experiência destas não queira absolutamente dizer
que a morte está próxima para aquele que sonha. Mas que a vida
pode ser muito mais rica e ampla – independentemente de sua
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duração – para aquele, ou aquela que olhou a sua própria morte de
frente e a aceitou.
O sono finalmente chegou outra vez. Virei-me para o outro
canto e deixei-me adormecer num sono sem sonhos. De alguma
forma, eu também estava mais tranquilo agora.
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A rosa vermelha
Ela estava na festa de aniversário de um colega do curso de
pós-graduação, do Instituto Deolindo Couto — em Botafogo, no
Rio de Janeiro — que havia fechado a boate de um hotel de luxo,
na Barra. Uma morena linda e exótica, de uns 20 a 22 anos, cabelos negros longos e uma rosa vermelha presa à fronte esquerda.
Usava um vestido vermelho justo e curto, com uma discreta abertura do lado, que revelava — quase que apenas sugerindo — um
belo par de coxas. O rosto, anguloso e femininamente agressivo,
trazia, apenas esboçado, um sorriso agradável e discretamente
malicioso, e olhos absurdamente negros e misteriosos, que fascinavam pela hipnótica amplidão de seus espaços infinitos, como se
me atraíssem a si mesmos, e exigissem que a eles me entregasse,
como quem se entrega a um inebriante e irresistível abismo.
Fascinado, aproximei-me dela. E assim que me movi em sua
direção, os olhos estranhamente belos fixaram-se em mim, parecendo dominar-me, e aquele esboço de sorriso abriu-se por inteiro,
revelando uma boca grande, bem desenhada e muito sensual, ornada por dentes perfeitos e de uma brancura imaculada. Um perfume
delicioso e desconhecido, que se percebia apenas quando mais próximo a ela, terminou por me colocar num estado estranho de consciência, como se dormisse acordado. Não foi sem algum esforço que
consegui manter o controle sobre mim mesmo e puxar conversa:
— Olá, tudo bem? — arrisquei, meio sem jeito. Ela apenas
acentuou ainda mais o sorriso, sem nada dizer. Aproximei-me um
pouco mais e insisti, com um leve inclinar da cabeça:
— Meu nome é Paulo...
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— Eu sou Hanah, Paulo, muito prazer — respondeu, estendendo a mão cheia de anéis, a palma virada para cima, como se
fosse tomar-me por inteiro. Puxou-me muito levemente em sua direção, assim que nossas mãos se tocaram, e senti-me outra vez zonzo, por um breve instante, mas reagi o mais rapidamente que pude.
Estranha mulher. Por mais de uma vez, um gesto seu, um
olhar, alguma coisa nela me causaria uma vertigem até agradável, embora estranha e imprevista. Em nenhum momento, naquela noite, essa sensação desapareceria totalmente. Se por um lado
aquilo me assustava um pouco, por outro me excitava e me atraía
mais em sua direção.
— Como é que uma mulher bonita como você está sozinha
em uma festa tão incrível? — arrisquei.
— Sozinha? Não estou mais — respondeu sorrindo —
Talvez estivesse apenas esperando por você. Por que não me
tira pra dançar?
Puxei Hanah para junto de mim e dançamos longamente
uma sequência de boleros e sambas-canção que invadiram a noite.
A sensação de delicioso torpor aumentou outra vez, e quando dei
por mim, roubava um beijo daquela boca linda e sexy. Ela se entregou por inteiro ao meu gesto e devolveu aquilo num beijo longo, a
boca de um calor intenso acolhendo-me com voracidade, ao som
de mais um bolero antigo. Sem pensar ou conversar muito, puxei-a
gentil mas ansiosamente para fora da pista, e nos encaminhamos
para um ponto mais discreto, onde nos beijamos intensamente.
— Vamos sair daqui — propus sem pensar.
Hanah olhou-me por um longo instante, como se não estivesse entendendo o que eu falava, e pareceu hesitar. Custei a
perceber que ela não estava se sentindo bem. Parecia a ponto de
desmaiar e aparentava desorientação.
— Desculpe-me, Paulo — murmurou — Estou esgotada, talvez não devesse ter vindo...
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— Você prefere que eu a deixe em casa?
Ela sorriu um sorriso maroto, e passou com suavidade suas
unhas longas e afiadas no meu rosto:
— Não, meu querido. Prefiro que você venha comigo. Minha
casa é pequena, mas para nós será infinita...
Tudo estava acontecendo rápido demais, mas a noite prometia... Hanah morava “lá pelos lados do Recreio”, como me disse vagamente. Eu dirigia rápido, àquela hora não havia muito trânsito.
Mas parecíamos nunca chegar, e aos poucos voltou-me a vertigem
do início da noite. Depois de muito rodar, chegamos a uma rua
longa, que parecia interminável, mas ao final da qual, segundo ela,
estaria o seu endereço. No entanto, mal entramos naquela via, a
morena pareceu desfalecer. Parei o carro, assustado:
— Você não acha melhor irmos a um pronto socorro, Hanah? Você está passando muito mal!
— Não, meu querido, não é necessário irmos a um hospital.
Basta que eu passe para trás do carro e descanse um pouco, enquanto chegamos à minha casa.
E assim fizemos. Ajudei-a cuidadosamente a deitar-se no
banco de trás. Ela sorriu graciosa, retirou a rosa vermelha dos cabelos e entregou a mim. Agradeci com um beijinho o presente
e voltei ao meu lugar, colocando a flor sobre o painel, junto ao
volante. Quando me sentei, a tonteira aumentou imensamente e
eu tive de aguardar um pouco mais, antes de retomar o caminho e
voltar a dirigir, rumo ao final da rua que não tem fim.
Por várias vezes olhei para trás, para ver como Hanah estava.
Ela dormia placidamente e aparentava estar bem. Ao chegar, finalmente, ao que parecia ser o final da rua, surpreendi-me. Aquela
via aparentemente interminável acabava em uma encruzilhada, e
eu estava exatamente no centro dela. À frente e dos lados, nada.
Apenas um imenso vazio, cercado de névoas e silêncio. Ainda
zonzo e confuso, respirei profundamente algumas vezes, à procura
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de ar e consciência, enquanto me voltava para minha morena,
em busca de orientação. Mas o banco de trás estava vazio. Isso
mesmo, vazio! Ela havia desaparecido sem que eu soubesse como.
Estupefato, olhei em torno, abri as portas, saí do carro e procurei,
sem sucesso, por Hanah. Fiquei parado naquela encruzilhada não
sei por quanto tempo, sem saber o que fazer, ou o que pensar. Confesso que fiquei assustado. Dei a volta e saí dali o mais rapidamente possível. Cheguei em casa e joguei-me na cama, adormecendo
pesadamente, sem ter tempo de trocar de roupa ou de pensar sobre
o que havia acontecido.
Pela manhã, acordei sobressaltado e desorientado. Sentei-me
na cama e tentei pôr os pensamentos em ordem. Inútil. Não consegui. Levantei-me e fui ao banheiro, onde lavei o rosto com água
fria e só aí percebi que estava vestido com short e camiseta, que
é como dormia normalmente naquela época. Não usava aquela
roupa da festa, com a qual pensava ter adormecido, ao chegar em
casa, na véspera... Aliás, aquela roupa nem mesmo existia... Meu
Deus...Só aí me dei conta de que tudo havia sido um sonho...Um
sonho incomum, extremamente vívido, mas... um sonho... Realmente eu havia sido convidado para a festa de meu colega. Mas ela
só aconteceria dali a alguns dias. Decepcionado, por um lado, mas
aliviado, por outro, me arrumei e saí (estava atrasado para o curso
de pós!). Ao entrar no carro, no entanto, senti que alguma coisa
não se encaixava, não fazia sentido. Olhei então à frente, e toda
aquela minha lógica de poucos minutos atrás esvaiu-se totalmente. Sobre o painel, junto ao volante, repousava soberana e ainda
orvalhada, uma magnífica e perfumada rosa vermelha.
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Erezinho
Isto foi num fim de semana, num domingo de um plantão
que terminava às 8h da manhã. Saindo do hospital, passei na casa
do Adilson — um conhecido nosso de muitos anos, bombeiro hidráulico de nossa confiança, com quem só pudemos agendar para
o domingo um conserto na cozinha lá de casa — e fomos para a
Tijuca, onde eu morava. Até chegarmos, já eram quase onze da
manhã, e minha esposa Zélia veio nos contar uma história curiosa, que lhe acontecera naquela manhã mesmo.
Ela estava na cozinha, terminando de tomar o café, quando percebeu que a casa estava suspeitamente muito calma. Temos dois filhos. Um menino, então com 13 anos de idade, e uma
menina, na época com oito. “Ele deve estar no play, andando de
bicicleta, com seu amigo, e ela no apartamento da coleguinha da
cobertura raciocinou Zélia, para explicar para si mesma aquele silêncio, que seria impensável se as crianças estivessem em casa.
Mal cogitou isto, ouviu uma animada conversa de meninos, que
vinha do corredor, fora do apartamento, e imaginou que poderia
ser nosso filho e algum coleguinha. De fato, a porta da cozinha
abriu-se estrondosamente (ah! adolescentes...) e efetivamente ele
entrou, acompanhado de outro menino, que aliás era um amigo inseparável, na época. Logo atrás deste, vinha uma terceira
criança, também bastante animada, com um sorrisão estampado
na face. Era um meninho negro, mais baixo que os outros dois, e
aparentemente mais novo. Vestia uma calça branca, listrada de
vermelho, e camiseta também branca. Um gorro vermelho (ou um
boné?) lhe cobria a cabeça, e ele se movia com surpreendente leveza. Os três foram para a sala, onde estava um dos computadores
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(cada um dos meus dois filhos tem seu próprio computador, senão
já viu, né...).
— Era a primeira vez que eu via aquele menino — contou
Zélia — mas não titubeei e preparei também para ele o lanche que
eu sabia que os outros dois adoravam.
Zélia dirigiu-se triunfante para a sala, levando três pedaços
quentinhos de pizza e três copos grandes de refrigerante estupidamente gelado, mas ao entrar percebeu que alguma coisa não estava certa...
— Deparei com dois meninos, apenas. Nosso filho e seu amigo já conhecidíssimo da casa.
Atônita, perguntou pelo novo amiguinho.
— Que novo amiguinho, mãe? — espantou-se nosso menino.
— Ué, o garoto que estava com vocês ! Um garoto negro, de
calça branca, gorro vermelho...
— Não viaja, mãe — troçou nosso garoto
— Só entramos nós dois aqui, Tia, não tem mais ninguém
— aparteou o amigo.
Zélia conta que, então, deixou o lanche lá e saiu da sala,
desorientada.
— Quem seria aquele menino? — comentou comigo e Adilson, que já era de casa e parou o serviço por instantes, enquanto
escutava a história toda — Meu Deus, eu tenho certeza de que o
vi entrar junto com os dois, não tenho dúvida alguma, mas onde
ele foi parar?
Adilson, que até ali escutava atento e sério, abriu um sorrisão
e falou:
— Fique tranquila, Dona Zélia, agora a casa tá limpa e
bem protegida...
Dessa vez quem não tinha entendido era eu:
— Como assim, Adilson?
— É um erê, Dr. Paulo, um erezinho.
— E o que é isso? — interpelou Zélia.
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— Um espírito de criança. Um inocente que morreu ainda
menino, e que anda por aí, procurando ajudar os outros a se livrar
dos males do mundo. Possivelmente sua casa estava cheia de presenças ruins, espíritos obsessores, coisa assim, e o erezinho limpou!
Entreolhamo-nos, Zélia e eu, sem saber o que dizer. Efetivamente estávamos enfrentando juntos uma fase difícil. Fosse o que
fosse, se viesse a acalmar as coisas, seria bem vindo... Conversamos mais um pouco, Adilson terminou o seu trabalho, paguei a ele
e o bom homem foi embora.
Realmente, nos dias seguintes as coisas pareceram ajeitar-se.
Conseguimos superar aquele momento e tudo o que ele trazia de
desagradável ficou pra trás. Depois de uns 15 dias, com tudo mais
calmo, lembrei-me daquele incidente, em que Zélia vira entrar na
sala, com os meninos, um pretinho que não estava com eles. Resolvi dar uma pesquisada na Internet, em busca de dados sobre
erê. Depois de perambular aqui e ali, confirmei que, para certos
ramos do sincretismo religioso da umbanda, erês são espíritos de
crianças que, por sua inocência e agitação, limpam os lugares de
más influências e de espíritos malévolos que porventura os estejam influenciando. A palavra erê significaria criança, em yorubá,
língua sagrada para os ritos afro-brasileiros.
“Será que devo considerar esses problemas que nos afligiam
como patrocinados por... espíritos obsessores?”, perguntei-me, entre o incrédulo e o perplexo. “Será que a superação daquilo tudo
foi mesmo resultado da visita benfazeja de um espírito de criança?”
Fiquei sem resposta. Naveguei um pouco por aquele mar de sites,
verbetes e definições, e já ia sair da Internet, quando resolvi entrar
num último endereço: um blog de um estudioso das religiões, onde
localizei um artigo exatamente sobre os erês. Ele definia a coisa de
um modo ligeiramente diferente, mas igualmente encantador. Segundo dizia esse especialista, em outros ramos da umbanda, assim
como nas linhagens do candomblé mais tradicional, erê não é um
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espírito, mas um princípio. Segundo esse estudioso, em Yorubá, erê
não significa criança, como muitos acreditam (para o que palavra certa seria omodé), mas quer dizer brincar. Em última análise,
refere-se ao aflorar da criança que cada um tem em si mesmo,
importante e fundamental no quadro de iniciação a esses ritos.
Fiquei pensando o quanto aquilo fazia sentido. Podia ser uma
dica da psique, percebida pela sensibilidade de minha esposa. Talvez estivéssemos mesmo precisando de alguma “infantilidade”, alguma alegria pura, limpa, zerada mesmo, para podermos enfrentar
aqueles problemas que nos preocupavam tanto. Talvez precisássemos deixar aflorar a criança em nós mesmos, para que pudéssemos
responder com pureza de propósitos e clareza de espírito àqueles
desafios que se nos impunham naquele momento. E esse aflorar
foi estimulado exatamente pela presença alegre e barulhenta de
nossos filhos e seus amigos, zanzando pela casa, com aquela agitação toda, renovadora e contagiante, deitando por terra qualquer
estagnação, e suscitando-nos novos olhares e outros horizontes.
Se a ideia de um espírito criança era poética e nos encantava,
fortalecendo-nos e animando-nos, a de um aflorar da criança interior, da alegria pura e simples, trazia-nos confiança e induzia-nos
saudavelmente a buscar em nós mesmos as soluções de nossos problemas. Não havia porque escolher. Agradecidos e felizes, optamos
por ficar com as duas explicações.
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Uma estranha Epistaxe
Estava A Drª Zélia, minha mulher, de plantão no Hospital
Municipal Souza Aguiar, como médica clinica geral do staff da
equipe Dr Cata Preta, que trabalhava em três horários diferentes,
durante a semana – de manhã, em um dia, à tarde em outro e
à noite, ainda em outro – o que,embora assim à primeira vista
não pareça, desorganiza qualquer um. Para piorar o fato, estava
lotada no pronto socorro, e como clínica socorrista, integrando a
escala de rodízio do grupo responsável pela triagem, ou seja, por
peneirar os pacientes, separando os que realmente eram casos de
emergência, dos que não eram, sendo estes últimos encaminhados
ao serviço de ambulatório. Estava ela assim, jogada às feras, por assim dizer, porque além do excesso do trabalho em si, não era muito
fácil lidar com os pacientes, até mesmo porque muitos deles, que
eram diagnosticados como casos para ambulatório, e não casos de
emergência, não aceitavam aquilo. Na época, o Souza Aguiar tinha aquele que era considerado o maior e melhor serviço de emergência da América do Sul, e os pacientes sabiam disto, ou pelo
menos pressentiam esse status. Chegar lá, certo de que o seu caso
era de emergência, e ser enviado para o ambulatório, nem sempre
era aceito pelas pessoas, por mais que os médicos estivessem bem
fundamentos para resolver aquilo. E qual era a solução para se
proteger o infeliz socorrista de plantão que caísse na “imprudência” de contrariar o equivocado paciente? Seguranças, que às vezes
tinham de pedir reforço à Polícia Militar, porque não era incomum
a coisa ficar preta, e os pacientes ficarem agressivos, porque cismavam de que eram autênticos casos de emergência, enquanto o
socorrista, com perfeito conhecimento de causa, dizia o contrário.
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Num desses dias de sua rotina de trabalho, Zélia recebeu um
cidadão que, alarmado, reclamava de um sangramento no nariz,
e exigia ser atendido na emergência, por um médico otorrino –
especialista em nariz, ouvido e garganta – e internado para ser
corretamente e eficientemente tratado. Como era de sua prática,
ela realizou um exame bastante detalhado, mas não constatou nenhuma anormalidade. Em outra palavras, o cidadão apresentava,
naquele momento, nenhum sangramento pelo nariz. Aparentemente, tratava-se de uma queixa de epistaxe, ou seja, um sangramento nasal, comum, nada grave, em geral decorrente da ruptura
de pequenos capilares, e que se origina, portanto, nas próprias
fossas nasais. E não uma hemorragia nasal, que é o sangramento
abundante que se exterioriza pelas narinas, independentemente
da origem, da causa inicial. Este sim, poderia ser grave. Decidiu
encaminhá-lo ao atendimento em ambulatório da otorrino, para
averiguação e, conforme o caso, tratamento da epistaxe , e se estivesse sangrando é claro!. Ele ficou muito contrariado, e insistiu
que deveria ir para a emergência para ser internado.
— Mas meu senhor — explicou a Dra. Zélia — acabei de
examiná-lo e não vejo nenhum sangramento no seu nariz. Não é
um caso para a emergência, fique tranquilo.
— Olha doutora — respondeu o paciente, já alterado —
toda a vez que eu vou evacuar, ao sentar no vaso e fazer esforço, a
minha narina esquerda sangra abundantemente.
— Nesse momento nenhuma das duas narinas está sangrando, senhor, nem a direita, nem a esquerda. Quando aconteceu esse sangramento?
— Pois é doutora, este é o problema. Eu só sangro pela narina esquerda, e somente quando estou sentado no vaso e faço
esforço. E é um sangramento abundante! Isso está se repetindo há
um certo tempo...
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Zélia, então, com toda a paciência que pôde reunir, perguntou-lhe havia quanto tempo que aquilo estava acontecendo.
— Sei lá, há uns dois ou três meses — calculou ele — desde
que minha mulher faleceu, de câncer, isso não me larga. Eu não
aguento mais! Já me disserem que isto é psicológico, mas como
não sou maluco, eu sei que preciso mesmo é de ser atendido pelo
médico de nariz, de plantão neste hospital.
Zélia apenas suspirou, como que para reunir mais forças e
paciência e tentou explicar novamente:
— Olha senhor, nós só estamos permitindo que subam para
a emergência os pacientes que realmente estejam precisando desse
tipo de atendimento, o que não é o seu caso. Neste momento, o
senhor está perfeitamente bem, sem sangramento algum. Portanto, o seu caso realmente não é de emergência.
Percebendo que não conseguiria mesmo ser atendido na emergência, o paciente foi tomado de fúria e partiu para cima dela, aos berros:
— Cumequié, cumequié? — gritava, transtornado — como
ousa impedir que eu seja atendido por um médico da emergência?
Eu pago meus impostos, pago seu salário. Quero ser atendido na
emergência agora mesmo! Não arredo o pé daqui até ser atendido!
Apesar daqueles gritos, que ecoavam por todo hospital, ela
ainda tentou convencê-lo, com a maior calma que pôde improvisar. Explicou que o médico responsável pela equipe havia dado
ordens expressas, no sentido de só deixar subir pacientes graves —
baleados, acidentados de qualquer tipo, enfartados, ou vítimas de
edema agudo no pulmão, etc.
— O senhor me desculpe — continuou, pacientemente —
mas eu já o examinei detalhadamente, cuidadosamente, e nesse
momento o senhor não esta tendo sangramento por de nenhuma
das narinas. Seu coração está em ritmo normal, seus pulmões também, sua pressão arterial é 120 x 80, portanto, normal. O seu caso
pode ser atendido tranquilamente no ambulatório do otorrino.
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Basta marcar com antecedência pelo telefone — e indicou o número, que ficava em um cartaz bastante visível, afixado à parede.
O paciente entrou em uma crise de agressividade de botar
medo, mas a essas alturas, o segurança José (conhecido como Zé
Chulapa, só para se ter uma ideia da altura e da largura do vivente), preparou-se para agir, apenas aguardando o desenrolar do
conflito ou uma simples ordem da socorrista. Embora fora de si, o
cidadão guardava ainda uma pequena reserva de juízo, e ao perceber aquele armário humano, e convencer-se da irredutibilidade da
Dra. Zélia, esbravejou um pouco mais e recuou. Mas nesse gesto,
tentou arrancar o crachá de identificação funcional, onde estava
escrito o nome da médica socorrista. Apesar de surpreendida, ela
não deixou que ele tocasse o crachá:
— Se o senhor quiser anotar os meus dados, tudo bem, é o
seu direito. Mas não tente mais arrancar de mim o meu crachá. O
senhor pode ler tudo e anotar, se quiser.
Ele sorriu com alguma malícia e pediu que ela apenas ditasse
os dados para ele. Tirou do bolso um lápis (Zélia notou que ele
tinha também uma caneta, mas fez questão de utilizar o lápis), e
anotou os dados todos, à medida em que ela os ditava. Mas não
anotou o número do telefone. Já saindo dali, vociferou, em alto e
bom som, para quem quisesse ouvir:
— A senhora vai se arrepender, doutora, não sabe com quem
está falando, vai se arrepender!
Zélia apenas olhou para Zé Chulapa, o qual esperava ver em atitude pronta para expulsar do hospital o desaforado, mas surpreendeu-se
com o que viu. O segurança estava assustado, encolhido num canto,
como se fosse ele, Chulapa, o homem a ser expulso, e aquele o segurança,
o grandalhão. Uma vez o homenzinho fora do hospital, tudo continuou
a fluir normalmente e as coisas voltaram à sua movimentada rotina.
Terminado o plantão, Zélia voltou a casa normalmente. Ao
chegar, precisou utilizar o vaso, antes do banho, e ao fazê-lo notou
que alguma coisa escorria de seu nariz.
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— Paulo, dê um pulinho aqui — chamou-me ela — abrindo
ligeiramente a porta, enquanto me aguardava.
Ao chegar à porta do banheiro, constatei que ela sangrava
abundantemente por uma das narinas. Justamente a narina esquerda! Minha esposa narrou-me rapidamente o que acontecera
durante o plantão, dizendo-se estarrecida com a coincidência.
— Eu nunca, jamais sangrei pelo nariz em toda minha
vida! — exclamou.
Realmente, era estranho. Mas eu aventei a possibilidade de
uma sugestão muito bem plantada, mesmo sem querer, por aquele
desagradável paciente, aliada ao estresse daquele dia a dia puxado,
que era a sua rotina. Ela concordou com a cabeça, mas mantinha
um semblante de dúvida e preocupação, que se desfez aos poucos,
enquanto jantávamos e fomos ver um pouco de TV.
Aquilo durou por uma semana. Toda vez em que ela precisava ir ao vaso sanitário, e ao mínimo esforço, sangrava pela
narina esquerda.
Até que, no sétimo dia, ela precisou usar o vaso no hospital
mesmo, o que era raro ela fazer, já que só ia ao banheiro na intimidade de casa. Ao sair do banheiro, e voltar a seus afazeres, notou
que, mais uma vez, sangrava pela narina esquerda. Zé Chulapa,
que entrara na sala pra falar qualquer coisa com ela, viu aquilo e
ficou apavorado, como ficara, no dia do incidente com o raivoso
cidadão que sangrava pelo nariz. Como já o conhecia havia muito
anos, a Dra Zélia falou-lhe dos sangramentos nos últimos dias, e
Zé Chulapa ficou ainda mais assustado.
— A senhora não podia ter ditado o seu nome e número para aquele maluco, doutora, muito menos deixar que ele anotasse tudo com lápis.
Minha esposa sabia que Chulapa era metido nos candomblés,
umbandas e catimbós da vida, e perguntou-lhe o que aquilo significava para ele e sua religiosidade.
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— Ao ditar tudo pra ele, doutora, a senhora deu, pela própria
voz e pelo próprio alento, um pouco de sua alma, para ele dominar
e utilizar contra a senhora mesma. E anotando com o lápis, ele
usou a forma correta para se escrever um feitiço.
Ato contínuo, Chulapa pediu para sair, durante uma meia-hora, ao cabo da qual voltou dizendo que foi até a igreja mais próxima “fazer minhas rezas”, e na volta trouxe uma vela de sete dias,
recomendando que Zélia a acendesse em casa, num lugar seguro,
e todos os dias orasse ao seu anjo da guarda, pedindo proteção,
antes mesmo de ir para o hospital.
Já naquele dia, ela não sangrou mais pelo nariz, ao utilizar
o vaso. E de lá pra cá, nunca mais teve nenhum episódio de sangramento nasal. Procurou ficar atenta a certas vulnerabilidades
psicológicas que podem agir sobre nós, por ação voluntária ou involuntária de um sugestionador, principalmente se estamos esgotados mentalmente, o que pode nos tornar mais vulneráveis. Mas,
por via das dúvidas, deixou queimar, por sete dias inteiros, a vela
que ganhou de presente de Zé Chulapa, e nunca mais saiu de casa
sem uma breve oração ao seu anjo da guarda.
Falei-lhe que aquilo dependia mais das convicções de cada
um, e menos de sermos profissionais orientados por um pensamento científico, e que se aquilo lhe fazia bem, eu não via porque
não praticar. Como se diz, se mal não faz...
Ela sorriu tranquila e respondeu-me citando um velho adágio
espanhol, popularizado pela voz do personagem Sancho Pança, no
memorável romance Dom Quixote de La Mancha, do grande Miguel de Cervantes:
— Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay...4
Perfeito, melhor impossível! Eu mesmo não saberia concluir
tão sabiamente essa história de uma estranha epistaxe...
4
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Não Acredito em bruxas, mas que elas existem, existem...
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Nesta charge, Euzelia Mamede Silveira, que viveu a Estranha Epistaxe
do conto de mesmo nome, inicia entusiasmada seus estudos de medicina,
na Faculdade de Medicina Souza Marques, em março de 1973.
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Aqui a ilustração mostra Euzélia, tornando-se a Drª Euzélia Mamede Silveira,
ao graduar-se em medicina, pela Faculdade de Medicina Souza Marques, em
dezembro de 1979.

Consciência além da matéria
Dentre as várias histórias insólitas que têm vindo interpelar
meu caminho racional de homem de ciência, e obrigar-me à reflexão profunda e à mente aberta, há algumas que considero particularmente instigantes. São aquelas que envolvem o que se convencionou chamar experiências fora do corpo, atualmente sintetizadas na
sigla EFCs. Já há alguns anos, vários de meus clientes em neurologia
e psiquiatria têm se referido a vivências desse tipo, de modo que,
como médico, senti-me obrigado a me informar sobre a questão.
As chamadas experiências fora do corpo, ou EFCs, são situações em que o indivíduo sente como se estivesse percebendo o
mundo, as coisas, as pessoas e a si mesmo de uma perspectiva fora
da de seu próprio corpo. Também conhecidas por outros nomes
(desdobramento, viagens astrais, voo anímico, voo xamânico, projeção
da consciência, projeção psíquica, etc) as narrativas sobre as EFCs
em geral citam um outro corpo, pelo qual a pessoa abandona o
seu corpo físico. Um corpo muito parecido com o corpo material,
mas de natureza mais sutil, leve, em geral translúcido, e que permaneceria ligado ao físico por um tipo de corda ou cordão, que a
literatura especializada chama cordão de prata. O interessante dessa questão é que as EFCs são fenômenos universais, que têm sido
narrados há milhares de anos, em diferentes culturas, religiões, ou
mesmo fora de qualquer religião organizada.
Diferentemente da maioria dos meus colegas, considero as
EFCs como algo além de manifestação psicopatológica (em geral
leve) pura e simples. Não que uma dita experiência fora do corpo não
possa fazer parte de um quatro de psicopatologia. Claro que pode!
Apenas não concordo que ela seja limitada a isto. Há muitos casos
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de sujeitos plenamente saudáveis, tanto física, quando psiquicamente, que relataram experiências bastante consistentes de aparente exteriorização da consciência. Tampouco acredito que as EFCs sejam
necessariamente episódios alucinatórios, embora ocasionalmente
possam sê-lo. Mas, ao menos hipoteticamente, elas parecem ser um
fenômeno real, em que a consciência efetivamente percebe as coisas
de um ponto de vista exterior ao habitual. Isto pode acontecer por
diversos motivos, ainda não compreendidos por nós, e não descarto
a sua natureza como sendo a de um distúrbio do sono ainda desconhecido. Reconheço: esta é, por si só, uma posição, se não inédita,
ao menos incomum no meio científico brasileiro.
Dentre as narrativas de EFCs que têm sido apresentadas a
mim, ultimamente, alguns casos específicos — três ocorrências,
para ser exato — chamaram especialmente a minha atenção e, sem
necessariamente contradizer as hipóteses que esbocei aqui, levantaram outros aspectos, igualmente ricos, que podem conduzir minhas reflexões numa direção ligeiramente diferente. Vou deixar que
os próprios protagonistas dessas EFCs narrem para vocês as suas
aventuras como narraram para mim. E depois comentarei cada um
desses casos. Sempre hipoteticamente e sempre em aberto, claro.
__________________________________
EFC nº 1
Características gerais: mulher, meia idade, solteira, filha de pai
militar e mãe professora de piano, psicóloga (na ocasião vivendo da
pensão do pai militar5), moradora da zona sul do Rio de Janeiro. Era
minha paciente, em meu consultório de Copacabana. Queixava-se
de depressão e dificuldades em conciliar o sono.

5
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Na época, ainda vigorava o direito à herança da pensão de viúva de militar, por
sua filha solteira, que mantinha o direito àquele recebimento apenas enquanto
permanecesse solteira, como era o caso da paciente em questão.(NA)
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“ (...) mas naquela noite adormeci e tive o que me pareceu um
sonho muito estranho: estava dormindo em minha cama, quando subitamente me dei conta de estar flutuando no quarto, ligada ao meu corpo
por uma espécie de cordão prateado, que saia da parte final da minha
coluna lombar e se ligava à do umbigo, naquele corpo brilhante que eu
parecia ser, ali no alto, flutuando. Via claramente o meu corpo material
imóvel , deitado na cama, dormindo placidamente. Sem nenhuma dificuldade, atravessei as paredes do meu quarto, no 10º andar de cobertura
do Leblon, onde moro, e fui passando pelas paredes de concreto dos
outros prédios, como se fossem de fumaça. Segui flutuando a uns mais
de 20 metros de altura, pelas ruas e praças da vizinhança,e quando me
dei conta, estava no antigo casarão da família onde minha avó e avô
maternos, juntamente com uma tia solteirona, criaram a minha mãe,
que era filha única. Ao adentrar no ambiente, sem nenhuma dificuldade, pelas paredes de alvenaria da velha casa , percebi que minhas
faculdades mentais estavam íntegras. No fundo não parecia realmente
um sonho.Eu estava acordada, consciente, apenas fora do meu corpo,
por mais estranho que isto possa parecer. Essa constatação me deu um
certo medo de deparar com figuras estranhas e ameaçadoras, no interior daquela casa. De fato, percebi claramente a presença de inúmeras
pessoas descarnadas, que usavam roupas de várias épocas e pareciam
conviver harmoniosamente naquele espaço. Inclusive os meus avós, que
me reconheceram e me saudaram efusivamente, mostrando-me outros
familiares, que eu não havia chegado a conhecer (morreram antes de eu
ter nascido). A sensação de medo e desconfiança desapareceram quase
que por encanto, dando lugar uma sensação de profunda paz. Uma
emoção agradável começou a me invadir, quando, de repente me senti
puxada para o meu corpo físico. Fiz o caminho inverso em poucos segundos, e entrei suavemente no meu corpo inerte , imóvel, e ... acordei!
Sentia-me em paz. Em paz comigo mesma, com a vida, com as pessoas.
Não tinha mais a sensação de haver sonhado, e sim de ter tido uma saída real do corpo. Procurei me informar a respeito, pela Internet, e achei
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muita coisa sobre as “viagens fora do corpo”, que têm tudo a ver com a
minha experiência. Mas sabia que precisava conversar com você, meu
médico, que com certeza vai me ajudar a elucidar isto (...)”
__________________________________
EFC nº 2
Características gerais: aqui não se trata de uma paciente,
como no caso anterior, mas de minha esposa, Zélia; médica, como
eu, meia idade, moradora da zona sul do Rio de Janeiro.
“(...) Naquele domingo, como em todos dos últimos anos, meu
marido saía para o plantão, como neurocirugião no Hospital Getúlio
Vargas, na Penha, que iniciava às 20h e terminava às 8h da segunda
feira, de onde emendaria numa rotina (de médico brasileiro!) que só
lhe permitiria chegar em casa, extremamente cansado, depois das dez
da noite daquele mesmo dia. Assisti televisão e fui dormir, tendo como
companhia os nosso dois gatos, ( na época ainda não tínhamos filhos),
Xana, uma adorável vira-lata preta (...) e Luca, um macho, siamês,
que compramos para fazer companhia à dama de negro. Na ocasião
deste relato, Xana tinha tido sua primeira cria, dois machos e três
fêmeas, todos... pretos que nem a asa da graúna. Ela ficava aninhada com os seus cincos carvõezinhos numa caixa de papelão, na porta
do quarto, enquanto o Luca, dengoso e medroso, dormia comigo na
cama, bem no lugar do Paulo ( ai se ele soubesse...). Eu havia recém
me deitado, e não tinha ainda atingido a fase REM do sono (Rapid
Eye Moviment)6, quando, de repente, uma intensa paralisia começou
a tomar conta do meu corpo. Não conseguia movimentar nenhum
músculo sequer, e aquilo me deixou nervosa (paralisia do sono?). Logo
a seguir, senti um forte ruído nos ouvidos, como se alguém ou alguma
6
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De Rapid Eye Movement (“movimento rápido dos olhos”). Fase do sono em que, em
geral, ocorrem os sonhos mais vívidos e mais fáceis de serem recordados. Durante
a fase REM do sono, os olhos movem-se rapidamente (daí o nome) e a atividade
cerebral é semelhante à da vigília. (NA)
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coisa quisesse me dizer algo. Lutei para me livrar daquela paralisia e
daqueles ruídos, mas em vão. A paralisia continuava e os ruídos iam
aumentando cada vez mais, até tornaram-se vozes balbuciadas e baixas, mas incompreensíveis! Comecei imediatamente a rezar, pedindo
a Deus para pôr fim àquele tormento. Minhas preces foram ouvidas,
e consegui me livrar daquela horrível paralisia, mas notei que havia
algo estranho. Estava com o nariz a poucos centímetros do teto, e ao
me virar para baixo, constatei, embasbacada, que meu corpo estava lá
embaixo, dormindo. Tive medo de cair e tentei me segurar na parede.
Meus braços esticaram, como se fossem de borracha ( parecia aquele
super-herói dos gibis antigos, o Homem Elástico). Foram na direção
das paredes do quarto, mas as atravessavam como se fossem feitas de
manteiga! Não havia outro jeito: eu teria de usar toda a minha forca
mental para voltar ao meu o corpo, que jazia lá embaixo, imóvel (...)
Tanto tentei que consegui, e ao entrar no meu corpo, senti que estava
em plana posse de todos os meus sentidos, e ainda percebia um resto
angústia,e toda a gama de sensações que a paralisia do sono apresenta.
Mas precisei reconhecer: aquela situação de flutuar fora do meu corpo
físico havia sido extremamente agradável e plena de serenidade. Isto
fez com que toda angústia e todo medo desaparecesse e eu me sentisse
realmente em paz. Percebi, de imediato, os olhos azuis e arregalados
do meu gato Luca que, medroso como era, partiu como uma bala,
acordando a Xana que estava na porta do quarto, com suas crias.
Ela pareceu perceber que algo de anormal estava acontecendo e não
perdeu tempo: pulou para cima de mim e freneticamente me lambeu,
me mordeu, olhando-me assustada, e parecendo ver alguma coisa que
estaria atrás de mim (mas que me era invisível...). Sentei-me devagar,
e percebi que havia fortes dores no meu dedo anular esquerdo. Fiquei
atônita ao verificar que a minha aliança estava totalmente deformada,
em forma elíptica, no referido dedo, e com grande dificuldade a retirei.
Quando Paulo chegou, narrei-lhe o acontecido e mostrei a aliança. Ele
ficou muito impressionado: ‘Que força magnética você terá desprendi93
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do nessa sua parassonia7, para chegar ao ponto de abalar a estrutura
do anel? Só mesmo um ourives poderá desamassá-lo sem quebrá-lo!’,
disse, espantado. Havia sido Xana, com a sua coragem e determinação, que acabou me acordando e me tirando dessa situação que Paulo
denominara de ‘parassonia’. Procurei por Luca, por toda a casa, e só
a muito custo encontrei o medroso encolhido, assustado e tremendo,
escondido atrás das cortinas da sala! Francamente, Luca... Na ausência do Paulo, você era o homem da casa! Mas, afinal, dessa situação estranha e intrigante ficou a pergunta: parassonia, saída astral do
corpo... o que foi aquilo, afinal de contas? E por que a minha aliança
ficou em forma elíptica, retorcida, a ponto de machucar o meu dedo?”
__________________________________
EFC nº 3
Características gerais: este é o primeiro e único caso acontecido com um homem que narrarei aqui. E este homem... sou
eu mesmo! Sim, eu passei por uma situação que talvez possamos
considerar uma experiência fora do corpo. Da mesma forma que
a EFC de minha esposa, a minha trouxe características bastante
diferentes das saídas em geral. Não com efeitos físicos, como foi
o caso do que aconteceu com a aliança de Zélia, mas na própria
percepção que tive de mim mesmo. Isto ficará mais claro à medida
em que faço a minha narrativa. Vamos a ela:

“Era uma noite calma de final de outono, em que atipicamente
fazia muito calor, e eu me preparava para dormir. Como de hábito, fiz
mentalmente o meu relatório do dia, por meio do qual eu verificava se
– atribulado quanto ele tive sido (e normalmente era!) - todas as coisas
7
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haviam ficado a contento, quais deveriam ser refeitas, ou concluídas,
e assim por diante. Depois deixei aquilo de lado e relaxei mental e
fisicamente. Iniciei o meu relaxamento, começando pelos pés, desde os
ossos, ligamentos, músculos e pele, subindo paulatinamente até chegar
à cabeça. Em geral, quando chego aí já estou sonolento. Outras vezes
nem me lembro de haver chegado à cabeça e durmo no meio do exercício. Dessa vez eu estava na fase REM do sono ( Rapid Eye Moviment),
que é quando sonhamos. Senti-me flutuar, o que não chegava a ser
incomum, nesta fase. E não é raro que aconteça a um grande número
de pessoas, na hora de dormir. Alguns estudiosos interpretam essa sensação como resultante de um certo grau de anestesia natural do corpo,
causada pela permanência do mesmo na mesma posição (no caso, decúbito dorsal) por um tempo excessivamente prolongado. Mas aquela
sensação foi ficando cada vez mais pronunciada, mais forte, a ponto
de eu sentir como se estivesse balançando docemente, ao mesmo tempo
em que me parecia estar me elevando, subindo... Minha consciência
ficou um pouco diferente. Como se eu emergisse daquele estado hipnagógico8, não para a vigília normal, mas para um estado diferenciado,
no qual estou consciente, vigil, mas numa solução de impessoalidade,
como se eu expressasse uma personalidade maior, em mim mesmo, e o
Paulo que sou, de ordinário, ficasse, por assim dizer, subjacente, como
se fosse uma qualidade minha, como a profissão, por exemplo, mas não
fosse eu mesmo. Ou não totalmente. Mas permaneço sendo eu mesmo,
por contraditório que isto pareça. Talvez eu possa me expressar melhor,
se disser que, naquele momento, eu era mais eu mesmo, além do que
sou de ordinário, sem perder de vista a minha identidade corriqueira.
Difícil explicar. É um tipo de estado ampliado de consciência. Ainda
assim, eu estranho, quando percebo que minha flutuação continua,
8

Estado hipnagógico é aquele estado de consciência intermediário que acontece quando
estamos prestes a adormecer de todo, mas ainda estamos levemente conscientes. O
estado igual e contrário — que é quando estamos despertando, prestes a alcançar a
vigília, mas ainda parcialmente adormecidos, é conhecido como estado hipnopômpico.
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amplia-se, aprofunda-se e, quando dou por mim, estou simplesmente
fora do meu corpo! Admiro-me daquilo, mas é um curioso tipo de admiração serena, em que não há desassossego ou excitação. Deixo-me
levar por aquilo, e flutuo até o teto, onde permaneço por instantes,
numa oscilação suave, como um balão de gás, docemente tocado por
uma brisa. Apesar daquele estado incomum de consciência, não estou
irracional. Mantenho um senso crítico funcional, e é esse senso crítico que me leva a raciocinar e considerar que, aparentemente, estou
vivendo aquilo que hoje é conhecido como experiência fora do corpo,
ou EFC. ‘Se for mesmo uma EFC, posso tentar dominar isto, e descer
do teto para o chão’, racionalizo. Mal penso isto e estou descendo suavemente para o piso do quarto. Fico ali, flutuando, a poucos metros
da cama, onde vejo deitadas duas pessoas: Zélia... e eu mesmo. Ou o
meu corpo, melhor dizendo, porque a minha sensação de eu está aqui
comigo, neste outro corpo que pareço ser agora. Um corpo onde me reconheço, mas é ligeiramente diferente. Leve como uma bolha de sabão,
sutil, translúcido... E no entanto... sou eu mesmo! Entre eu e meu corpo que dorme a sono solto, na cama, parece haver um fluxo de energia
que os liga, à semelhança de um cordão luminoso, aliás bastante semelhante a um cordão umbilical, apenas sutil e tecido em luz, em vez
de carne. Sinto uma certa curiosidade em ir até perto de meu corpo
material adormecido, para olhá-lo de perto, mas alguma coisa me diz
que devo evitar isto. Sinto como se uma força magnética, de atração,
agisse de forma a me puxar na direção daquele corpo. Eu resisto. Não
quero interromper aquela experiência única, e penso num jeito de sair
dali. Não passa pela minha cabeça coisas como “e seu eu não conseguir
voltar?” Para mim, voltar é uma coisa que acontecerá de qualquer jeito.
A minha dificuldade não parece ser sair do corpo, porque sair eu já saí!
O difícil agora me parece ser ficar fora do corpo, pelo menos o suficiente
para explorar ao máximo aquele estado de consciência. A força de atração parece ser exercida por meio daquele cordão luminoso e eu sinto que
tenho de sair dali o mais rapidamente possível, para evitar ser sugado
de volta ao corpo, abortando assim aquela experiência tão rica. Num
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átimo, vem-me à mente a imagem de meu irmão! Ele estava lá, no fundo de meu inconsciente, como preocupação, pelo seu estado de saúde
delicado. Talvez aquele estado de relaxação tão profundo em que eu
estava tenha relaxado também aquelas defesas mentais, com as quais
colocamos temporariamente de lado certos problemas, para podermos
atuar funcionalmente, trabalhar, resolver outras questões, etc. Não sei.
O fato é que ele me veio à mente com uma clareza única, e desejei intensamente estar com ele. Mal pensei nisto, e o ambiente ao meu redor
pareceu mudar totalmente. Como num fade de cinema, em que uma
cena vai substituindo a outra harmoniosamente, sem choque ou cortes
bruscos. Eu estava à cabeceira de meu irmão, que dormia um sono agitado. Não pensei no que fazer, e agi por uma espécie de instinto. Apenas
emanei amor para ele, tranquilamente, sem nenhuma ansiedade. Não
sei por quanto tempo fiz aquilo, o fato é que ele pareceu tranquilizar-se.
Senti que deveria retornar, e assim o fiz. Desta vez não houve aquele
fade diretamente do quarto de meu irmão para o meu. Dei por mim
flutuando na rua onde moro, e indo na direção de uma janela fechada,
que parecia ser a do meu quarto. Atravessei a janela e a parede, como
se atravessasse um tipo de bruma, mas tão logo entrei no quarto percebi
que havia alguém (ou alguma coisa?) lá dentro. Fosse o que fosse aquilo,
era alguém ou algo autoconsciente, e um intruso. Ataquei rapidamente.
Lutamos selvagemente, num brutal impacto, como dois animais ferozes,
sem reservas, sem parar para pensar. Foi tudo muito rápido e aquela
coisa fugiu, escapando pela janela pela qual eu havia retornado. Senti
que havia algo estranho comigo (como se aquilo tudo já não fosse estranho o suficiente!) e percebi que meu corpo, o corpo sutil pelo qual
eu me expressava ali, havia mudado radicalmente de aparência. Eu
estava maior, mais forte. O corpo parecia coberto de pelos, e ao colocar
as mãos no rosto, instintivamente, percebi que ele se havia alongando,
ainda humano, mas mesclado com o de um cão, ou um lobo. Achei
aquilo estranho, claro, mas eu ainda estava muito tomado por aquela
agressividade sem precedentes, para que tecesse qualquer consideração
em relação àquilo. Senti um puxão e olhei para a cama, onde jaziam
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os corpos adormecidos de Zélia e o meu. O puxão parecia vir do meu
corpo, que exigia meu retorno. Meus olhos se fecharam, e quando os
abri, logo em seguida, vi o teto do quarto, e percebi que estava no corpo
novamente. Toquei meus braços, o ventre e o rosto. Não havia qualquer
resquício daquela aparência assustadora de poucos instantes atrás...”

“O Paulo pirou”, devem estar pensando alguns de meus colegas psiquiatras. Mas não tinha jeito. Eu precisava ser honesto e
contar a minha experiência em detalhes, sem omitir mesmo os
mais estranhos. Mas não estou tão sozinho assim, e houve psiquiatras muito, mas muito importantes que viveram EFCs extremas,
com foi o caso de Carl Gustav Jung, que experenciou uma delas
em 1944, por ocasião de uma experiência de quase morte, deflagrada por um ataque cardíaco. Ele narra que não só saiu do corpo,
como saiu da Terra e flutuou de longe, enquanto a observava. Foi
o primeiro homem a dizer que a Terra é azul, e isto 17 anos antes
do ser humano ir oficialmente ao espaço... Se Jung pirou também,
então me sinto mais à vontade quanto a isto tudo.
Mas vamos refletir um pouco. Não quero analisar nada do que
foi narrado aquilo, nem interpretar essas experiências, o que agora
seria superficial e, aí sim, uma piração! Mas não custa pensar um
pouco a respeito. E então cabe a pergunta: teríamos realmente saído
do corpo os três — minha paciente, minha esposa e eu mesmo? Eu
diria que... sim! Por mais estranho que isto pareça, quando alguém
vive o que nós três — e milhares de pessoas ao longo da História e
em praticamente todas as culturas — vivemos, não há dúvida. A vivência é axiomática, evidente por si mesma. Inclusive considerando-se o fato de que, de nós três, nenhum pode ser considerado delirante, psiquicamente enfermo, e somos os três razoavelmente normais
(de perto ninguém é normal, já dizia o poeta). Por outro lado, nenhum
dos três estava procurando por tais experiências, ninguém dentre
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nós fazia exercícios ou qualquer outra prática visando sair do corpo.
Talvez houvesse condições íntimas, em cada um, que favorecessem
as experiências. Vamos raciocinar um pouco, à luz de cada caso?
EFC nº 1 – Minha paciente ansiava por um sono realmente reparador. A relaxação alcançada (suficiente para facilitar uma
EFC) parece ter sido resultado desse desejo, que ela pode, num certo
momento, ter conseguido exercer sem ansiedade. Alguma coisa em
relação à família poderia estar incomodando-a, e a primeira coisa a chamar a sua atenção foi o casarão da família, um referencial
claramente fundamental para ela. Também seus medos (de figuras
ameaçadoras que pareciam prestes a surgir) transformaram-se numa
espécie de resgate do seu passado e de sua ancestralidade, porque
foram os seus antigos que ali surgiram, e aquilo foi uma experiência
prazerosa para ela. Um trabalho mais aprofundado sobre este caso
pode revelar muito mais, e tornar ainda mais claro o quanto essa
EFC foi útil e construtiva para a psique daquela que a viveu.
EFC nº 2 – Aqui, independentemente dos muitos outros aspectos que Zélia poderá (ou poderia) levantar, junto a um psicoterapeuta (eu sou apenas o marido, lembram?), uma coisa fica bastante clara: desenvolvia-se nela a necessidade de uma afirmação
do feminino. Uma proclamação da força e do vigor da feminilidade, de sua independência, sem que isto significasse conflito com o
masculino. A própria reação dos gatos — a fêmea tomando a frente dos problemas, enquanto o macho fugia assustado — parece ser
indício desse processo. A força da energia emitida para deformar a
aliança (seja qual for a natureza dessa energia e dessa força) parece caminhar também nessa direção. A energia despendida parece
visar, sobretudo, a mudança nos critérios do casamento, nas relações
feminino/masculino que ele contém. Muda-se a forma da aliança,
para que ela seja rearrumada numa nova aliança.
EFC nº 3 – Bem, a minha EFC é a mais estranha, reconheço,
mas parece-me a mais emblemática, a mais fácil de entender. A vontade de proteger minha família — particularmente aguda, naquele
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período — e a minha intensa preocupação com meu irmão, aliados
ao extremo cansaço do corpo físico (o que o tornava, certamente, menos disponível) e ao exercício de relaxação fragmentária, que só depois
vim a saber que é uma das práticas utilizadas para se provocar EFCS,
talvez não expliquem tudo. Mas, sem dúvida tornam muito mais claro
e explicável o quadro em que se deu minha saída do corpo.
Enfim, o que fazer com isto? Certamente, o reducionismo com
o qual costumamos negar aquilo que foge aos nossos paradigmas de
normalidade não é a melhor solução. Talvez seja preciso descer do
altar da ortodoxia, onde nos recostamos confortavelmente, e navegar um pouco em outras possibilidades, por mais insólitas ou imponderáveis que elas nos pareçam. Mas não é assim, em geral, que se
dá os primeiros passos, rumo a novas e enriquecedores perspectivas?
Em síntese, não é isto que constitui a verdadeira evolução?

Este desenho mostra uma situação de experiência fora do corpo. O mesmo tipo de experiências que a cliente do Dr. Paulo Roberto Silveira, sua esposa e o próprio Paulo narram ter
vivido. Nessas vivências, a consciência anímica
deixa o corpo material, assumindo a forma de
um corpo mais sutil e flutuando pelo ambiente
(podendo afastar-se dali), enquanto mantém-se ligada ao físico por uma faixa de luz, conhecida na literatura especializada como cordão
de prata. Note que, no mesmo ambiente, e em
torno do indivíduo que deixa o corpo, está um
grupo de entidades, ou consciências sem corpo,
que parecem observar o experimentador exteriorizar-se. O ser, ou pessoa com o qual o Dr.
Paulo narra ter entrado em combate, quando
de seu retorno ao corpo, pode ser interpretado
como um desses estranhos visitantes, cuja real
natureza nem sempre se conhece.
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Mistério na terça-feira gorda
Era fevereiro de 1971, eu não havia completado ainda os vinte e dois anos, de idade. Depois de muito tempo sem ir à minha
querida São Sebastião do Campo Verde, no sul de Minas, voltei
lá, na casa de meus avós, tios e primos. Naquela época, a cidade era tranquila, mais conhecida mesmo por sua água mineral, a
comida típica, e pelo povo acolhedor e sempre simpático. Mas no
Carnaval essa tranquilidade toda era temporariamente suspensa e
a festança colocava tudo em polvorosa. Vinha gente de todo lado,
até do Rio de Janeiro vinham turistas, pra três dias de folia, que
eram tão bons nos clubes da cidade, como no Carnaval de rua. Já
logo na primeira noite, eu tinha bebido todas e estava num cordão
de bloco de sujos, quando avistei uma mulher de estranha beleza. Parada num canto da praça, a farta cabeleira negra, ela vestia
uma fantasia “dark” — minissaia, blusa e botas pretas, maquiagem
sombria, o baton também negro — que era a moldura perfeita
para a sua pele clara, que já de longe se adivinhava delicada e
suave ao toque. Tudo isso me veio à mente num átimo, e mal esses
pensamentos se completaram, o olhar dela fixou-se em mim, e
julguei vê-la esboçar-me um sorriso que não se completou. Fiquei
como que hipnotizado por aquele olhar, que ela insistiu em manter
fixo em mim, até que eu tivesse despertado novamente, mas agora
por um banho de cerveja, do Toninho da Venda que, mais pra lá
do que pra cá, tropeçou nas próprias pernas e despejou em mim
o mais de meio copo de cerveja que ainda planejava botar goela
abaixo. Trêbado, ele seguiu adiante, o copo quase vazio, sem nem
notar o que havia acontecido, muito menos sobre quem havia se
dado o seu desastre. No meio daquela confusão toda, ninguém
parecia ter notado meu infortúnio, salvo a minha misteriosa prin101
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cesa dark, que agora ria francamente, divertindo-se com a minha
situação. Sem graça, devolvi o sorriso e encaminhei-me na direção
dela, sob pretexto de me lavar na torneirinha da praça. Cheguei
já falando, rindo, fazendo pilhéria com minha própria situação,
enquanto abria a torneira, ao lado da qual ela estava.
— Nem sempre a cerveja chega como a gente espera — brinquei, enquanto jogava água sobre o short e sobre minhas pernas,
onde Toninho havia derrubado a cerveja.
— Seu amigo tinha pressa, mas não tinha mais coordenação
— devolveu ela, com um risinho irônico.
Adorei aquele humor! Simples e sofisticado ao mesmo tempo. Aproveitei a descontração e me aproximei um pouco mais.
Só de perto pude perceber, então, que ela não era mais nenhuma
criança. Devia estar na casa dos trinta, o que era incrível, porque
tinha uma pele lisinha, juvenil mesmo. Eu nunca havia visto nada
assim. Fiquei curioso e puxei mais conversa. Papo vai, papo vem,
fiquei sabendo que ela era da cidade, e não morava mais lá havia um bom tempo. Conversamos bastante, mas fiquei sem saber
como ela se chamava. Não me disse o seu nome de jeito nenhum.
Assim mesmo convidei-a para bebermos algo, e saímos caminhando ao acaso, enquanto conversávamos.
— Vou inventar eu mesmo um nome pra você — eu disse. E
batizei-a Flor. Era o que ela me parecia, uma flor rara, linda, perfumada e exótica, e era o que ela seria para mim dali em diante.
Quanto a mim, embora tenha dito a ela o meu nome, sem fazer
mistério, ela jamais me chamou por ele. Nunca a ouvi pronunciar
o meu nome, naqueles curtos quatro dias de convivência. Chamava-me sempre de meu menino. E assim ficamos combinados!
Logo ficou claro que estávamos atraídos um pelo outro. Atraídos é o modo de dizer, atraída estava ela, eu estava simplesmente
siderado, fascinado por aquela mulher linda e exótica! E não desgrudei dela durante todo o carnaval. Não sei se era o mistério que
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ela fazia, aliado àquela beleza toda, tão incomum, o fato é que eu
nunca havia conhecido uma mulher tão fascinante. E tome beijos,
abraços, mil loucuras, ela ficava acesa comigo, e me enlouquecia também, a ponto de quase perdermos o controle. Mas quando
chegávamos perto do que eu imaginava ser um amor inédito, coisa
que eu nunca havia experimentado antes, ela recuava.
— Não, meu menino, não! — dizia, ofegante, como que num
último esforço para nos afastar do que era, na verdade, o nosso maior
desejo. E então nos recompúnhamos e conversávamos um pouco,
para tentar esfriar os ânimos. Uma conversa gostosa, em que ela
mais escondia do que revelava. Mas logo estávamos ali, nos beijando
novamente, sempre com ela me negando o tão desejado desfecho.
Minha misteriosa amiga estava hospedada na parte antiga de
São Sebastião. Ao final da noite, eu a levava para casa. Ficávamos
mais alguns minutos na esquina de uma ruazinha pequena, uma subida curta e não muito íngreme, que ia dar ali pro lados do cruzeiro
da cidade, e que ela galgava depois de nossas despedidas. Eu havia
prometido não segui-la, de modo que Flor subia tranquilamente a
pequena ladeira, chegava até a outra esquina, me mandava um beijo
à distância, dobrava à direita e desaparecia de minha vista.
E assim foi durante aqueles quatro inesquecíveis dias. Aos
poucos, começamos a nos apegar um ao outro. “Eu queria tanto
ficar com você, meu menino”, dizia ela, pra logo completar com um
“mas não posso, querido, não posso”, que era puro abatimento. Eu
não aguentava mais aquilo. Precisava saber alguma coisa sobre ela!
Onde se hospedava, qual era o seu nome verdadeiro, qualquer coisa.
Com muito jeito, consegui extrair daquela boca tão formosa o nome
de sua família. Mas foi só. Fiquei pensando no que fazer com aquilo. Eu sabia a área aproximada onde ela estava hospedada. Sabia o
nome da família. Sabia que ela havia nascido ali, em São Sebastião
do Campo Verde... Como juntar tudo isso? Talvez um velho amigo
pudesse me ajudar...Não deu outra! Bati um papo com Cabide, um
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mulato magrelo e alto, amigo de infância e de muitos carnavais, que
conhecia tudo e todos na cidade. Mas, ainda assim, disse jamais tê-la visto antes. Estranho, Cabide conhecia tudo e todos por ali. Se
a família dela era da cidade, ele deveria tê-la visto ao menos uma
vez... Mas prometeu investigar e me contar depois o que descobriu.
E assim escoaram aqueles dias inesquecíveis. Até que chegamos à Terça-Feira Gorda, que eu sabia ser um limite além do qual
talvez nunca mais nos víssemos. Naquela noite consegui retê-la
por mais tempo que de costume, para além, muito além das duas
ou três da matina que haviam sido o nosso limite naquelas noites
em que estivemos juntos. Mas a partir de um determinado momento ela ficou inquieta e não pude mais retê-la.
— Já é Quarta-Feira de Cinzas, meu menino — disse, aflita,
enquanto nos beijávamos na esquina. — Estamos na Quaresma e
daqui a pouco vai amanhecer, tenho de ir...
— Mas assim? — perguntei. — Assim, sem que eu tenha
a certeza se voltarei ou não a vê-la, assim sem saber o seu nome?
Ela sorriu, carinhosa, e me beijou ternamente:
— E o seu nome? — insisti — Vou ficar sem saber como se
chama a mulher de quem jamais me esquecerei?
Ela sorriu novamente, dessa vez um sorriso triste, e não falou
nada. Apenas me abraçou, emocionada. Depois disse:
— Eu sou o orvalho da noite, meu menino, a flor da madrugada. Como você me chamou, assim me chame sempre, quando
quiser lembrar de mim.
A seguir beijou-me suavemente os lábios e lembrou-me de minha promessa de não segui-la. Assenti em silêncio e a observei subir a curta ladeira, como fez naquelas noites de Carnaval. Apenas
demorou-se mais um pouco, na outra esquina, olhando-me séria. Um
leve sorriso, e despareceu, dobrando à direita. Mas eu já estava de
caso pensado. Jovem ainda, e rápido na corrida, em alguns passos, que
mais pareciam saltos, eu já estava próximo à esquina onde ela sumia
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e dobrei exatamente naquele ponto. Para minha surpresa, nada! Nenhuma porta se fechando, nenhuma luz acesa, nada que denunciasse
a sua presença poucos segundos antes. Apenas o cruzeiro da cidade,
a cruz erguendo-se silenciosa, apontando para o céu. Voltei desapontado e confuso, e desci devagar a pequena calçada pela qual havia
subido correndo momentos antes. Custei a conciliar o sono.
Ao cair da tarde, lá estava eu novamente no centro da cidade,
diante de um copo de cerveja, mas dessa vez sozinho, consciente de que
minha amada não apareceria mais. Estaria ela ainda na cidade? Imerso
nesses pensamentos, sobressaltei-me com Cabide sentando-se à minha
mesa, de repente, e pedindo outra cerveja, para bebermos juntos.
— Nem sinal de sua namorada — relatou-me, com alguma solenidade — A própria família já não está mais em São Sebastião do Campo
Verde há muito tempo. Acho que a sua paixão lhe pregou foi uma peça...
Fiquei sem saber o que dizer. Cabide bateu-me no ombro afetuosamente.
— Talvez seja alguém que não possa revelar sua verdadeira identidade — aventou meu amigo. — Talvez uma mulher casada, passando o
Carnaval longe do marido... Mas deve estar pensando em você agora...
Virou direto seu corpo de cerveja e levantou-se (“fico te devendo uma cerva”, falou, enquanto se afastava).
Fiquei ali, sozinho, terminando aquela cerveja. Paguei a conta e, acho que pra tentar matar um pouco da saudade, atravessei o
centro da cidade e fui até a esquina onde nos despedíamos todas
as noites. Subi a ladeirinha, dessa vez devagar, e cheguei até o
cruzeiro. Sentei-me desolado nos degraus sobre os quais erguia-se
a cruz, e fiquei olhando os votos que haviam ali. Fotos de pessoas
que haviam se curado e atribuíam sua cura às orações às almas,
naquele cruzeiro, ou ainda outras, falecidas, cuja imagem se colocava junto ao cruzeiro, com pedidos de orações aos passantes.
Uma daquelas fotos, enquadrada numa moldura e protegida por
um vidro, chamou-me particularmente a atenção. Na dedicatória
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estava escrito: A Florinda, retirada brutalmente de nós, aqui, neste
cruzeiro, na flor de seus trinta e dois anos, em defesa de sua própria
virtude, na Terça-Feira Gorda de 1938. Orai por ela. Ao lado, a foto
oval, amarelada, mas que trazia o belo rosto e o enigmático olhar
com os quais eu havia convivido durante aquelas quatro noites, e
dos quais eu jamais me esqueceria.
Racional por temperamento, inclino-me hoje a pensar em uma
brincadeira de mau gosto, de uma simpática e linda aventureira, que
quis confundir-me pela figura de uma ancestral idêntica a si mesma.
Não sei, pode ser... Mas tão convincentes foram seus beijos, tão ternos seus abraços, que sempre que posso retorno ao Cruzeiro de São
Sebastião do Campo Verde, na madrugada da Terça-Feira de Carnaval para a Quarta-Feira de Cinzas, e depois de uma prece silenciosa,
onde apenas o coração fala por nós dois, vou-me embora, deixando
uma flor e um beijo carinhoso junto ao retrato de Florinda.

Aqui a charge representa o Grande Arquiteto do Universo protegendo Paulo Roberto, velando por
seus atos e pela sua humildade
diante dos mistérios que não consegue compreender. O simbolismo é maçônico, e isto se explica
facilmente. O autor deste livro é
franco maçon desde 10/05/1980,
membro da Loja Urias 2 nº 66,
da Grande Loja do Rio de Janeiro, Mestre Maçon e Grau 33 do
Rito Escocês Antigo e Aceito ou
R.•.E.•.A.•.A.• O rito é composto de três graus simbólicos e 30
graus filosóficos.

106

Conclusão
Como se tornar um homem
E aqui vou encerrando este livro, despretensioso, mas sincero
e escrito com grande prazer. O prazer que a gente tem em partilhar com os amigos alguns momentos de nossa história pessoal, e de
histórias que foram compartilhadas com a gente, e que, de alguma
forma, mudaram nossas vidas, tornando-nos um pouco melhores do
que éramos imediatamente antes. E é assim que, acredito, tornamo-nos pessoas mais nobres: a cada dia, a cada instante. A cada história vivida ou ouvida. Vez por outra, me pego voltando para dentro
de mim mesmo, rememorando fatos, histórias, pessoas, coisas que
me tocaram e mexeram comigo, a ponto de transformar-me.
E dentre essas histórias, destaca-se, neste momento, uma
muito especial, da qual, no último dia 11 de março, já acordei lembrando. O porque de uma lembrança tão específica, com dados
tão específicos como a data, eu explico a seguir.
Já ao despertar, veio-me à mente, com toda clareza, aquela
época deliciosa do 4º ano ginasial , nos idos de 1965. Eu contava,
então, 15 anos de idade. Estudava no Colégio Macedo Soares, em
Volta Redonda, que só admitia garotos, e nós tínhamos um professor de matemática chamado José Nogueira Fontes, mas que fazia
questão de que o chamássemos professor Jonofon. E ele nos dizia:
— Meninos, para vocês se tornarem homens de fato, precisam fazer três coisas: primeiro, plantar uma árvore; segundo, escrever um livro; terceiro, ter um filho.
E continuou:
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— Hoje, nós vamos preencher uma dessas lacunas. Vamos
escrever juntos um livro, um livro de matemática!
A seguir, mandou-nos ir a uma papelaria, para que comprássemos aqueles capas avulsas, capas duras que se vendia naquela
época, que se assemelhavam a capas de livro mesmo, e tinham
um espaço, na parte interna da lombada, para se colocar o que se
quisesse. Papéis com aulas anotadas, revistas, fotos grandes, etc.
Afoitos e felizes, começamos todos a escrever o livro de
matemática, orientados pelo professor Jonofon, que nos ditava o
conteúdo. Era um livro mesmo, autêntico, de matemática, com
histórico, prólogo e dedicatória. Todos nós, claro dedicávamos
nossos livros aos nossos pais e, evidentemente, também ao professor Jonofon que, com seu forte sotaque nordestino, a cada aula,
nos ditava mais um capítulo do livro. Um detalhe de que eu nunca
esqueci, era quando ele perguntava quem eram os aniversariantes do mês. No dia de cada um de nós, todos os demais tinham
de fazer uma dedicatória ao aniversariante daquele dia. Em 11 de
março, o aniversariante era o colega José Márcio Policarpo. Nunca
esqueci aquilo, inclusive porque o dia do meu aniversário é no 22
de março. Aniversariamos no mesmo mês, e o dia dele é metade
do número correspondente ao meu dia. Achava a aquilo curioso,
de modo que foi um motivo a mais para eu guardar esses fatos na
memória. Mas não foi só por isso...
José Márcio Policarpo era franzino, tímido, um aluno de inteligência mediana , mas que tinha um dom especial: era um músico
inspirado a talentoso. Tocava divinamente o acordeon, e também
magistralmente o clarinete. Eu o admirava muito por isto. Quando
José Márcio era convidado a tocar acordeon e clarinete nas festas
do Colégio Macedo Soares, ele se revelava um grande artista.
Eu era o judoca do colégio, e era também o primeiro aluno
da minha turma. Certa feita, José Márcio me pediu que fosse até a
sua casa, no bairro da Bela Vista, para lhe dar algumas explicações
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em matemática (eu era fera na matéria). Nessa ocasião, ele me
apresentou aos pais:
— Mãe, pai, esse e o famoso Sansão, meu amigo. Um cara
forte e inteligente!
Almoçamos, num clima muito fraterno (os pais dele eram
extremamente gentis) e passamos uma tarde muito agradável, em
que os estudos fluíram na maior tranquilidade, e pude esclarecer
muitas dúvidas de meu amigo. No final, José Márcio me presenteou com um almanaque daqueles muito atraentes, cheio de artigos e imagens versando sobre assuntos interessantíssimos.
Num determinado momento, antes que eu me fosse, os pais
do meu amigo se aproximaram de mim, discretamente, aproveitando-se de uma ausência momentânea de José Márcio. Não sei se
ele tinha poucos amigos e os pais perceberam o quanto era sólida
e verdadeira a nossa amizade, o fato é que desabafaram comigo,
fazendo-me uma revelação terrível. Havia pouco tempo, meu querido amigo tinha sido diagnosticado como portador de leucemia
mieloide. E um detalhe: ele mesmo não sabia da doença, que naquela época era considerada um câncer do sangue, com diagnóstico fatal. Fiquei muito, muito triste com aquela notícia e cumpri
minha promessa feita aos pais do meu amigo de não contar nada
para ele e nem para mais ninguém, fossem colegas ou professores.
José Márcio Policarpo morreu de leucemia naquele mesmo
ano. Acho que ali foi a primeira vez que a morte levava alguém
tão querido e tão próximo de mim. Naquela época mesmo, me dei
conta de que um homem é feito de algo mais do que um livro, uma
árvore plantada e filhos... Estar frente a frente com o lado difícil
da vida (que algumas vezes é a própria morte) também faz parte
dos elementos que construirão um dia o que meu professor de matemática no Macedo Soares chamava um homem de fato.
Todos os anos, no dia do aniversário de meu amigo, faço uma
oração para ele, onde quer que esteja. Com certeza está no céu, fa109
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zendo a alegria dos anjos e santos, tocando maravilhosamente seu
acordeom e magistralmente o seu clarinete. E quem mora hoje em
Volta Redonda, poderá constatar que, ao lado dos Correios, na Vila,
existe uma rua com o nome desse meu amigo: José Márcio Policarpo.
Neste dia 11 de março, portanto, acordei lembrando-me de
tudo isso. De meu amigo tão prematuramente falecido; do professor Jonofon, da escola, dos colegas. E de tanta coisa mais... Foi
então que percebi que já havia escrito um livro, que já plantei uma
árvore, tive meus filhos amados — Ana Paula e André Luiz — e
já me deparei, relativamente cedo, com o lado difícil da vida. Sou
um homem realizado ... ou quase...Acredito que um homem, ou
um homem de fato nunca está pronto. Chegamos a um ponto, é
verdade, em que já atingimos esse status, ou seja, podemos nos
considerar homens. No entanto, esta é uma obra que se arremata
e se aperfeiçoa durante toda a vida. Além dos livros que escrevi,
da árvore que plantei, dos filhos que tenho; além das histórias
inesquecíveis que vivi, algumas engraçadas, outras comoventes,
outras, como vocês viram, insólitas — e de outras histórias vividas
que não narrei aqui — sei que há muitas outras me esperando no
caminho, para acontecer, para se concretizar e aperfeiçoar mais e
mais a pessoa, o homem que sou hoje.
Mas isto...é uma historia para outras histórias...
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O desenho é uma simpática caricatura dos dois filhos do Dr. Paulo Roberto
Silveira: André Luiz Mamede Silveira, nascido em 05/03/92, na capital
paulista, e Ana Paula Mamede Silveira, nascida em 27/09/96 em Curitiba, Paraná.
Aqui eles simbolizam o mais importante dos grandes tesouros conquistados por
Paulo Roberto e sua esposa Euzelia. Ou, como diz ele mesmo: — Um
presente de Deus nas nossas vidas, minha e de Euzelia Mamede Silveira.
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Crédito das imagens
• Fotografias – Todas as fotos, inclusive a utilizada na capa,
são da coleção privativa do Dr. Paulo Roberto Silveira, e devidamente restauradas pelo fotógrafo Paulo Sallorenzo.

• Caricaturas – A primeira charge do conto Parteiros de Deuses, que satiriza Paulo Roberto Silveira chutando uma placa de
sinalização, caricatura esta que lhe foi oferecida pela turma do
Laboratório de Clínicas do Dr. Nelson Junqueira, é de autoria
de Ruan Carlos Simões. Todos as outras ilustrações artísticas
— à exceção do desenho da pessoa saindo do corpo — foram
feitas por Sérgio Raul Morettini.

• Desenho de uma pessoa saindo do corpo - A autoria é
de Papus (pseudônimo de Gérard Anaclet Vincent Encausse),
médico, escritor, rosacruciano, maçon e martinista hispano-francês, lider inconteste do movimento ocultista na França,
entre os séculos XIX e XX.
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