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Obitu�ario de Francisco Mendes de Oliveira Castro { Not��cias da ABC/Julho 93

M�ultiplas li�c~oes de vida legou Oliveira Castro aos seus amigos, alunos e �aqueles que
tiveram o privil�egio de com ele conviver. Entre elas, cabe lembrar a importância que ele
atribu��a �a preserva�c~ao da mem�oria cient���ca.

Fazendo nossas as suas preocupa�c~oes, procuramos colher estes depoimentos que regis-
tram as diversas contribui�c~oes de Castro �a hist�oria cient���ca do Brasil. �E esse o nosso preito
a sua mem�oria.

A Diretoria

| | |

Depoimento do Acadêmico
Cesar M.G. Lattes

Professor Francisco Mendes de Oliveira Castro

Castro para os colegas
Chico para os amigos
Francisco para as namoradas
(muitas em quarenta anos de viuvez)

Conheci Castro em 1945 | bomba atômica | em simp�osio organizado pela Funda�c~ao
Get�ulio Vargas. Foi um contato muito r�apido.

No in��cio de 1949, Jo~ao Alberto Lins de Barros, Nelson Lins de Barros, Jos�e Leite Lopes,
Leopoldo Nachbin, Herv�asio Guimar~aes de Carvalho, Castro eu e mais uns vinte fundamos
o Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas, entidade civil, sem �ns lucrativos, sem patrimômio
(exceto os c�erebros) e sem dinheiro para a guarda, a gera�c~ao e a transmiss~ao de conhec-
imento cient���co em F��sica, Matem�atica e a�ns. Castro, com a colabora�c~ao de Antônio
Aniceto Monteiro | matem�atico português, foi muito importante na fase de implanta�c~ao e
implementa�c~ao do CBPF. Logo �camos amigos ��ntimos, os Fialhos, eu e Martha | minha
mulher | e os Castros Marina, Francisco e os �lhos S�ergio e Yolanda.

Nem sempre as numerosas visitas aos Castros eram puramente por amizade; toda vez
que me defrontava com a matem�atica cabeluda ia ao Castro que apresentava solu�c~oes claras,
simples, elegantes e com aquela letrinha bonita que manteve at�e o �m.

Pediram-me que dissesse alguma coisa do Castro da matem�atica e de suas aplica�c~oes �a
f��sica. N~ao vou tentar ser bi�ografo (para isto seria necess�ario consultar d. Elza de Oliveira
Castro, vi�uva de Gustavo, o irm~ao, bi�ologo-ecologista vegetal | antes que ecologia se tor-
nasse moda). Em idade, Castro e eu difer��amos em 23 anos e isto faz com que, em certos
casos, tenha que me limitar ao ouvir dizer, mas Castro tinha e { se me permitem { tenho,
cora�c~ao de menino e em nossos contatos nunca sentimos a diferen�ca de idade.

Do que guardo de fatos com Castro: formou-se em Engenharia pela Escola Polit�ecnica.
Casou-se mo�co com Marina Burlamaqui. Trabalhou como engenheiro em Santa Catarina
em mina de carv~ao e estrada de ferro. Fez trabalhos de engenharia civil na urbaniza�c~ao do
Rio de Janeiro; em particular na constru�c~ao de uma ladeira ��ngreme e em curva que sai de
Botafogo, tendo de calcular muros de sustenta�c~ao com altura acima dos valores de tabelas
existentes. Calculou ent~ao uma nova tabela su�ciente. Foi professor assistente na Escola
Polit�ecnica, tendo se tornado catedr�atico, por concurso, na cadeira cadeira de Esta�c~oes
Geradoras, medidas El�etricas e Linhas de Transmiss~ao. Foi professor da Universidade do
Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Passando a fazer parte da equipe de t�ecnicos do Instituto
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Nacional de Tecnologia, coube-lhe implantar e implementar o Gabinete de Medidas El�etricas
(em princ��pio toda medida el�etrica honesta, no Brasil, depende dos padr~oes que Castro
preparou e calibrou no INT).

Castro era um f��sico do s�eculo passado (\natural philosopher"). Conhecia f��sica e
matem�atica. Gostava de c�alculo operacional de Heaviside usando-o com os devidos cuida-
dos. Assistiu e aproveitou as aulas e conferências de Luigi Fantapi�e sobre fun�c~oes anal��ticas
e equa�c~ao de Volterra.

A matem�atica de Castro foi de aux��lio �a convers~ao de Bernardo Gross (no INT), que
chegou ao Brasil vindo dos raios c�osmicos alem~aes e acabou na reologia.

Depois do per��odo em que precisou �car hospitalizado por motivo de doen�ca grave.
Castro retomou suas atividades com o entusiasmo de sempre. Em 1965, o CBPF entrou a
fazer parte da colabora�c~ao Brasil-Jap~ao-URSS sobre raios c�osmicos de alt��ssimas energias
(1012 � 1017eV ). A meu pedido Castro resolveu v�arios problemas matem�aticos relativos
a equa�c~oes de difus~ao de raios c�osmicos. As solu�c~oes de Castro (separa�c~ao de vari�aveis)
eram sempre mais simples e mais rigorosas do que aquelas apresentadas pelos nossos colab-
oradores.

J�a com 90 anos Castro continuava alerta: resolveu a equa�c~ao de Schr�odinger para o
oscilador harmônico no caso de diferen�cas �nitas em vez de diferenciais.

Ultimamente estava mais interessado em traduzir poesias francesas que ele julgava
estarem mal traduzidas.

Era bom poeta, especialmente sat��rico.

| | |

Depoimento do Acadêmico
Maur��cio Matos Peixoto

Conheci Francisco Mendes de Oliveira Castro quando eu era aluno da Escola Nacional
de Engenharia e ele professor de Medidas El�etrica. Nunca o tive como professor e o conheci
atrav�es de meu colega de turma Leopoldo Nachbin, por volta de 1940.

Causou-me funda impress~ao o meu contato inicial com Oliveira Castro, se bem que
nessa �epoca meus encontros com ele se faziam sempre pelos corredores da Escola. A sua
mod�estia, a sua vasta cultura de matem�atica e f��sica, a sua permanente disponibilidade me
fascinaram. Express~oes m�agicas como \integral de Lebesgue", \transformada de Fourier",
\teoria da relatividade", \mecânica quântica" ainda hoje, n~ao raro, me fazem lembrar de
Oliveira Castro. Desde ent~ao e at�e poucas semanas antes de sua morte sempre procurei seu
conv��vio e sua amizade.

Retrospectivamente Oliveira Castro foi sobretudo um grande amante da verdade, da
verdade cient���ca, um dos primeiros e um dos mais autênticos que me foi dado conhecer de
perto.

| | |
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Depoimento do Prof.
H�elio M. Portella

O professor Francisco Mendes de Oliveira Castro come�cou a estudar a radia�c~ao c�osmica
emmeados da d�ecada de 70 a convite do professor Cesar M. Lattes na tentativa de simpli�car
as solu�c~oes das Equa�c~oes das Cascatas Hadrônica e Eletomagn�eticas que se formam e se
propagam na atmosfera.

A difus~ao das part��culas da radi�c~ao c�osmica na atmosfera �e governada por equa�c~oes
��ntegro-diferenciais cujas solu�c~oes eram, at�e ent~ao, obtidas analiticamente com o uso da
Transformada de Mellin. Estas solu�c~oes, entretanto, s~ao representadas por integrais de con-
torno no dom��nio complexo e que somente em alguns casos particulares podem ser calculados
exatamente.

O professor Castro resolveu estas equa�c~oes com o uso do m�etodo das Aproxima�c~oes
Sucessivas encontrando solu�c~oes compactas e de f�acil uso, generalizando os resultados at�e
ent~ao encontrados, considerando um espectro prim�ario da radia�c~ao c�osmica representado
por uma fun�c~ao cont��nua e limitada G(E) qualquer.

Na obten�c~ao do uxo dos h�adrons, el�etrons e f�otons necessita-se das distribui�c~oes de
energia dos m�esons sencund�arios originados das intera�c~oes h�adron-n�ucleo. O professor Cas-
tro fez um estudo minucioso do modelo de Bola de Fogo mostrando que esse modelo era
compat��vel com a propriedade de similaridade (Scaling) muito usada por pesquisadores de
raios c�osmicos.

Ao resolver a equa�c~ao de difus~ao dos n�ucleons na atmosfera considerando constante
o livre percurso m�edio desses n�ucleons, o professor Castro mostrou que a distribui�c~ao de
probabilidades dessas part��culas ao sofrerem intera�c~oes �e governada pela distribui�c~ao de
Poisson. Esse resultado �e extremamente importante, pois num trabalho cl�assico G. Brooke
e S. Wolfendale mostraram que se a distribui�c~ao for poissônica o uxo de n�ucleons para
diferentes profundidades atmosf�ericas �e obtido automaticamente.

O professor Castro participou ativamente da colabora�c~ao Brasil-Jap~ao de Raios C�osmicos
publicando v�arios trabalhos desse assunto. Ele orientou tese de doutorado do prof. H.M.
Portella, baseado num trabalho anterior de sua autoria, sobre a difus~ao dos n�ucleons na
atmosfera, considerando a se�c~ao de choque crescente com a energia. Ao resolverem essa
equa�c~ao de difus~ao eles encontraram que a distribui�c~ao de probabilidades de intera�c~ao
desses n�ucleons na atmosfera era do tipo binominal e vincularam o tipo de distribui�c~ao
com a forma de crescimento com a energia da se�c~ao de choque.

Nesses anos que esteve estudando raios c�osmicos o professor publicou ainda v�arios tra-

balhos sobre Sistema Lineares, Teoria das Distribui�c~oes e sobre diel�etricos.
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Oliveira Castro e a Matem�atica

Quem vem acompanhando a evolu�c~ao do CBPF desde seu nascimento na Rua �Alvaro
Alvim 21, posteriormente situado no hist�orico barrac~ao pr�oximo �a Reitoria da Universi-
dade do Brasil, na Urca, onde se localizou inicialmente a primeira biblioteca destru��da
pelo incêndio, n~ao pode dissociar de todo este panorama a �gura marcante de Oliveira
Castro.

Posteriormente, com ele convivemos na nova sede do Centro, como foi denominado
nos tempos iniciais, principalmente no quarto andar, onde se localiza a atual biblioteca.
Ao ingressarmos na sala de leitura depar�avamos com Oliveira Castro sentado �a mesa do
centro, absorvido na leitura de novos peri�odicos de seu interesse. Hoje, ap�os a passagem de
Castro para outra esfera, ao entrarmos na �area do CBPF temos a impress~ao de encontr�a-lo
a cada instante de nosso percurso, com aquela aparência tranq�uila, envolto no sonho de
uma nova inven�c~ao matem�atica que procurava entender e alimentando seu esp��rito curioso
de um autêntico pesquisador. A impress~ao �e que tudo se passava e sem saber sonhava
viver sempre naquele ambiente integrado �a sua vida e, quem sabe, pensava | \quando
eu morrer minha sombra h�a de viver aqui". Viver�a, sim, enquanto viverem aqueles que
tiveram a felicidade de conhecê-lo.

Quanto ao seu trabalho de investiga�c~ao cient���ca gostariamos de iniciar mencionando a
monogra�a intitulada: Linhas de Transmiss~ao | Problema Fundamental, Rio de Janeiro,
1949 (Disserta�c~ao apresentada �a Congrega�c~ao da Escola de Engenharia da Universidade do
Brasil). No estudo de linhas de transmiss~ao o modelo matem�atico �e a equa�c~ao diferencial
parcial

@2u

@t2
�

@2u

@x2
+ a

@u

@t
+ bu = 0 ; (1)

sendo u(x; t) uma fun�c~ao real de�nida no plano, <2, para x > 0 e t > 0. A equa�c~ao
(1) denomina-se equa�c~ao do tel�egrafo e trata-se de uma equa�c~ao do tipo hiperb�olico. O
problema fundamental a que ele se refere �e o problema de Cauchy no setor x > 0 e t > 0,
estudado pelo m�etodo de Riemann. Este m�etodo baseia-se na determina�c~ao da fun�c~ao de
Riemann que no caso de (1) �e uma fun�c~ao de Bessel. Essas fun�c~oes, segundo Lelio Gama,
cf. Atas do Quinto Col�oquio Brasileiro de Matem�atica 1965, n~ao eram aceitas pelos l��deres
positivistas da Escola de Engenharia. O m�etodo de Riemann n~ao era popular na �epoca e
o trabalho de Oliveira Castro trouxe uma nova contribui�c~ao naquele momento. O m�etodo
de Riemann �e ainda nos dias de hoje aplicado com sucesso em v�arias situa�c~oes.

O livro de Fernando de Azevedo, As Ciências no Brasil, Ed. Melhoramentos 1954,
cont�em em seu cap��tulo I um artigo de Oliveira Castro intitulado: \A Matem�atica no
Brasil". Trata-se de um esbo�co hist�orico da educa�c~ao brasileira, iniciando com a inuência
dos jesu��tas at�e os anos '30, com a cria�c~ao das Faculdades de Filoso�a em S. Paulo e no
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Rio de Janeiro. Menciona a Universidade do Distrito Federal, a primeira experiência de
uma institui�c~ao voltada para a pesquisa b�asica associada ao ensino universit�ario. Se-
gundo Lelio I. Gama, op. cit., as disciplinas de An�alise Matem�atica eram lecionadas
por ele e Oliveira Castro. Esta Universidade constitu��u-se em ponto fundamental para o
desenvolvimentro da matem�atica no Brasil.

Oliveira Castro na UDF

Do discurso do Prof. Lelio I. Gama, Atas do V Col�oquio Brasileiro de
Matem�atica, Po�cos de Caldas, 4 a 24 de junho de 1965

�E por essa altura que se cria, no Rio de Janeiro, a antiga e efêmera Uni-
versidade do Distrito Federal. Foi con�ada a Dire�c~ao da Escola de Ciências
dessa Universidade a Roberto Marinho de Azevedo, �gura de destaque no corpo
docente da antiga Escola Polit�ecnica. Roberto Marinho, embora engenheiro
especializado em ramo t�ecnico, mantinha atualizada sua vis~ao matem�atica.
Dotado de apreci�avel preparo anal��tico tomou ele a peito o problema da cul-
tura matem�atica e procurou, investido naquele alto cargo, modi�car o rumo
dos acontecimentos. Na nova Universidade, a convite de Roberto Marinho, eu
e Francisco Mendes de Oliveira Castro combinamos esfor�cos no sentido de dar
nova fei�c~ao, novo destino, ao ensino da Matem�atica. Por modesto que fosse
o empreendimento, n~ao deixou de produzir certa agita�c~ao nas mentalidades
est�aticas. Vou contar um detalhe.

Inici�aramos o curso de An�alise cl�assica pela teoria dos n�umeros reais do
ponto de vista de Dedekind, sobretudo para por em circula�c~ao o conceito de
n�umero irracional, que nunca fora dantes ventilado, ao que soub�essemos, em
nenhum programa de ensino. Quando, realmente, entrei para a Escola Polit�ecnica,
o n�umero irracional era qualquer coisa que se dizia que existia, mas que n~ao
existia. Exigia, para sua representa�c~ao, um n�umero in�nito de casas decimais.
A�� �e que pegava o carro. Pulava-se, ent~ao, por cima do conceito, e passava-se,
assim mesmo, �a no�c~ao de continuidade. Por onde se vê que, naquele tempo, a
continuidade era descont��nua. Para obviar, logo de in��cio, essa lacuna no en-
sino local, come�camos, ent~ao, por esclarecer a no�c~ao de n�umero irracional. E
que sucedeu ent~ao? Brotou como um cactus verde e espinhoso, nos bastidores
escolares, o coment�ario, entre jocoso e mordaz, de que eu e Oliveira Castro
est�avamos \irracionalizando" a mocidade.
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Seu primeiro trabalho cient���co em peri�odico internacional foi publicado no Zeitschrift
F�ur Physik, em 1939, sob o t��tulo: Zur Theorie der dielektrischen Nachwirkung (Z. Physik
Sonderabdruck 114, Band 1. und 2. Heft, 116-126 (1939)). Nesse trabalho Castro estuda
o modelo matem�atico

C
du

dt
+

u

R
+

Z
t

0

du

dt
�(t� � )d� + i0(t) = 0

sendo u = u(t) a fun�c~ao inc�ognita, C e R constantes f��sicas do problema a ser estudado.
Faz um estudo do problema anal��tico e constr�oi solu�c~oes num�ericas. O trabalho termina
com um agradecimento ao Prof. B. Gross e se alinha com uma s�erie de outros que
elevaram a reputa�c~ao do Instituto Nacional de Tecnologia nos estudos sobre diel�etricos �a
excelência internacional. Na esteira desses trabalhos encontra-se a descoberta de Joaquim
da Costa Ribeiro do Efeito Termodiel�etrico, conhecido internacionalmente como Efeito
Costa Ribeiro.

No �nal da d�ecada dos anos '50 Laurent Schwartz foi professor visitante do CBPF,
tendo a oportunidade de desenvolver uma s�erie de li�c~oes sobre teoria das distribui�c~oes,
teoria esta por ele criada. Esta teoria de Schwartz foi um passo decisivo na teoria das
equa�c~oes diferenciais parciais. Oliveira Castro se bene�ciou com essas novas id�eias lhe
sendo poss��vel aperfei�coar os m�etodos que conhecia para o estudo de problemas cl�assicos
de F��sica Matem�atica. Seguem esta linha de id�eias seus resultados de pesquisas publicados
nos Anais da Academia Brasileira de Ciências em 1988. Nos Anais aparecem trabalhos
de sua autoria em 1979 e 1986, associados �a pesquisa de Cesar Lattes.

Conv�em salientar a vitalidade intelectual de Oliveira Castro, publicando aos oitenta
e quatro anos trabalhos criativos. Quem o conheceu de perto guarda a lembran�ca de
seu entusiasmo contagiante ao falar de seus sonhos matem�aticos, nos levando a dizer que
\mathematics is not only a game of young people".

Outras lembran�cas. Poesia

Nossa convivência com Oliveira Castro remonta a meados da d�ecada de cinq�uenta,
durando assim cerca de quarenta anos | pouco menos da metade de sua existência.
Pode-se dizer mesmo que perdemos a melhor metade e que, na outra, nosso relacionamento
nem sempre foi do tipo que permitisse privar do melhor de sua intimidade. Sem qualquer
veleidade biogr�a�ca, apresentamos a seguir, principalmente, agrantes que a mem�oria
reteve; h�a tamb�em muito obtido de contemporâneos seus e de amigos mais chegados.
Finalmente encorajou-nos o acesso a uma pequena cole�c~ao de poemas que deixou, por
termos visto neles um retrato precioso de nosso personagem e de seu tempo.

Um dentre oito irm~aos, Castro nasceu, em 19 de maio de 1902, numa fam��lia de classe
m�edia alta, relacionada com a fam��lia imperial. Seu pai foi m�edico assistente de alguns
membros da côrte e um ancestral seu (avô ou bisavô, n~ao pudemos esclarecer) tinha o
t��tulo de Bar~ao e �e nome de uma rua na G�avea: rua Bar~ao de Oliveira Castro. Exibiu a
diversos amigos, orgulhosamente, fotogra�as e pertences de ascendentes seus, quando os
doou ao Museu Imperial naquela cidade. Teve uma infância protegida, cuidada, dentro dos
rigores da �epoca, onde n~ao faltaram os folguedos infantis, num casar~ao espa�coso, em amplo
terreno arborizado na Rua S. Clemente, com uma invej�avel cl~a de irm~aos coadjuvantes.

Formado em Engenharia Civil em 1923 assumiu seu compromisso pro�ssional trabal-
hando em projetos de minera�c~ao, grandes projetos de obras civis, e de ferrovias em Sta.
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De um caricaturista de rua (1956)
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Catarina, no Maranh~ao, no Rio, Minas, E. Santo, na capital e no interior de S. Paulo. Por
ocasi~ao do casamento de uma das �lhas de Lattes, de quem foi padrinho, caminhando pelas
ruas desertas da cidade de Campinas na volta ao hotel, fez-nos apaixonado relato sobre
tarefas que cumpriu e suas repercuss~oes no desenvolvimento da regi~ao. Tamb�em dedicou-
se ao ensino desde que se formou, tendo sido assistente de professores da maior reputa�c~ao
em �areas especializadas da engenharia, como Lino de S�a Pereira e Roberto Marinho de
Azevedo; este o convidou para fazer parte da equipe da Escola de Ciências na rec�em-
criada Universidade do Distrito Federal, em 1935, cuja dire�c~ao assumira. A convivência
com Lelio I. Gama na Universidade do Distrito Federal e com Bernhard Gross no Instituto
Nacional de Tecnologia foram decisivas para sua escolha de�nitiva entre a pesquisa em
matem�atica e a engenharia que abra�cara inicialmente.

Casou-se, teve dois �lhos, Sergio e Yolanda; dois netos nasceram de Sergio que n~ao
teve vida longa. O mesmo se pode dizer de sua esposa, D. Marina, falecida em meados
dos anos '50. A perda da esposa foi um golpe de dif��cil recupera�c~ao. Entregou-se �a vida
boêmia, totalmente desregrada; em pouco tempo internava-se, tuberculoso, num sanat�orio
em Correas, distrito de Petr�opolis, onde permaneceu mais de ano. Terminou o tratamento
com duas seq�uelas: uma surdez que se acentuou ao longo do tempo, fruto dos antibi�oticos
que precisou tomar, e uma certa saudade da vida boêmia. Ambas o acompanharam por
toda a vida. Para acomodar-se �a primeira recorreu �a uma pr�otese auditiva; para a segunda
condicionou-a, sempre que poss��vel, aos �ns de semana.

�E quase imposs��vel para quem o conheceu apenas no ambiente pro�ssional, na sala
de aula ou no gabinete de trabalho, habituando-se, assim, a um homem t��mido, reser-
vad��ssimo, contido no gesto e no sorriso, fala e movimentos mansos, capaz de impor-se a
mais ferrenha disciplina de trabalho, meticuloso, diligente, empenhado em seguir os labir-
intos das verdades matem�aticas at�e seus portais de origem, transformar-se num boêmio,
risonho, apaixonado, extrovertido, indulgente com as extravagâncias e explos~oes alheias e
at�e mesmo, ele pr�oprio, explosivo. Ouvimos do Prof. Cesar Lattes, seu amigo e compadre,
a seguinte hist�oria. Certa manh~a D. Marina voltou da feira queixando-se do destrato que
sofrera de um vendedor de bananas, pretendendo n~ao mais que relatar o fato e concluir
sobre a falta de urbanidade de quem mais precisa dela para vender sua mercadoria. N~ao
poderia imaginar que pudesse enfurecer Castro ao ponto de fazê-lo sair em busca do atre-
vido feirante para tirar satisfa�c~oes; seus apelos para nada fazer foram in�uteis. Diante do
bananeiro Castro tomou de um cacho de bananas ainda verdes ergueu-o sobre a cabe�ca,
arremesssando-o com toda a violência sobre o atrevido, enquanto D. Marina gritava a
plenos pulm~oes: { N~ao Chico!, grito paralisante, desses que s�o as mulheres muito aitas
conseguem dar. Demasiado tarde; o cacho de bananas atingiu seu alvo entre a mand��bula
e o estômago, deixando o feirante ca��do, atônito. Percebendo a despropor�c~ao do gesto,
Castro ainda tentou ser atencioso com o desesperado grito da mulher: | U�e, n~ao era
esse?

Na verdade nunca houve dois Castros, um do trabalho outro da noite. Apenas era um
homem sumamente t��mido e reservado, barreiras que se quebram mais facilmente quando
n~ao h�a muita luz em volta. Aqueles que, pela convivência continuada, ultrapassaram os
limiares de sua timidez, encontraram uma pessoa muito terna, af�avel, bem humorada,
amigo caloroso, amante da conversa descontra��da, delicioso contador de hist�orias.

Mais dif��cil era vencer sua necessidade de se isolar sempre que uma id�eia relativa



{ 12 { CBPF-CS-010/97

�a solu�c~ao de algum problema o assaltava. Comumente recorria �a sua not�oria surdez,
abaixava totalmente o volume da pr�otese corretiva e dizia ao interlocutor mais insistente
que a pilha gastara e que t~ao logo a trocasse ouviria o que tinha a dizer etc., etc. Uma
vez o encontramos passeando lentamente de fronte ao Copacabana Palace, j�a ia alta a
noite, envergando seu terno escuro, de alinho impec�avel, gravata, sapatos de verniz preto,
e ouvimos dele que deixara o clube noturno onde se encontrava porque a algazarra estava
demasiada e, mesmo reduzindo a zero o volume da pr�otese auditiva, n~ao tinha condi�c~oes
de reetir sobre um problema ligado �a classi�ca�c~ao de Cauchy das equa�c~oes a derivadas
parciais que o assaltara subitamente!

O contador de hist�orias, o conhecemos num vag~ao de bonde desativado que a Prefeitura
do Rio colocara na Pra�ca do Lido para servir de lazer �as crian�cas, mas tamb�empara manter
a mem�oria daquele que fora o transporte popular do carioca por mais de cinq�uenta anos.
Castro se encontrava sentado com um companheiro com o qual discutia acaloradamente,
j�a tamb�em avan�cada a madrugada. Seu interlocutor n~ao era sen~ao Alberto de Castro
Simoens da Silva, �gura conhecid��ssima na noite carioca pelo apelido de Boror�o. Boror�o
se dizia sobrinho-neto da Marquesa de Santos e Castro, seja por provoca�c~ao, seja porque
n~ao acreditava mesmo, pedia-lhe provas1. Nossa chegada foi providencial porque permitiu
a Castro desviar a quest~ao da �arvore geneal�ogica do Boror�o para o tema `bonde'. Os dois
eram grandes contadores de hist�orias e sabiam muitas a prop�osito do assunto: pol��ticos
famosos ligados �a empresa e �a sua �scaliza�c~ao, triângulos amorosos envolvendo nobres
senhores, membros do Gabinete, desonestidades diversas, carnaval, um vast��ssimo ane-
dot�ario, hist�orias que s�o terminaram quando os primeiros raios de sol ultrapassaram os
beirais das cumieiras dos pr�edios vizinhos, fustigando nossos olhos tresnoitados.

Foi um homem sumamente generoso; s~ao in�umeros os exemplos de pequenos fun-
cion�arios da Escola de Engenharia, do INT, do CBPF, do hotel onde residia, que ajudava
regularmente nas aperturas or�cament�arias. Mas n~ao era o que se pode chamar de um
\m~ao-aberta". Sabia da condi�c~ao dif��cil daquelas pessoas e de sua aplica�c~ao no trabalho.
Nem poderia ser de outro modo, pois vivia dos seus proventos de professor universit�ario e
pesquisador. Tampouco era um ingênuo que pudesse ser levado a acreditar em qualquer
historieta forjada. Sua passagem pela boemia carioca teria sido uma temeridade se �a
sua generosidade inata n~ao pudesse acrescentar um requintado sentido de julgamento do
car�ater das pessoas. Sempre impec�avel na vestimenta, �n��ssimo no trato, falando corre-
tamente o idioma, sem g��rias ou chav~oes vulgares, era um alvo de certa vulnerabilidade.
Sabia, entretanto, manter �a distância mesmo os mais astutos e ardilosos exploradores da
boa f�e alheia. Seu temperamento arrebatado levou-o muitas vezes a envolver-se em ro-
mances com algumas personagens da noite, deixando aitos os amigos que n~ao conheciam
ou n~ao acreditavam muito na e�c�acia daquele aspecto de sua personalidade. N~ao sabe-
mos de ningu�em que lhe tenha dirigido qualquer palavra de reprova�c~ao nem de simples
cautela; parece que adivinhava a ai�c~ao dos amigos e, atrav�es de met�aforas (nunca punha
abertamente em discuss~ao qualquer quest~ao pertencente ao universo de suas preferências
pessoais), derrubava qualquer cr��tica. Deixava sempre a impress~ao de algu�em que exercia

1Boror�o notabilizou-se por compor algumas can�c~oes populares de grande sucesso em �ns dos anos
trinta, in��cio dos quarenta. Encontramos referência �aquele parentesco na Antologia da M�usica Popular
Brasileira de Ary Vasconcellos. Se n~ao foi o pr�oprio Boror�o quem deu a informa�c~ao, �e poss��vel que Castro
estivesse equivocado ou simplesmente provocando o amigo.
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seu direito �a livre escolha, sem indu�c~oes ou condu�c~oes. Encerrava a conversa com o sem-
blante altivo dos vencedores, mas em algumas ocasi~oes subestimou a misteriosa qu��mica
que faz e desfaz as liga�c~oes humanas e carregou com ele algumas cicatrizes.

Rua Paissandu 23 �e o endere�co de sua residência no Curriculum Vitae. Trata-se do
endere�co do Hotel Paissandu, onde viveu boa parte de sua vida, desde pouco tempo depois
da alta do Sanat�orio em Correas, at�e bem perto de seu falecimento. Quase na esquina da
Praia do Flamengo, numa rua calma, igual a tantas outras da regi~ao, n~ao fosse pelo toque
de majestade que lhe emprestamcenten�arias palmeiras en�leiradas ao longo de seu trajeto.
Com acomoda�c~oes e �areas sociais confort�aveis, mobili�ario s�obrio mas muito elegante, n~ao
h�a luxo nem ornamentos sup�eruos, tudo compondo um ambiente prop��cio ao descanso,
e �a reex~ao; cozinha boa, saborosa, brasileira, mesmo os visitantes ocasionais sentem-
se facilmente em casa. O Paissandu tinha uma caracter��stica interessante: a presen�ca
de uma hospedagem est�avel, constitu��da em sua maioria de senhoras na faixa et�aria de
Castro, vi�uvas semi-rejeitadas, algumas, outras decididas a n~ao estorvar a vida de �lhos,
genros ou noras. A presen�ca dessas senhoras conferia uma certa \�nesse" ao ambiente,
comunicativas, ternas, e sempre muito elegantes. Atr�as da octagen�aria hospedagem sem-
pre aparecem espertalh~oes de ambos os sexos, de olho nas pens~oes e posses, explorando
eventuais carências afetivas das suas v��timas. O administrador da casa, homem experi-
ente e maneiroso, exerc��a um patrulhamento especial contra a hospedagem aventureira,
freq�uentemente j�a conhecidos seus de \golpes" anteriores. Aconteceu que o �ultimo dos
envolvimentos de Castro o levou aos cuidados de uma h�ospede com quem o administrador
da casa, velho amigo do professor, entrou em choque. Certo dia trocaram insultos que,
relatados a Castro por sua amiga, o levaram �a f�uria; dessa vez n~ao arremessou cachos de
bananas mas deixou o hotel. Ap�os longos anos de residência o rompimento do ambiente
afetivo foi demasiado cruel para sua idade. Logo sua situa�c~ao f��sica come�cou a piorar:
al�em da surdez sobreveio uma r�apida perda da vis~ao, di�culdades circulat�orias, e o faleci-
mento a 30 de maio de 1993, pouco depois de comemorar seu anivers�ario. Por essa ocasi~ao
esfor�cava-se para ser o Oliveira Castro alegre e bem humorado de sempre mas tra�cos de
cansa�co, ansiedade e desconforto o marcavam visivelmente.

Oliveira Castro caminhou sempre at�e onde seu cora�c~ao o levou: para a engenharia,
para o ensino, para o casamento, para a Matem�atica, para as iniciativas pioneiras que se
ergueram no Brasil deste s�eculo, como o Instituto Nacional de Tecnologia, a Universidade
do Distrito Federal, o N�ucleo T�ecnico-Cient���co da Funda�c~ao Get�ulio Vargas, o Centro
Brasileiro de Pesquisas F��sicas, para a vida boêmia, para a poesia e, �nalmente, para o
desenlace �nal. Foi o que se pode dizer um apaixonado pela vida.

As institui�c~oes, como qualquer edi�ca�c~ao, se constr�oem com pedras e cimento; embora
as primeiras sejam mais vistosas e aparentemente esgotem o espa�co edi�cado, s~ao total-
mente in�uteis sem a liga�c~ao que as torna solid�arias. Francisco Mendes de Oliveira Castro
foi \cimento" no CBPF. Diretor Cient���co da casa no per��odo que reputamos mais dif��cil
dentro das in�umeras crises que vivemos, de 1954 a 1959, quando n~ao apenas os recursos
materiais escasseavam, mas multiplicavam-se as divergências entre a lideran�ca da casa,
nenhum sopro de alento, nada que pudesse indicar, ainda que remotamente, uma mudan�ca
favor�avel, garantiu a integridade e continuidade da institui�c~ao. At�e bem pouco antes de
falecer podia ser encontrado na Biblioteca do CBPF consultando peri�odicos cient���cos,
anotando resultados para discutir com estudantes que orientava dentro da Colabora�c~ao
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Brasil-Jap~ao da qual fazia parte. Deixou-nos a todos elevado exemplo de compromisso
pro�ssional. A decis~ao da Diretoria do CBPF, com o apoio do CNPq e do MCT, de
perpetuar-lhe a mem�oria, criando o Espa�co Oliveira Castro, moderno ambiente para re-
uni~oes, tomada de decis~oes, debates e estudos foi, portanto, um gesto acertad��ssimo de
justa e reverente homenagem.

Tomamos conhecimento da devo�c~ao de Castro �a poesia, casualmente, numa conversa
que mantivemos no laborat�orio da Profa. Neusa Amato. Nessa conversa acabou revelando
que estava escrevendo estrofes sobre cada um de seus colegas de trabalho, que deveriam
permanecer secretas at�e que n~ao estivesse mais vivo. Diante dessa declara�c~ao manifes-
tamos a opini~ao de que permanecessem secretas pela eternidade, no que nos contestou
prontamente, alegando que apenas os \vasos ru��ns" jamais quebram e n~ao se consider-
ava t~ao ru��m que ningu�em o aceitasse nas esferas elevadas, al�em da �orbita de Plut~ao.
Alegamos que n~ao se tratava disso mas que se Plut~ao nos ouvisse o deixaria entre n�os
para sempre, nosso intermedi�ario e bem humorado conselheiro. Desconversou com gostosa
gargalhada, confessando que havia versos para todos, inclusive para n�os.

S�o muito recentemente obtivemos esses versos, gra�cas �a Helena C. de Souza, dileta
amiga, Secret�aria do Departamento de F��sica Nuclear e Altas Energias, ao qual Castro
estava vinculado, e a quem con�ara parte deles, e �a Theresinha Villar, microscopista,
suave e culta, com grande sensibilidade para o conte�udo hist�orico do momento vivido2;
en�m, gra�cas a essas pessoas especiais, conseguimos por as m~aos em sua deliciosa poesia.

Antes de mostr�a-los, uma reex~ao que �zemos �a margem do di�alogo acima referido,
procurando entender a dimens~ao po�etica de Oliveira Castro. Jamais suspeitamos usasse
parte de seu tempo para navegar pelos dom��nios m�agicos dos sonhos po�eticos, em que
pese sempre reconhecermos sua sensibilidade e bom gosto. Embora essa atividade re-
queira muito do talento, do prazer pessoal para o seu exerc��cio, acho que foi tamb�em a
caracter��stica de uma �epoca que, tememos, se tenha extinguido na gera�c~ao de Oliveira
Castro. O grande matem�atico Augustin Cauchy deixou copiosa obra po�etica e o not�avel
maranhense Joaquim Gomes de Souza, nome insepar�avel de qualquer relato hist�orico
sobre o desenvolvimento da matem�atica no Brasil, �e respons�avel pela fa�canha de con-
struir uma antologia po�etica com obras de autores em mais de uma dezena de idiomas
diferentes3. Exatamente no ano em que Oliveira Castro nascia, 1902, publicava-se a
primeira edi�c~ao de Os Sert~oes de Euclydes da Cunha, Engenheiro tamb�em como Cas-
tro, embora Militar, tornado um cl�assico das letras brasileiras; no mesmo ano A�onso
Henriques de Lima Barreto abandonava a Escola de Engenharia do Largo de S. Fran-
cisco, pressionado por di�culdades para sustentar fam��lia numerosa que a doen�ca do pai
pusera em suas m~aos, �lho mais velho, matando o engenheiro para dar �a luz o grande
romancista que foi, apreciado at�e nossos dias4; h�a tamb�em Joaquim Cardoso, calculista
de estruturas preferido de Oscar Niemeyer, cuja obra po�etica mereceu v�arias p�aginas em
A Literatura no Brasil, sob a dire�c~ao de Afrânio Coutinho e Eduardo de Faria Coutinho,

2A ela devemos tamb�em a guarda das caricaturas de Castro aqui reproduzidas.
3Temos em m~aos uma c�opia desse texto em micro-�chas que estamos tentando reproduzir de modo a

viabilizar uma futura publica�c~ao; existe apenas um exemplar dessa obra, na Biblioteca Nacional.
4A Televis~ao brasileira encenou recentemente duas de suas deliciosas cria�c~oes: O Homem que Falava

Javanês e a Nova California, com grande sucesso.
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3a Ed., Jos�e Olympio5. E houve o caso de Afrânio Peixoto, competente m�edico, cuja
reputa�c~ao na comunidade liter�aria o levou �a presidência da Academia Brasileira de Le-
tras, de Roquette Pinto, antrop�ologo, membro da Academia Brasileira de Ciências, de
Darcy Ribeiro, tamb�em antrop�ologo e membro da Academia Brasileira de Letras, ambos
com incurs~oes bem sucedidas na poesia e no romance; �e realmente longa a lista daqueles
que tiveram uma forma�c~ao cient���ca e apareceram de forma destacada tamb�em nas letras
brasileiras.

�E verdade que os pendores liter�arios de Oliveira Castro nunca ultrapassaram os limites
dos colegas de trabalho e de seus amigos, nem nos consta que ele tivesse feito qualquer
esfôr�co especial para isso. Seu gosto pelo verso, creio, vem mais de um tipo de educa�c~ao
que dominou a forma�c~ao dos brasileiros at�e come�co dos anos '60, quando entrou em
vigor a Lei de Diretrizes e Bases mais pragm�atica em face do crescimento populacional,
derrubando os �ultimos baluartes do ensino humanista.

A juventude de Castro foi dominada pela presen�ca de uma intelectualidade constitu��da
principalmente por poetas e escritores que ganhavam a vida no jornalismo ou em pro�ss~oes
diversas, utilizadas como meios de sobrevivência que lhes proporcionavam su�ciente lazer
para a produ�c~ao liter�aria. A essa componente mais erudita juntava-se outra, semi-popular,
sa��da da modinha, da seresta, do sarau, dos \pianeiros", dos declamadores. Essa com-
ponente cresceu nas duas primeiras d�ecadas, gra�cas ao fon�ografo, mas o r�adio acabou
com ela, trocando seus atores por grupos de pro�ssionais assalariados, executando ao
vivo. Ap�os os anos '30, assim, aquelas tradi�c~oes apagaram-se progressivamente; hoje
sobrevivem em grupos folcl�oricos e na persistência de alguns abnegados, em pequenas
localidades no interior do pa��s. A gera�c~ao de Castro curtiu muito esse ambiente. Era
comum entre os jovens da �epoca o caderno de poesias, onde registravam versos originais
ou os copiavam de amigos e amigas.

Os versos de Oliveira Castro s~ao um retrato de seu cora�c~ao apaixonado, do gosto pelo
formalismo, pela s�atira e s~ao tamb�em o exerc��cio de uma reex~ao sobre si mesmo que
empreendeu nos �ultimos anos de vida. Em alguns domina o esp��rito l�udico, a alma sim-
ples, o bom humor levado �a caricatura. Principalmente nas \Fofocas de um Octagen�ario",
datadas de setembro de 1986, onde faz cr��ticas bem humoradas de muitos de seus cole-
gas do CBPF. Como em qualquer caricatura, os versos ampli�cam propositalmente um
aspecto da personalidade ou de uma ocorrência, para obter um efeito humor��stico. Nem
todas as pessoas sentem assim e alguns podem tom�a-los como impertinente galhofa. De-
cidimos assim mesmo public�a-los porque entendemos que ningu�em faz versos para desafe-
tos ou inimigos, muito menos para fustigar ou ridicularizar colegas de trabalho; no caso,
essas estrofes nos parecem mais uma despedida antecipada, peda�cos do afeto que dispen-
sou �aqueles que durante tantos anos caminharam com ele em dire�c~ao ao desconhecido.
Cremos que Oliveira Castro considerava a Ciência bela como a Poesia e tamb�em capaz de
dar bons frutos, n~ao havendo raz~ao, portanto, para carrancas ou humores �acidos.

Estamos reproduzindo os versos deOliveira Castro conforme os recebemos; procuramos
mostr�a-los na ordem das datas indicadas, mas dois deles n~ao as tem. As \Fof�ocas de um
Octagen�ario" foram datilografadas por Helena C. de Souza, tendo na primeira p�agina a
rubrica de Castro e a indica�c~ao: 11-6-87, mas a data indicada da datilogra�a do texto �e:

5Somos gratos mais uma vez a Reynaldo V. Alvarez por esta e outras informa�c~oes que inclu��mos no
texto.
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setembro de '86. Um grupo de versos aparece com a indica�c~ao \Cortado pela Censura";
n~ao foram, obviamente, inclu��dos. Os versos que recebemos em manuscrito reproduzimos
tamb�em em transcri�c~ao digital, com a pretens~ao de que a escrita de pr�oprio punho o traga
mais junto a n�os, seus admiradores. Quando nos pareceu necess�ario e nos sentimos capazes
de fazê-lo, inclu��mos uma nota de esclarecimento. Alguns dos colegas mencionados s~ao
tamb�em hoje falecidos; sua presen�ca nestes versos nos permite reverenciar tamb�em suas
mem�orias. A todos elevamos nosso pensamento e a manifesta�c~ao de nossa saudade.
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FOF�OCAS DE UM OCTAGEN�ARIO
(setembro de 1986)

Eu vou fazer, quanto antes, Se aparecem teorias
Seguro contra sinistro; Novas ou muito importantes,
Est�a correndo o boato Em nosso Centro n~ao falta
Que o Leite quer ser ministro. Quem n~ao as pensasse antes.

Que o Danon nunca estudou O Beck n~ao quer mais nada
Astronomia �e not�orio; Pois j�a est�a aposentado,
Por isso ele �e diretor Mas eu o vi, no Ouro Verde,
Do nosso Observat�orio. Muito bem acompanhado.

Tiomno �e muito gago, Hervasio foi uma pena
Quando come�ca a falar, Que se tenha aposentado;
Depois de dar a partida, P'ra escolher microscopista,
N~ao consegue mais parar. Ningu�em melhor indicado.

Todo o mundo diz que foi Se o Prem �e discriminado,
Deste Centro o fundador; Para ser franco, n~ao sei
N~ao queiram tirar do Lattes At�e parece o Brizola
Essa gl�oria, por favor! Se queixando do Sarney.

As nossas reuni~oes De tudo o que publicou,
Duram quase o dia inteiro, Sempre uma c�opia me deu;
N~ao se fala em ciência, Duvido que algu�em, no Centro,
S�o se fala de dinheiro. Entenda o que ele escreveu!

O Novello ainda n~ao tem Neste Centro, o racioc��nio
O seu lugar neste verso Vai acabar de uma vez;
Vou esperar que descubra Usam o computador
A origem do Universo. At�e p'ra Regra de Três.

Tanta gente pensou nisso, Uma �gura not�avel

Que �e para desanimar; �E o professor Kodama;
Mas se ele quer perder tempo, Faz a tese para o aluno
Bem, { pode continuar. E o aluno �ca na cama.

Somente uma variedade O Jader al�em de F��sico,

Localmente euclidiana, �E grande conquistador;
�E tudo o que o Nachbin vê Broto, corôa, vai tudo,
Na casca de uma banana. Valha-me Nosso Senhor!
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Para falar sobre a Neusa O Odilon todos sabem
�E preciso ter cuidado; Muito preza sua est�etica;
Por ela ser minha Chefe, Mas barbicha como a dele,
Pre�ro �car calado. S�o na Uni~ao Sovi�etica.

Anna Maria �cou Luiz Carlos Gomes tem
Zangada com o Diretor; Uma pinta de rapaz,
Desmontou todo um banheiro Mas pinta quadros tamb�em.
E botou no corredor. Vejam s�o do que �e capaz!

O Alfredo �e um \gat~ao", O Constantino e o Ferreira
Basta ver um seu retrato, Devo citar neste verso;
Por isso n~ao me admira Descobriram que a vida
Que ele crie tanto gato. Surgiu antes do Universo!

Ramiro faz funcionar Olinto, ex-diretor
Muito instrumento perdido; Era muito criticado;
J�a lhe prometi um doce Para mim foi muito bom;
Se consertar meu ouvido. Aumentou meu ordenado.

Da Elisa n~ao sei nada, O Alberto Passos teve
Mas, em verdade, vos digo: Uma iniciativa v~a;
Se eu falar alguma coisa, Porque a Ciência-Hoje
o Jayme briga comigo. S�o dura at�e amanh~a.

Jo�ly tomou a si Do A�onso eu escutei
Dar jeito na biblioteca; De uma lingua feminina;
Se ele n~ao tomar cuidado \Ele lembra o Rasputin,
�E ele quem leva a breca. Confessor da Czarina".

No caso dos argentinos As mo�cas s~ao dedicadas
Bem cedo me convenci Trabalham o dia inteiro;
Que devo lidar com eles Eu n~ao sei o que elas fazem
Como o Itamaraty. Pois n~ao sou bisbilhoteiro.

Colegas independentes, Quando o Centro d�a um ch�a,
Para evitar confus~ao, Cuidado com o Luiz Reis;
Devem, por n�os, ser tratados Se ele aparece por l�a,
Com a \n~ao interven�c~ao". Come tudo de uma vez!
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Arata, neste Brasil, P'ra falar do Saitovitch
Muito tem o que aprender; Quem come�ca, desanima,
Quando h�a um feriado, Pois na l��ngua portuguesa,
Ele �ca p'ra morrer. N~ao encontra uma s�o rima.

Na sub-diretoria H�a quem procure no Centro,
Est�a sentado o Am�os, Uma part��cula nova,
Que �ca l�a, todo o dia, Se o Lattes n~ao ajudar,
Embromando todos n�os. Vai encontrar uma ova!

No projeto do Santoro Sei que deixei de citar
Eu n~ao fa�co muita f�e, Muitos dos colegas meus;
Pois ele faz detector Esses �e que s~ao felizes,
Para o que ainda n~ao �e. Devem dar gra�cas a Deus!

O que o Elly quer fazer, Meus amigos me desculpem
Eu n~ao sei muito certinho, Essas minhas brincadeiras,
Parece que do Santoro J�a estou quase na hora
Vai pelo mesmo caminho. De pendurar as chuteiras.6

Dos Anjos fugiu do c�eu, Talvez algum companheiro
No que ele fez muito bem! A minha vida resuma:
Mas o que ele fez, l�a em cima, \Ficou aqui tanto tempo,
N~ao quer contar, p'ra ningu�em! E n~ao fez coisa nenhuma!"

Na Gr�ecia houve um Ximenes,
O Centro tem um tamb�em;
N~ao consegui descobrir
O parentesco que têm.

Teixeira, h�a muito tempo,
Estuda gravita�c~ao;
Se cai num buraco negro,
Digo \de l�a n~ao sai n~ao!"

6Aqui \pendurar as chuteiras" n~ao signi�ca, de modo algum, referência �a aposentadoria,
pois desde os setenta anos estava compulsoriamente aposentado.
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De um caricaturista de rua (1971)
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Outros Versos

Vida anterior

Sob p�orticos morei que �as vezes difundiam
a luz solar, criando efeitos milagrosos.
Os seus grandes pilares retos, majestosos
Cavernas de basalto, �a noite, pareciam.

As imagens do c�eu as ondas revolviam,
Solenes, emitindo uns sons misteriosos
De m�usica suave e acordes vigorosos,
Em face a um por de sol que os olhos reetiam

Foi l�a que pude achar voluptuosas calmas
Mergulhado no azul, em vagas e esplendores,
Por entre negros nus, impregnados de odores

Que estavam a me abanar com seus leques de palmas.
E s�o tinha um cuidado: o de achar a raz~ao
D'aquilo que causava a minha lassid~ao
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Coincidências

Lustosa, que coincidências!
Nascemos no mesmo dia,
Cursamos a mesma escola,
No mesmo ano, tiramos
O cobi�cado canudo,
E j�a temos, de existência,
Muito mais do que eu previa.
Chegamos a oitenta e nove
Se atingirmos os noventa
Com sa�ude, assim espero,
Vamos come�car de novo
Pois �e (noves fora zero).
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Perfume Ex�otico
(15/02/91)

Quando, em noite de outono, eu, de olhos fechados,
Dos teus seios respiro o odor excitante,
Sempre vejo surgir, feliz, no mesmo instante,
Pelos raios do sol, recantos irisados

Um'ilha pregui�cosa onde a Natura planta
�Arvores singulares, frutos saborosos;
Homens de corpo esbelto, altos, vigorosos,
Mulheres cujo olhar pela franqueza espanta

Teu perfume me leva a passagens belas.
Vejo um porto repleto de mastros e velas
Ainda fatigado das ondas marinhas

Na hora em que o perfume dos tamarineiros
Circula pelos ares e me enche as narinas,
�A minha alma se ajunta a voz dos marinheiros
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O Albatroz
(11/05/91)

S�o para divertir-se, um homem da equipagem
Captura um albatroz, grande ave do mar
Que acompanha o navio, amigo de viagem,
Pelos salsos abismos que h�a de encontrar.

Mal pisa no conv�es, come�ca logo a andar
E vai o rei do azul, sem jeito, envergonhado,
As grandes asas brancas, deixando arrastar,
No ch~ao, como se fossem remos a seu lado.

Rid��culo e sem gra�ca, o viajor alado
Que antes era belo, agora feio estava.
Cachimbada um lhe d�a e o torna irritado,
Outro imita, mancando, o enfermo que voava.

O poeta �e semelhante ao pr��ncipe da altura
Que enfrenta tempestades e o arqueiro, no ar;
Exilado na terra, a mofa n~ao atura
E as asas de gigante impedem-no de andar.
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Epit�a�o
(17/05/91)

De um epit�a�o, em meu t�umulo,
Se algu�em se lembrar um dia,
Eu gostaria que fosse:
\jaz aqui quem n~ao queria"!
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Roxura7

(17/05/91)

Hoje o roxo est�a na moda,
Depois que o Collor falou
Eu pensei comigo mesmo,
Vejam s�o que desconsolo!
Como �e que ele foi herdar
Pendentes de crioulo!

7O verso se refere a uma express~ao chula, usada pelo ex-presidente Collor para se atribuir as virtudes
do destemor e da coragem. H�a quem veja nele sinais de racismo. Em toda nossa convivência com
Castro nunca testemunhamos nem ouvimos qualquer relato de tal posi�c~ao. Foi, parece-nos, mais um risco
calculado; Castro era do tipo que \perde o amigo mas n~ao perde a `piada'."
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A Beleza
(1/06/91)

Como um sonho de pedra eu sou bela �o mortais,
Meu seio, em que deixou cada qual sua dor,
Nasceu, para inspirar ao poeta um amor,
Tanto quanto a mat�eria, mudos e eternais.

No meu reino o azul, eu posso reunir
Do cora�c~ao: a neve e, do cisne: a brancura
Odeio o movimento que altera a �gura
Ningu�em me viu chorar, ningu�em j�a me viu rir.

Os poetas, em face �as minha atitudes,
Que aparento tirar de obras importantes,
Levar~ao uma vida de austeras virtudes.

Tenho, p'ra fascinar esses d�oceis amantes,
Espelhos que conferem a tudo mais beleza:
Meus olhos, grandes olhos de eterna clareza
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A Uma Passante
(12/06/91)

A rua, �a minha volta, era um s�o alarido,
Alta, magra, de luto, em traje rigoroso,
Passou uma mulher e, num gesto vaidoso,
Levanta, balan�cando a barra do vestido.

E deixa aparecer a perna escultural.
Eu bebia e, tolhido por funda emo�c~ao,
No c�eu do seu olhar, raiz de um furac~ao,
A meiguice que atrai e o prazer que �e mortal

Relâmpago � � � noite! Fugitiva beldade
Cujo olhar, de repente, me fez renascer,
Ser�a que nos veremos s�o na eternidade?

Longe! tarde de mais! ou nunca! pode ser!
N~ao sabes para onde vou e levaste um sumi�co
Tu que eu queria amar, tu que notaras isso!



{ 29 { CBPF-CS-010/97



{ 30 { CBPF-CS-010/97



{ 31 { CBPF-CS-010/97



{ 32 { CBPF-CS-010/97



{ 33 { CBPF-CS-010/97



{ 34 { CBPF-CS-010/97



{ 35 { CBPF-CS-010/97


