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Manoel voltou a cabeça, desatento à aula, mas 

seguindo os olhos do professor que também percebera o 
recém-chegado. Lá estava ele, a própria encarnação do 
dândi, trajando um terno de palha de seda creme; na 
cabeça, um anacrônico panamá. Era todo sorriso. Tentou 
ser discreto, tirou o chapéu com delicadeza e, com 
gesto quase imperceptível de queixo, saudou o 
professor, sentando-se ao fundo, mais com ar de ouvinte 
do que de aluno. 

Manoel procurou retomar atenção à aula, mas foi 
forçado muitas vezes, tomado por um magnetismo 
irresistível e inconsciente, a buscar novamente aquela 
visão, que parecia esforçar-se em ser apenas mais outro 
aluno e, no entanto, não conseguia. O traje era 
inadequado, todos se vestiam de maneira esportiva e 
descontraída. Os demais colegas também o notaram, 
embora com menos espanto do que Manoel, que 
seguidamente voltava o olhar em busca de descobrir o 
rosto daquele personagem novo e esplêndido. 

Só no intervalo é que pôde observar melhor e até 
entabular conversação. Parecia moreno, ou de praia ou 
de mestiçagem. Era belo, contudo, a beleza não era o 
que chamava a atenção. Era o porte. Nem se pense num 
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porte halterof i l ístico vulgar nesta virada de século. 
Lembrava um personagem quiçá de Proust, um certo ar 
débi l, mas saudável. Era majestoso. Melhor dizendo, 
aristocrático. Andava com a desenvoltura de modelo que 
desf i lasse numa exibição de modas. A elegância era 
essencialmente discreta e nenhuma afetação podia 
identif icar-se com feminil idade, ao menos a um primeiro 
olhar. Seu porte era magnético, como aliás toda sua 
pessoa.  

Aquele tumulto na alma que beira o enfeit içamento 
e que nos rende inteiramente à sedução, que já fora 
detonado pelo insól ito aparecimento no portal da sala de 
aula, agora se instalava em Manoel de forma mais 
acomodada e, sem dúvida, def init iva, conforme escreveu 
um dia: “Fui, sou e serei para sempre um derrotado e 
vencido por aquele encanto e feitiço em forma de 
rapaz.” E a recíproca, inf initas vezes testemunhada, 
sempre foi verdadeira. 

Não é sem motivo que os gregos identif icavam 
este fenômeno com a flechada de Cupido. É rápido e 
def initivo. Sela o rumo de um destino do qual a razão 
deseja fugir, mas não o próprio desejo. O amor tem seus 
sujeitos e seus objetos, mas a paixão só conhece suas 
vítimas. O amor pode ser unilateral. Pode-se amar sem 
ser amado, mas a paixão exige correspondência. O amor 
é romântico, suave, coerente. A paixão é trágica, 
violenta e ensandecida: um bando de bacantes 
desvairadas e drogadas por hera e louro, a correr pelos 
campos em busca de alguma vítima sacrif icial. O amor 
foi inventado junto com a civil ização; a paixão é pré-
histórica e animalesca. Trata-se de cio em estado bruto 
lançado como maldição. Com o amor, vem junto a 
felicidade; a paixão a transcende, desequil ibra e joga 
suas vítimas num pântano de maravi lhas e orgasmos, 
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recriando o espaço psicológico e vital, onde ser feliz 
pode signif icar sofrer.  

Certamente diz-se que os apaixonados se amam e 
é verdade também. O amor faz parte da paixão, mas ela 
o envolve e supera, gerando um campo surpreendente 
onde as certezas são f luidas e a lógica que a rege 
pertence às real idades inefáveis. Sim, o amor pertence 
aos humanos e a paixão aos deuses e semideuses, 
talvez até a demônios e semidemônios, íncubos, 
súcubos... Aí reside seu mistério e sua voracidade. 
Ninguém escolhe a paixão, ela constitui uma força quase 
animada que ultrapassa os amantes e cria um ente 
novo, nem um nem outro, mas ambos e ninguém mais. 

Foi assim que entraram, João e Manoel, na vida 
um do outro, num singular encontro de olhos. Olhos que 
se viam pela eternidade na contemplação suave de uma 
mesma essência. 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

6 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Tratava-se de uma escola muito especial para 
rapazes e moças da el ite intelectual, fosse endinheirada 
ou não. Eram f i lhos ou netos de ex-presidentes da 
República, de ministros famosos do Judiciário, do 
Itamarati, ou de outros medalhões diversos. O objetivo 
era ambicioso: entrar para a carreira diplomática. E o 
tempo era aquela excitante época que antecedeu as 
grandes transformações de 1968. Eram contrações pré-
parto das quais ninguém podia fugir. Saberão os 
astrólogos explicar por quais conjunções, quadraturas e 
oposições planetárias o mundo passava. 

Manoel era, na ocasião, apenas um teen-ager 
muito distante da maturidade que tais ambições 
prof issionais exigiam. Cursava já a faculdade de Direito, 
mas dentro de si havia uma enorme frustração. Sentia 
inválido o resultado de seu exame vestibular. Talvez 
merecesse a boa classif icação que obtivera, mas como o 
saber? Entrara na faculdade por mérito e intel igência ou 
pelos tortuosos caminhos dos privilégios de casta 
dominante, que feriam — até talvez ainda f iram — a 
tudo e a todos nestes nossos Brasis. 

Julgava-se inteligente e estava certo. No entanto, 
tinha plena consciência de sua imaturidade. Faltava-lhe 
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discipl ina em quase tudo. Era bem comportado por 
formação, mas a carne lhe ardia de modo incontinente e 
compulsivo, sem lhe dar o sossego necessário para o 
estudo mais meticuloso.  

No dia do exame de vestibular, depois das provas 
ouvira uma conversa na porta da escola de que o exame 
seria fraudado e que as vagas seriam preenchidas por 
apadrinhados dos catedráticos mais importantes. Como? 
Haveria ele de ser preterido por alguns privilegiados que 
tivessem o cinicamente denominado Q.I., ou seja, 
“quoef iciente de influência”? Seu caráter era honesto, 
não colava nas provas nem se importaria de perder o 
vestibular daquele ano, dado que sempre fora dos mais 
jovens das turmas do primeiro e do segundo grau. 
Naquela situação sua honestidade signif icava, 
possivelmente, uma derrota para os privilegiados. O que 
fazer, qual o caminho ético para proteger-se de ver sua 
virtual vaga ser usurpada pela corrupção descarada de 
um sistema jurídico que, já nos umbrais da escola, 
nascia prostituído às prioridades quase hereditárias de 
uma casta de privilegiados. 

Sua primeira l ição de Direito foi, assim, na prática, 
um estupro de sua ingenuidade e um mergulho na 
realidade apodrecida e cínica de uma ética jurídica de 
que “Aos amigos, tudo e aos inimigos, a Lei!”  Procurou 
seu primo, jovem, mas já promotor influente, por laços 
de sangue, com as altas esferas da magistratura 
nacional. Narrou-lhe a conversa ouvida na porta da 
faculdade. O primo conf irmou-lhe que isto 
provavelmente ocorreria, mas também o tranqüil izou, 
pois, era amigo do responsável pelo vestibular. 

Ao cair daquela noite visitava com o primo 
promotor o dito catedrático que, carinhosamente, os 
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recebeu e depois de sabatinar Manoel sobre algumas 
perguntas do exame concluiu: 

— Parabéns, você acertou tudo. Venha cá! — e 
levou-o até um maço de provas recém-vindas da escola 
— Procure aí sua prova, que já lhe dou o seu dez! 

Manoel f icou pasmo; sentia-se preso numa teia 
escabrosa, mas realíssima. Folheou várias provas, sem 
conseguir identif icar a caligraf ia. Sua preocupação era 
não transparecer o nojo profundo. Virou-se depois de 
certo tempo para o catedrático: 

— Não está aqui! 
Talvez estivesse, nunca se saberá. 
O catedrático diz: 
— Então ainda vai chegar, deve ter ido no maço 

que foi para “X” — outro professor i lustre da banca. 
Tirou o professor, do bolso, diversas f ichas de 

cartol ina, com muitos nomes escritos e ali escreveu o do 
mais recente apadrinhado. E ainda teve o cinismo de 
pegar uma das f ichas e dizer: 

— Esta aqui é dos candidatos de “Y” — outro 
honrado membro da banca —  você conhece este aqui? 
— e lhe apontava os nomes de seus colegas de 
privilégio. 

E foram muitos os nomes que leu naquela franquia 
sórdida e, com efeito, todos foram aprovados, tornaram-
se seus colegas e, hoje, fazem carreira. 

Naquele momento, Manoel viu morrerem, ali , 
quaisquer i lusões idealistas de justiça e eqüidade. 
Nunca sentiu alegria alguma por ter passado no 
vestibular; fora uma vitória dúbia. Talvez até passasse 
num concurso honesto, se fosse o caso, mas jamais 
saberia porque tal coisa veio a fazer parte de quimeras 
ingênuas. Terminou a faculdade por obrigação, mas 
nunca exerceu a prof issão. No entanto, esses eram 
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tempos de exceção e ditadura, hoje há de ser diferente; 
ao menos é o que exige a infância rediviva da 
esperança. 

E assim, enquanto seguia os tri lhos da faculdade 
tumultuada e inválida, decidiu iniciar novo desaf io e 
buscar outra carreira que estivesse menos enlameada. 
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O jovem da porta, que assolara a alma de Manoel, 

acabava de chegar da Europa. Os pais o mandaram para 
lá a f im de que obtivesse uma boa formação. Contudo, 
não foram os estudos que mais o ocuparam naquela 
estadia de três ou quatro anos. Viajara pouco antes dos 
vinte anos e, agora, retornava com vinte e três. Lá, 
principalmente na Inglaterra, gozara das delícias que um 
mundo fúti l e rico oferece a um jovem belo e tão 
disponível quanto sedutor.  

Os pais de ambos eram mil itares, mas de armas 
diferentes. O pai de Manoel, ao contrário do de João, 
era mili tar de esquerda que detivera grande poder no 
governo deposto e isto tornava o f i lho intensamente 
crítico com relação ao mundo capitalista do ano de 
1965. 

Para Manoel, quase cinco anos mais jovem, a 
Europa era uma fantasia elegante e culta. Os Estados 
Unidos já não tinham encanto algum, pois lá estivera 
num intercâmbio estudantil havia pouco tempo e, 
sinceramente, não se entusiasmara muito. Fora para 
uma cidade chamada Benton Harbour, onde se 
matriculou numa gigantesca escola pública. Nesta 
mesma Benton Harbour High School, pouco depois, 
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tiveram início os tumultos raciais que marcaram os 
Estados Unidos no f im da década de 1960. Logo se viu 
lançado numa situação bastante diferente da que 
conhecera no Brasil . 

Escolheu, dentre as diversas matérias, o curso de 
sociologia, obviamente de nível secundário. Esta era 
uma aula preferida pelos estudantes negros, fato que 
não o incomodava de modo algum; antes, considerava 
muito interessante, visto que, nas escolas que 
freqüentara no Brasil, havia poucos negros matriculados, 
por força de um si lencioso apartheid pecul iar ao racismo 
brasi leiro.  

Na verdade, o que mais lhe agradava nesta aula 
era o fato de ali  não ser discriminado. Noutros cursos, 
como o de li teratura inglesa, sofria uma sutil  
discriminação como latino. Porém, não tinha a menor 
consciência de que se tratava de discriminação, uma vez 
que estava acostumado a freqüentar as partes mais 
elevadas da pirâmide social e política do Brasil . Não fora 
criado como f i lho de ricos, mas como f i lho de 
poderosos, não resta a menor dúvida. Assim, apesar de 
sentir-se algo incomodado com a maneira que os 
colegas brancos o tratavam, custou a perceber a 
humilhação intrínseca da exclusão discriminatória. Sua 
soberba natural o protegia de tomar consciência de que 
alguns o tinham em menor conta.  

O clima de tensão chegou ao cume quando 
convidou uma colega negra da aula de sociologia a 
entrar na casa da família americana que o hospedava. 
Tratava-se de um casal idoso de origem ir landesa que, 
por serem catól icos, mantinham um casamento 
fossil izado, sabe Deus havia quantos anos. Mrs . 
MacCarthy foi tomada de grande indignação, pois, 
Manoel ousara convidar uma black a sentar-se em sua 
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poltrona branca da sala de vis itas. O rapaz revoltou-se 
com tal atitude e daí surgiu um confl ito que acabou 
resultando em sua mudança de famíl ia hospedeira, até 
de escola e de cidade. 

Foram rápidos 15 dias a estada em Benton 
Harbour High School, mas o suf iciente para 
experimentar a enorme tensão racial que estava prestes 
a eclodir em grandes confl itos nos anos vindouros. 
Peregrinou por outras famílias provisórias até que o 
programa de intercâmbio lhe designasse a família de um 
ex-sargento da força aérea americana e o ameaçasse de 
retorno ao Brasi l. Mas retornar era impossível, o dano 
seria catastróf ico. 

 
O penúltimo ano escolar, no Brasil , no Colégio 

Mili tar do Rio de Janeiro, tinha sido um fracasso, com 
exceção de algumas poucas matérias. O curso era o 
chamado científ ico, onde se privi legiavam os estudos 
exatos, sendo muito exigentes os cursos de física e 
química. O ano era 1964, o tumultuado ano do golpe 
militar que cassara os direitos políticos de seu pai, 
colocando-o na reserva e o destituindo do poder que 
detinha como membro do Serviço de Informação e 
Contra-Informações do Conselho de Segurança Nacional, 
órgão que, em seguida, nas mãos da ditadura, se 
transformaria em Serviço Nacional de Informações e 
seria responsável pela espionagem repressiva. Alguns 
colegas, f i lhos de of iciais também cassados pela 
revolução, foram mais diretamente perseguidos no 
colégio, mas ele nunca teve consciência clara de tal 
perseguição. No entanto, as aulas de física eram 
aterrorizadoras. Muitos professores pertenciam a um 
grupo de extrema-direita denominado CCC – Comando 
de Caça aos Comunistas. Certo professor de biologia 
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f icou famoso como torturador; outro, de história, 
pregava execuções em massa e outro, ainda, dava as 
aulas aplicando os princípios da física com práticas de 
tortura: “Respondam, quantos baldes de 10 litros de 
água fria a 15 graus preciso jogar num comunista lá na 
cadeia do DOPS, para baixar a temperatura de seu corpo 
em 5 graus?” — ou então — “Até quantos volts posso 
dar um choque num comunista sem causar a morte 
dele?” 

Tais exemplos parecem ser suf icientes para 
mostrar o terror em que se transformaram as salas de 
aula do Colégio Mil itar, naqueles meses de 1964. 
Inteiramente traumatizado, Manoel teve péssimo 
rendimento escolar e a reprovação parecia inevitável. A 
solução surgiu a partir da experiência de um 
companheiro que fora, no ano anterior, para os Estados 
Unidos num intercâmbio de jovens. A viagem estava 
programada para o dia 28 de dezembro e os últ imos 
exames para o dia 23. Ou seja, deveria embarcar antes 
mesmo de conhecer o resultado das provas. A notícia de 
que fora reprovado em física o encontrou em Michigan, 
matriculado no último ano da High School, assim, já 
retornou ao Brasi l com o diploma registrado, precisando 
apenas fazer a validação no Colégio Pedro II para obter 
uma def init iva l ibertação do torturador que dava aulas 
de f ísica.  

 
Nos Estados Unidos, o lar do sargento O’Brian foi 

um duro preço. Era uma casa acanhada de medíocre 
família de quatro f ilhos distribuídos dos 12 anos aos dez 
meses. Ficava no meio de um campo nevado a 16 
quilômetros da pequena cidade de Newaygo, cuja escola 
Manoel passou a freqüentar. O sargento talvez tivesse 
contatos com a CIA, conforme o brasileiro passou a 
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suspeitar muito tempo depois, ao compreender os 
interrogatórios que lhe fazia a velha senhora a quem o 
ex-militar o levava em constantes visitas. Lembra-se que 
ela o inquiria sobre um possível desembarque chinês nas 
costas brasileiras. E pareceu-lhe de boa cepa a resposta 
castrense que deu à vetusta mulher: “Quem quer que 
desembarque em nossas costas como inimigo será 
recebido à bala!” 

Algumas das cartas que escreveu para a família 
foram abertas pelos Correios, o que chegou a ser motivo 
de denúncia em jornais da época. Se foi obra de 
brasileiro ou de americano, jamais se saberá. 

Em suma, a estadia nos Estados Unidos foi uma 
penitência desprovida de qualquer elemento espiritual. 
Salvou-o do tédio mais absoluto uma série de livros de 
introdução à f ilosof ia, escritos por Will Durant, que 
comprara na livraria do aeroporto, pouco antes do 
embarque. Leu a História da Filosof ia e introduções ao 
pensamento de alguns f ilósofos como Kant, Espinoza e 
Santayana. Naquele ano, o inverno foi muito longo, 
nevando até na Páscoa. O branco azulado da pradaria 
resume sua experiência existencial em Michigan, com 
temperaturas polares que chegaram a mais de trinta 
graus abaixo de zero. A única poesia estava nos galhos 
recobertos de gelo que brilhavam como diamantes ao 
farol dos carros e nos bandos de veados que cruzavam 
desembestados os campos, de um bosque de pinheiros a 
outro. 

Em casa e na escola, a convivência com pessoas 
tão medíocres, intelectual e espiritualmente, foi uma 
tortura permanente que teve de suportar em troca da 
atazanação do professor de física. Seu único conforto foi 
Mrs. Wenck, a professora de francês, alma simples, mas 
fascinada pelo mundo existencialista sartriano que 
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conhecera em Paris e que buscava concil iar com sua 
religiosidade quaker. Com ela podia conversar em 
francês, que dominava com certa fluência, embora com 
erros gramaticais. Ela pertencia à esquerda americana e 
acolhia de bom grado o esquerdismo juvenil de Manoel. 
Excluída esta professora e dois ou três colegas, os 
demais o perturbavam e discriminavam.  

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
Apesar de família rica, o belo João que tanto 

tangia as cordas da alma de Manoel, teve na Europa 
alguma experiência de trabalho, que não se pode 
chamar de prof issional, posto que não se tornou 
carreira. Certamente era a estas oportunidades que 
devia o desenvolvimento de seu porte e charme. Em 
diversas ocasiões, foi convidado a participar de desf i les 
de moda masculina, chegando até mesmo a conviver 
com nomes famosos, como o de Pierre Cardin. 

Totalmente diversa foi a experiência de trabalho 
de Manoel no exterior, cuja famíl ia estava longe da 
opulência e cujas circunstâncias históricas dif icultavam 
o envio de dinheiro para ele. Efetivamente, precisava 
trabalhar nos f inais de semana para se permitir uma 
merenda mais suculenta na escola e juntar alguns 
poucos dólares. Foi assim que o rapazinho, já com 17 
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anos, veio a trabalhar numa loja de consertos de 
televisão, como ajudante. Auxil iava na entrega dos 
aparelhos, na l impeza dos assoalhos e até aprendia a 
testar as válvulas daquelas máquinas de antanho. 
Apesar de, às vezes, um tanto cansativo, nunca se 
achou oprimido nem humilhado pelo trabalho; longe 
disso, o sábado era um dia de alegria e l iberdade, 
distante de uma infernal famíl ia neurótica americana e 
de uma imensidão gelada. Tudo era gelo, a terra e as 
almas. O trabalho o aquecia. 

Trabalhava noutra cidade, também pequena, no 
entanto, mais próxima de Grand Rapids, que é um 
importante centro industrial, no coração do estado 
americano de Michigan. Lá fez um amigo, Bud, neto de 
um chefe índio, fosse isto verdade ou não. Trabalhavam 
juntos e trocavam muitas opiniões, mas sobretudo 
trocavam olhares, nunca se saberá se de desejo carnal 
ou de curiosidade antropológica, mas, pelo menos, Bud 
era alguém com quem podia trocar palavras amigas, 
sorrisos e não sentir a rejeição crônica da discriminação 
que o marcava na escola. 
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O desejo circulava por todo o corpo de Manoel 

querendo abraçar o jovem mancebo de chapéu panamá. 
Seu sorriso convidava a volúpias inimagináveis. Havia 
em João e em Manoel tanta lubricidade que um simples 
aperto de mão podia tornar-se obsceno. Até mesmo os 
olhares eram tórridos, daquele frenesi latino que marcou 
a ambos no exterior. Que importância poderia ter se tal 
flerte fosse notado pelos demais colegas do sof isticado 
curso? Suas carnes gritavam energias de simpatia 
intensa e o mundo se tornava simples palco de uma 
atuação afetiva i l imitada e imorredoura. 

 
Já no tempo da estadia em Michigan e mesmo 

muito antes, Manoel privilegiara uma orientação sexual 
pelo mesmo sexo. Na verdade, desde sempre o sexo 
masculino o fascinava e atraía. Tal fato, naquele tempo 
e naquele espaço, marcava a alma como um tição 
ardente. No Colégio Mili tar isto nunca fora um grande 
problema, porque não era aluno interno e a vida 
arremedada da caserna permitia uma camuflagem 
discreta de sua natureza erótica.  

Mentira! Era um enorme e esmagador problema, 
mas em potência, poucas vezes em ato. Tratava-se de 
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um medo que beirava o pânico. Aquele gigantesco pavor 
que assola as almas que se resguardam nos armários da 
existência, crentes que poderão passar despercebidas 
pela vida.  

Ainda no primeiro ano do ginásio, em 1959, 
assistira a uma cena cruel. Foi com o desafortunado 
aluno a quem se dera o bizarro apelido de “Perni l”, 
sabe-se lá por qual analogia... Transcorriam alguns 
minutos antes da formatura de chegada, quando de 
repente ouve-se uma algazarra e vê-se uma correria 
pela majestosa rampa da entrada principal do colégio. 
Liderava a corrida um infeliz que fora visto, segundo 
vozes que circularam tempo depois, nos estribos do 
bonde, a afagar os atributos do aluno de um colégio 
rival. Um castigo se impunha e a chusma que o 
perseguiu até dentro do vestiário o surrou impiedosa. 
Até se disse que certo tenente responsável pela 
discipl ina orquestrara a pancadaria. Ninguém o defendeu 
e sua punição sumária foi a expulsão do corpo de 
alunos. Manoel acabara de entrar para o colégio e, 
embora adolescente, compreendeu esta mensagem 
explícita que a instituição lhe dava com relação ao 
homoerotismo.  

Nos Estados Unidos, os colegas de sala de aula 
eram ambíguos com relação a ele. Uns admiravam-no 
por sua superioridade intelectual e cosmopolitismo — 
Newaygo é uma simples aldeota perdida nos cafundós 
do meio-oeste norte-americano. Outros o discriminavam 
como latino e como queer, palavra que ele levou muito 
tempo para decifrar. Sentiu-se ferido, mas sempre 
resistiu bem a tal tipo de ataque e não se abateu. O 
troco veio durante uma aula de pretensa sociologia dada 
pelo treinador de futebol dessa outra escola. Nem é 
preciso dizer o quão inferior era esta high school em 
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relação àquela anterior de Benton Harbour. Ousou 
defender, a respeito de uma discussão sobre controle de 
natalidade, a tese de que se deveria aceitar, como 
solução, uma sexualidade homoerótica. E foi além, em 
sua canhestra defesa do argumento, prevendo um futuro 
em que casamentos homossexuais seriam aceitos e, 
assim, de modo natural, a apavorante explosão 
demográf ica seria contida. Manoel fora, em certa 
medida, profético.  

Nunca se viram tantos queixos caídos e tão 
profundo silêncio. O treinador de futebol, que tinha o 
cérebro do tamanho de uma ameixa, f icou vermelho, 
arregalou olhos def initivos e escancarou a bocarra, 
mostrando a todos sua obscena úvula. Ninguém teve 
qualquer argumento contra ou, muito menos, a favor. O 
assunto foi encoberto por um pacto tácito de que 
ninguém ouvira coisa alguma ou de que Manoel não era 
alguém real e, portanto, não merecia sequer uma 
censura. 

Tão logo terminaram as aulas e houve a cerimônia 
de formatura, Manoel pôs as mãos em seu diploma e 
voou para Nova York. Foi acolhido por um maravilhoso 
casal de brasileiros, amigo de sua família, que lhe deu 
hospedagem por um mês. Morou em Tudor City Place, 
nos altos da rua 41 east, em frente ao prédio da ONU. O 
período novaiorquino foi uma explosão existencial. 
Fernando Jacques, alto funcionário das Nações Unidas, e 
sua esposa Nice foram pessoas muito especiais para 
aquele jovem que passara seis meses enclausurado, sem 
culpa, num miserável mundinho pernóstico e doentio, de 
mentalidade tacanha. Deram-lhe carinho, compreensão 
e, principalmente, l iberdade para explorar a Big Apple .  

Toda a energia reprimida durante seis meses 
encontrava vazão naquela capital do mundo, onde, já 
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naquela época, o mundo gay se fazia visível, ainda que 
de modo não tão explícito como depois de Stonewall. Os 
namorados seguiram-se com a fr ivolidade de uma carne 
insaciável que hibernara tanto tempo longe de seus 
hábitos regulares. Nem bebidas nem drogas, só sexo, 
puro sexo, mas muito sexo. Af inal, tratava-se de um 
jovem adolescente de 17 anos e como ninguém é feio 
com esta idade, era desejado na mesma razão em que 
desejava. E desejava muita gente na imensa multidão. O 
mundo dos adultos lhe fora, até então, proibido, mas 
Nova York franqueou-lhe as portas. 

A mais essencial de todas as l ições foi talvez a 
mais óbvia delas: a de que havia pelo menos uma cidade 
no mundo onde sua condição de queer, quer dizer sua 
“estranheza” erótica, não era excepcional nem incomum. 
Podia ser diferente, mas não anormal nem patológica, 
como af irmavam as vozes homofóbicas hegemônicas. 
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Manoel conheceu João no ano de 1967. A 

passagem dele pelo curso foi rápida e nunca se 
entendeu muito bem se estivera por lá apenas como 
ouvinte ou se fora aluno matriculado efetivamente. Nem 
se soube que tivesse prestado exames para o Itamarati.  
Alguns anos mais tarde, entrou para a faculdade de 
Direito, onde se formou advogado. Naquele breve 
período, João foi um personagem mágico que passou 
pelas fantasias e afetos de Manoel, como que envolto 
num fog londrino. Conversaram bastante e sobre 
assuntos diversos; principalmente, sobre temas 
misteriosos e enigmáticos que foram estimulados pelo 
fato de haver, em frente ao curso, um terreiro de 
umbanda, onde, às vezes, iam escutar os atabaques e 
curiosar a cultura popular. Contudo, sobre este assunto 
muito mais havia para ser dito e só o foi anos mais 
tarde. O enamoramento, nas primeiras semanas, parecia 
contentar-se com sorrisos e gentilezas. Mas certo dia a 
carne fez suas exigências. 

Desde os tempos de criança, dois fatores 
marcaram Manoel de modo excepcional: os temas 
relativos ao espírito e à divindade e os prazeres da 
carne. Ambos parecem à mentalidade ocidental bastante 
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antagônicos e díspares, mas à luz das doutrinas 
tântricas há uma misteriosa convergência que talvez 
permita algum entendimento. 

Na ótica de um psicólogo, a infância de Manoel 
seria extremamente traumática. Os jogos eróticos 
começaram precoces na infância, propostos por garotos 
um pouco mais velhos, l iderados por um primo 
pervertido. Não só meninos, mas muitos homens 
maiores de idade abusaram da lascívia precoce do 
menino. Seria lascívia ou outro sentimento qualquer 
mais ingênuo que se maculou pelo contato com o 
adulto? 

Em certas notas num velho caderno de Manoel, 
encontra-se o seguinte registro:  

“Dor! Dor! É o único nome destas lembranças. 
Contá-las, ainda que revestidas dos ares da l iteratura, 
abre e expõe a mesma velha ferida que a culpa e o 
tempo tentaram fechar. Que culpa e que tempo? Uma 
culpa impossível diante da idade impúbere e um tempo 
congelado na memória, de maneira que nunca se 
apagaram os fatos? Na verdade, o abuso sexual de 
crianças é uma chaga que jamais cicatriza. Aprende-se a 
sobreviver com ela por força de truques circenses e 
mágicos que transformam emoções trágicas noutras, até 
mesmo, cômicas. Provavelmente, é bem menos confuso 
lidar com o abuso infantil violento do que com aquele 
consentido. Mas consentido como? Que tipo de consenso 
pode uma criança ter com relação a atos l ibidinosos? 
Que afetividade pode reger uma relação entre um adulto 
exibicionista e uma criança curiosa? De que tipo é a 
cicatriz que marca a alma infante?“ 

Sem dúvida, é muito difíci l dar respostas a estas 
perguntas, sobretudo quando se tem toda uma vida 
envolta naquela penumbra que cerca as memórias 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

23 

traumáticas. Contudo, não se quer aqui escrever um 
inúti l e descabido libelo de acusação contra os 
abusadores adultos de Manoel. Ele, talvez por força dos 
próprios abusos, teve certa condescendência para com 
aqueles. Com efeito, a criança abusada sexualmente 
constrói uma culpabil idade interior que tende a 
inocentar o abusador, vendo-se a si própria como 
causadora do próprio abuso.  

Seus abusadores adultos foram, na maioria, 
empregados do pequeno edifício familiar em que se 
criara. Além destes, houve um que era uma espécie de 
sacristão da igreja matriz, que também se encarregava 
de passar os f i lmes da sessão dos sábados à tarde no 
cinema da paróquia. Como era um piedoso “Filho de 
Maria”, gozava de alguma consideração da família, mas 
não de intimidade. À guisa de mostrar algo curioso, 
chamou o menino, que teria na época por volta de oito 
anos, à cabina de exibição para ver as máquinas de 
projeção. Separados do mundo pela porta fechada e pela 
platéia atenta a O Manto Sagrado, o homem expôs-lhe o 
membro rígido e grande, instruindo o menino para que o 
afagasse e beijasse, porque dali sair ia leite. Foi a 
primeira vez que viu o esperma e considerou o evento 
uma descoberta secreta. Foi com este sentido de 
segredo que calou sobre o fato. Não se lembra de 
violência alguma, tudo transcorreu com certa doçura 
carnal, camaradagem e afeto, mas psicologicamente fora 
iniciado num mundo de papéis invertidos, precipitados, 
enf im, perversos. Que inocência ainda possuía, agora 
que conhecia o segredo dos adultos?  De um lado, a 
mística do f i lme — os santos matírios — e, do outro, os 
ritos secretos e íntimos da carne — seu próprio martírio.  

Pouco tempo depois, outra experiência marcaria 
sua vida de modo contundente. Tratava-se, novamente, 
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de um homem bem mais velho do que ele, de nome 
Jovino, que vivia maritalmente com a empregada de 
seus avós, numa pequena alcova que tinha porta para 
um grande pátio coberto, em cima da garagem do 
prédio, que servia como espaço de recreação para as 
crianças. 

Talvez sejam necessárias algumas palavras sobre a 
arquitetura desse prédio para que melhor se 
compreenda o que por lá podia acontecer. Era um 
edifício construído pelos avós que tinham dois f i lhos: a 
mais velha, sua mãe, e seu tio. Eram três apartamentos 
grandes e confortáveis, um em cada andar. Havia a 
entrada de serviço, a entrada social e uma terceira 
entrada que era um tanto especial, pois l igava, por uma 
escada, as garagens diretamente aos quartos de dormir 
dos casais. Essa escada privativa interligava os três 
apartamentos e transformava o prédio numa grande 
mansão pela qual se distr ibuíam as três famílias. As 
garagens e o recreio, como era chamada a área por cima 
delas, situavam-se ao lado da construção principal, 
quase como um anexo. A área de brinquedos, fechada 
por um gradi l, bem como todo o prédio eram vizinhos de 
uma majestosa igreja, recuada da rua e possuidora de 
enorme jardim. A grande travessura consistia em fugir 
pelas frestas da grade e ganhar, pelo muro, as ruas. 
Assim, enquanto a família julgava as crianças brincando 
protegidas no recreio, elas corriam por muros e ruas em 
travessuras com o resto da criançada do bairro. Na 
época da infância de Manoel, a avenida onde morava era 
tranqüila e as vizinhanças serenas, de modo que tal 
traquinagem não representava efetivamente um grande 
perigo. No mesmo pavimento deste recreio havia um 
quarto e um banheiro, dependências que serviam de 
morada para o encarregado da faxina do prédio, da 
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lavagem dos carros e dos cuidados com o jardim. 
Quando Manoel tinha por volta de oito anos, só ele e a 
irmã, cerca de três anos mais velha, compunham a 
criançada do prédio, sem falar, é claro, de primos, 
amiguinhos e amiguinhas que ali iam por causa do 
balanço, da rede e de vários outros brinquedos.  

Nesta época, Jovino morava lá, onde dormia com a 
fulana cozinheira que passava a maior parte do dia nas 
dependências do apartamento do primeiro andar, do 
lado oposto ao recreio, cerca de trinta metros dali . 
Sendo pouco o trabalho de faxineiro, Jovino levava uma 
vida calma, gozando longas sestas pela tarde, quando 
os familiares estavam no trabalho ou nas compras. Não 
é de espantar que o menino, brincando solitário na área 
de recreação, acabasse convivendo, mais do que o 
conveniente, com o empregado que o excitava com 
histórias pornográf icas e piadas impróprias. Muitas 
vezes tais intimidades acabavam em atos l ibidinosos. É 
preciso admitir que isto distraía o menino já acostumado 
àquelas práticas e bem instruído para manter segredo. 

Certa feita, na aval iação de Manoel, aconteceu 
algo muito pior do que estes abusos. Durante, uma 
dessas sessões eróticas com o adulto, que despira seu 
calção e roçava o pênis em suas nádegas, alguém entrou 
porta adentro, viu e compreendeu o que estava 
acontecendo. Era a irmã de Manoel. Al i começou o maior 
calvário dele. A menina, escolada e má, deixou bem 
claro que testemunhara a “sacanagem” e que iria contar 
para os pais. Aterrorizou o menino, dizendo que o pai 
iria matá-lo com surras monstruosas. O garoto entrou 
em pânico e implorou que não f izesse isto. Ela então 
celebrou com ele um pacto de silêncio, mas sob a 
condição de que ele sempre f izesse tudo que ela 
mandasse. 
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A partir de então, a irmã passou a chantageá-lo 
tornando-o, praticamente, seu escravo; detentora de um 
mortal segredo, dominou-o e o torturou. Assim, na 
memória de Manoel, mais cruel do que qualquer 
abusador sexual, foi sua própria irmã que se aproveitou 
do flagrante para tiranizá-lo, humilhá-lo e até roubá-lo, 
tomando dele qualquer dinheirinho que o visse 
recebendo de algum parente.  

Jovino logo deixou o emprego, mas isto não 
impediu que a chantagem continuasse por mais quase 
três anos. Um dia ele desaf iou a chantagista e 
reconquistou sua liberdade. 

Aos 11 anos, outro empregado manteve com ele 
alguma intimidade. As brincadeiras estavam se tornando 
mais sérias e, embora ainda impúbere, andava muito 
distante da inocência. O gajo teria uns vinte anos e não 
teve o mesmo comportamento dos outros adultos com 
quem “brincara”. Certa tarde, os carros estavam todos 
circulando, ninguém em casa, e ambos se encontravam 
na garagem vazia, fechada e escura. Os dois corpos se 
abraçaram, roçaram-se e o adulto afoito o penetrou com 
violência. Ali se perderam os últimos resquícios da 
infância, conhecendo a dor de uma sexualidade violenta 
e impiedosa. Sentiu-se traído por quem julgava ser um 
“amigo”, chorou muito, brigou, xingou e disse que se 
queixaria aos avós. A resposta foi simples: o empregado 
subiu até sua alcova, trouxe uma faca e ameaçou-o de 
morte caso contasse para alguém. O menino, velho 
experiente em chantagens, entendeu a mensagem e 
calou-se em seu pranto mudo.  

Poucas semanas depois, o fulano repetiu o feito 
com um garoto da casa ao lado. Este não temeu 
ameaças e denunciou o feito. O rapaz acabou preso e 
nunca mais se soube dele. O estupro deu início a um 
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período assexuado que abriu a adolescência de Manoel. 
Quando voltou aos jogos eróticos, já tinha plena 
consciência do que era sexualidade e não mais se 
poderia considerar abuso infantil . 
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“Os olhos de João tinham a cor do mel de 

castanheiro e o brilho luciferino da estrela da manhã. 
Não me olhava com a voracidade dos muitos parceiros 
eróticos de antes, mas com uma doçura camarada, 
quase de irmão mais velho. Nossa amizade evoluía 
devagar, com cerimônia de um cortejo recíproco, longe 
da vulgaridade apressada com que normalmente os 
homossexuais resolvem suas atrações. Era saborosa 
aquela convivência suave e bem-educada, que de forma 
alguma anulava a atração recíproca. Um dia dei-lhe uma 
carona em meu pequeno Gordini, um carrinho popular 
em meados da década de 1960. Num engarrafamento, 
nossas mãos se tocaram, revelando a ternura secreta de 
carnes saudosas e toda aquela energia misteriosa que 
percorre os enigmáticos nadis dos corpos sutis. Tratava-
se de um ameno prazer que enlevava corpo e alma, 
tangendo as cordas invisíveis das emoções. Não havia a 
menor dúvida de que eu vivia uma experiência profunda, 
distinta dos muitos namoros de antes.” — Nestes 
termos, Manoel expressa a novidade do amor delicado e 
suave. Bem diferente das experiências do passado. 
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Quando Manoel superou o trauma do estupro, já 
com seus 13 anos completos, aconteceu-lhe de ter um 
encontro um tanto inusitado com um daqueles meninos 
da vizinhança, com o qual praticara jogos eróticos na 
infância e que agora já tinha 16 anos. O amigo estava 
com febre, l igeiro resfriado sem importância, mas que 
deixava seu corpo l iteralmente ardente e justif icava uma 
visita de simpatia, para troca de revistas em quadrinhos. 
A mãe do garoto estava fora, ocupada com a feira 
semanal, e ninguém mais havia na velha e pequena 
casa, embora de dois andares.  

Estavam no quarto de Mauro. Manoel sentava na 
beira da cama e folheava revistas, separando as que 
ainda não lera. De repente, para sua surpresa, Mauro 
virando-se de bruços e arreando o calção do pijama lhe 
diz num tom mais imperativo do que indagativo: “Me 
come!?” 

Manoel f icou espantado, quase sem crer no que 
acontecia. Vieram-lhe à mente as muitas lembranças das 
incontáveis vezes que, dominado, justamente por ser 
mais jovem, beijaram-se e se roçaram na infância. 
Lembrou-se da violência que sofrera e tudo isto se 
misturou a uma intensa excitação e a impulsos 
incontroláveis. O mais velho tocou-lhe as partes, 
assegurando-se da ereção complacente e, l ivrando-o das 
calças, pôs-se a beijar-lhe o pênis, dos beijos passou a 
uma sucção voraz e enlouquecedora. Manoel, junto ao 
prazer carnal, foi invadido por uma sensação de triunfo. 
Havia um quê de retaliação em sua aquiescência. Al i 
estava ele, num papel ativo e de certa maneira novo, 
resgatando o que a cultura lhe incutia como sendo 
masculinidade. Desempenhou seu papel com zelo e 
sucesso, mas sem amor e sem carinho. Tudo fora um 
ritual mecânico de transbordante desejo, mas só isso. 
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Ninguém se comprometera a mais nada além de ser um 
objeto de prazer para o outro. Nem respeito nem 
amizade, nenhuma poesia. Nada mais existencialista e 
seco. Contudo, fora inegavelmente gostoso e, assim, as 
manhãs de sábado, dia e hora da bendita feira do 
bairro, tornaram-se assíduos momentos de trocar 
revistas em quadrinhos e dos rápidos encontros 
aliviantes dos hormônios adolescentes. 

Por alguns anos se prolongou este relacionamento, 
frio e voluptuoso, conveniente e f isiológico, sem nunca 
desabrochar numa ternura, numa amizade, 
companheirismo ou o que quer que ultrapassasse a 
barreira do sexo por sexo.  

Havia entre ambos um certo desnível social e 
econômico e Mauro tinha por Manoel uma espécie de 
inveja e raiva que, um dia, levou-o a furtar deste uma 
jóia preciosa, um val ioso relógio de ouro, que ganhara 
de seu avô, quando f izera 15 anos.  

Numa turbulenta série de eventos que não 
merecem ser registrados a jóia foi recuperada, mas 
nenhum outro contato entre ambos foi possível. Aquela 
fase estava encerrada. Mauro meteu-se em enrascadas 
criminosas bem mais complicadas do que este simples 
furto e, tempos depois, acabou preso e condenado, 
tendo passado longos períodos em penitenciárias. Estes 
dois destinos, enf im, separaram-se def initivamente. 

Tal relacionamento desprovido de afeto e ternura 
foi, de uma forma, um prolongamento do estupro. Só 
que, desta feita, era a alma que se violentava, ferindo 
emoções, dividindo sexo e afeto de modo grave.  
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Foi numa festa que Manoel se rendeu 

def initivamente ao olhar fascinante de João. Era uma 
recepção oferecida por uma das colegas do cursinho nos 
salões da rica família num belo apartamento no Leme. 
Ele não tinha o menor senso de conveniência. Quem se 
interessasse, podia notar que os olhares de ambos os 
rapazes, distantes da geograf ia da decoração e dos 
amplos espaços, encontravam-se sistematicamente numa 
súplica cúmplice. João, bem mais tarimbado, permanecia 
social izando com todos os demais convivas. Manoel se 
fechara em consumado desinteresse pela festa e por 
todos os presentes. Sua festa era João e o sorriso desse 
que encontrava o dele em meio ao burburinho. 

Manoel tinha um pensamento f ixo. Pensava em seu 
pequenino Gordini, estacionado lá em baixo na rua, 
esperando a hora oportuna de levar o amigo para casa. 
A luz de João inundava todo o resto e, por muito tempo, 
ofuscou-lhe a memória, envolvendo em neblina tudo 
mais que não fosse ele. Talvez tenha sido até mesmo um 
evento escandaloso, desavergonhado e motivo de 
murmurações. Ninguém sabe. Essa preocupação era 
incogitável para sua alma naquele momento. Toda sua 
função se resumia a olhar para João e a esperar que 
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este decidisse partir. Quase não trocavam palavras. O 
entendimento de alma superava o universo verbal; todas 
as mensagens do mundo e aquelas que verdadeiramente 
importam eram transmitidas em lampejos de olhares. 

Foi uma longa espera e acabaram sendo dos 
últimos a se despedirem. Pôde, então, oferecer a carona 
que o outro aceitou entusiasmado e risonho. Dirigiu o 
carro pela Atlântica, como quem soubesse o destino, 
enquanto suas mãos se buscavam com o tato mais 
poético. Pela primeira vez iam tomando contato com 
seus corpos físicos. Seguiram pela Vieira Souto, um 
tanto já sem rumo e acabaram por estacionar, na tarda 
madrugada, ao lado do Country Club. A noite e as 
estrelas conspiravam a favor daquele amor e tudo era 
silêncio e calma. Ali o acanhado Gordini transmutou-se 
em alcova acolhedora e seus corpos se abraçaram num 
aperto conclusivo de entendimento. Foram Zeus e 
Ganimedes, um para o outro, num rapto profundo.  

A certo ponto, Manoel saiu do carro e o rodeou, 
abriu a porta do passageiro, curvou-se e beijou os lábios 
de João com máxima volúpia. Desatou o cinto, deixou 
caírem as calças e se ofereceu inteiro ao outro que o 
recebeu em sua boca com voracidade e meiguice. Viveu 
momentos de êxtase e sonhou de haver murmurado, 
entre imperativo e suplicante, um verso quiçá cigano e 
andaluzo: “Trágalo! Trágalo todo! Es mi alma que te 
doy!” 
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Depois daqueles momentos de orgasmo e delírio, à 

luz de um luar hipotético e romântico, Manoel sentiu a 
vida inteira diversa e conturbada. João lhe dera um 
número de telefone e, no dia seguinte, Manoel tentou 
falar com aquele que lhe parecia o mais def initivo amor. 
Foi quando começou uma agonia inesperada. Quem 
respondia ao telefone era sempre a mãe de João, aquela 
mesma obstinada Isabel capaz de afrontar o destino. 
Segundo ela, Joãosinho não estava e, quando estava, 
tomava banho. João sumiu das aulas no curso e se 
tornou inencontrável. 

Semanas transcorreram e Manoel teve de 
conformar-se com o fato de que aquela plenitude do 
encontro apaixonado e encantado estava fadada a 
desenlaçar-se numa frustação profunda e dolorosa. A 
ampuleta do tempo gotejava o próprio abandono e o 
vazio de sentido. A alma se esvaía na desilusão e no 
desconhecimento dos fatos reais. A leitura mais simples 
se impunha: para João, ele pouco ou quase nada 
signif icara e toda aquela doação de vida generosa fora 
um propósito condenado ao mais sombrio desterro. 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

34 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
Na aurora de sua paixão, João e Manoel tiveram 

pouco tempo para se contarem aquelas lembranças mais 
marcantes, que compõem a história pessoal de cada um. 
Foi só na segunda fase de seu encontro que puderam 
comparar as recordações de vida.  

João foi o fruto tardio de um casamento castigado 
em sua ferti l idade pela síf i l is — na época, doença de 
difíci l cura — que o pai general trouxera para o lar de 
algum bordel infecto do interior do Sertão ou de 
alhures. Mas não se deve julgá-lo com tanta severidade. 
Fora bom marido, guardadas as pecul iaridades do 
tempo. A mãe de João confessou um dia a Manoel que 
perdera ao todo 28 fetos que não vingaram, segundo 
ela, por força da doença que também a contaminara. Só 
mesmo a penici l ina, conseguida ainda em fase 
experimental, permitiu a cura do casal e o fel iz 
nascimento de um fruto daquele matrimônio provado 
pela esteril idade. Isabel, que se lhe dê este nome em 
lembrança à personagem evangélica, desejava uma 
menina, mas acolheu o garoto com enorme amor. 
Contudo, não se privou de fantasias enquanto a criança 
era impúbere.  
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Como muitos casos do Nordeste, o menino foi 
criado como menina por uma mãe voluntariosa, que não 
se curvaria facilmente a um “engano” da natureza. Na 
verdade, ela vira o fato como um desaforo pessoal a sua 
vontade de gerar uma menina, mas dada a dif iculdade 
da gravidez, era melhor nada reclamar contra os céus, 
pois suas chances de voltar a reproduzir já estavam 
minguadas. A alegria de ter conseguido um f ilho, 
tornara o General adocicado e aquiescente até mesmo 
àquela excentricidade da esposa. Um dia, sabia ele, 
seria inevitável que tal capricho se desf izesse e, então, 
teria seu f i lho macho para dar continuidade a seus 
sonhos. 

Ao iniciar a escolaridade, Isabel decidiu pôr f im a 
seu delírio e dar-lhe jeito e roupas de menino. Mas o 
menino lindo e gentil guardou para sempre a del icadeza 
da primeira infância. Tampouco ele escapou ao assédio e 
ao abuso sexual por adultos. Um rapaz mais velho, cabo 
do exército e chofer do General, que o levava para a 
escola e o trazia para casa, certo dia, seduzido pelo 
rosto angelical, resolveu parar o carro debaixo de um 
dos milhões de cajueiros nordestinos e, ali , à sombra e 
no isolamento do atalho, longe da estrada principal, 
abraçou o menino e deu-lhe beijos ardentes. Segundo o 
mesmo padrão mais freqüente nos abusos, fora terno e 
suave, evitando qualquer violência f ísica. O garoto se 
afeiçoou a tais carícias que, depois, culminou na 
revelação do pênis e da mecânica da masturbação, 
chegando enf im ao segredo da vida, à ejaculação que 
revelava o leite fecundante do macho. 

O abuso de crianças, em sua maioria, não implica 
necessariamente a coerção violenta, ela evolui 
lentamente da amizade simpática, para os carinhos 
ternos e, neste ponto, o adulto talvez se perca das 
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intenções, até ingênuas no princípio, e genitalize as 
trocas afetivas. A criança se entrega, quase sempre, 
num ar de conf iança de que aquilo não seja um mal, 
pois parte de alguém com afeto por ela. Trata-se de um 
misto de surpresa e encantamento que a faz sentir-se 
privilegiada de algum modo. Aos poucos, contudo, 
aparece a sensação de constrangimento e coerção, pois 
nem corpo nem alma estão ainda maduros para os 
abraços orgásmicos. O prazer erótico da criança não 
ultrapassa uma excitação e algum sentimento de 
relaxamento. Essa excitação vem combinada com o 
medo de que o adulto possa fazer-lhe algum mal, pois 
tudo reflete o desconhecido e o sombrio. Mas conhecer 
o segredo dos adultos a faz crescer repentinamente da 
inocência a uma pseudomaturidade. Assim, faci lmente 
ela pode acostumar-se, para não dizer viciar-se, àquelas 
emoções tão grandiosas, se comparadas às que pode 
experimentar no mundo das brincadeiras infantis. 

Mesmo quando não existe o estupro violento, todo 
abuso sexual à criança é um violento estupro, quando 
não na carne, seguramente na alma. João e Manoel 
foram almas e corpos marcados por esta experiência, da 
qual nenhuma vítima deve calar-se ou envergonhar-se, 
pois, só com denúncia persistente se alcançará um 
amadurecimento cultural que elimine estas práticas, que 
todos sabemos bem mais freqüentes do que se possa ter 
registro.  
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A infância erotizada de Manoel faz um misterioso 

contraponto com suas precoces indagações metafísicas. 
Um fato é relembrado por uma velha amiga de família, 
pois muito a marcou. Provavelmente ocorreu durante o 
período em que ele tinha l ições de catecismo, como 
preparação para a primeira comunhão aos oito anos. 
Estava ela no salão de cabeleireiro que havia bem 
próximo à casa do menino, quando este al i entrou aos 
pinotes procurando a mãe que fazia as unhas. E por lá 
reinou algum tempo falando com uma e com outra. A 
velha amiga disse que f icou impressionada com as 
preocupações do garoto. Ele indagava a toda a gente 
como é que Deus podia não ter princípio. 

Não lhe importava muito o fato de Deus ser justo 
ou bom, mas, sim, que não tivesse princípio e que fosse 
aquele terrível olho dentro do triângulo que via a todos 
a cada instante. Seguramente a imagem do triângulo 
encerrando um enorme olho era mais aterrorizante do 
que a do crucif ixo. Não tinha nem início nem f im, sua 
função consistia em ver, penetrar todas as coisas e 
todos os atos, conhecer tudo, testemunhar tudo. Com 
certeza aquele olho vira as coisas que f izera. Todas 
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elas, inclusive aquelas secretas, que ninguém podia 
saber. 

Foi por esta época que a idéia de pecado começou 
a assombrar-lhe a alma. Aquelas coisas secretas eram 
seguramente pecado. Além disso, motivo de culpa, um 
pecado muito mais do que original, cuja punição 
concreta ele experimentava como submissão à tirania 
cruel a que o sujeitava sua irmã, aquela criatura má que 
conhecia seu segredo e que poderia mandá-lo para o 
inferno dos piores castigos: surras monstruosas e a 
expulsão de casa, obrigando-o a viver pelas ruas e sabe-
se lá mais que outras fantasias de castigo ela incutia 
nele. 

Quando chegou a época da primeira comunhão, 
veio a experiência do confessionário e ele pode 
experimentar um certo alívio de que poderia l ivrar-se da 
culpa, contando tudo para o padre. Mas que perdão lhe 
oferecia o padre e a Igreja diante do permanente 
atazanamento que lhe infl igia a irmã?  Desta maneira o 
poder da penitência nunca o absolvia efetivamente, sua 
culpa nunca era lavada. Na prática, por mais que se 
esforçasse por acreditar no perdão do padre, aquela que 
era seu algoz continuava a torturá-lo com inúmeras 
chantagens, ameaçando de contar a famosa “história do 
sr. Jovino”. A crueldade da “maninha” chegou ao ponto 
de ela condividir com sua melhor companheira o poder 
mágico de dominá-lo. E por certo tempo ambas o 
torturam. 

E aquele Deus que não tinha princípio, por que 
não o salvava? Af inal ele não salvara o mundo todo? Por 
que motivo o excluía da salvação?  Tratava-se de um 
menino mau que aquele Deus não amava efetivamente?  
Assim, era preciso cativar a atenção daquele Deus, indo 
às missas, rezando muito, falando com Ele, com seu 
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Filho e com Nossa Senhora, implorando e chorando. Ah! 
Como ele sabia o que era um vale de lágrimas! Foi assim 
que se tornou um garoto piedoso e praticante.  

Certa época, houve uma campanha para construir 
uma igrejinha num balneário onde os avós possuíam 
uma casa de veraneio. Ele se empenhou tanto na 
arrecadação de fundos que ajudou na compra de 
milhares de tijolos. Se Deus era dono do perdão e da 
salvação, só Ele o salvaria: da irmã, dos pecados e dos 
castigos. Mas o silêncio implacável da divindade foi se 
acumulando através dos anos. Um dia, lá com 11 anos, 
desvencilhou-se da perseguição da irmã com um basta 
corajoso: “Vai, conta, conta para quem você quiser!”  E 
a chantagista se foi, desarmada por uma criança cuja 
paciência chegara ao limite do tolerável e para quem já 
não importavam ameaças. Coincidentemente, 
experimentara, nessa ocasião, a violência estupral e 
todos os temores da infância deram lugar a uma 
consciência vit imada. 

O insistente clamar de seu pranto foi afastando 
aquelas f iguras silenciosas do catolicismo, de onde — 
aos poucos, ele ia acreditando — não poderia vir  
salvação alguma. A religiosidade fanática e intolerante 
da avó leonina e católica já não servia de resposta 
quando completou 13 anos. No mesmo compasso, 
começava a olhar o mundo exterior a seu drama pessoal 
e foi nele que resolveu garimpar novas certezas e até 
esperanças de valores mais l iberais.  
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Cursava Manoel, nessa época, a terceira série 

ginasial, quando teve um professor que, sem dúvida  
alguma, destacava-se de todos os demais mili tares que 
lecionavam no Colégio. Tratava-se de uma alma superior, 
plena de qualidades humanas e inteiramente encantada 
com seu momento histórico. Era José Hermógenes de 
Andrade, renomado guru do ioga, com vasta bibliograf ia 
publicada sobre o tema. Contudo, naquela época, o 
professor Hermógenes era um adepto recente do hatha 
ioga. Ainda jovem, na casa dos trinta, tivera um enfarto 
e algum amigo durante sua recuperação o fora 
gradualmente introduzindo ao ioga. O fato fez-lhe 
enorme bem e mudou-lhe a vida por completo. Cheio 
daquele idealismo dos recém-convertidos e animado por 
generosa intenção de comparti lhar a novidade, começou 
a dar palestras sobre o vedanta e o ioga. 

A uma delas Manoel estava presente e foi tocado 
por uma máxima defendida pelo professor, como 
característica do pensamento indiano: O pensamento 
pode dominar a matéria. Aí pareceu-lhe uma brecha de 
salvação para suas angústias: a matéria que tanto o 
dominava na forma de desejos calorosos poderia ser 
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dominada pelo pensamento e, assim, corpo e alma 
poderiam aquietar-se de seus confli tos. 

Continuou acompanhando o novo mestre por 
algum tempo e começou a penetrar num ambiente 
sociocultural inteiramente novo, bastante diverso do 
ambiente católico familiar. Recorda-se de ter assistido a 
uma das primeiras conferências de Pierre Bastiou no 
Brasil, no Teatro Maison de France. Foi, aos poucos, 
familiarizando-se com termos e idéias orientalistas. Fez 
amigos e, dentre eles, um personagem polêmico que, 
alguns anos mais velho, tinha uma postura mais 
comprometida e transformara seu quarto na casa dos 
pais, numa tranqüila rua tijucana, no que chamavam de 
Centro de Pesquisas Esotéricas.  

Neste restrito clube, praticavam o ioga e se 
dedicavam a pesquisas de magnetismo, hipnose, 
telepatia, psicometria e tantas outras coisas 
consideradas esotéricas, na ocasião. Ressalte-se que 
corria o ano de 1961 e que tais temas não tinham a 
vulgaridade de que hoje gozam. O líder do pequeno 
grupo exibia um corpo escultural modelado pelo hatha 
ioga e uma personalidade carismática. Passaram pela 
mente de Manoel algumas fantasias eróticas, porque as 
crianças vítimas de abuso sexual tendem a erotizar a 
maior parte das relações. Mas não era o caso, o grupo 
manteve certa castidade. Contudo, o sexo irrompeu no 
pequeno círculo quando o l íder decidiu-se à prática do 
tantra ioga com suas namoradas, pois, sua orientação 
sexual era estritamente heteroerótica. 

Os demais membros do grupo dedicaram-se à 
busca daquilo que os iogues chamam de sidhis , ou seja, 
os poderes mentais conferidos pelo despertar de uma 
energia denominada kundalini. Tal força bioenergética 
jaz apris ionada no chackra da raiz da coluna vertebral e, 
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uma vez desperta, por exercícios persistentes de Ioga, 
ela sobe por um canal chamado shushma, ativando os 
demais chackras e conferindo poderes mentais. Trata-se 
de uma doutrina própria do vedanta, cuja explicação 
seria inconveniente neste escrito. Tais práticas são 
consideradas perigosas e difíceis. 

Certa feita, o grupo procurou Pierre Bastiou para 
se esclarecer sobre o assunto, mas foi recebido pela 
esposa do professor. A senhora, também versada no 
ioga, f icou muito preocupada e tentou desestimular a 
todos de um objetivo tão arriscado, alertando que, caso 
kundalini não seja desperta de modo conveniente, as 
conseqüências seriam imprevisíveis. Havia risco de 
loucura ou de sérios distúrbios sexuais, cuja natureza 
ela não explicou. Muitos eventos e sensações ao longo 
da vida de Manoel permitem supor que essa força 
bioenergética foi ativada em alguma medida, contudo, 
os conselhos da sra. Bastiou foram levados em 
consideração por ele. 

As demais pesquisas esotéricas consistiam em 
exercícios psíquicos, talvez retirados de Gurdieff ou de 
ocultistas como Francisco Valdomiro Lorenz. O 
adolescente sentia-se muito feliz por ter sido aceito no 
grupo. Af inal a sol idão e o afastamento de que padecia 
por não conseguir inserir-se nos grupos da escola 
começavam a ser superados. Sua vida tomava novo 
rumo. Culturalmente, então, nem se fala. Lia e ouvia 
sobre budismo, vedanta, teosof ia, astrologia e tantos 
outros campos de conhecimento totalmente excluídos 
dos currículos escolares normais.  

Os exercícios de telepatia acabaram por 
desenvolver-lhe alguma habil idade quase precisa, mas 
que, aos poucos, se transformou em certo incômodo. 
Com uma ou duas pessoas, a experiência era tolerável, 
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mas quando se tratava de um número maior de pessoas 
a sensação de tumulto psíquico era um verdadeiro 
tormento. Sua mente parecia-lhe um rádio que captava, 
ao mesmo tempo, diversas estações. Isto o assustou e 
ele foi abandonando estas práticas até que se afastou 
por completo do tal Centro de Pesquisas Esotéricas. Uma 
decisão fora tomada: não queria ter os tais poderes 
mentais, desejava ser igual a todas as demais pessoas. 
Talvez fosse um pouco tarde para essa igualdade, mas 
lhe valia a boa intenção. 

O interesse por tais estudos, na época, chamados 
genericamente de espiritual ismo, aproximou-o de uma 
tia por af inidade que seguia o kardecismo. Manoel 
começou a freqüentar, com ela e a prima, um centro 
espírita no Méier. Aos poucos foi descobrindo que, sob o 
rótulo genérico de catolicismo, inúmeras pessoas tinham 
crenças espíritas como reencarnação e possessão por 
espíritos. E o mergulho neste mundo foi-se 
aprofundando. Leu a obra de Alan Kardec, os l ivros 
psicografados por Francisco Cândido Xavier e tantos 
outros; sobremaneira, os recebidos mediunicamente por 
Yvone Pereira. Desta senhora simpática e intel igente, 
f icara amigo e, por um período, visitava-a com 
assiduidade em sua casa no subúrbio carioca de 
Piedade, perdendo-se ambos em longas conversas sobre 
a doutrina espír ita, sobre as experiências mediúnicas 
dela, sobre encarnações anteriores de ambos. Tornou-se 
uma conf idente de Manoel que lhe expôs a alma quanto 
a sua sexualidade tumultuada. A solteirona senhora, que 
tinha mente generosa e aberta, soube consolá-lo por 
algum tempo. 

É claro que a tendência predominante para 
relações homoeróticas o tornava diferente até mesmo 
diante de si próprio. Ninguém há de ser ingênuo em 
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pensar que a história de sua sexualidade foi simples e 
desprovida de angústia. Ao contrário, a culpa original e 
católica o corroía e fazia crescer dentro de seu 
psiquismo inúmeros desejos de suicídio. Contudo, amava 
a vida e, porque não dizer, temia o terrível destino 
descrito em Memórias de um suicida, l ivro psicografado 
pela amiga Yvone Pereira. 

O espiritismo kardecista deu-lhe respostas dos 14 
aos 17 anos. Com efeito, era bem menos complicado do 
que os sistemas f i losóf icos indianos com centenas de 
termos exóticos e difíceis. Eliminava o inferno, 
abrandava as culpas morais, tinha uma preocupação 
caritativa digna e objetiva. Além disso, o que era mais 
importante, fazia com que houvesse alguma voz do 
outro lado que dava respostas. Aquele silêncio, aquela 
mudez dos personagens divinizados do catolicismo 
estava superado: os espíritos respondiam a prantos e a 
afl ições. Aos poucos, foi-se habituando ao diálogo com 
entidades incorporadas nos médiuns. 

Certa vez, fora convidado para uma sessão espírita 
na casa de um of icial da marinha. Esse evento marcou o 
início de uma nova experiência anímica para Manoel. 
Colocaram-no na corrente, que é como se chama o 
círculo de pessoas com as mãos dadas, e ele sentiu 
energias estranhas percorrerem seu corpo, arrepios e 
calafr ios. Depois, de pé, atrás da mesa onde se 
sentavam os médiuns, foi tomado por um choro 
convulsivo e esquisito, pois não lhe parecia haver 
qualquer motivo especial para chorar. Mas, mesmo 
assim, chorou copiosamente. Fizeram-no sentar à mesa 
e suas mãos foram estendidas para o centro, onde a 
médium à frente as tocou. Neste instante, ela foi 
tomada por um tremor no corpo, pôs-se a chorar e, no 
mesmo instante, Manoel sentiu cessar-lhe o pranto. 
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Tratava-se de um espírito sofredor que foi doutrinado, 
encontrou f inalmente a luz e se foi, deixando a médium 
em paz novamente. 

Tratou-se de um fenômeno inesperado e novo para 
o rapazinho de 15 anos. Seus passos o conduziam para 
um universo inteiramente desconhecido. Não fora ele 
próprio naquele choro. Af inal por que choraria? (Como 
se motivos não houvesse!) Contudo, f icava um enigma: 
por que o choro passou para a médium?  A única 
resposta pareceu-lhe estar na doutrina de Alan Kardec, 
que atribuía aquela fenomenologia à ação de espír itos 
bons, maus, sofredores, zombeteiros etc. 

As sessões eram feitas a cada quinzena, assim, no 
prazo certo houve nova reunião. Não se tratava de um 
centro espírita, era casa de família, e o grupo se 
formava de pessoas conhecidas às quais se agregavam 
alguns convidados para receber a caridade espiritual. 
Ele ia na qual idade de convidado de uma das médiuns 
que trabalhava na sessão. Neste dia, foi posto a sentar-
se à mesa, devido aos eventos anteriores.  

Os trabalhos se desenvolveram segundo os ritos 
costumeiros, à meia-luz, com passes magnéticos e a 
doutrinação de espíritos sofredores, almas 
desencarnadas ainda sem consciência de sua nova 
natureza de falecidas; obsessores, entidades vingativas 
que “encostavam” nos vivos, causando problemas de 
toda ordem; espír itos de luz que faziam exortações ou, 
ainda, zombeteiros, que criticavam e riam da sessão. 
Tudo isto cercado de muitas orações que resultavam ser 
a grande força decisiva em qualquer caso. 

Em dado momento, Manoel sentiu estranhos 
calafr ios, como da vez anterior, embora bem mais fortes. 
Estes f icaram cada vez mais intensos e se 
transformaram numa convulsão, relativamente branda, 
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porém, incontrolável. Acorreram médiuns com passes, 
mas, desta vez, diferentemente da primeira, os sintomas 
não passaram a qualquer outro médium. A convulsão o 
tomou por completo e sua consciência se l imitou a 
constatar que ainda vivia, mas não tinha qualquer 
possibi l idade de intervenção no que estava sucedendo. 
Sentiu um certo prazer relaxante no fato de não ter 
mais domínio sobre si. A partir daí, a memória f icou 
turva e ele apenas se recordaria de que a convulsão se 
foi tornando mais organizada, gerando os movimentos 
dos passes que os médiuns dão em si próprios quando 
manifestam seus respectivos guias. Disseram-lhe, 
depois, que tinha recebido seu guia, um preto-velho. 

Estava iniciado seu caminho mediúnico. Com o 
correr das sessões, desenvolveu a vidência, ou seja, a 
capacidade de ver o mundo chamado astral. Rompera-se 
a solidão; mesmo só, já não estava sozinho. 
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O espiritismo kardecista representou na vida de 

Manoel o primeiro contato com a mediunidade. A segunda 
etapa desta experiência foi influenciada por Charuto.  

Charuto era o apelido de Cecília. Fora o avô materno 
dele quem o colocara, por causa de um vestido, estilo 
melindrosa, de veludo marrom que ela estreou nos anos 
vinte. Ela veio mostrar-se toda feliz: 

— Estou bonita com meu vestido novo? 
— Está! Parece um charuto!  
E nunca mais ela se livrou do apelido. Cecília era 

af ilhada dos bisavós de Manoel e fora criada como f ilha. O 
pai batalhara em Canudos e morrera relativamente cedo 
deixando viúva pobre e grande prole. A família sofria 
sérios problemas de saúde e os padrinhos a tomaram para 
criar, permitindo-lhe melhor tratamento. 

Manoel conheceu Charuto desde a infância, mas foi 
na adolescência que aprendeu a amá-la de modo 
particular. Ela já andava pelos sessenta e tinha artrose 
deformante. Era errante. As irmãs moravam em Taubaté, 
mas ela vagava por casas de amigas e sobrinhas, sem 
pouso certo. Sua principal característica era o poder. Ela 
conseguia afrontar a moralidade familiar com irreverência 
e audácia. Respeitava apenas a avó materna de Manoel, 
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mas, pelas costas, soltava seus palavrões horripilantes 
para a época. Contava piadas sujas e atravessava as rodas 
masculinas e femininas com desenvoltura. Falava de sexo 
abertamente, sem tabus, e isto a tornava conselheira 
secreta de todos, quando o assunto era escabroso ou 
proibido ao mundo da linguagem hipócrita. Era a 
depositária da vida sexual da família. O que se podia ou 
não fazer entre quatro paredes; a vida erótica dos casais; 
a iniciação sexual dos rapazotes; as menarcas; a higiene 
íntima; os métodos anticoncepcionais. De tudo isto e 
outras coisas ela sabia um pouco: de chás e ervas, de 
mezinhas e mandingas, de receitas mágicas: sempre 
colocar mel na água do banho de banheira com algumas 
pétalas de rosa vermelha, quando se prepara para um 
encontro amoroso. Chocava as visitas e, provavelmente, 
tudo lhe era perdoado por certa fama de maluca, embora 
fosse excelente enfermeira nos momentos de doença de 
algum familiar.  

Charuto era uma bruxa na melhor acepção da 
palavra. Viveu à solta sua sexualidade, sem culpa e sem 
medo. Foi junto a ela que Manoel encontrou acolhimento e 
compreensão nos anos de adolescente para as angústias e 
conflitos que vivia em função de sua patente orientação 
homoerótica. Ela tinha muitos amigos entendidos — que 
era com se designava nos anos sessenta os gays — alguns 
até famosos. E com ela desabafava quando a única idéia 
que lhe passava era o suicídio. Conviveu com ela, mais 
intensamente, por três ou quatro anos, antes que o 
câncer a levasse. 

Cecília fora apresentada ao kardecismo pela 
madrinha, a qual, seguindo o pai, velho herói da Guerra 
do Paraguai, caminhara no espiritismo. Mas, com o passar 
do tempo, Charuto veio a adotar a Umbanda. Assim, por 
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influência dela, Manoel começou a praticar a mediunidade 
cada vez mais nos conformes da prática afro-brasileira. 

 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
Isabel e o General, pais de João, eram pessoas 

exóticas, sem dúvida alguma. Ele descendia de família 
simples dos sertões nordestinos e só nisso sua história 
se assemelhava com a do pai de Manoel. Isabel, ao 
contrário, vinha de tradicionalíssima linhagem de 
latifundiários que recordavam sua origem em donos de 
sesmarias centenárias que vieram para o Brasil como 
cristãos novos. A grandiosidade da fortuna se conf irmou 
com a morte da mãe dela que legou à Igreja um 
patrimônio imobil iário invejável. Isabel e o marido, por 
seu lado, continuaram a tradição, fazendo vultosas 
doações. 

Apesar da generosidade f inanceira para com a 
Igreja, do ponto de vista estritamente religioso, as 
idéias do casal eram bastante heterodoxas. O velho 
General acreditava piamente na comunicação com os 
espíritos e numa missão mediúnica especial: reescrever 
o evangelho de Mateus, sob orientação da alma deste 
mesmo apóstolo. A mistura de crenças religiosas é, 
talvez se possa dizer, uma característica brasileira, 
assim sendo, João semelhantemente a Manoel também 
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tinha sua experiência mediúnica e seu guia espiritual se 
chamava Abdala.  

O catolicismo tradicional no Brasil , em tempos pré-
concil iares, em grande parte, s ignif icava uma vinculação 
estreita mais com a instituição religiosa do que com a 
doutrina dogmática. Quanto a isto, é elucidante uma 
frase dita pela famosa Mãe de Santo do Candomblé do 
Gantois, a mãe Menininha, por ocasião da entrevista de 
um censo governamental, respondendo à pergunta sobre 
qual sua rel igião. “Sou católica como todo mundo — 
disse ela — mas tenho a minha rel igião”. Da mesma 
maneira, a famíl ia de João, tinha lá sua religião própria, 
caseira e particular, que coexistia com o catolicismo 
dominante. 

Para Manoel, a questão religiosa se apresentava 
de modo ligeiramente diverso. Parte de sua família era 
dogmáticamente católica, sobretudo a avó materna e 
alguns parentes paternos pertencentes ao clero. Outra 
parte, que remontava ao avô de seu avô, era fascinada 
pelo espiritismo, mas essas práticas eram radicalmente 
proibidas por aquela avó leonina e intransigente. 
Quando Manoel começou a freqüentar sessões espíritas, 
o fez de forma sigi losa e só muito tempo depois admitiu 
ter deixado de ser católico e passado a ser espír ita. Tal 
conf issão, lá pelos seus 15 anos, custou-lhe uma terrível 
surra da avó e da mãe que o agrediram com o cabo de 
uma vassoura numa grotesca cena inquisitorial. Mais 
humilhante do que torturante, essa pancadaria revelou-
lhe o profundo signif icado, para a mãe e para a avó, do 
pertencimento religioso a uma instituição. Tal 
conhecimento talvez o tenha influenciado sub-
repticiamente em algumas decisões posteriores. 

João era f i lho único e repositório do orgulho 
paterno e materno que dele queriam fazer um grande 
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homem. Quando João quis ir para a Europa estudar 
francês e inglês, os pais opuseram certa resistência. 
Imagine-se a saudade, as despesas, o vazio na casa e 
tudo mais. Contudo, logo foram convencidos pela quase 
onipotente entidade espiritual que se manifestava pelo 
f i lho eleito pelos espír itos para destinos altaneiros. E o 
rapazola se foi para a Inglaterra e para a França, onde 
viveu por alguns anos em viagens e passeios, acabando 
por aprender, mais na vida do que nos bancos escolares, 
a falar com fluência o francês e o inglês. 
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A estadia de João na Europa naqueles anos da 

década de 1960 foi def initiva para toda sua história e, 
sobretudo, para esclarecer seu sumiço inexplicável 
depois de tanta ternura e tanto amor na noite 
ipanemenha daquela entrega recíproca. João gostava da 
vida em sociedade, de festas, danças e jantares. Em 
Londres, num desses seus “afazeres escolares”, 
conheceu Robert, cujo sobrenome discretamente será 
omitido. Era um jovem louro, poucos anos mais velho 
que João, pertencente a antiga família nobre escocesa 
católica. Os dois formavam um belo par de rapazes de 
mesma estatura: um moreno, o clássico latin lover, e o 
outro claro de cabelos dourados, um príncipe Danilo, 
que na verdade era um barão. Poderia ter tido algum dia 
castelos e bosques de caçada — até uma pequenina 
corte, como se daria ao luxo a nobreza, ainda que 
empobrecida. Contudo, disso nada tinha. Mais que nobre 
ou barão, era católico e decadente f inanceiramente; 
último de uma linhagem que pouco havia para legar a 
não ser seus códigos morais e sua cultura aristocrática. 

Onde e como João f icou conhecendo Robert é um 
mistério, o fato é que entre ambos cresceu uma amizade 
sólida e um relacionamente erótico muito forte. Quando 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

53 

se aproximou o f inal da temporada européia de João, 
Robert começou a fazer planos para acompanhar o 
amante tão querido. João, em seu delírio maravi lhoso, 
incapaz de dizer não, concordou. Robert fez lá suas 
contas, vendeu as poucas e singelas propriedades que 
herdara de uma velha tia e remeteu o pequeno capital 
para o Brasil onde f icaria sob a custódia do honorável 
General.  

O retorno triunfante ao país não podia ser de 
modo econômico e a Europa merecia uma despedida à 
altura de sua tradição. João resolveu que eles deveriam 
voltar de navio, um vapor italiano que partia do porto 
de Nápoles. Assim, foram de Londres para a Itália numa 
lenta excursão, pousando nos melhores hotéis, viajando 
de primeira classe e comendo nos melhores restaurante. 
João pagava tudo. Robert se maravi lhava. Quando ia 
terminando o dinheiro, o f i lho telefonava para o General 
e dizia: “Papai, mande-me dinheiro!”  E prontamente a 
ordem bancária chegava. Em Roma, João comprou um 
guarda-roupa milionário, uma coleção de ternos e 
gravatas que o tornaram reconhecidamente um dândi 
carioca. Finalmente, chegaram a Nápoles e embarcaram 
no transatlântico da antiga Linea C, em esplêndida 
cabine de primeira classe. E João pagava tudo. 

Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, foram 
hospedados por Isabel e o General. Seria impensável 
outra moradia para o f i lho único e para o tal i lustre 
amigo que o acompanhava. As primeiras semanas 
transcorreram tranqüilas e cordiais. No entanto, o ardor 
juveni l dos dois mancebos era bem maior do que a 
prudência ou mesmo a continência. Numa daquelas 
tardes quentes e cariocas, em que o sangue borbulha e 
Eros domina inteiramente a lógica, o bom-senso e todo 
e qualquer decoro, os meninos se entregaram a 
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saliências prazerosas. Segundo algumas versões da 
história, deram-se um beijo caliente. Mas a verdade 
pode ter sido bem mais crua e podiam estar tendo 
relações. Mas isso pouco importa nem diferença faria. O 
fato é que o senhor General irrompeu quarto adentro e 
presenciou “aquilo”. Este foi o termo empregado daí em 
diante para se referir ao visto — “aquilo”! 

O f i lho, ainda que cúmplice e culpado, merecia, 
por força do amor paterno, alguma compreensão e 
perdão. O outro precisava receber toda a 
responsabil idade pelo ocorrido e receber punição 
merecida. Foi posto no olho da rua, l iteralmente. De 
uma hora para outra, Robert se viu necessitado de 
dinheiro, de seu dinheiro que estava custodiado pelo 
General e, ao reclamá-lo, ouviu a seguinte frase: “Que 
dinheiro?  Já remeti tudo e mais alguma coisa para 
vocês a pedido de Joãosinho. Você já não tem dinheiro 
algum comigo. E ponha-se daqui para fora!” 

Robert que, na época, quase nada entendia do 
português só foi tomar ciência exata da resposta, 
quando João lhe traduziu e expl icou a situação. João 
procurou amigos e acabou conseguindo emprestado um 
pequeno apartamento em Copacabana onde Robert pôde 
abrigar-se. O escocês não se deixou abater e pouco 
depois já conseguia alunos de inglês e se reerguia 
f inanceiramente. O relacionamento entre os dois rapazes 
sofreu um revés drástico, mas continuaram a ver-se 
ainda que espaçadamente. 

Isabel acompanhava o General na enorme fúria 
contra o gringo que corrompera o f i lhinho inocente. É 
bem plausível que naqueles dias tivesse havido uma 
conversa telefônica acalorada entre o General e algum 
sicrano coronel. Corriam os primeiros anos do golpe 
militar de 64 e o pai de João tinha sido colega de turma 
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do general presidente da República, o que lhe dava, 
quase por osmose, um poder fenomenal. Então teria dito 
ao subalterno: 

— Mas, Coronel, como é que o senhor tem a 
audácia de dizer-me que é uma solução exagerada?  Não 
estou pedindo sua opinião. Quero providências 
imediatas. Será que terei de falar diretamente com o 
general Presidente? (Breve pausa.) Ou faz justiça o 
Estado ou faço eu!  O canalha é comunista, um inglês 
comunista, um espião inf i l trado... (Nova pausa.) Como o 
SNI não conf irma isto?  Se lhe estou dizendo é porque 
eu sei. Se o SNI não sabe é por incompetência... (Pausa 
e mudança de tom.) O quê?  Dizem que é questão 
pessoal minha? (Pausa.)  É! Também é, senhor Coronel!  
Pois eu lhe conto. Tive a desonra de ver minha casa 
manchada de vergonha por causa desse maldito, desse 
Oscar Wilde de subúrbio!  O cão seduziu meu rapaz de 
vinte anos, corrompeu-o, viciou-o. Matá-lo seria legítima 
defesa da honra, mas seria pouco... Quero que ele 
confesse tudo que sabe, qual a missão dele no país, 
quem o enviou etc. Enf im, o senhor sabe muito bem do 
que estou falando. (Exasperando-se de fúria.)  Quero o 
canalha capado e empalado, quero que os ratos lhe 
comam os colhões, porra! 

Alguns dias depois, João, que passara a noite na 
esbórnia, estava na casa de Robert dormindo. Era quase 
meio-dia e Robert tinha ido dar aulas em casa de 
alunos. Repentinamente, batem na porta com violência. 
Era um grupo de quatro fortões e, quando João abre, 
eles começam a bater nele com raiva, xingando-o de 
comunista. João imediatamente gritou mais alto: “Sabem 
com quem estão falando?  Sou f i lho do general fulano 
de tal.”  Logo pararam, olharam-se entre si, disseram 
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que era o cara errado e se foram, tão rápido quanto 
chegaram. 

Não obstante a plausibil idade da conversa do 
General com o Coronel, há quem af irme que foi a 
própria Isabel que encomendara jagunços do Nordeste 
para darem cabo do “maldito”. A arrogância da senhora 
generala não permite que se exclua tal atitude. Ela que 
havia criado o f i lho como menina, desaforando o próprio 
marido, bem que poderia ultrapassar os l imites da 
legalidade e tornar sua vontade lei, af inal, assim 
f izeram seus antepassados. Por que seria sua audácia 
menor do que a de Penhinha da Lagoa Nova?  Em seu 
entendimento, uma coisa fora vestir o f i lho de garotinha 
e brincar com “ela” de bonecas. Mas isto fora mera 
brincadeira de mãe, agora o rapaz era um homem e não 
podia fazer “aquilo” com outro homem. Naqueles tempos 
ainda não se empregava a palavra homofobia para 
designar o ódio aos homossexuais, mas era exatamente 
disto que se tratava. Sua revolta a transformava em 
militante apaixonada da causa reprodutiva e qualquer 
prazer não heterossexual estava condenado às piores 
penas do inferno que deveriam começar aqui mesmo 
nesta vida. 

João percebeu que a situação estava no limite de 
sua capacidade de administrar e que, nem recorrendo ao 
Abdala, os velhos iriam se acalmar. O momento era 
trágico e grave, exigia uma mudança estratégica. Para 
começar — pôr um ponto f inal no romance com Robert e 
tratar de provar sua macheza o mais rápido possível. 
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A solução que João encontrou para sua enrascada 

não foi enfrentar a rejeição, a fúria dos pais nem 
assumir sua relação com Robert. A volta ao Brasi l e o 
reencontro com velhos camaradas, agora na condição de 
retornado da velha Europa, abria para João novas 
aventuras e experiências excitantes, mais instigantes do 
que o pacato e católico Robert que, cada vez mais, 
buscava na li turgia beneditina o lenitivo para suas 
angústias pessoais. O amante inglês estava terminado, 
sobraria o amigo sempre f iel e, depois, compadre. 

Certo conhecido a quem conf idenciou seus 
problemas deu-lhe um conselho prático: procurar uma 
moça liberada e de preferência chegada a Safo com 
quem acordasse um casamento aberto que fosse 
conveniente a ambos. Não foi demorada a busca. A 
sociedade da época, no eclodir da revolução sexual, 
estava cheia de raparigas afoitas e casadoiras. A visada 
noiva, cujo nome por cavalheir ismo convém ocultar, era 
de boa cepa tradicional e o pai inf luente levava a pensar 
que o casamento, tudo somado, não seria mau negócio. 
Ela viu em João a mesma possibi l idade, sobretudo por 
que sua melhor amiga, uma bastarda ricamente 
apadrinhada, estava para casar e todo o universo de 
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preocupações das meninas eram as pompas cerimoniais. 
Uma fez bordar o vestido de saf iras; a outra, menos 
rica, quis vestir-se de infanta de Espanha, como num 
quadro de Velasquez. O espaço da igreja era estreito?  
Que se afastassem os bancos!  A sociedade carioca foi 
mobil izada. A noiva e João pediram, quase exigindo, que 
como presentes de casamento só lhes dessem estátuas 
de santos barrocos e pratas de lei, peças de alta 
cotação na época. Um jovem compositor clássico, amigo 
do casal compôs uma moderníssima missa cantada 
especialmente para o casamento e, como o fato foi 
difundido pela imprensa, o templo, apesar de grandioso, 
apinhou-se de convidados e curiosos. 

Foi assim que, para aplacar a ira dos pais, João 
entregou-se a um casamento conveniente. E o consumou 
sem problema algum, pois, apesar de amar os homens, 
conseguia desempenhar suas funções maritais a 
contento. Poder-se-ia dizer aqui que era bissexual, mas 
isto pouca clareza traria além de mero rótulo. Na 
realidade ele amava homens, mas fazia sexo com 
mulheres também. Esta era sua verdadeira natureza: era 
cavalheiro demais para recusar prazer às damas. Com 
efeito, assim era a época:  uma enorme liberação sexual 
e muita dif iculdade em achar amores profundos. 

Poucos meses depois, alcançaram a graça de uma 
gravidez e pronto!  Isabel e o General f icaram felizes e 
“aquilo” foi devidamente esquecido como algo que 
pertence a um pesadelo, a um remotíssimo passado ou 
ao rol das coisas não sidas. Garantida a reprodução, a 
l inhagem do nome estava salva, orgulhava-se o avô e 
exultava a avó. Foi até dado à nora um brilhante de 
família de tom rosado de três quilates, que alguns anos 
depois acabaria perdido. 
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Desmamada a criança, que dela cuidassem os 
avós. João e a mulher não foram exemplos de pais 
extremosos. Fugiram em grande parte das 
responsabil idades e se entregaram aos prazeres intensos 
do sexo, das drogas e do rock and rol l. O amor que não 
sentiam um pelo outro tampouco tiveram pelo fruto de 
sua sexualidade. Reproduziram. Era isto que as famílias 
esperavam deles?  Então o dever estava cumprido. 
Parece impróprio condená-los por tal atitude, pois, 
foram empurrados para o casamento pela lógica da 
pressão social que ignorava suas preferências eróticas. 
Os sentimentos, que disto decorreram, foram ansiedade 
e angústia, os quais, somados aos costumes da época 
hippie que eclodia, os levaram à maconha e ao ácido 
lisérgico. 

O apartamento do casal em Copacabana tornou-se 
ponto de festas eróticas em que a droga substituía o 
uísque e as orgias se repetiam numa insana busca por 
um afeto impossível. 
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Manoel f icou longe desses eventos e o João que 

existia em sua alma congelou-se na forma daquela 
luminosa f igura que certa noite adentrara a sala de aula e 
transformara sua vida, cristalizou-se no suave rapaz a 
quem dera sua alma no apertado Gordini dos pais. João 
sumira misteriosamente apagado de suas possibilidades 
por aquela mãe misteriosa que defendia acirradamente a 
cria. Infelizmente, ela não sabia que se tratava de um 
doce e inocente amor. Manoel convenceu-se de que João, 
def initivamente, não o amava. Poderia ser parcialmente 
verdade, pois este não estava vivendo uma realidade que 
permitisse a suavidade de enamoramentos juvenis. Havia 
entre ambos uma diferença de maturidade a ser 
destacada. João, mais velho alguns anos, já vivera na 
Europa e a experiência norte-americana de Manoel, com 
exceção da novaiorquina, era mesquinha e menor do que 
aquela que tinha no Brasil, criado que fora no Rio de 
Janeiro. A própria Nova York que conheceu não passou de 
poucos quarteirões e alguns museus, tudo longe do 
glamour art déco. É verdade que teve muitos encontros 
eróticos, mas tudo se desfazia no próprio momento do 
orgasmo.  

Um pouco mais que isto, só Donald, que trabalhava 
na Bolsa de Valores, a famosa NYSE. Tinha uns cinco anos 
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a mais do que Manoel. Encontraram-se em Tudor City 
Place, contemplando o prédio das Nações Unidas, de cima 
da rua 42. Manoel ofereceu-lhe uma dentada na maçã que 
ia comer e f icaram amigos. Donald sorriu com a oferta da 
maçã, justamente na Big Apple, e convidou-o para uma 
cerveja em sua casa, um pequeno, mas jeitoso, 
apartamento próximo dali. Manoel não era dado a 
bebidas, mas aceitou a cerveja. Entre conversas e 
brincadeiras, puseram-se a lutar judô no tapete. Manoel 
conta que a certo ponto cansou-se de fazer força na luta e 
resolveu soltar o corpo e abraçar Donald, que retribuiu. 
Da briga-bricadeira passaram a carícias. Ficaram 
namorados e Donald o levou a passear na Feira 
Internacional, onde Manoel maravilhou-se com os 
fabulosos quadros de El Greco, vindos de Madri e expostos 
no pavilhão de Espanha. Mais ainda o extasiou a Pietà de 
Michelangelo, que o Vaticano autorizara a viajar para a 
famosa Feira. Ninguém podia parar e rezar uma mínima 
ave-maria que fosse. A peça não estava ali como Piedade 
religiosa, mas como exaltação da arte italiana 
renascentista. Os visitantes subiam numa lenta esteira 
rolante e seguiam para a visão mágica. Num ambiente 
totalmente negro e muito amplo se destacava a peça do 
mais branco mármore de Carrara, iluminada por um sol 
refulgente e oculto. A sensação de Manoel foi única, 
nenhuma das dezenas de outras vezes em que, na Basílica 
de São Pedro, teve oportunidade de contemplar a 
magistral obra chegou próxima da emoção de compaixão e 
misericórdia que aquela visão lhe proporcionara. 

Com Donald ouviu pela primeira vez a música 
caribenha e viu o flamenco entusiasticamente dançado. 
Não mais do que um mês durou a estadia em Nova York. 
Com o retorno ao Brasil, lá f icou o amigo f inancista, nem 
cartas trocaram. Esta foi a única lembrança terna que 
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trouxe dos Estados Unidos, em sua enorme bagagem de 
carências.  
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Na cinzenta e penumbrosa vida de Manoel, João 

foi um relâmpago de felicidade que permitiu vislumbrar 
parques e delícias paradisíacas. Mas ele sumiu e só 
restaram a Manoel algumas janelas abertas pelos 
espíritos com os quais se comunicava e lhe 
proporcionavam visões de mundos fabulosos. A saudade 
de João transformou-se numa mistura de ansiedade e 
esperança de que fosse possível encontrar outro João, 
de repetir aquele encantamento. Toda espectativa de 
plenitude acabou depositada no outro que, 
originariamente era João, mas que cada vez mais se 
tornava um qualquer, descartável e insignif icante, com 
quem repetia atos eróticos, numa agônica ginástica em 
busca de um orgasmo que fugia e se escondia em 
mitológicas moitas.  

Quanto mais eram frustantes as relações 
desencontradas, mais intensa e gritante f icava a imagem 
daquele João que tornara Manoel presente a si próprio e 
o redimira de culpas milenares. Ia a f igura se tornando 
herói e mito, de modo que, ao perder o João, Manoel se 
perdera em sua alma. No tempo que se seguiu, sentiu a 
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estranha saudade daquele âmago profundo do ser que 
nos garante a certeza da existência. Tudo f icou em 
suspensão e suspeição. Manoel veio a imaginar-se como 
terrível caleidoscópio em incessante mutação. Passou de 
mão em mão numa cruenta promiscuidade leviana para 
ver se reencontrava a realidade que lhe escapava veloz. 

Ah! Que enormes tristezas!  Que vazio 
insuportável!  Que mundo seco, que boca amarga e, 
sobretudo, que coração desolado. Manoel tornou-se um 
rapaz sombrio e insatisfeito. Correra o ano de 1967 e 
chegara o Carnaval de 68, tempo de tantos tumultos e 
reviravoltas. Junto com um grupo seleto de amigos, 
Manoel foi dançar numa jurássica boate que até hoje 
sobrevive. Lá, encontrou Vítor, divertiram-se e se 
enroscaram em beijos. Entre ambos pouco havia de 
comum, talvez tão só o fato de cursarem a faculdade de 
Direito. Vítor, apesar de mais velho, era calouro e 
Manoel já andava a meio do curso. Vítor estava no Rio a 
passeio, só mesmo para o Carnaval. Apesar de carioca 
de nascença, sua cidade era Curitiba. Lá tinha negócios 
de comércio e estudava. Disse apaixonar-se por Manoel 
e viveram bem mais do que uma amizade colorida. 
Contudo, entre eles havia uma enorme diferença 
existencial. Vítor saíra de casa ainda adolescente e deu-
se ao mundo, onde se virou e achou seu espaço, ao que 
parece, dedicando-se ao comércio. Manoel dependia da 
família e dirigia seus planos para uma hipotética carreira 
diplomática que nunca aconteceu. Manoel era, por força 
de sua dependência, imaturo em vários aspectos e 
psicologicamente tumultuado. Hoje em dia, trata-se da 
sexualidade — seja “hétero”, seja “homo” — como uma 
orientação de livre direito da pessoa. Na década de 
1960, antes da revolução sexual, as coisas ainda não 
eram assim. Manoel carregava sua homossexualidade 
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como uma cruz, uma sina maldita que certamente o 
denegriria caso a realidade fosse exposta publ icamente. 
A família, a sacrossanta instituição da família, não podia 
inteirar-se. Sua vida era, para a família, dupla ou tripla. 
Precisava esconder não apenas a sexualidade, mas 
também a religiosidade, de modo que se foi ocultando a 
si próprio das relações familiares, na medida do 
possível. Sua existência se tornava cada vez mais 
dividida e sua alma partida.  

Vítor irrompeu na vida de Manoel de maneira 
contundente e questionou a validade efetiva de todo o 
esquema de valores sobre o qual se apoiava Manoel: os 
ideais diplomáticos; os valores burgueses; a futi l idade 
mundana etc. Só não questionou a religião porque não 
tomou conhecimento dela. Manoel, di lacerado de 
saudades, semanas depois que Vítor voltara para 
Curitiba, resolveu dar uma fugida até o Paraná. E saiu 
discretamente de casa numa noite, sem nada dizer aos 
pais; apenas deixando um bi lhete avisando que iria fazer 
uma viagem. Poucos amigos foram informados de sua 
intenção de viajar. A mãe exasperou-se e pressionou a 
todos os conhecidos de Manoel para apurar seu 
paradeiro. Quis até colocar a polícia em seu encalço. Os 
amigos silenciaram e dentre todos foi a colega e amiga 
Áurea quem mais f iel se revelou. Manoel e Áurea 
f icaram amigos desde o pré-vestibular e muitos achavam 
que iria acabar em namoro e até casamento, mas 
Manoel sempre foi muito sincero e honesto abrindo seu 
coração com a amiga que nunca o discriminou.  

Quando voltou de Curitiba, Manoel não era mais o 
mesmo. A relação com Vítor esfriara, pois, Manoel 
percebeu que existia alguém na vida de Vítor havia mais 
tempo do que ele. Entretanto, a grande mudança era 
interior: a alma fermentava e se fragmentava. A idéia de 
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si lhe esfugia cada vez mais e, talvez, só mesmo as 
entidades que se manifestavam nas sessões de umbanda 
representavam um elo coerente com a vida. Neste 
período de tempo, Manoel se aproximara de um jovem 
aluno do Instituto Rio Branco que também era médium e 
que o levou para freqüentar um terreiro na Zona Norte. 
Como toda a famíl ia do jovem amigo era umbandista, 
f icava fáci l para ele dar cobertura à participação de 
Manoel nas sessões, muitas das quais eram real izadas 
fora da cidade. O jovem futuro diplomata e sua opulenta 
família contrabalançavam o preconceito que os parentes 
de Manoel nutriam por temas afro-brasileiros. 

A fragmentação da alma de Manoel foi se tornando 
grave e ele decidiu buscar ajuda psicológica com um 
analista da corrente junguiana. Apesar de nunca ter 
levado para a análise suas experiências mediúnicas, 
Manoel realizou um ef iciente trabalho de entrosamento 
da cosmovisão da psicologia de profundidade com a 
prática mediúnica. O resultado dessa interpenetração foi 
sua contribuição ao estudo da história das religiões, na 
forma de um livro pelo qual recebeu inúmeras 
homenagens no Brasil  e no Exterior. 

Em 1968, o mundo interior de Manoel parecia 
refletir coerentemente o mundo exterior. A situação 
pol ít ica do Brasil vivia tempos de enorme tensão entre 
as forças da ditadura mil itar e os segmentos 
democráticos e de esquerda. Os estudantes, 
secundaristas e universitários, desempenhavam um 
papel signif icativo nas manifestações de repúdio à 
ditadura. Manoel participava, sem estar vinculado a 
organização alguma. Seu perf i l homossexual o excluía 
dos vários movimentos de esquerda na própria faculdade 
de Direito que cursava. A homofobia da esquerda 
brasi leira só diminuiu quando as idéias gramscianas 
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foram absorvidas e ocorreu uma abertura para a 
pluralidade ideológica em prol da concentração 
estratégica para a chegada ao poder. Naquela época, 
homossexual era “bicha” e “viado” e só servia mesmo 
para fazer f iguração nas manifestações. Cuba e China 
vinham sustentando uma pol ítica persecutória aos 
homossexuais desde suas revoluções e, assim, seus 
aliados nacionais, não discordavam dessa conduta. Mas, 
na época, nada disso estava claro para Manoel que, 
plenamente consciente, se permitia colaborar, na 
condição de “inocente útil”, com os colegas mais 
vinculados. Tendo sido seu pai vitima do golpe militar a 
postura contra a ditadura lhe parecia necessária e 
lógica. 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

67 

 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
A terapia analítica, ao menos neste período da 

vida de Manoel, durou por volta de três anos e serviu 
para que ele estabi l izasse suas emoções e 
compreendesse seus confl itos. O ego foi reforçado e as 
l igações com o self se tornaram mais inteligíveis. 
Penetrou o signif icado simbólico de muitos sonhos e se 
fortaleceu para as tempestades existenciais que 
haveriam de se seguir. Dentre os muitos sonhos que 
teve, um f icou sem grandes esclarecimentos durante os 
trabalhos no consultório — só algum tempo depois é que 
veio a conhecer o sentido e o envolvimento que as 
imagens do inconsciente colocavam à disposição de sua 
consciência. 

Aos cinco anos, Manoel teve um sonho simples e 
misterioso. Sonhou com uma estrela num fundo de céu 
azul escuro. A estrela sorria para ele e se aproximava; 
isto o colocou numa espécie de pânico e o lançou em 
pranto desesperado, sendo acordado por seu choro. 
Anos mais tarde, ao ler um texto de Mircea El iade 
publicado num volume intitulado Mef istófeles e o 
Andrógino, veio a perceber o caráter arquetípico da luz 
sorridente. A aproximação da estrela permaneceu um 
enigma até que, cerca de vinte anos mais tarde, teve 
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um outro sonho curioso. Sonhou com uma bola de fogo 
que veloz atravessava os ares e vinha em sua direção, 
acabando por atingi-lo na face. Acordou assustado. 

Por tudo que leu de El iade, Manoel compreendeu 
que, naquele momento longínquo na infância, havia 
sofrido uma espécie de transformação ontológica, 
adquirindo um certo modo de ser que lhe permitia o 
acesso ao mundo do espír ito. Com efeito, a experiência 
psíquica com a luz o fez sair de seu universo profano e 
o projetou em direção a uma realidade qualitativamente 
diversa, um outro mundo completamente distinto 
daquele onde vivia no estado acordado, o qual era 
transcendente e sagrado. No sorriso luminoso se 
inscrevia o caminho da individuação de sua alma. 

Assim, a mediunidade representou para sua vida 
interior uma etapa no longo percurso difíci l e 
complicado da peregrinação interior em direção ao 
santuário de habitação da Trindade. A experiência com 
os espír itos atualizava a multipl icidade de almas 
possíveis de ter existência, por intermédio de Manoel. 
Com o tempo ele entendeu que suas confusas e 
misturadas vivências concorreram todas para construção 
de uma alma inteira e completa, mais vasta e mais 
complexa do que um único corpo material pode esperar 
de si próprio. Seu ser verdadeiro se revelava uma 
potentia personal itatis, ou seja, uma potência de 
personalidade. 

Assim, Manoel vivia a fel iz l iberdade comparável à 
plenitude existente antes da criação do mundo. Se o 
sonho da infância era um anúncio profético, a prática da 
mediunidade, da análise e da sexualidade constituiu 
uma elaboração existencial e psíquica das etapas 
cosmogônicas de si próprio. As orgias de alma e de 
carne representavam uma atualização do estado caótico 
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e indiferenciado que antecedeu ao momento luminoso da 
criação. Longe de ser um privilégio exaltador, essa 
escolha misteriosa que alguém sofre, para ser submetido 
a tais experiências de crescimento de alma, constitui um 
carma dif íci l e desaf iador. Também João, em sua tri lha 
própria e diversa da do amigo, parecia ter sido escolhido 
como outra vitima sacrif icial para esta função xamânica 
moderna, brotada a esmo, totalmente isolada dos 
grandes contextos culturais que a estudaram e 
organizaram. Nos tempos contemporâneos, tais 
fenômenos de iniciação espontânea continuam a ocorrer, 
ainda que desligados de escolas e de culturas onde 
poderiam ter melhor inserção. Hoje em dia tais pessoas 
escolhidas sofrem discriminação e marginalização e, não 
raro, podem ser encontradas em instituições para 
doentes mentais, totalmente incompreendidas e 
solitárias. Outras conseguem realizar de modo mais 
conclusivo sua vocação xamânica e curam a si próprias. 

A leitura da obra de Mircea Eliade foi para Manoel 
um processo complementar à psicanál ise, uma maiêutica 
que o trouxe do mundo em putrefação das neuroses de 
criança sexualmente abusada para um campo férti l de 
reflexão, onde a dor tinha sentido pedagógico. Esse 
romeno fenomenal mostrou-lhe ainda que a 
homossexualidade fora, ao longo dos tempos, em 
inúmeras culturas, uma prática sadia de afeto capaz de 
conduzir a uma intensa completude espir itual.  

Para João e Manoel a sexualidade e o 
homoerotismo não constituíam em seu âmago mera 
libertinagem, mas a possibil idade de real izar aquela 
androginia r itual de integração a que estavam 
destinados. O homoerotismo favorece a alternação de 
papéis, necessária à construção daquela “Coincidência 
de Opostos” simbólica e interiorizada, exigida pela nova 
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condição ontológica, a individuação. Obviamente, há 
uma diversidade de sendas que conduzem a essa 
integração da alma e também a heterossexualidade pode 
levar às Bodas Alquímicas, mas nessas, o casal é quem 
conf igura o andrógino. No homoerotismo, o arquétipo do 
andrógino se processa no interior da alma de cada 
indivíduo e o encontro com o outro, do mesmo sexo, 
exige, para ter o estatuto de mysterium conjunctionis , 
que ambos tenham conseguido gerar no útero de suas 
almas os andróginos fundamentais. Essas são as 
condições necessárias para que no processo da relação 
homoerótica se possa realizar um encontro ressuscitador 
com a alma gêmea. Obviamente, tal sucesso não 
depende de esforço humano, mas da graça generosa e 
inf inita do Criador. Contudo, saiba-se bem que tal fusão 
de almas é um fenômeno raro, sobretudo no reino da 
descartabil idade. Assim, o que há de mais freqüente na 
Cidade da Terra é uma prática agônica de ensaios e 
erros no suspirar pela Luz. 
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Apesar de Manoel ter, em péssima conta, a 

faculdade de Direito que cursava, não deixou de fazer 
estágio na justiça gratuita como assistente do Defensor 
Públ ico. No entanto, este período foi breve, não por 
incompetência. Ao contrário, saía-se muito bem e o avô 
ouviu orgulhoso diversos elogios de juízes das varas 
criminais onde o neto estagiava. Redigia bem, 
pesquisava a jurisprudência com atenção e argumentava 
com propriedade nas defesas prévias e nas alegações 
f inais.  

Certa feita, coube-lhe atuar num processo de 
abuso sexual de um menor. O caso envolvia um 
professor de judô de um clube do subúrbio e uma 
dezena de garotos. O dito professor tinha pouco mais de 
18 anos e era um frazino rapazote feioso e medíocre. Os 
meninos tinham na média 10 ou 11 anos, mais ou 
menos. O dito treinador, repetidas vezes, andou fazendo 
saliências impróprias com vários dos meninos no 
vestuário do clube e certa feita fora flagrado por alguém 
e o escândalo eclodiu, com razão. Contudo, diga-se a 
bem da verdade que nunca houvera, da parte do 
professor, violência física e a garotada, ao que parece, 
considerava o evento erótico mais um jogo libertino de 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

72 

pré-adolescente do que uma relação sexual 
propriamente dita. Fisicamente pouca diferença havia 
entre o quase raquítico professor e seus alunos. Talvez, 
tampouco psicologicamente houvesse muita distinção 
entre eles. Mas não cabe aqui desenvolver a defesa que 
Manoel nunca fez. 

Para certo dia foi marcada uma audiência em que 
o juiz iria interrogar um dos garotos. O meritíssimo 
virou para Manoel e disse: “Vou interrogar o garoto em 
privado, sem a presença do escrivão nem de outras 
pessoas, mas como o senhor é estagiário, vou permitir 
que ouça sem interferir em meu interrogatório.”  E 
Manoel sentou-se discretamente num canto da sala de 
audiência. O juiz, um tipo vulgar, magro e baixo, 
assumiu um ar extremamente severo com o menino, 
fazendo as perguntas de modo ríspido e grave. O fato 
desagradou a Manoel, que nada podia fazer. E o 
meritíssimo continuava sua inquisição. Dentre as coisas 
que disse, algumas f icaram gravadas como a ferro em 
brasa na alma de Manoel. Dirigiu-se o juiz ao menino: 
“Vamos lá, me diga se ele gozou dentro.”  O garoto, 
transtornado e pálido, tentava balbuciar algo e o 
meritíssimo retrucava: “Vamos lá!  Você sabe muito bem 
do que eu estou falando. Ele gozou dentro ou não?” Era 
impossível para Manoel não recordar de suas 
experiências como criança sexualmente abusada. Em sua 
ótica, o que estava acontecendo ali diante dele era um 
estupro bem mais cruel do que aquele efetuado, 
provavelmente com algum consenso da parte do menino, 
pelo insignif icante professor de judô, se é que estupro 
houve. A l inguagem forense não reconhece a relação 
anal como estupro; chama-a de violento atentado ao 
pudor. Parece uma reminiscência arcaica de raízes no 
direito romano; mas as pessoas comuns e, 
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principalmente, as vítimas desse tipo de violência 
legitimamente empregam a palavra estupro. 

De seu canto lateral, Manoel olhou f ixo para o juiz. 
A expressão f isionômica do homem era hirta e 
impiedosa. Não havia nele a mínima compaixão por 
aquela criança que, af inal, al i estava como vítima. O 
rosto do meritíssimo era a própria expressão da 
homofobia — desprezo e ódio misturados num 
sentimento que o levava a trasformar a vítima em outro 
réu do mesmo “crime contra a natureza”. Nada mais 
medieval e inquisitorial podia haver. 

Manoel saiu zonzo daquela audiência, com a 
sensação de asco e horror da toga aviltada pelo 
preconceito. E abandonou para sempre uma possível 
carreira advocatícia. 
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A saudade que Manoel sentia de João era ainda 

tanta que, para sobreviver, seria preciso que ela se 
fosse transformando em quase esquecimento. Não 
daquele tipo de esquecimento que se esfuma e 
desaparece, mas daquele que se transmuta em cicatriz 
psíquica que dói, ainda mais, quando os desejos da 
carne vêm, como tempestades, desassossegar a 
lembrança frustrada e cicatrizada. Ao longo do ciclo que 
se iniciava em 1970, Manoel arrancaria as veias e 
lanharia as peles em tiras f inas para ofertá-las, no 
silêncio de sua sol idão, aos demônios vagabundos das 
ruas. Um tempo de via crucis . Não aquela gloriosa do 
Filho de Deus, mas uma tri lha seixosa, sem Cirineu 
algum e sem qualquer Verônica que lhe secasse o rosto. 
E o que é pior, a cruz o excitava como mágico fetiche, 
onde todos os desejos se aplacam por uma morte enf im 
redentora. 

Em meio aos muitos descaminhos desse período, 
Manoel entregou-se a certas drogas, na esperança 
estúpida de que isso o situaria mais próximo de sua 
geração. Não podia — pensava ele — esquivar-se de um 
cataclisma que estava a tombar a todos. A época 
glamourizava os delírios e as alucinações, de modo que, 
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assim, a juventude, assombrada pelas formas psíquicas, 
podia distrair-se das reais assombrações do porvir. Era o 
tempo dos hippies, f lores e sonhos nas cabeças e 
colares nos pescoços. Sexo livre e gentis afetos; 
esperança de um mundo novo que viria com o signo de 
Aquário. Uma fraternidade quase universal e uma 
igualdade zonza, sentada em grandes rodas, fumando o 
cachimbo ritual da paz. A história se curvava sobre o 
momento, dilatando as expectativas de que os decretos 
i luministas seriam cumpridos f isiologicamente. 

 
No ano de 1970, Manoel se l ivraria da faculdade 

de Direito, terminando o curso e se formando em 
dezembro. Contudo, a partir do mês de junho anterior 
passou a freqüentar uma escola especial, cujo nome não 
cabe citar. Nas origens, fora uma escola de música, mas 
o diretor da época conseguiu um apadrinhamento 
pol ít ico estranhíssimo e deu novos rumos ao 
estabelecimento. Transformou-o num centro de agitação 
cultural, onde havia a possibil idade de assistir as mais 
diversas aulas, de f i losof ia ao ioga, à música e ao 
teatro. Mas tudo era experimental, sobretudo as viagens 
psicodélicas que visavam a dilatar a percepção. Outra 
coisa que escola, era um point dos primeiros grupos dos 
adeptos do movimento hippie no Rio de Janeiro. 

A modo de bem elucidar a questão, para os 
leitores de hoje, há que se fazer uma enorme distinção 
entre o uso da droga naqueles tempos e nos de hoje. A 
canabis chegou aos hippies , oriunda da Índia, onde seu 
uso como cigarros remonta a perdidos tempos. É 
característica do culto do deus Shiva, que habita nos 
Himalaias e lá passa a maior parte do tempo, fumando a 
erva. Naquela região do mundo, a canabis cresce como 
capim, sendo impossível erradicá-la. A reboque dos 
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Beatles que foram para a Índia buscar a meditação do 
Maharishi Mahesh, levas de jovens norte-americanos, 
europeus e, em menor número, sul-americanos foram 
para o Oriente a f im de obter respostas, já que a cultura 
ocidental acreditava-se falida. De lá trouxeram a 
vulgarização do uso da maconha, porque a erva 
propriamente dita já crescia nativa nas Américas. Assim, 
o ato de fumar a canabis tornou-se uma espécie de 
totem do grupo jovem da paz e do amor.  

O tráf ico dessa droga, que certamente existia, era 
algo amadoresco, por assim dizer, comparado com o 
bil ionário complexo f inanceiro da atualidade. No bojo 
dessa drogação glamourizada, alguns “intelectuais” 
norte-americanos difundiram uma doutrina fundada nas 
experiências com o ácido lisérgico, com cogumelos 
alucinógenos, com peiote e com outras plantas de 
“poder”, como são chamadas pelos adeptos. 
Curiosamente, a cocaína e a heroína, que hoje 
constituem um flagelo universal, naquela época eram 
pouco usadas pela juventude e, de qualquer modo, não 
faziam parte das plantas rituais l isérgicas, por assim 
dizer. Durante alguns anos, Manoel fez parte desse 
movimento hippie e João também, mas sem manterem 
contato.  
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Assim que consignou o canudo da diplomação à 

família, Manoel partiu numa longa viagem de exploração 
do mundo, que seria interrompida em San Francisco, 
pela morte do avô. A caminhada, posto que era essa a 
intenção, começou por Corumbá, no Mato Grosso, de 
onde tomou um avião para Santa Cruz de la Sierra na 
Bolívia. De lá, pegou um ônibus — nada semelhante a 
esses modernos e confortáveis que hoje devem circular 
— para Cochabamba. Essa cidade está incrustada nas 
montanhas dos Andes, a 2.500 metros de altura. Pela 
primeira vez Manoel sentiu os efeitos dessa alt itude e 
foi acometido do sorocho, o mal das alturas. A cabeça 
parecia que ia explodir, os miolos batiam contra o crânio 
numa terrível sensação de f im da vida. Foi parar num 
pronto-socorro, onde o médico o tranqüil izou e lhe deu 
Coramina como medicação, mas acrescentou um 
conselho terapêutico: “Se o senhor preferir tomar a 
medicação natural que é costume do povo daqui, 
aconselho a tomar uma xícara de infusão de folhas de 
coca depois das refeições.”  Manoel f icou surpreso com 
tais palavras, pois, para ele, coca era uma droga il ícita. 
Depois, informando-se melhor, f icou sabendo que a 
quantidade do princípio ativo nas folhas da planta é 
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mínima e o chá não causava efeito algum além de evitar 
o sorocho. Os índios da região também têm até hoje o 
hábito de mascar as folhas de coca junto a uma goma 
feita de cinzas e batata cozida, cujo gosto pareceu 
intragável a Manoel, que logo preferiu voltar à receita 
alopática. 

De Cochabamba até La Paz, Manoel pensou em 
pegar outro ônibus precário, mas acabou tomando um 
avião, o que abreviava muito a viagem. La Paz é a 
capital mais alta do mundo e os vôos aterrizam a uma 
altitude ainda maior. Do aeroporto à cidade há um 
percurso longo que constitui uma incrível descida do 
planalto para o vale onde está a Capital. Se em 
Cochabamba as f iguras dos índios com suas roupas 
típicas já se faziam notar, em La Paz elas 
predominavam, ao menos naquela época. O sorocho  
voltou a atacar Manoel e ele quis seguir viagem, porque 
na realidade seu objetivo era ir avante rumo ao Norte. 
Da Capital, Manoel seguiu num automóvel que se fazia 
de lotação, até Puno, já em território peruano. No 
caminho, fez-se uma parada a f im de que se pudessem 
admirar as ruínas pré-incaicas, misteriosas e 
antiqüíssimas, de Tiahuanaco. Conheceu a famosa Porta 
do Sol que sobrevive majestosa aos séculos, quiçá aos 
milênios. Contemplou o Titicaca e os centenários barcos 
de junco que até hoje se dão à l ida diária dos nativos. O 
exotismo tornava a viagem uma experiência não muito 
diferente das “viagens” psicodélicas. As imagens se 
alternavam como caleidoscópio na mente, sugerindo 
enigmas e energias espirituais. Tudo era mágico.  

Em Puno, a magia se fez dança e a festa 
atravessou a noite — era la diablada. Manoel, naquela 
época, pensou que se tratava de um simples Carnaval 
parecido com uma quadrilha junina, durante o qual 
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bailou com uma senhora índia, compenetrada de seu 
rito. Muito mais tarde, veio a entender que, na 
realidade, era um culto sincrético aos “tios”, ou seja, os 
deuses dos altos picos das montanhas. Los diablos , 
como é facil entender, designavam aquelas divindades 
que haviam sido destronadas pelo cristianismo 
colonizador. Naqueles dias Manoel viajou inocente e 
conf iante; posteriormente, viria a ter motivos para 
temer aqueles costumes exóticos. 

Com o tempo veio a saber que os “tios” eram 
objeto de um culto atávico àquelas divindades milenares 
de uma religiosidade arcaica e meteorológica capazes de 
comandar o ciclo das chuvas e da ferti l idade. A forma do 
culto pré-incaico e incaico a tais divindades constituía 
no sacrifício de sangue: freqüentemente de lhamas e, 
não tão raro, de pessoas. Há notícias de que, no 
altiplano andino, a religião antiga vem sendo 
restaurada, de maneira sincrética e fantasiada com 
aquilo que se chamaria de magia negra, ensinada por 
modernos grimoires, nos quais o mau gosto e a 
perversidade ensandecida suprem a falta de erudição na 
matéria. Permanece o fascínio pelo sangue e a 
suposição de que às divindades comprazam as dores e 
as mortes humanas. Arremedos de sacerdotes 
pretendem ressuscitar os ritos sangrentos a f im de 
comprar dos “tios”, los diablos , o beneplácito para suas 
reivindicações. Vertido num leito seco, o sangue humano 
atrairia as águas benfazejas e fecundantes. Os corpos 
muti lados e abandonados ao relento garantiriam sucesso 
nas empreitadas dos hodiernos traf icantes de cocaína e 
contrabandistas de todo gênero. 

Houve um tempo em que Manoel foi simpático ao 
exotismo antropológico, mas com a maturidade, veio-lhe 
a convicção de que a civil ização é evolutiva e que 
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formas elementares são necessariamente inferiores, no 
sentido humano e ético. Isso não torna os 
comportamentos civil izados da modernidade um exemplo 
de perfeição, mas, sem dúvida alguma, demonstra certa 
melhoria em face dos sanguinários comportamentos do 
passado da humanidade.  

 
De Puno, Manoel seguiu de trem até Cuzco, onde 

demorou alguns dias. Cuzco foi  a grande capital  do 
Império incaico e jaz como fundamento da cidade 
espanhola que lhe foi  sobreposta. Como toda a 
real idade andina, ex iste uma base indígena e sobre e la 
uma camada depositada pelo colonizador. Isto tanto é 
uma verdade arquitetônica, quanto uma express iva 
metáfora antropológica. Alguns prédios coloniais foram 
destruídos por terremotos, mas os al icerces incas 
permaneceram. A majestade arquitetônica pré-
colombiana impress iona.  

Perto de Cuzco está Machu Picchu, uma cidade-
refúgio, onde a dinast ia inca buscou abr igo por algum 
tempo, cujas construções se perderam nas selvas até 
que, em tempo recente, foram redescobertas pelos 
arqueólogos. A res istente c idade incaica se prolonga 
dos pés do Machu Picchu até as escadarias que sobem 
o Iama Picchu. Na l íngua indígena quíchua, Machu 
s ignif ica “velho” e Iama, “jovem”; picchu  quer dizer 
monte. Enquanto Machu Picchu é uma montanha sól ida 
e maciça, Iama Pichu sobe elegante e al taneiro como 
um gigantesco monol i to. Entre ambos se distendem as 
ruínas. E tudo paira sobre vales profundos onde 
correm r ios generosos. 

Manoel andava em busca de experiências 
esotér icas e resolveu deitar numa gigantesca pedra 
talhada, onde — diz ia o guia da excursão — colocavam 
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os corpos dos incas falecidos para o velór io. Deitou na 
pedra fr ia e deixou-se perder em fantas ias por um 
tempo, ao abr ir  os  olhos v iu planar, sobre seu corpo, o 
maior de todos os animais alados — o condor. Ele  
v inha do Machu Picchu, que estava à esquerda de 
Manoel, e prosseguiu como um rei  absoluto dos ares, 
com seus três metros de envergadura. Pareceu que 
viesse rapiná-lo e causou medo, tão rasante fora sua 
passagem, mas de ixou a certeza de que, por força, a 
alma deve ser um condor que habita nossos corpos — 
psicopompo subl ime!   
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No retorno a Cuzco, Manoel encontrou e fez 

amizade com Jeffrey, um músico hippie norte-americano 
que viajava com a companheira rumo a Mendoza, nos 
Andes argentinos. Passeavam nos arredores, pela tr i lha 
que leva ao Coricancha, famoso templo do Sol, cujas 
muralhas, nos tempos do Império, por ocasião das 
festas, eram recobertas de ponchos, nos quais se 
costuravam, como escamas, milhares de pequenas 
plaquetas de ouro. Também era, por isso, conhecido 
como templo da muralha de ouro. Enquanto 
conversavam e subiam pelo caminho, acercou-se um 
menino, que não teria mais de dez anos, e que puxou 
assunto, oferecendo seus serviços de “guia” turístico. À 
direita se descortinava uma fabulosa paisagem do 
imenso vale e, ao fundo, viu-se formar um alvissareiro 
arco-íris. O menino chamou a atenção de ambos para o 
fenômeno e disse: “Aqueles são os cabelos de Chinu.”  
Manoel, interessando-se, perguntou: “E Chinu é bom ou 
mau?”  O menino pontif icou: “Ele é bom e mau. Durante 
o período das chuvas ele é bom. Durante a seca ele é 
mau.”  Manoel continuou: “E ele é homem ou mulher?”  
E o menino respondeu: “É macho e fêmea.” 
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Manoel nunca aprofundou esta informação que, 
para uma coleta etnográf ica, era por demais informal, 
contudo, f icou impressionado com o fato de o garoto 
trazer à baila, no altiplano andino, dados tão curiosos 
que lembravam o orixá africano Oxumaré. Essa 
divindade, cultuada no Candomblé, aparece na forma de 
arco-íris e tem como característica ser metade do ano 
macho e, na outra metade, fêmea. Ficou no ar a 
indagação sobre o que unir ia a rel igião meteorológica 
pré-incaica ao aspecto andrógino da divindade. 

O relacionamento amistoso com o jovem casal 
americano abriu muitas portas para Manoel que, em San 
Francisco, seria hospedado por amigos que decorreram 
da apresentação de Jeffrey. Naquele período, ser hippie 
signif icava abrigar os amigos indicados por outros 
amigos e reaf irmar, assim, uma proposta de fraternidade 
universal. 

De Cuzco, o destino era Lima, a capital do Peru, 
importante cidade colonial, sede da primeira 
universidade na América Latina. O meio de transporte, 
desta vez, seria o precário ônibus, numa viagem 
prevista para durar três dias, subindo e descendo 
montanhas, cruzando vales e beirando vertiginosos 
precipícios, por uma estrada de terra batida. Manoel 
embarcou no ônibus, com uma população indígena que 
carregava galinhas e outros animais. Sua bagagem 
consistia de uma enorme mochila de camurção negro 
que mandara fazer em Corumbá, quando aquela com que 
iniciara a viagem se rompeu. A gentil artesã, que se 
dispôs ao trabalho, exagerara nas medidas e construíra, 
provavelmente, a mais ridícula e gigantesca mochila que 
alguém já colocou às costas. E ele, ora a carregava 
como uma cruz, ora tinha orgulho.  



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

84 

Duas horas e meia depois de partir da estação no 
centro de Cuzco, o veículo se encontrava atolado a não 
mais que dez quilômetros da cidade, em meio a um 
engarrafamento desesperador. Manoel pensou o que 
seria passar três dias, ou sabe-se lá quantos, naquele 
ônibus, submerso nos mais desagradáveis odores e 
rumores. Tomou a decisão certa: desistiu de continuar 
viagem. Voltaria a Cuzco e pegaria um vôo para Lima no 
dia seguinte. Tal desistência causou grande 
aborrecimento ao motorista que se viu obrigado a subir 
no teto do ônibus desamarrar as bagagens e l iberar a 
mochila de Manoel.  

A forma que encontrou para demonstrar seu 
desagrado foi agressiva: atirou a mochila na cabeça de 
Manoel, que quase se feriu e chegou a tombar no chão 
enlameado. Por sorte passava perto um táxi e o coitado 
do mochileiro conseguiu retornar a Cuzco e tratar de 
comprar a passagem para o dia seguinte bem cedo. A 
noite, passou com Jeffrey e um grupo de peruanos 
bebendo pisco intercalado com um adocicado l icor de 
anis. O resultado foi um pileque fenomenal, seguido de 
uma ressaca memorável. Contudo, no dia seguinte, 
embarcou no avião e rendeu muitas graças a Deus por 
ter desistido do ônibus e logo poder aterrizar em Lima, 
são e salvo. 

A agressividade do motorista do ônibus deixou 
Manoel muito aborrecido com os peruanos e isso fez 
com que desejasse abreviar sua estadia naquele país. 
Mesmo assim passou alguns dias na cidade, cujos 
museus mais importantes visitou, e fez algumas 
amizades interessantes. A esse ponto de sua viagem, 
Manoel já estava acreditando na castidade, pois, até 
aquele momento ninguém o atraíra. Os corpos andavam 
todos muito cobertos e as roupas indígenas não 
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constituíam um fetiche erotizante, muito menos os 
cheiros. Tirando outros viajantes que ao acaso 
encontrava, o Peru se mostrava muito desinteressante, 
apesar das relíquias pré-colombianas. 

Para deixar Lima, a decisão foi tomada: comprar 
uma passagem de ônibus, que desta feita parecia tratar-
se realmente de um ônibus interurbano, apesar de bem 
velhinho, e seguir para Guaiaquil , no Equador. E assim 
fez. Foram exatas 24 horas de viagem rumo ao Norte, 
passando por local idades que tinham sido, havia menos 
de um ano, devastadas por terrível terremoto. O veículo 
chegou a Tumbes, na fronteira, num domingo de 
Carnaval. E lá empacou a viagem. O cônsul do Equador 
se negava a conceder o visto de entrada para os 
passageiros, inclusive Manoel, alegando ser Carnaval. 
Tomado de uma fúria quase santa, em tom autoritário e 
cheio de arrogância, nitidamente inconveniente, Manoel 
argumentou com o medíocre burocrata que se dizia 
cônsul e talvez, o fosse. Seu desempenho advogatício 
foi péssimo: dentre outras, tratou o Equador com 
desrespeito, o que enfureceu o cônsul. O resultado veio 
rápido. O funcionário resolveu conceder o visto a todos 
os demais passageiros do ônibus, mas terminantemente 
se negou a dá-lo a Manoel. Não havia apelação. A única 
solução foi retornar a Lima — mais 24 horas no bendito 
ônibus — e seguir para o aeroporto, onde dormiu à 
espera do primeiro vôo para Guaiaquil.  

A l ição foi dura, mas extremamente útil para 
Manoel que começou a entender que o mundo não 
aceita a arrogância. Da desinteressante Guaiaqui l, 
rumou para Quito, onde chegou deprimido e irritado. 
Sem ali conhecer quem quer que fosse, continuou sua 
abstinência de sexo e drogas. Entretanto, veio-lhe a 
triste idéia de comprar éter e trancar-se no quarto para 
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cheirá-lo. Foi quase uma overdose. Por muito pouco não 
morreu. Chegou a perder os sentidos e, quando os 
recuperou, a dona da pensão batia à porta para saber o 
que estava acontecendo. Nem ele sabia. Temeroso de 
que ela chamasse a polícia, arrumou a gigantesca 
mochila, pagou a conta e foi para a rodoviária em busca 
do primeiro ônibus para o Norte, para Pasto, na 
Colômbia. Viajou a noite toda, percorrendo desertos de 
cactos i luminados pelo luar, que causavam uma 
fantasmagórica impressão. Além disso, o índio ao lado 
resolveu dormir com a cabeça em seu ombro, causando-
lhe enorme incômodo. Cutucava-o, mandando-o para 
longe de si, mas o infeliz nem acordava e tornava a 
fazer do ombro estrangeiro, seu travesseiro. Manoel 
dizia a si próprio: graças a Deus, quando chegar a Pasto 
isso vai terminar.  

Naquela época, Pasto era uma cidade totalmente 
indígena, mas notava-se grande diferença dos indígenas 
do Peru. A elegância no trajar, maior asseio e mesmo 
um notável orgulho de si. Os homens usavam grandes 
ponchos de cor azul bem escuro, longa trança como 
penteado e amplo chapéu também da cor do poncho; 
por baixo camisa e calças brancas. A população toda 
vestida assim transmitia um ar bastante nobre. Manoel 
sentiu-se al iviado do desconforto que passara no 
Equador, que só servira para vis itar o marco zero de 
latitude. De certa maneira, aquele éter que cheirara 
serviu para assustá-lo o suf iciente, de modo que nunca 
mais voltaria a cheirá-lo nem lança-perfume nem 
similares. 
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O ônibus chegara a Pasto ao amanhecer e o 

movimento matutino comunicava um ar festivo, mas 
nenhum guia turístico indicava algo de interessante. 
Manoel foi comprar a passagem de ônibus para Cali e, 
na f i la, encontrou com um grupo de três hippies 
americanos: dois  rapazes e uma moça. Logo f izeram 
amizade e foram-se divertindo durante a viagem. O 
trajeto percorria uma natureza maravilhosa. Os Andes 
peruanos se faziam marcar por suas montanhas 
pedregulhentas; naquele sul da Colômbia, as montanhas 
eram todas verdes, que lembrariam as coxilhas gaúchas 
se não fosse pelos fundos vales. Suntuoso é o adjetivo 
que combina com aquele trecho f inal do Andes. Os 
americanos tinham maconha e ousaram fumar um 
cigarro em plena viagem, coisa que Manoel comparti lhou 
todo temeroso. É preciso que se diga também que 
flertou com o americano moreno e, discretamente, 
namoraram a noite toda. O brasi leiro sentia-se feliz. 
Chegaram à Cali e foram os quatro hospedar-se num 
hotelzinho barato perto da rodoviária, todos no mesmo 
quarto. Manoel sentia-se enturmado e relaxado. Os 
americanos abriram um pacode da erva e fumaram um 
bom tanto.  
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Na manhã seguinte, arrumaram-se os quatro e 
partiram a conhecer a cidade, não sem antes fumarem 
um pouco. Saíram felizes, em clima de paz e amor, a 
passear numa cidade totalmente desconhecida do grupo. 
Em certo momento, começaram a ver correrias e 
agitação pelas ruas. A jovem americana inteiramente 
desligada da real idade local dizia: “Deve ser uma 
parada! O que mais pode ser?”  A esta altura dos 
acontecimentos, Manoel começou a identif icar a correria 
com os movimentos de rua de que participara em 1968, 
no Rio de Janeiro. Fez tudo para convencer aos novos 
amigos a entrarem numa loja que fazia menção de 
fechar as portas de ferro. Entraram os quatro. Dentre 
eles só Manoel entendia bem o espanhol e o falava 
razoavelmente. Em conversa com outras pessoas dentro 
do estabelecimento de venda de eletrodomésticos, 
Manoel f icou sabendo que se tratava de uma 
manifestação estudantil. Logo em seguida, ouviu-se a 
marcha do exército na rua, obrigando os comerciantes a 
retomarem seus negócios. Ao abrirem as portas, a jovem 
americana falou ao grupo: “Não disse que era uma 
parada.”  Uma mulher colombiana que estava na loja 
aventou: “Agora tudo vai melhorar, o exército está 
chegando!”  Manoel, com seus botões, refletiu: “Agora é 
que vai tudo piorar!” 

Neste momento, todos da loja foram para a soleira 
da porta assistir ao “desf i le” da tropa que seguia em 
direção dos estudantes que estavam não se sabia bem 
onde. Os americanos f icaram convencidos de que se 
tratava realmente de uma parada — What else could be?  
Manoel estava apreensivo. Num dado momento, um cabo 
ou sargento destacado da tropa, vem em direção do 
grupo e dá voz de prisão aos hippies, dizendo para a 
jovem americana, que assistia à “parada”: “Eu vi você 
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jogando pedra em frente da Catedral.”  E pelo rádio se 
comunicava com outros mili tares:  “Prendemos quatro 
agitadores internacionais.”  Ao ouvir tal sandice, Manoel 
se deu conta do perigo que corriam, sobretudo ele. Seu 
país estava sob a ditadura Médici e ao ser deportado 
para o Brasi l, sendo f i lho de comunista cassado em 64, 
seu f im era mais do que certo. Os soldados os 
empurravam em direção a um camburão e lá foram 
trancaf iados. Depois, a viatura começou a mover-se. 
Pela grade que separava os presos do motorista podia-
se ver, à direita do condutor, um saco de pedras médias 
que, volta e meia, o soldado atirava contra alguma 
vitrina, esti lhaçando-a. No dia seguinte, os jornais 
acusaram os estudantes de terem quebrado os vidros 
das lojas.  

O camburão continuava a percorrer as ruas da 
cidade até que chegou em determinado ponto e parou. 
Lá, foram transferidos para outra viatura semelhante, 
talvez um pouco maior, onde também estavam sendo 
socados vários outros estudantes presos durante a 
manifestação. Os jovens, feridos, quase todos 
sangravam e os americanos tentavam ajudá-los. Manoel 
se preocupava com essa caridade que poderia servir de 
argumento de que eles seriam efetivamente cúmplices 
dos “agitadores”. Os americanos não pareciam se dar 
conta da gravidade da acusação. Manoel decidira falar e 
falar sem parar, primeiro com o soldado, depois com um 
que pareceu ser um tenente, ou algo do gênero. Pedia 
insistentemente que se chamasse a embaixada dos 
Estados Unidos. Manoel não queria nem imaginar 
mencionar que fosse brasileiro. Seu argumento era a 
mais completa expressão da verdade: não tinham a menor 
idéia do que estava acontecendo, pois haviam chegado à 
cidade na véspera e desconheciam tudo ali. Que não 
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tinham participado naquele evento e que se tratava de um 
mal entendido terrível e que, por favor, chamassem a 
embaixada americana.  

Depois de quase três horas presos no camburão, 
alguém f inalmente mandou liberar os quatros hippies. 
Manoel tentou pedir garantias para irem até o hotel, 
mas o exército colombiano se recusou a dá-las e os 
soltaram com a mesma falta de cerimônia com que os 
prenderam. Saíram dali, passaram no consulado 
americano e foram para o hotel. A desarrumação do 
quarto continuava a mesma e, sobre a mesa, aberto, 
permanecia intato um pacote contendo cerca de 
cinqüenta gramas de maconha. Aleluia!  Todo aquele 
terrível pesadelo kafkiano merecia um relaxante 
cigarrinho. Ninguém saía do hotel nem de suas casas — 
toque de recolher — e a noite transcorreu tranqüila. Na 
manhã seguinte, bem cedo, Manoel enchera sua 
mochila, sem droga alguma e decidira que os 
americanos eram “carregados”. Resolveu seguir sem eles 
na caminhada rumo ao Norte. Entrou num ônibus 
superlotado, na verdade, uma lotação, e foi em pé 
mesmo, seguindo para longe dal i. Algumas centenas de 
quilômetros depois, o veículo já estava mais vazio e 
pôde, então, sentar-se e dar-se conta dos precipícios 
que a estrada serpenteava e da imprudência dos 
motoristas que se revezavam sem sequer parar o 
veículo. Felizmente chegou a Medelin. De lá poderia 
tomar um avião e ir para Costa Rica, onde tinha um 
amigo. O vôo não era direto e permitiu uma parada em 
San Andrés, uma ilha caribenha, que fora colônia 
inglesa, mas que agora pertencia à Colômbia. Foram 
dois dias de repouso, mergulhando em águas de muitos 
verdes. 
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25 

 
 
 
 
 
Enf im San José de Costa Rica. Lá morava André, 

de quem fora colega antes de conhecer João. Tinham 
sido alunos da mesma escola e entre ambos surgira uma 
forte estima. Da parte de Manoel poderia ter sido uma 
amizade bem mais colorida e enfeitada de afetos, 
contudo, André não parecia vocacionado para 
intimidades com pessoas do mesmo sexo. Tinha ele uma 
imensa saudade de uma namoradinha costarriquenha e 
não parecia interessar-se por ninguém mais. Uma feita, 
ainda no Brasil , num banco de praça, Manoel 
desenvolveu uma conversa que beirou uma declaração 
de amor. A resposta inteligente e de certa maneira 
poética foi dura: “Ela é uma ausência presente e você 
uma presença ausente.”  E foi com este estigma de 
presença ausente que Manoel ia ao reencontro do 
amigo, naquelas lonjuras da América Central. 

André e os muitos irmãos e irmãs moravam com a 
mãe que trazia a todos sob forte disciplina. A matriarca 
não viu Manoel com bons olhos, pois sentia grande 
incômodo com os modos hippie do hóspede e temia que 
fosse má influência para seu rebento. Entretanto, por 
outras l igações, André, se por um lado não tinha aderido 
ao mundo de paz e amor, por outro havia experimentado 
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a erva maldita ao freqüentar a casa do f i lho de um 
importante ministro do país. Na mansão ministerial, o 
jovem f i lho tinha construído uma boate psicodél ica, com 
luz negra — última moda e sonho de consumo dos hippies 
— onde uma jovem elite contaminada pelos usos 
alucinógenos se reunia e “curtia”. 

A bagagem, contida pela imensa e ridícula mochila 
de Manoel, incluía um saco de dormir bem enrolado, que 
nenhuma serventia tivera até aquele momento. A 
hospedagem se resumia num canto ao lado da cama de 
André e, à noite, Manoel abriu seu saco de dormir. Para 
sua espantosa surpresa, no fundo do saco descobriu 
aquele pacote de folhas de coca que comprara em La 
Paz, que não mascara e que ali no fundo da bagagem se 
perdera até então. Ao saber do que se tratava, André 
f icou entusiasmado e decidiu que as presenteariam ao 
amigo ministerial. Assim foi feito. Os jovens da boate 
residencial acharam o presente uma dádiva dos céus. 
Manoel achou que era uma boa coisa se l ivrar daquilo; 
tremia ao imaginar quantas fronteiras atravessara 
carregando aquelas folhas, na verdade inúteis e sem 
graça. 

Muito agradecido, o f i lho do ministro desentocou 
um grande saco de pano, abriu-o e ofereceu a ambos 
uma genti leza, o tanto de maconha que quisessem. 
André tratou de apanhar uma generosa quantidade e os 
dois moleques acharam-se ricos. A erva era de péssima 
qualidade e André tinha lá seus métodos para melhorá-
la. Punha-se a encharcá-la com Elix ir Paregórico, um 
remédio antigo à base de ópio, na esperança de algum 
efeito. André tinha feito um narguilé e fumavam 
trancados no quarto. Obviamente, a senhora matriarca 
começou a achar tudo muito suspeito e convidou Manoel 
a encurtar sua estadia. Ele levou a culpa por 
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desencaminhar André, mas este é quem tinha uma vasta 
cultura de drogas.  

Como grande leitor que era, André andava 
encantado com as obras de um certo Carlos Castañeda 
que escrevera alguns l ivros enaltecendo a cultura 
drogadicta dos índios mexicanos, falando dos efeitos do 
peiote e de uma raiz terrível chamada datura 
stramonium, mais conhecida no Brasi l como “trombeta”. 
Durante a estada em Costa Rica, Manoel e André 
pesquisaram nas bibliotecas da universidade tudo sobre 
a tal planta, mas f icaram um tanto receosos de 
experimentarem, pois um dos perigos da ingestão dessa 
planta era uma paralisia do sistema nervoso central. Ao 
olhar com distanciamento, parece estarrecedora a 
irresponsabi l idade do tal Castañeda, cuja identidade 
permanece oculta por pseudônimo. As folhas dessa 
planta foram util izadas na medicina do passado como 
cigarros contra ataques de asma, mas o chá das f lores, 
ricas em alcalóides, provavelmente, muito mal causou 
aos jovens curiosos. 

A imiscuição dos rapazes nesse mundo das drogas 
era mais uma travessura do que uma contravenção, 
tanto que, em certo ponto, abandonaram essas práticas 
sem aquela dif iculdade peculiar dos viciados quimico-
dependentes. Mas aquele período de convivência com 
André foi um mergulho na cultura psicodélica, como 
antes Manoel não havia vivido. 

Apesar de moderna e americanizada, San José não 
apresentou grandes interesses turísticos, com exceção 
de alguns monumentos pré-colombianos em pedra que 
muito impressionaram a Manoel. Comparados com os 
maias e astecas, as tribos que habitaram a região eram 
mais primitivas. Contudo, tinham uma expressão 
escultural magníf ica. Por toda parte de seu território 
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espalharam imensas esferas perfeitas dos mais 
diferentes tamanhos e talhadas em pedra. É muito 
curiosa essa criação, cujo sentido se ignora, bem como 
a tecnologia empregada na elaboração dessas formas 
exatas e magníf icas. 

Tão logo recebeu fundos da família para continuar 
sua viagem, Manoel comprou um bilhete de ônibus para 
a cidade da Guatemala. Atravessou a Nicarágua, cuja 
única impressão marcante foi um deslumbrante vulcão 
que dominou grande trecho da estrada. Depois cortou 
Honduras e El Salvador e chegou à Guatemala. Lá fez 
alguns passeios, mas, dado o clima político tumultuado 
e seu escaldamento pelo vivido na Colômbia, Manoel 
preferiu seguir para Oaxaca, no sul do México. 

Trata-se de uma surpreendente jóia da arquitetura 
colonial espanhola bem como de um centro de sítios 
arqueológicos da maior importância. Manoel quis 
conhecer Monte Albán, que f ica a cerca de dez 
quilômetros do centro de Oaxaca e a quase dois mil 
metros de altura. São as ruínas de uma antiga capital 
zapoteca que floresceu desde o século VI a.C. até o 
século VIII d.C. O antigo encanto que Manoel sentiu foi, 
posteriormente, substituído por um terror asqueroso, ao 
tomar ciência dos milhares de sacrif ícios humanos que 
foram real izados naquele local. As civil izações pré-
colombianas maias e astecas constituem as culturas 
mais sangüinárias da humanidade. Para elas, o 
assassinato ritual era uma compulsão, que se parece 
explicar por um temor horrível de que o Sol não voltasse 
a surgir no dia seguinte, caso lhe faltassem oferendas 
sangrentas. É estranho como a indústria do turismo 
consegue glamourizar toda essa crueldade instituída. 
Apesar de toda crueza ocidental, só o holocausto nazista 
pode ser comparado aos sistemáticos massacres 
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devocionais. O que mais deveria escandalizar o homem 
moderno diante dessas ruínas é que existisse uma 
sustentação teológica para essas hematóf ilas 
divindades. É terrivel constatar que a religiosidade 
pudesse estar cumpliciada, em seus primórdios, com a 
legitimação votiva do assassinato. 

 
De Oaxaca, Manoel seguiu de ônibus para um local 

no li toral, denominado Puerto Escondido, por estradas 
péssimas, tudo muito carente. De lá, subiu para o Norte 
até Acapulco, onde teve de dormir ao relento, uma vez 
que não se encontravam quartos vazios na rede 
hoteleira. Divertiu-se e se decepcionou com a fama da 
cidade. É verdade que se tratava de uma bela enseada, 
mas Manoel não pôde, sendo carioca, deixar de pensar 
na enseada de Botafogo ou no Saco de São Francisco em 
Niterói. 

O próximo destino seria a cidade do México, já 
naquela época uma megalópol is. Quando lá chegou, 
Manoel começou a sentir-se deprimido, triste e 
desinteressado da viagem. Pensava apenas em seguir 
rumo ao Norte e assim fez. De um ônibus a outro, 
chegou à fronteira americana. Poucas horas antes de lá 
chegar, um hippie americano, que viajava no mesmo 
ônibus, vira-se para Manoel e lhe oferece um brownie. A 
princípio o brasileiro não entendeu, mas depois o rapaz 
explicou que tinha sido um presente de despedida dos 
amigos que deixara em Mazatlán: era nada mais, nada 
menos, do que um bolo de chocolate feito de maconha. 
Manoel aceitou, comeu e achou saboroso. O efeito 
custou a vir, mas quando chegou à alfândega 
estadounidense já se fazia sentir. Tudo correu bem, sem 
problemas, mas tempos depois Manoel tremeria só de 
pensar na irresponsabil idade do feito.  
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De San Diego seguiu para Los Angeles e, de lá, 
para San Francisco, sendo recebido pelos amigos de 
Jeffrey. Como teria pouso por alguns dias, resolveu 
enviar uma carta-telegrama para a família dando 
notícias, pois há quase 15 dias viajava sem contato com 
os pais. Como sobrou espaço, acrescentou uma 
informação que lhe pareceu sem sentido: o número do 
telefone da casa onde estaria hospedado. No dia 
seguinte, a mãe lhe telefonou e informou que seu avô 
tinha falecido na véspera. Manoel sofreu um imenso 
choque. Inconscientemente já pressentia algo, pois 
desde a cidade do México andava macambúzio. Com 
efeito, sua tristeza coincidira com a piora grave do 
estado de saúde do avô. Não sentia mais gosto algum 
por aquela aventura toda e, esvaziado pela perda tão 
amarga, decidiu pôr f im à viagem tresloucada. 
Embarcou num vôo direto e retornou ao Brasil. 
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26 
 
 
 
 
 
O luto pela perda do avô atirou Manoel em 

profunda depressão. Negrume na alma, culpas confusas 
e muito tumulto existencial. Para aplacar as dores, a 
anestésica canabis. Para atiçar a chaga do verbo perder, 
reencontrou, um dia João, num bar em frente à 
faculdade. Tinha ido apanhar um documento e o grande 
amor al i estava por ter começado a freqüentar os cursos 
de Direito. Estava lindo. Já não era o dândi de outrora, 
mas um hippie simpático, colorido e cheio de colares. No 
entanto, conservava aquele mesmo encantador 
magnetismo, porém, agora distante, sem dar esperanças 
de algum generoso afeto. Tinha aula e despediu-se de 
Manoel, sem traços, sem telefone nem endereço. Ao 
amigo, relegado ao pasmo diante do abandono frio, 
sobrou um suspiro e a perspectiva de permanecer 
aquele espectro desiludido que vagava por cantos 
escuros. 

Aos poucos foi largando os trajes de paz e amor e 
trocando os colares pela gravata. De terno e maleta à 
mão, vagava nas tardes pela cidade em busca de uma 
inserção qualquer, na verdade, nenhuma, no mundo dos 
“caretas”. Ao cair das tardes, fugia da solidão em algum 
apartamento de hippies amigos, lá se dopava e podia 
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sentir-se menos solitário; pelo menos, assim, 
experimentava um certo pertencimento.  

As sessões de psicanálise que interrompera para 
subir pelas Américas foram preciosas, pois, graças a 
elas, a entrega às drogas não o destruiria e os efeitos 
alucinógenos se reduziriam a meros sonhos acordados 
que ele conseguia interpretar. Era uma recaptura de 
energias psíquicas, que tinha certa semelhança com a 
experiência mediúnica, a qual agora se ia diluindo. 
Manoel acabou afastando-se do centro de umbanda, 
porque a alucinação era incompatível com a 
mediunidade. Sob o efeito de drogas, a alma se 
desvairava, aleatória e vagabunda, por inf initos terrenos 
do inconsciente, enquanto, no terreiro, a experiência 
anímica era por demais regrada e assentada em 
convenções culturais determi-nadas. 

O maior problema que Manoel enfrentava era de 
ordem bioenergética, desvios psicof is iológicos, 
acarretados por aquelas práticas de ioga voltadas para o 
despertar de kundalini. Isso havia começado, bem lá 
atrás, na adolescência, e fora retomado em exercícios 
arriscados pelos quais se buscava liberar as energias 
sexuais e alcançar os sidhis — poderes psíquicos 
superiores. Numa grande reunião de hippies realizada na 
pousada de uma pretensa professora de ioga, durante 
uma fria noite nas montanhas de Friburgo, sob a 
inspiradora música de Ravi Shankar, dançando diante do 
fogo da lareira, Manoel foi tomado por um transe 
diverso. Bailou por horas em contorções e sentiu calores 
e chamas ascenderem pelos centros nervosos que 
acompanham a coluna vertebral. Alguns amigos, que 
assistiram o bailado, f icaram impressionados com o 
contorcionismo, com a energia e com os saltos, enf im 
uma habil idade que Manoel nunca revelara antes. A 
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sensação que tivera lembrava um êmbolo ígneo que 
subia por um canal, desde a base da coluna, e que, ao 
passar por cada um dos chackras, parecia revirá-los pelo 
avesso. 

Era a Sagrada Santa, sibilante e misteriosa, que 
fora desperta, mas fadada a não completar seu destino, 
pois sua ascensão estacionou no chackra coronário, que 
acolheu a serpente ígnea. Sobre tal energia e o 
signif icado desta experiência, encontrou-se um 
fragmento poético entre os escritos de Manoel, que vai 
aqui transcrito. 

 
“A Sagrada Santa 
 
Do centro real da madrugada escura, 
Entre colunas, o som preso, reprimido. 
E ela dança — a cobra-naja, serpente  
A dançar e sibilar. 
 
O canto que dou aqui 
É ela quem dança lá, 
No centro da maçã, 
Dando-me a graça de ser para uma def inição, 
Que a alegria da vida é  
A consciência do canto sibilante, 
— O fogo sagrado percorrendo a espinha, 
Alf inetando dores e refazendo o ser. 
 
É a l ibertação pela alegria da Sagrada Santa! 
 
Dentro de mim minh’ânima surge def inida, 
precisando detalhes e formas. 
E eu com ela me deito, recosto e gozo 
prazeres proibidos — sacrílegos! 
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Copular um papel e ter orgasmo pelo corpo sutil 
de uma bailarina imaginária que baila só pra mim 
E que me traz o segredo das l igações 
— percepções e madrugadas. 
 
Mesmo que riam, ouvirão um piar surdo 
De dentro das águas 
E saberão o momento de calar e ouvir 
Aquela que só fala quando cala!” 

 
Outro fragmento encontrado nos escritos de 

Manoel se refere à mesma experiência. 
 
“História de uma Loucura ou minha experiência 

com Kundalini. 
“(...) Kundalini é o fogo. O fogo é o elemento 

criador da vida. A vida é o sonho coletivo de todas as 
coisas que existem. Existir é ser sonhado. As fantasias 
humanas e as obras existem porque foram ou serão 
pensadas. As pedras e os planetas e todas as luzes do 
céu são sonhos de um psiquismo supra-humano, 
transcendente, consciência pura, essência universal. É 
sonho, mas da mesma categoria de nossos corpos e do 
espaço que habitamos, cuja duração compõe o tempo tal 
como o percebemos. (...) O fogo é o sonhador, de seu 
sonho cria-se o universo e quantos haja. (...)” 

 
Como não cabe traçar uma hermenêutica desses 

escritos, eles aqui se situam apenas para que o leitor se 
aproxime do Manoel, diretamente, sem a mediação do 
escriba. 
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27 
 
 
 
 
 
Essa experiência imediata com a energia sexual 

em seu estado puro, por assim dizer, impeliu Manoel a 
se abrir a ardentes experiências eróticas, dentre as 
quais, agora se incluiriam também aquelas 
heterossexuais. O tempo de bissexualismo teve uma 
importância fundamental para seu crescimento como 
pessoa. O mais signif icativo desses relacionamentos foi 
o que manteve com uma atriz que fazia parte do Grupo 
Of icina, dir igido por José Celso Martinez Correa.  

Dentre os muitos brilhantes diretores de teatro 
que há muito florescem no Brasi l, José Celso foi  
provavelmente o mais polêmico. Sua concepção de 
teatro extrapolava o palco e seguia em direção àquele 
entendimento da encenação como ritual profundo que 
beirava os estados de possessão. Nos vários espetáculos 
que tem montado, f ica claro o emprego de certos 
elementos comuns que agem como um alfabeto 
simbólico que sustenta a teoria cênica de José Celso. 

Em 1972, o Grupo Of icina apresentou o espetáculo 
denominado Gracias Señor. Tratava-se do resultado de 
longa peregrinação por todo o país e consistia numa 
criação coletiva; na verdade, uma colagem de diversos 
textos. A proposta mais revolucionária vinha marcada 
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pela tentativa de el iminar a barreira entre ator e platéia. 
A estréia no Rio de Janeiro, mais exatamente no Teatro 
Teresa Raquel, foi um evento impressionante. Com o 
prosseguir da peça em cartaz, seu impacto foi 
diminuindo e, seguramente, a encenação não funcionou 
da mesma maneira nos demais teatros onde foi 
montada. No dia da estréia, o teatro lotou — o que se 
repetiu por toda a temporada no Teresa Raquel. Era uma 
massa de jovens, dentre os quais muitos hippies.  

Bem mais do que apenas um texto, o espetáculo 
foi um ritual. A l inguagem, que poderia ter parecido 
hermética para os censores da ditadura, tomou vida e 
f icou claríssima para quem da platéia estivesse ciente 
dos códigos simbólicos que permitiram ultrapassar os 
l imites da censura pol ít ica e continuar transmitindo sua 
mensagem. O ponto mais nevrálgico e polêmico do 
espetáculo consistia numa alegoria da luta entre os que 
queriam defender os cérebros e os que o queriam 
atacar. Os cérebros eram representados por enormes 
repolhos e as armas dos que os queriam destruir eram 
redes de plástico contendo uma bola de vólei ou futebol. 
Aqueles — atores ou não — que aceitavam defender os 
repolhos — os cérebros — eram atacados com boladas, 
l iteralmente surrados. Para que o rito do te-ato, como 
chamavam os membros do grupo, se equil ibrasse, depois 
de surrar os que protegiam os cérebros-repolhos, os 
papéis se alternavam e os algozes tornavam-se 
defensores e estes passavam a fazer o papel de 
surradores.  

O ataque ao cérebro era metáfora da droga 
empregada como arma numa verdadeira guerra química 
que tentava destruir a juventude. E o caos cênico era 
uma forma de deixar patente que a resistência precisava 
incluir a experiência psicodél ica para travar, dentro dos 
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próprios psiquismos, a batalha contra os alucinógenos. 
Com efeito, ainda que tal alegoria ou metáfora fosse 
imperfeita, ela não estava muito distante da real idade.  

Manoel, como tantos outros jovens, enfrentou 
enorme f i la para não perder a estréia que, descontado o 
atraso, teve a duração de quatro horas e meia, entrando 
pela madrugada adentro. Tomado por uma cena inicial 
que representava a morte simbólica dos atores, Manoel 
quis queimar sua carteira de identidade. Foi quando 
Maria Alice Vergueiro, professora de teatro da 
Universidade de São Paulo e importante membro do 
elenco, o impediu de cometer o desatino. Estabeleceu-se 
entre ambos, mesmo durante o espetáculo, uma forte 
l igação. Manoel entregou-se de coração à peça e a 
assistiu por mais de vinte encenações. 

Quando terminou a estréia, Manoel saiu 
acompanhado de Maria Al ice e foram apreciar o nascer 
do Sol nas areias de Copacabana. Pouco antes do 
alvorecer, um fenômeno de rara beleza aconteceu no 
céu. Um provável meteorito desceu perpendicular à linha 
do horizonte e se desintegrou como uma enorme gota 
esverdeada. Obviamente, tal signo luminoso no céu 
indicava um bom presságio para o relacionamento que 
começava. Entre ambos havia uma enorme semelhança 
quanto à sexualidade. Maria Alice também aceitava sua 
bissexualidade e se deixava atrair tanto por mulheres 
quanto por homens. Manoel, menos do que apaixonado, 
f icou fascinado por esta mulher extraordinária, 
intel igente, culta, que o soube acolher e ser para ele 
uma interlocutora à altura. 

A história desse casal durou quase um ano e foi de 
fundamental importância para Manoel. Maria Alice, além 
de estimular o lado intelectual dele, simbolicamente, 
providenciou o conserto da velha máquina de escrever 
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de Manoel e lhe cobrou seus primeiros escritos críticos. 
Pode-se dizer que foi ela quem o tornou escritor. Talvez 
não o tivesse amado no sentido romântico do termo, 
mas o sexo entre ambos era tórrido e o envolvimento 
com ela integrou, na alma de Manoel, muitos elementos 
que andavam fragmentados. Ela é sem sombra de dúvida 
uma personalidade especial — consagrada como a 
Grande Dama do Teatro Underground — uma força 
telúrica, comparável às venturosas bacantes gregas. 

Muito mais se teria a escrever sobre ela, mas as 
histórias pessoais deles tomaram rumos divergentes e 
Manoel seguiu, em 1973, outra estrada. Muitas outras 
aventuras heterossexuais existiram na vida dele, mas 
não chegaram a signif icar bem mais do que abraços 
deleitosos. Naqueles tempos de revolução sexual, tal 
ambivalência erótica, mais do que meramente tolerada 
era bem vista.  
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O f im do relacionamento entre Manoel e Maria 

Alice Vergueiro marcou também um desligamento 
paulatino do universo das drogas. Ele vinha descobrindo 
seu caminho e começara a rascunhar as primeiras notas 
do livro que depois haveria de merecer reconhecimento 
internacional. Em meados de 1973, um amigo o local izou 
em São Paulo e o convidou para participar de um 
concurso aberto pela Empresa Brasileira de Turismo, a 
f im de selecionar os integrantes de um programa 
exploratório do potencial turístico de todo o país. Foram 
planejados três roteiros: um iria levantar o potencial do 
Leste e Nordeste, estendendo-se até o Maranhão; outro 
seguiria para as regiões Sul e Centro-Sul; o terceiro 
levantaria o potencial do Centro-Oeste e a Região Norte. 

Manoel classif icou-se em primeiro lugar na seleção 
e pode escolher a responsabi l idade de coordenar o 
levantamento turístico do Leste e do Nordeste. As 
aventuras desse projeto foram muitas e inesquecíveis. A 
experiência permitiu aos participantes um conhecimento 
profundo da realidade do Brasil . Quando hoje em dia se 
constata o progresso da indústria do turismo no 
Nordeste brasileiro, na realidade se estão observando os 
frutos semeados naquele importante trabalho de 
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documentação da infraestrutura, bem como a formação 
de um banco de dados fotográf icos capaz de revelar a 
potencialidade das belezas naturais e culturais de todo o 
Brasil. 

De uma parte, foi uma longa viagem de aventura e 
trabalho, quase sempre jovial. Contudo, o aprendizado 
da duríssima realidade social do interior do País, às 
vezes, representava uma dolorosa lição. Foi o caso da 
morte de Maria do Carmo, um anjinho que sequer um 
ano de vida completara. Estava o grupo fazendo o 
levantamento do Parque Nacional de Sete Cidades — um 
rico sítio de formações rochosas erodidas pelo vento e 
pelas águas, que abriga inscrições possívelmente pré-
colombianas — no Piauí, hospedado na simplérrima 
pousada local, o único indício de civil ização. Tomavam 
uma refeição nas mesas da pousada, quando viram 
entrar uma mulher maltrapi lha, mirrada e desgrenhada 
que se dirigiu ao balcão do bar e pediu um comprimido 
para dar à f i lha que não estava passando bem. O fato 
passaria por corriqueiro e banal se não fossem os 
eventos posteriores. 

No dia seguinte, quando vinham de jipe pela 
estrada de retorno de uma majestosa cachoeira, que 
foram documentar, conversavam com o guia sobre uma 
legendária f igura que habitara o Parque, o Velho 
Catirina. Tratava-se de um sujeito que abandonara a 
vida urbana do interior e lá fora ser ermitão, com o 
propósito místico de livrar o local dos “encantados” — o 
termo caboclo para designar os espíritos que habitam 
certos sítios do Nordeste. Em conversa com o guia 
f icaram sabendo que quem poderia dar maiores 
informações sobre o personagem era justamente aquele 
senhor ali , de chapéu, por perto de quem eles 
passavam. Manoel mandou parar o veículo e foi puxar 
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conversa com o velho. No entanto, ao contrário do que 
normalmente acontecia, o senhor não estava muito 
receptivo e, diante da delicada insistência do carioca, 
acabou explicando que naquele dia não podia conversar, 
porque estava esperando o passamento de uma criança. 

Manoel se sensibil izou e procurou inteirar-se do 
caso, com intenção de dar alguma ajuda; quem sabe não 
poderiam levar a doentinha a algum hospital numa 
cidade próxima: Piracuruca ou Piripir i. Foi então que o 
homem o levou até a “casa” onde morava a criança. E lá 
o grupo de rapazes viu o que nunca tinha visto antes: 
uma miséria inaceitável e criminosa. A “casa” consistia, 
na real idade, de uma meia dúzia de folhas de palmeira 
apoiadas no chão e entrecruzadas no alto; dentro — se 
é que interior ela tinha — dois tocos de onde pendia 
uma pequenina rede suja. No chão ardia uma dezena de 
gravetos, que se faziam de fogueira, onde a mãe 
tentava dissolver, com água, o que sobrou de leite 
condensado na latinha. Em volta, algumas crianças do 
Parque, tentavam manter acesa na mão da menina — 
Maria do Carmo — uma vela f ina que se encarregaria de 
iluminar-lhe os passos no além. A mulher desgrenhada, 
que na véspera fora notada ao buscar um remédio para 
a f i lha que não passava bem, era a mãe desesperada. 

Tomados de um choque terrível, Manoel e os 
companheiros levaram a menina até o posto de saúde 
em Piripiri. Lá, médico não havia e o enfermeiro 
encarregado, disse nada poder fazer, pois a criança 
apresentava sintomas de estar com subnutrição 
gravíssima, em coma, e que iria morrer em breve. 
Desolados, sem saber o que dar como alimento à criança 
que não mais engolia, aguardaram juntos com a 
comunidade o tr iste passamento, que logo ocorreu. A 
noite foi lamuriosa, cheia daqueles cantos fúnebres que 
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só a tristeza do nordestino consegue cantar. Os olhos da 
defuntinha magérrima e seca sequer se mantiveram 
fechados. Manoel revoltado com a situação disse aos 
poucos habitantes do Parque que se reuniram: “Quando 
morre uma criança de fome, todo mundo em volta é 
assassino.”  Apareceu um tal que se disse pai da 
menina, era outro miserável com aspecto doentio e 
irresponsável. A mãe desgrenhada chorava, de certo 
modo, até aliviada. Foi feito um caixão tosco e, no dia 
seguinte, levaram Maria do Carmo para uma cova no 
cemitério dos anjinhos. 

Semanas mais tarde, em Parnaíba, Manoel 
encontrou um fulano presidente da empresa de turismo 
do Estado e contou-lhe a tr iste história que presenciara. 
Respondeu-lhe cínica a autoridade:  

— É bom que você vá se acostumando. Isto é 
muito comum aqui no Nordeste. 

Manoel, num rebate irado, foi cortante:  
— Mas não é comum que a mãe seja sua 

funcionária, que lave toda a roupa suja de seu hotel e 
que o senhor lhe pague a miséria de cinco cruzeiros por 
dia. 

Ganhou um inimigo, mas lançou de um jato toda a 
indignação que o entalava havia alguns dias. 
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Se o ano de trabalho neste projeto estatal foi de 

crescimento para Manoel também foi de estafa. No f inal 
de mais de quarenta mil quilômetros rodados pelo 
interior do sertão, sem pouso certo, sem cama, às 
vezes, nem mesmo uma rede limpa, o corpo e a alma se 
encontravam exaustos. Manoel desl igou-se do projeto e 
se recolheu na casa de praia de seus pais para um 
período dedicado ao repouso e à reescrita dos rascunhos 
de seu livro. No ano seguinte, já refeito da estafa e com 
boa parte da obra estruturada, buscou trabalho. 
Conseguiu a indicação para um lugar num jornal em 
Londrina, no interior do Paraná. Na realidade, foi por 
intermédio do pai que tinha um cunhado e um primo 
estabelecidos como advogados naquele Estado. E esse 
não seria um dado de somenos importância no contexto. 

Faria uma experiência como jornalista. Embora não 
tivesse vocação para repórter, estava muito bem 
gabaritado para o serviço de copidesque e redator que 
foi ocupar. Desempenhou com esmero suas funções e em 
poucos meses lhe aumentavam as responsabil idades, 
tornando-o editor responsável pelas matérias nacionais 
e políticas. Não lhe cabia a produção elaborada de 
notícias, pois o jornal as recebia congeladas através do 
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telex — ancestral ultrapassado do fax — enviadas pelas 
muitas agências de informações. Bastava “pentear” o 
telegrama e enviá-lo à composição. Era essa a gíria 
empregada para designar a preparação do texto, que 
chegava sem maiúsculas, sem acentos e com pontuação 
prejudicada. Com a caneta em punho, revia-se o escrito, 
cortava-se o que fosse muito extenso e se o colocava 
em condições de ser republicado. 

O trabalho correu muito bem por cerca de um 
semestre até que houve uma profunda reestruturação 
nos cargos de altos salários. Diversos diretores foram 
demitidos e surgiu a ocasião de os empregados 
reivindicarem aumento de salário, pois, quase todos 
estavam sub-remunerados em face das 
responsabil idades que tinham. Manoel se reuniu com os 
colegas e redigiu um vasto projeto denominado de 
readequação função-salário. Remanejando a verba que 
era percebida pelos diretores demitidos, seria possível 
aumentar quase todos os salários daqueles que 
efetivamente trabalhavam para pôr o jornal na rua. A 
proposta deixava a direção do diário sem argumentos e 
a arquitetura do documento pareceu muito perigosa aos 
olhos dos personagens governistas daquele início de 
governo Geisel. 

Dias depois desse fato, Ulisses Guimarães 
pronunciou, na Câmara dos Deputados, em Brasíl ia, um 
discurso inflamado de oposição e coube a Manoel 
publicá-lo. Cumpriu todas as recomendações do editor-
chefe que fora trazido de São Paulo, de modo a ocupar a 
lacuna deixada pelos demitidos. O resultado foi uma 
bela página impressa. Manoel terminou seu trabalho, 
saiu para jantar e depois, a caminho de sua casa, 
retornou, fez uma breve parada na redação para 
apanhar o jornal recém-rodado. Qual não foi sua 
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surpresa ao verif icar que seu trabalho havia sido 
inteiramente desfeito pelo editor-chefe que se indignou 
por causa da maneira como tinha sido tratado o discurso 
do líder da oposição. Substituiu a bela página por um 
texto enxovalhado e entrecortado, indigno do 
brilhantismo de oratória do discurso. 

Na semana seguinte, Manoel recebeu uma visita 
inusitada, na própria redação. Foi procurá-lo um rapaz 
que teria seus trinta anos que, sem propósito específ ico, 
começou a puxar conversa sobre polít ica. Naqueles dias, 
isto não era assunto que se fosse entabulando com 
qualquer um; assim, o jornalista se manteve evasivo e 
genérico, tecendo um longo discurso sobre a natureza 
tripartite do poder democrático. O homem era sedutor, 
apesar de incisivo em suas perguntas e Manoel, no 
fundo, achou-o interessante e despercebeu o perigo que 
rondava. Foi a frase f inal do visitante que o alertou para 
a realidade que estava se conf igurando. Disse ele para 
Manoel: “É! As perguntas continuam, mas as respostas 
parecem que não estão querendo vir.”   

Poucos dias depois disso, o advogado, primo de 
Manoel, foi seqüestrado por pessoas em traje civil  que o 
tiraram de dentro da própria casa. Foram dias de medo. 
Seu tio, o marido de sua madrinha, que fora deputado 
estadual antes da revolução e tivera o mandado cassado 
em 64, também foi visitado por estranhas f iguras. 
Temeu ter o mesmo destino do outro parente, mas 
felizmente nada lhe aconteceu desta feita. O primo f icou 
desaparecido por quase um mês e só então é que os 
familiares vieram a saber de seu paradeiro. Estava preso 
em Curitiba, num quartel onde sofria muitas torturas.  

Na semana que se seguiu ao seqüestro do primo, a 
residência de Manoel foi vigiada por um carro negro e 
soturno como sua missão. A casa em que morava foi 
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“visitada” por personagens suspeitos que se disseram do 
serviço de veterinária e vacinaram os cachorros, apesar 
das reticências do empregado, que já os havia levado 
para vacina naquele ano. Diante de todas essas 
pressões, Manoel achou por bem demitir-se do jornal, 
uma vez que o novo editor-chefe o estava perseguindo 
de maneira camuflada. Pediu as contas e deu a entender 
a todos que ia procurar o jornal concorrente.  

Poucos dias depois, um dos raros em que o carro 
preto não deu plantão em frente à chácara onde 
morava, às duas horas da madrugada, Manoel chamou o 
empregado de conf iança, colocou em caixas todos os 
pertences, na maioria l ivros, carregou tudo em seu 
fusquinha cor de barro e deixou para sempre Londrina. 
O sítio f icava próximo da estrada que ligava a cidade à 
Cambé, um município vizinho. Manoel evitou a rota que 
retornava à Londrina e seguiu para o interior em direção 
de Porecatu, dando uma imensa volta para evitar o 
caminho por Ourinhos. 

Assim se desfez a promissora carreira de jornal ista 
de Manoel. Sua fuga revelou-se uma providencial 
atitude, pois uma das acusações feitas ao primo, pelos 
mili tares da ditatura, era de que ele estivesse l iderando 
uma inf i ltração comunista nos meios de comunicação. 
Ora, o emprego fora intermediado pelo primo, logo, no 
silogismo primário da repressão, Manoel era um 
comunista inf i l trado. O retorno ao Rio de Janeiro não foi 
fácil , apesar das evidências, o jovem foi acusado de 
inconstância por parte de familiares que preferiram 
ignorar o risco que passara. Restou-lhe alojar-se numa 
fazenda de um tio-avô na estrada para Teresópolis, onde 
se dedicou a f inalizar o texto do l ivro e a desenvolver 
um trabalho de escultura em pedra-sabão. 
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As muitas facetas da alma de Manoel sempre 
deixaram seus familiares incomodados, pois ele os 
transcendia com sua criatividade e inteligência. Ora se 
dedicava aos l ivros e aos escritos, ora se punha a 
esculpir pedra. As formas que talhava estavam ligadas 
às raízes afro-brasileiras que as inspiravam. Assim, 
Manoel congelava na escultura aqueles impulsos 
arquetípicos que outrora o tomavam em possessão nos 
terreiros. Enf im, sua arte era um prolongamento da 
experiência mediúnica, tanto quanto seus escritos 
davam conta de uma hermenêutica da fenomenologia 
que se manifestava nos terreiros de umbanda. A 
experiência do transe, elaborada ao longo de anos, em 
estudos e na psicanálise junguiana, fazia-se crítica e, ao 
mesmo tempo, se expressava pela arte.  
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Há no universo macrocósmico inúmeras forças 

conhecidas e outras tantas misteriosas que marcam o 
compasso dos eventos, tanto numa aparente ordem, 
quanto numa ilusória desordem. E mais outras tantas há 
nos céus das almas, no intrincado microcosmo, onde as 
coisas verdadeiras são os afetos e a saudade que rege a 
presença. Lá, buscando-se umas às outras, as real idades 
gêmeas se atraem inexoravelmente, submissas a um 
determinismo fantástico que percorre tempos e se 
derrama nos espaços. É como a matéria que anseia a 
forma e a possibil idade que deseja o ser. 

O reencontro de João e de Manoel estava escrito 
no livro do destino como inevitável fato. Foram as 
próprias Parcas quem f iaram esse amalgamento de 
corpos e almas. Loucas bacantes tentaram desligar o 
entrelaço desses dois seres, mas reinou absoluta a força 
prevalecente que conduz as partes a sua completude. A 
inevitável sorte se manifestou, como sempre, no evento 
casual. Manoel e João reencontraram-se por mero acaso 
numa casa de banhos. 

Lá os corpos seminus se reconheceram como 
necessidade imperiosa e se abraçaram por força de 
magnético impulso. Ambos experimentaram um 
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sentimento de inteireza psíquica e carnal como nunca 
antes haviam percebido. Os olhares que trocavam 
abrangiam outros sentidos e entendiam bem mais do 
que viam. O bri lho de seus olhos tinha tato e olfato, fala 
e inteligência. O faiscar de suas almas através dos olhos 
realizavam mágicas interações, captando fragmentos dos 
seres que se refletiam. Era como se, pelo ver, a sedução 
capturasse o outro para uma boda libidinosa que se 
celebrava em jardins suspensos pelas fantasias. Ao 
longo do tempo que transcorreu entre o primeiro 
encanto e este agora, no prosaico ambiente mundano, a 
saudade arquitetou uma realidade suspirosa na fermata 
solene entre acordes de anseios.  

João vinha de percursos tumultuados, seguindo 
por tr i lhas existenciais nas quais sua alma se expandia 
na sol idariedade, à medida que advogava em favor de 
presos políticos e que se voltava espiritualmente ao 
propósito de se juntar aos franciscanos num trabalho de 
evangelização. O cristianismo tinha surgido na vida de 
João como nova expressão de liberdade e correspondeu 
à l ibertação das drogas e do hedonismo exasperado. 
Tinha passado a freqüentar um grupo de vocacionados e 
pretendia seguir para uma experiência conventual como 
postulante. Parecia-lhe um detalhe supérfluo que o fato 
de ter sido casado e já estar separado da mulher fosse, 
ou não, um impedimento para tal aspiração. Os pais, em 
seu sincretismo, misturando catolicismo fervoroso e 
devotismo espir itista, o vincularam a voto de segredo de 
maneira que sequer em conf issão poderia tratar de sua 
condição matrimonial.  

Contudo, naqueles pr imeiros dias de fevereiro de 
1977, foi  at ingido pelo fú lmen da paixão por Manoel e 
toda sua vida se transtornou; seus planos se reviraram 
e, subitamente, v iu-se obr igado a construir dois 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

116 

discursos: um era amor fe i to em palavras para dizer a 
Manoel da importância do encontro; o outro era 
tumulto discurs ivo para mostrar  aos pais uma 
continuidade de propósitos que ser ia impossível  
manter. Mas af inal  quem eram, um para o outro,  
aqueles dois homens jovens em torno de seus tr inta 
anos que se atraíam de modo irresist íve l ,  real izando 
uma aposta no escuro semelhante ao ato de fé, no 
dizer de são João da Cruz?  O que sabiam um do outro 
para just i f icar tamanha atração?  Muito pouco, quase 
nada; o que, de fato, tornava a entrega um ato de 
loucura ensandecida que ultrapassava os l imites da 
precaução e do respeito aos r i tmos dos tempos de 
maturação, próprios de cada etapa de um 
relacionamento. O que os conduzia nessa ânsia de se 
perderem na carne recíproca em busca de uma alma 
distante alojada na saudade? 

Os parâmetros inst i tucionais estavam para 
sempre craquelados a part i r  daquela noite em que se 
amaram no calor  da sauna. Aos olhos dos que não 
amam, pouca coisa ser ia sensata na histór ia daquele 
dois seres. Contudo, o dest ino amoroso f ia sentidos 
mister iosos e invis íveis. Com efeito, até mesmo as 
próprias identidades estavam desaf iadas pelo 
maremoto de desejo que os inundava. Ser ia arte do 
demônio, e laborada na tarefa de desviar uma vocação 
da Igreja?  Ou ser ia ação sábia do Espír i to Santo a 
proteger a inst i tu ição de um doidivanas que se al iava 
aos pais na tarefa esdrúxula de levar, para o 
catol ic ismo, crenças espír i tas como a mediunidade e a 
reencarnação?  Esta era a missão de João segundo o 
espír i to de Mateus e do Abdala. 

O tema da pr imeira conversação entre ambos não 
foram juras de amor nem o gigantesco afeto que os 
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aproximava e unia, mas s im essa questão di f íc i l .  João 
ouvia de Manoel seu pensamento e se maravi lhava. O 
entendimento do dogma da ressurre ição da carne, 
como reencarnação, tem or igem nas crenças far isaicas 
recebidas por Orígenes. Depois disso, prevaleceu outro 
entendimento na Igreja que pr iv i legia a existência 
como evento s ingular íss imo para a alma que, apenas 
nele, tem oportunidade de modif icar-se. Ah! Mas uma 
só v ida para tanta v ida da alma? 

João seguia a crença das muitas v idas. Manoel,  
depois de seus estudos andava elaborando seu 
pensamento sobre a questão e cr ia que o sentido da 
reencarnação precisava ser interpretado, ou melhor, 
deci frado, segundo o entendimento esotér ico que a 
gerou, quer no Oriente, quer na bacia do 
Mediterrâneo. Cada vez mais e le se convencia de que a 
alma era exatamente a força ps íquica que habita nos 
corpos e que pode ter muitos aspectos ou — como 
disse o Fi lósofo — ser, de certo modo, todas as coisas.  
Esta certeza decorr ia do mediunismo prat icado tanto 
no âmbito da umbanda, quanto nas sessões 
kardecistas. Parecia- lhe a única maneira de recompor 
a unidade da alma fragmentada na experiência da 
mult ipl ic idade dos espír i tos que possuíam seu corpo 
durante os transes. A ps icanál ise e a v ivência 
ps icodél ica v ieram reforçar esta certeza de que a v ida 
é a oportunidade de a alma crescer em sua 
autoconsciência até comungar com a total idade dos 
seres. 

Essas idéias de Manoel fascinaram João que 
bebia suas palavras como viajor  sedento que chega 
enf im a um oásis . Sentiam ambos que tantas coisas 
havia para serem condiv ididas que já não poderiam 
s implesmente despedir-se e continuar por estradas 
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diversas. Algo de muito unido se formara naquele 
encontro de corpos e inte l igências e foi ass im que 
decidiram viver juntos depois daquele momento. 
Insensatez! Sabiam ser. Risco temeroso e, sobretudo, 
um ato de desaf iar todo o mundo inst i tucional que os 
rodeava. Contudo, ousaram e f icaram juntos dal i  em 
diante. Nos pr imeiros dias dormiram num hote l  
s imples, mas, logo depois, mudaram-se para um 
excelente hotel  na Glór ia, onde f icaram até o 
embarque. 
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31 
 
 
 
 
 
Manoel vinha organizando sua ida para a França, 

havia alguns meses, desde que conhecera um 
catedrático da Universidade de Paris que se entusiasmou 
por sua pesquisa e abriu para ele as portas de seu 
seminário na faculdade francesa. Para este propósito se 
pôs a esculpir em pedra-sabão belas formas que 
facilmente encontrariam comprador. Chegou a preparar 
um número signif icativo de peças suf icientes para uma 
exposição. O que esperava receber com a venda das 
esculturas daria para a passagem e um início de estadia, 
até que se estabelecesse e começasse a ganhar algum 
dinheiro fosse com arte, com outro serviço qualquer ou 
com a generosidade da mãe que sempre apostava nos 
empreendimentos do f i lho. 

João, que iria para o convento, tinha mais pressa 
do que Manoel, pois se tratava de um projeto esperado 
pela família. Conseguiu convencer os pais, talvez com a 
ajuda do Abdala, de que o mais conveniente seria ir 
para o postulantado em Assis, cidade de são Francisco, 
cujo clima místico haveria de favorecer sua vocação. No 
caminho faria uma parada em Paris, para onde viajaria 
na companhia de um amigo novo. Para convencer 
Manoel da conveniência de partirem o mais rápido 
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possível, João explicava que dinheiro existia e não 
constituía problema, não sendo, assim, necessário fazer 
uma exposição no Brasil. Ela poderia ser feita na 
Europa, pois vendera um belo apartamento que possuía 
em Copacabana e usaria o dinheiro para f inanciar a 
viagem. 

As famíl ias abençoaram a partida, cada membro 
tendo lá seu motivo especial. O fato é que a união dos 
rapazes, apesar da discrição, irradiava uma tal 
exuberância que ninguém f icava indiferente à alegria 
transbordante que de ambos emanava. Contudo, 
permanecem um mistério insondável os pensamentos 
que podem ter passado pelas cabeças de cada um de 
seus familiares. O que acontecera com a homofobia do 
ilustre General, que agora recomendava o f i lho aos 
cuidados do novo amigo?  Qual o sentido da frase dita a 
João pela mãe de Manoel a propósito de um convite 
para jantar: “Aliás, nem preciso convidá-lo para comer 
lá em casa, porque você já é da família.”  Dona Isabel 
tampouco parecia a mesma que dez anos antes tudo 
f izera para impedir o acesso de Manoel ao f i lho. E o que 
pensar do pai de Manoel, de temperamento difíci l e 
sisudo, que se abriu em sorriso e acenou — dir-se-ia até 
— com certa emoção nos olhos.  

Indiscutivelmente, tratou-se de um rito solene de 
despedida, como se todos soubessem que aqueles que 
partiam jamais tornariam, que um ciclo novo se iniciava 
para todos; tanto para os rapazes que iam viajar, quanto 
para os parentes que f icavam. Partiram com ares de 
emigrantes mais do que de turistas, levando na 
bagagem as esculturas e a biblioteca de Manoel. 
Saudades, não levaram tantas, estavam por demasia 
plenos de felicidade para cogitarem de olhar para trás 
por um momento sequer. 
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A cidade de Paris, com sua história milenar, que 
milhões de turistas visitam, apenas em parte constituiu 
o destino deles. O Paris que os acolheu parece ter 
reconhecido uma relação especial e se fez cadinho de 
uma transformação profunda. Talvez se diga que 
qualquer cidade teria sido para eles o atanor 
esquentado pela paixão onde estavam destinados à 
alquimia interior. O fato é que aqueles detalhes próprios 
da atração turística não se mostraram como elementos 
meramente curiosos. João já conhecia a cidade, Manoel 
lá chegava pela primeira vez, mas ambos tinham uma 
recordação mais profunda e enigmática das velhas 
pedras que sustentavam tanta história. 

Tudo se adequava a uma relembrança de outra 
vida, quiçá outras ali vividas. Não raro, uma esquina, 
praça ou muralha lhes dava calafrios de gelar a alma. 
Mas nada disso ocorreu logo de início, foi com o correr 
dos meses que essa sensação se tornou mais freqüente, 
para ambos. João achava que se tratava de 
reencarnação, Manoel suspendia seu juízo em busca de 
uma expl icação mais racional ista; contudo, relembrava 
as conversas com Yvonne Pereira que dizia — num tom 
risonho entre o af irmativo e o alusivo — que ele teria 
tido uma vida na França. Seria reencarnação de um 
personagem de romance psicografado por ela. Teria 
vivido durante a guerra religiosa entre os catól icos e os 
huguenotes, quando desempenhara um sangüinário 
papel na Noite de São Bartolomeu. Príncipe bastardo e 
católico intolerante, teria ainda dívidas cármicas a 
expiar por todos esses seus feitos. Manoel contava essas 
lembranças para João, sem certezas, mas aceitando tais 
histórias como alegoria de desejos e nostalgias. 
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32 
 
 
 
 
 
Depois dos primeiros meses em hotéis, decidiram 

alugar um amplo studio, no boulevard Saint Germain, 
que tinha uma excelente vista para a praça do Odéon. O 
prédio f icava pertinho do Café Voltaire, onde no século 
XVIII os enciclopedistas se reuniam. Estavam no âmago 
do Quartier Latin , no coração do Paris das luzes.  

A bagagem, enf im, chegou. Arrumaram os l ivros, 
desembalaram as esculturas e começaram a viver o 
cotidiano paris iense. Injustamente, alguns turistas 
reclamam da rispidez parisiense, mas para quem se 
dispõe a morar lá, a cidade se mostra uma das mais 
acolhedoras e amistosas. Exploraram os cafés famosos e 
experimentaram incontáveis restaurantes renomados dos 
quarteirões vizinhos. Aos poucos foram ampliando seus 
l imites de intimidade urbana pelo resto do Paris que se 
desabrochava misterioso para os novos moradores.  

Manoel tinha chegado à cidade onde deveria 
desenvolver seus projetos intelectuais e artísticos. 
Entretanto, João estava ali de passagem — fora o que 
dissera para os pais. Mas não disse para Manoel que os 
pais acreditavam que estivesse a caminho de Assis. Para 
Manoel só podia dizer o que o amor apaixonado permitia 
— que f icaria com ele onde quer que fosse e com ele 
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ir ia até o f im do mundo. Existia, assim um confl ito de 
três projetos: aquele dos pais de João; o de Manoel e o 
do próprio João que se fragmentava entre um propósito 
anterior e a compulsão do amor. Para Manoel, amar João 
era a suave realização de uma longa espera; para João, 
amar Manoel era esti lhaçar-se entre um projeto religioso 
que o salvara de uma vida hedonista e desprovida de 
sentido dando-lhe a segurança de pertencimento a um 
projeto de vida maior e mais generosa do que o prazer. 
Mas amar Manoel representava um retorno ao 
hedonismo?  Ou, pela primeira vez, vivia um amor 
recíproco enaltecedor de valores espir ituais mais altos?   

O fato de ser uma relação entre dois homens não 
podia constituir pecado em sua teologia da l ibertação, 
af inal o amor sincero tornava casto todo 
relacionamento. Não foi o próprio Jesus quem mandou 
os discípulos irem dois a dois a pregar?  E os irmãos 
templários não iam em dupla à peleja?  João sentia que 
precisava integrar Manoel em seu projeto e Manoel 
desconhecia a existência desse projeto. Não se tratava 
de um engodo de má fé, apenas parecia a João que a 
hora não era ainda chegada. Para Manoel, João até 
aquele momento mostrara apenas o lado 
reencarnacionista que o amigo interpretou como 
kardecista.  

 
Manoel logo organizou seus contatos 

universitários, matriculando-se para o doutorado sob 
orientação de Jean Duvignaud, um renomado sociólogo 
bastante interessado em transe mediúnico e em teatro. 
A tese já estava praticamente pronta, bastaria defendê-
la. João buscou contato em meio político, tratando de 
sua experiência na defesa de prisioneiros de consciência 
enquanto estagiou no escritório de um dos mais famosos 
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advogados católicos do Brasil . Manoel, meses mais 
tarde, entabulou conversas com uma marchande de arte 
excepcional chamada Ceres Franco, que prestou 
impagáveis serviços à divulgação de artistas brasileiros 
em Paris. Ela gostou muito das esculturas e se 
encarregou de mostrá-las em exposições e colocá-las, 
depois, em museus.  

Dentre as muitas personalidades intelectuais com 
quem Manoel travou conhecimento, há um f ilósofo que 
marcou a fogo o pensamento do jovem escritor. Seu 
nome era Stéphane Lupasco, cujas principais obras 
Manoel já tinha lido no Brasil . Ficaram amigos e o velho 
professor o recebia com freqüência em sua residência e 
com ele mantinha uma agradável conversação enquanto 
manipulava os incontáveis cachimbos. Do honorável 
professor do Collège de France, Manoel aprendeu a 
Teoria das Três Matérias, segundo a qual a energia que 
engendra tudo que existe pode se comportar de três 
modos: como matéria macrofísica, como matéria 
orgânica e ainda como matéria microfísica ou psíquica. 
Essa compreensão constituiu uma pedra angular no 
pensamento de Manoel, que evoluiu para uma concepção 
gnoseológica que considera a emoção como a face 
ondulatória e homogênea, ao passo que as imagens e os 
conceitos constituem o lado corpuscular e heterogêneo 
dos eventos de consciência. 

João não tinha tanto interesse nesses temas 
f i losóf icos, mas f icava fascinado ao ver como Manoel 
inseria essa f i losof ia no entendimento dos transes que 
se manifestam nos terreiros de umbanda. 

Disse Manoel ao amigo um dia: 
— Pense comigo, João!  Quando o médium está no 

limite da passagem de seu estado cotidiano — para não 
usar a palavra normal — ele é tomado por uma emoção 
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indef inida, misteriosa, na qual sua consciência, de certa 
maneira, se perde, se dissolve. Trata-se de uma emoção 
que o invade, assumindo o comando de seu corpo e, 
segundo inúmeras coordenadas fornecidas, quer pelo 
grupo onde o fenômeno se manifesta, quer por suas 
necessidades psicológicas pessoais, vindo a representar 
uma nova personal idade — uma outra maneira de ser, 
possível para aquele corpo. Desta forma, a emoção e a 
entidade que se apossa do corpo são faces de uma 
mesma moeda. O arquétipo que se manifesta pelo transe 
é um complexo emocional.  

— Então, Manoel, você quer dizer que os espíritos 
são invenções do psiquismo do médium? 

— Acho precipitado concluir isto. O que eu 
acredito é que todos os psiquismos e, portanto, todos os 
fenômenos psíquicos fazem parte de um mesmo universo 
microfísico no qual nossos corpos estão imersos e do 
qual estão embebidos.  

— Mas af inal, quem somos então? 
— Eu diria — em parte concordando com Gasset — 

que seguramente somos nossa circunstância no ato da 
autopercepção de sua singularidade. 

João se perdia quando Manoel enveredava por tais 
especulações, mas sentia enorme orgulho por amar um 
amigo com tais idéias. João não tinha a mesma 
formação especulativa de Manoel. Seu pensamento era 
mais voltado para busca de uma justiça social e de uma 
libertação mais ampla. Com efeito, suas idéias 
teológicas iriam ser alimentadas e bastante estimuladas, 
depois, pelo contato com insignes sacerdotes de Paris.  
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33 
 
 
 
 
 
No f inal do verão de 1977, João insistiu em levar 

Manoel para conhecer a Grécia, mas decidiram pernoitar 
em Roma. Chegaram à Urbe na parte da tarde e se 
hospedaram no hotel Columbus, na Via della 
Concil iazione que l iga o Castel Sant’Angelo à Praça de 
São Pedro. Jantaram no belo restaurante do próprio 
hotel que ocupava uma galeria renascentista magníf ica 
e, depois, saíram para uma irresistível caminhada. A 
noite já tinha caído e a cidade se acalmava da agitação 
de turistas. Caminharam até perto do obelisco na Praça 
de São Pedro e contemplaram a Basíl ica, fabuloso 
monumento da humanidade, pois, tal beleza não 
pertence apenas ao catolicismo, mas constitui um 
testemunho do ref inamento artístico a que o homem 
pôde chegar. 

No retorno para o hotel, passaram por uma dessas 
carruagens para turistas que ainda percorrem as ruas de 
Roma. João decidiu que era uma excelente oportunidade 
para conhecer a cidade à noite e contratou o passeio. O 
condutor seguiu à direita, em direção de uma rua que 
Manoel depois veio a saber que se chamava Via Cola di 
Rienzo, atravessaram uma ponte sobre o Tibre e 
chegaram à magníf ica Piazza del Popolo. Manoel 
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exultava com a magia de Roma naquela noite quente de 
agosto. Pela primeira vez experimentava a sensação de 
excitação estética que Roma lhe provocaria 
permanentemente. Seguiram pela Via del Corso até a 
Piazza Venezia, atravessaram as ruínas dos foros 
romanos até o Coliseu, que contornaram, retornando 
pelo Circo Máximo até o Teatro de Marcelo e, depois, 
seguiram o Tibre, descendo na porta de seu hotel. Havia 
pouco trânsito naquela hora e a parelha trotava com 
ânimo. O cocheiro pareceu contente com o trabalho 
noturno que surgira já em f im de expediente. Manoel 
chegou ao hotel com ar incrédulo, como alguém que 
confrontou o irreal. Os incontáveis monumentos por 
onde passaram ainda estavam na retina, em confusão 
uns com os outros, num maravilhamento de alma. João, 
que já conhecia Roma, se alegrava com o deslumbre de 
Manoel e ambos se amaram em exultante felicidade 
naquela noite inesquecível. 

No dia seguinte rumaram para o aeroporto e 
seguiram num excelente vôo para Atenas.  

 
Depois do extasiamento com Roma, a Atenas 

moderna constituir ia uma certa decepção. Apesar de 
f icarem num excelente hotel na praça Omonia, a grande 
impressão foi aquela causada pela Acrópole. Comparada 
com outras ruínas famosas, não constitui um grupo 
muito grande, mas, sem dúvida alguma, é monumental. 
Tampouco o Partenon ou o teatro de Dionísio ou o 
Odeon foi o foco das emoções fortes dos viajantes, mas, 
sim, um espaço vazio, na frente, embora em plano bem 
inferior, do glorioso templo da Deusa Atená. Tratava-se 
de um local, hoje pedregoso, naturalmente pol ido pelos 
pés humanos ao longo dos séculos, o lugar que causou 
uma sensação especial nos dois companheiros. Ali surgia 
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a chamada ágora — a famosa praça ateniense onde 
oradores i lustres enalteceram o brilho da retórica 
através dos tempos e onde a democracia praticamente 
nasceu.  

Foi nela que os atenienses, gratos a Harmódio por 
havê-los l ibertado do jugo de Hiparco, erigiram a ele e a 
seu companheiro Aristogíton o bronze encomendado a 
Antenor, por volta do ano 508 a.C. Xerxes, ao saquear 
Atenas em 480 a.C., levou para a Pérsia as esculturas 
dos heróis, que lá tiveram de f icar até serem restituídas 
ao local de origem por Alexandre o Grande que as 
resgatou. Entretanto, o povo de Atenas não admitiu 
f icar sem as estátuas de seus heróis e, pouco depois do 
saque persa, colocou no lugar um grupo esculpido por 
Crítios e Nesiotes, do qual muitas cópias foram feitas. 

Com a morte do tirano Pisístrato de Atenas, em 
528 a C., o poder sobre a cidade passou a ser exercido 
por seus f i lhos Hípias e Hiparco. E este, cerca de 14 
anos depois, sucumbiu às armas de Harmódio. Hípias, 
como vingança, mandou matar o assassino do irmão e 
Aristogíton. A insurreição contra a tirania continou viva 
e, f inalmente em 510 a.C. com ajuda de Esparta, Hípias 
precisou fugir e refugiar-se na corte do Grande Rei 
persa. A honraria aos heróis se concretizou logo que os 
Alcmeônidas expulsaram Hípias e subiram ao poder. 

O ato de coragem de Harmódio, atleta de Tanagra, 
ao matar o tirano e atiçar a revolta foi acompanhado do 
ato de incondicional solidariedade e companheirismo de 
Aristogíton, of icial de cavalaria, que poderia, talvez, ter 
fugido da caçada de Hípias e se refugiado em Esparta, 
quem sabe?  Contudo, quis f icar junto do amigo amado 
mesmo nas circunstâncias letais. Morreu junto de seu 
querido. Mas não teria também morrido se outra fosse a 
causa da morte de Harmódio, tal como morre um ser 
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vivo quando se lhe extrai a alma, tal como a sati se 
atira às chamas da pira funeral de seu amado?  Coragem 
e amor são, em última instância, os nomes dos dois 
heróis atenienses. Os dois amantes do século XX 
ouviram essa narrativa do guia turístico e comentaram 
entre si o imenso orgulho por tal destino. Sentiram uma 
nostalgia companheira como se a história lhes fosse uma 
profunda e misteriosa lembrança de uma vida 
comparti lhada na vastidão do passado. 

 
João e Manoel quiseram mergulhar nos estratos 

mais antigos da civil ização do Egeu. Decidiram alugar 
um automóvel e embarcar num ferry-boat para Creta; 
assim, ao chegar à i lha, teriam maior facil idade de 
locomoção. A travessia começou no meio da tarde e logo 
estavam em alto mar longe da costa. No convés, João e 
Manoel conversavam e contemplavam as cores 
magníf icas que o Sol oblíquo revelava na paisagem 
marinha e celeste. Manoel se surpreendeu com a 
redundância de seu comentário feito a João: “Veja a cor 
desse mar, é azul marinho!”  E riram ao perceber que o 
nome da cor vinha, realmente, deste mar egeu e 
mediterrâneo, bem diferente da “líquida esmeralda” 
atlântica de José de Alencar. 

Desembarcaram na manhã do dia seguinte na 
cidade de Khanias no oeste da ilha e, depois do almoço 
na cidade, pegaram a estrada para o Oriente. Foi uma 
bela viagem, passando por pitorescos lugarejos 
camponeses naquela Creta pedregosa e aparentemente 
árida. O destino era Irákl ion, a maior cidade da ilha e 
importante centro turístico onde pretendiam hospedar-
se. É um agradável balneário e perto de importantes 
sítios arqueológicos. Ao passarem por uma joalheria, 
que expunha lindas peças típicas da milenar ourivesaria 
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cretense, João se encantou por uma cruz de ouro fosco 
e fez questão de, com ela, presentear Manoel. 

Dali , foram conhecer Cnossos — as ruínas do 
palácio do rei Minos. Creta foi habitada desde o 7 P

o
P 

milênio a.C. por povos neolíticos, mas foi só no 3 P

o
P 

milênio a.C. que duas migrações de origens diversas se 
encontram na ilha. Um grupo vinha do Oriente e era de 
origem indoeuropéia; o outro, vinha do Sul, da Líbia. Ao 
se unirem e ao se mesclarem, deram vida à civil ização 
cretense da Idade do Bronze, também chamada minóica. 
A eles se devem imensos progressos civil izatórios no 
decorrer do 2 P

o
P milênio a.C., inclusive um alfabeto 

fonético, depois modif icado e difundido pelos fenícios.  
As ruínas do palácio revelam centenas de cômodos 

pequenos e vários pavimentos, realmente dando idéia de 
um imenso labirinto. Os viajantes passaram o dia 
explorando as curiosidades arqueológicas e se 
maravi lhando com o berço da civil ização mediterrânea, 
daquele universo de mercadores navegadores que 
“globalizaram” o mediterrâneo oriental. 

Depois de mais alguns dias de balneário, voltaram 
a Atenas e retornaram a Roma no caminho de Portugal. 
Desta feita demoraram-se um pouco mais na Urbe. 
Manoel estava sedento por ver de dia aquelas 
maravi lhas que contemplara à noite. Ficaram no mesmo 
hotel Columbus e no dia seguinte à chegada caminharam 
até o Vaticano. Entraram na Basíl ica de São Pedro, 
seguiram pela direita e logo Manoel reconheceu a Pietà 
que vira em Nova York de modo fugaz embora intenso. 
Desta vez, pôde se deter e penetrar melhor no mistério 
não só da dor amorosa de uma mãe diante do corpo 
morto do f i lho, mas de uma crente entregue aos 
enigmáticos desígnos do insondável Senhor. A estatuária 
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católica, bem distante da idolatria, constitui uma síntese 
da expressão votiva. 

Numa das muitas outras estadas de Manoel em 
Roma, conheceu na Praça de São Pedro um jovem casal 
paquistanês muçulmano em lua de mel e os acompanhou 
numa visita ao Vaticano. Na sala das tapeçarias, diante 
de uma f iguração da matança dos inocentes por 
Herodes, a jovem não resistiu e fez-lhe um comentário: 
“Mas como a religião de vocês é cheia de cenas de 
violência!” Manoel, polidamente, não tentou explicar e 
se calou. Com efeito, a mulher havia entendido como 
exaltação da violência o que era simplesmente 
representação da dor. Desta dor crônica que persegue o 
ser humano e que só encontra al ívio na piedosa entrega 
de si ao Senhor Inefável. Trata-se de uma dor que é 
feita dos desejos frustrados e dos frutos que pecam sem 
nunca conhecer a plenitude; trata-se de uma dor que o 
amor pensa carinhosamente até que se aplaque no 
aceite sereno. A arte católica está realmente marcada 
por sofrimento, mas não o exalta e sim o exorciza, 
provocando uma catarse profunda na alma de seus f iéis. 

Da Pietà seguiram visitando o resto da fulgurante 
Basíl ica. Desceram até a cripta e foi diante do túmulo do 
papa João XXIII que Manoel sentiu, ao orar, uma 
espécie de vento sutil que vinha da singela tumba e 
refrescava espiritualmente seu ser como que 
murmurando exortações e conselhos. Quis f icar ali  
interpretando aquelas sensações por tempo sem f im, 
mas pensou em João e se levantou, prometendo-se a si 
próprio que voltaria muitas vezes àquele lugar, como de 
fato o fez. É curioso como cada indivíduo tem sua 
sensibil idade tocada por diferentes sinais. O mistério é 
sempre pessoal. 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

132 

Seguiram as indicações dos guias e viram muitas 
outras maravilhas da arte e da arqueologia. Foram até 
as catacumbas e f izeram diversas visitas, mas nenhuma 
destas teve o peso emocional da passagem, ainda que 
rápida, pela capela onde foi achado o corpo de são 
Sebastião. Poderia ter relação com ele ser o padroeiro 
da cidade natal de Manoel ou haver outras milhares de 
razões, o fato é que de lá emanava também uma 
irradiação espir itual profunda, capaz de revirar a alma e 
fazê-la repropor-se novamente diante da existência. 
Outras pessoas terão sentido algo semelhante noutros 
locais, mas para Manoel estes foram focos de excelência 
mística. 
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Portugal representou um mergulho num passado 

bem mais recente. Não tinha aquela anscestralidade 
remota da Grécia nem de Roma. Entretanto, signif icou 
um mergulho conjunto nas raízes lusitanas do Brasil. 
João não conhecia Portugal, assim, não assumiu o 
mesmo ar de hierofante iniciador que se resguarda no 
prazer de revelar e mostrar ao neóf ito. Desta vez, 
ambos tiveram sentimentos semelhantes. Lisboa, para 
quem conheceu o Rio de Janeiro da década de 1940 ou 
1950, seguramente signif ica uma imensa sensação de 
perda de uma arquitetura irmã. Ali estavam os mesmos 
sobrados com o comércio no andar térreo que ainda 
existem em algumas ruas do chamado Centro Histórico 
ou Corredor Cultural do Rio. Contudo, isto não faz de 
Lisboa uma cidade velha, ao contrário, se já era vibrante 
e moderna no f inal dos anos 70, agora, então, depois da 
entrada do país para a Comunidade Européia, é uma 
nova metrópole cheia de encanto próprio. 

Circularam por diversos pontos turísticos, no 
automóvel alugado e aproveitaram bastante a dezena de 
dias. Nas demais cidades de Portugal, a arquitetura 
lembrava as cidades históricas do interior brasileiro das 
Minas Gerais e do Nordeste. Essa simili tude provocava 
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um sentimento de estar em casa, de intimidade com 
aquele país. Foi como se retornassem ao Brasil por 
alguns dias. Visitaram muitos pontos atrativos l indos, 
entretanto, nenhum deles foi tão incisivo 
espiritualmente quanto a Capela dos Ossos em Évora. 
Trata-se de um templo cujas paredes são inteiramente 
cobertas de ossos humanos, desenterrados há muitos 
séculos de cemitérios locais. No portal uma rima 
macabra alerta aos que entram: “Nós, ossos que aqui 
estamos, pelos vossos esperamos.” 

Terrível no aspecto soturno, representava um 
convite à ref lexão sobre a efemeridade da vida, a 
inuti l idade da arrogância e presteza do f im. João 
recordou são Francisco que tratava a morte como uma 
irmã, mas se pôs a criticar toda a mística da reforma 
católica que puxava o f iel para a contemplação da dor e 
da miserabil idade humana. João defendia uma teologia 
mais l iberal que pregava um cristianismo festivo e 
alegre, voltado para a Graça presente e atuante, capaz 
de antecipar as alegrias do céu aqui mesmo para a 
Terra. O modo como ele entendia a teologia da 
libertação provocava Manoel a rever sua postura com 
relação ao mundo católico. Contudo, Manoel não estava 
seguro de que tais idéias representassem uma expressão 
da Igreja. Sua experiência com o mundo catól ico era 
marcada pela avó intolerante e rígida. Aquela postura 
l ibertária defendida por João, parecia-lhe, a princípio, 
uma invencionice. E debateram estas idéias por longas 
estradas lusitanas. 

As férias estavam terminando e era preciso 
retornar a Paris, onde inúmeros compromissos os 
esperavam. Poucos dias depois, desembarcavam em 
Orly. 
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Nas primeiras semanas de setembro, Paris se agita 

e se prepara de modo a enfrentar a retomada das 
atividades produtivas. As levas de turistas estrangeiros 
que apinham as ruas no auge do verão se rarefazem. Os 
parisienses que não puderam sair em viagem de férias e 
se estenderam pelos cais à beira do Sena, em busca de 
Sol, retomam os afazeres. O verde das folhas 
gradativamente se vai avermelhando e preparando a 
queda abandonada do outono. 

João e Manoel procuraram se adaptar ao novo 
ritmo e empreender suas vidas. Foi num destes dias que 
João desceu do studio por algum motivo, deixando uma 
carta dos pais aberta sobre uma mesa. Manoel, sem 
qualquer intenção de violar correspondência de quem 
quer que fosse, a tomou em suas mãos para saber de 
que papel se tratava e se inteirou, então, do 
compromisso de João de seguir para o convento em 
Assis. Suas emoções foram fortes e confusas e, quando 
João retornou, o inquiriu: 

— João, o que signif ica esta carta de seus pais?  
Eu peguei o papel para ver do que se tratava e tive uma 
enorme surpresa diante dessa cobrança que eles estão 
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fazendo de sua ida para um convento. Que história é 
esta que você nunca me falou? 

Pela primeira vez surgia entre ambos uma 
altercação séria. João tentou explicar: 

— Isto é uma história confusa, meu amor, e 
preciso contar do início. Quando nós nos reencontramos 
eu estava de malas praticamente prontas para entrar no 
postulantado franciscano de Guará. Você não reparou 
que minha roupa está toda numerada? 

— É verdade. Tem o número 11 em muitas peças. 
— Esse seria meu número na turma. 
— Mas porque você não me contou isso? 
— Não podia. O que você iria fazer?  Se recusar a 

f icar comigo?  Eu não quis correr tal risco. Reencontrá-
lo foi muito importante para mim. Eu f iquei muito 
apaixonado por você e nada mais me importava senão 
f icarmos juntos. 

— Meu Deus!  Quer dizer que eu atrapalhei uma 
vocação religiosa?  Mas e você pode ser padre?  Você 
não foi casado? 

— Eu não ia ser padre, ia ser apenas um frade. 
Não tinha a intenção de ser ordenado. 

— E frade pode ser casado? 
— Já houve casos assim, mas eu recebi ordens 

para não falar disso com os superiores franciscanos. 
— E quem são estas personagens de que seu pai 

fala, um tal de Abdala e Sá Benedita? 
— Abdala é o meu guia espir itual e Sá Benedita é 

uma entidade que orienta meus pais. 
— Mas af inal vocês são católicos ou espír itas?  Se 

o Abdala é seu guia, então você é médium? 
— Eu comecei a receber esta entidade há muitos 

anos. E ele diz que minha missão é recolocar a 
mediunidade dentro da Igreja. No início do cristianismo 
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havia mediunidade. Você não sabe que os cristãos 
falavam em línguas estranhas, possuídos pelo Espírito. 

— Sim, mas não eram espír itos como hoje 
aparecem no kardecismo ou na umbanda.  

— Havia uma diferença cultural, mas o fenômeno, 
em essência, era o mesmo. 

Manoel ensimesmou-se para elaborar todas 
aquelas informações novas. Perguntava-se a si próprio: 
“E agora?  O que vai ser de nossa relação?”  Por mais 
que reprovasse o si lêncio do amigo sobre esta confusão, 
não podia deixar de entender seus motivos. O mais 
assustador de tudo é que passou a julgar-se culpado de 
ter desviado uma vocação. E Deus, o que estaria 
pensando dessa atitude?  E se acabasse vít ima do ciúme 
divino?  João, sabiamente, deu-lhe o tempo necessário 
para refletir.  

Alguns dias depois, ao sair de um cinema na Plâce 
du Châtélet, andaram até a torre de Saint Jacques, que 
era o ponto de partida da longa peregrinação a 
Compostela, e contemplaram seu signif icado para a 
Idade Média. Seguiram a rua de Saint Martin e, poucos 
quarteirões depois, estavam diante da entrada 
misteriosa da Igreja de Saint Merri, santo do século VII P

o
P 

invocado para a l ibertação de cativos. Conta a tradição 
que foi Nicolau Flamel quem a mandou construir e que, 
desde então, tem sido paróquia dos alquimistas. A 
arquitetura gótica chama a atenção pela estranha f igura 
que fecha a ogiva da porta principal. Lá está nada mais 
nada menos do que uma representação indiscutível de 
Baphomet. 

Manoel f icou impressionado e comentou com o 
amigo: 
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— Veja só, João, que curiosa aquela escultura no 
alto da ogiva. É uma representação da divindade das 
bruxas. 

— Na verdade, antes de ser considerada a 
divindade adorada nos sabás era a representação do 
Salvador para os templários. Dizem que seu nome deve 
ser l ido da direita para a esquerda “Temohpab”, palavra 
que seria composta pelas iniciais da frase latina templi 
omnium hominum pacis abhas, que signif ica “o pai do 
templo da paz universal entre todos os homens”. 

— Que bonito isto!  Mas a f igura de um bode com 
asas de morcego para representar um conceito tão 
espiritual?... 

— Na Antigüidade os conceitos de feio e bonito 
eram diversos. Como pode ver é uma f igura complexa, 
com partes de diversos animais, braços de homem e 
tetas de mulher. Cada uma dessas partes tem um 
simbolismo diverso. Não me recordo de todos, mas sei 
que as asas de morcego representam o iniciado suf i 
que, embora cego para as coisas do dia, se orienta 
muito bem no escuro, pelo dom da fé. 

— Mas os suf is são muçulmanos e os templários 
eram cristãos ... 

— Tem razão. O que aconteceu foi que os 
templários, depois de tanto tempo no Oriente, t iveram 
excelente contato com os suf is e absorveram muitas 
crenças destes. Até hoje tendemos a ver a Ordem do 
Templo com os olhos da propaganda negativa feita 
contra ela pelos reis e pelo papado. No entanto, não era 
apenas uma ordem militar e econômica; tinha seus 
místicos e seus estudiosos que, seguramente, foram os 
primeiros responsáveis pelo chamado renascimento do 
século XII. 

— Um século glorioso para a f i losof ia. 
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— Exatamente!  Nesse período, Aristóteles e 
outros pensadores da Antigüidade foram traduzidos do 
árabe e introduzidos nas universidades européias e nos 
conventos. 

— Muito interessante! — exclamou Manoel, 
tomando João pelo braço e conduzindo-o para dentro da 
igreja onde se podia ouvir um excelente órgão. Depois 
vieram a saber que ali tocou Saint Saëns, o famoso 
compositor. Sentaram-se e admiraram o esti lo gótico 
flamejante ao som do que logo identif icaram como 
sendo a Tocata e fuga em dó maior de Bach. Foi 
impossível não ouvi-la até o último acorde. O organista 
era magníf ico. 

 
Dias mais tarde, em passeio pela Île de la Cité, 

onde Lutécia — o primeiro nome da cidade de Paris — 
foi fundada, caminharam até seu extremo, parte que 
poderíamos chamar de popa da ilha, caso 
imaginássemos que que ela fosse um galeão singrando o 
Sena. Além do entusiasmo diante da bela vista que dali  
se tem do Louvre, os dois amigos se emocionaram ao ler 
a placa indicativa de que naquele local — Ilhota dos 
Judeus, como se chamou no passado remoto — é que, 
em 1314, foram queimados vivos Jacques de Molay, 
grão-mestre dos templários, e muitos de seus 
companheiros.  

João e Manoel sentiam grande nostalgia da Ordem 
do Templo, embora não entendessem bem o porquê. 
Manoel não conhecia a fundo a história dela, como João 
mostrava saber. Entretanto, percebiam ambos um apelo 
profundo que brotava no mar de esquecimento da alma 
e que desejava aflorar como recordação. Infel izmente 
nem todas as memórias são permitidas e, juntos, 
f icaram sentindo aquele misto de solidariedade, 
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compaixão e revolta que a notícia da injustiça e da 
crueldade humanas, de qualquer tempo e local, desperta 
nas almas sensíveis. 



 

 

 

 

Bentto de Lima, Cidade da Terra, Rio de Janeiro, 2004. 

141 

 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
Dentre os muitos motivos misteriosos que o ser 

humano tem para maravi lhar-se consigo próprio, como 
espécie, encontra-se o sentimento de missão. Poucos 
exemplos são melhores do que o de Joana D’Arc que 
ouvia vozes a ditar-lhe atitudes inusitadas. O caso dela 
e o de tantos outros profetas constituem situações 
extremas e radicais de cisão entre a pessoa vivente, 
real, e a “voz” enigmática, muitas vezes coercitiva. Os 
casos mais suaves, disto que podemos denominar de 
constrangimento do destino, aparecem sob o rótulo de 
vocação. Todos esses sentimentos revelam a pessoa 
humana como âmbito da relação entre o que ela chama 
de si própria e o que ela percebe como uma entidade 
distinta, externa e superior. Existe ainda uma forma de 
comportamento submisso a fatores externos à pessoa 
humana, mais freqüente no mundo secular e materialista 
da modernidade, que tem sido denominado de 
consciência histórica. Esta obedece às injunções 
ideológicas e resulta, quase sempre, da coação 
sutilmente exercida pelo meio social do indivíduo no 
modo daquilo que se poderia chamar de “pol ícia de 
comportamento”. E existe, é claro, um degradé entre os 
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múltiplos patamares sociais que põem em prática essa 
coerção. 

João padecia de todas as três formas. De um lado, 
percebia mensagens que lhe falavam no interior de sua 
alma de um grande destino, de uma missão a ser 
cumprida. Da parte do grupo familiar, recebia pressão 
para tornar-se frade e concil iar as práticas mediúnicas 
com a piedade católica. E, por alguns grupos político-
teológicos, era impulsionado no caminho de uma 
teologia da l ibertação que, não apenas queria arregaçar 
as mangas e construir o reino de Deus na terra, a todo 
custo e pressa, mas romper com os interditos moralistas 
de uma tradição esclerosada. 

Manoel, por sua vez, tinha uma postura 
psicologicamente mais amadurecida e convivia com suas 
vozes interiores com a tranqüil idade de quem transita 
entre planos diferentes de uma mesma realidade ampla. 
Entendia sua vocação de maneira bem mais humilde e 
despretensiosa, pois seu intento era compreender o 
motivo pelo qual a realidade se fragmentava na 
experiência e se unif icava no intelecto. Sabia que para 
captar a essência do real precisava deixar-se inundar 
pelas emoções intensas. Sua preocupação era cognitiva 
e a de João, pol ítica. Manoel sempre pareceu mais 
l iberto do que João daquelas forças pol icialescas da 
ideologia. Bem podia ser uma conseqüência de sua 
história pessoal amarga e sempre ocultada da famíl ia, 
experiência que ele denominava de marginalidade 
saudável. 

Analisando suas opiniões, do ponto de vista 
doutrinário de um catolicismo tradicional, ambos podiam 
ser ditos heréticos, pois suas idéias não estavam em 
sintonia com o entendimento of icial da Igreja. Entre 
eles havia um patamar comum ao qual caberia a 
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expressão “tendência gnóstica”, de que tinham pouca, 
ou mesmo nenhuma, consciência. Isso porque esta se 
mostra quase intrínseca a toda modernidade. Na Idade 
Média teriam sido chamados de nicolaítas, por serem 
contra o celibato. João poderia ser considerado também 
um pelagiano, uma vez que acreditava que o reino de 
Deus poderia ser construído pelo homem, só com justiça 
social. Quanto à divergência herética de Manoel, ela 
decorria das idéias f i losóf icas de Lupasco, era mais 
sof isticada e problemática. Ele acreditava num intelecto 
único, numa só alma para toda a humanidade, quiçá 
para tudo que existe. 

Se aqui estas questões são tratadas a vôo de 
pássaro é porque qualquer tentativa de aprofundamento 
geraria um estudo sobre a história das heresias que 
seria inconveniente. Contudo, a referência a esses 
problemas decorre do fato de que o chamamento 
religioso e místico que tiveram desconsiderava a 
natureza profundamente rígida e disciplinada da 
instituição eclesiástica católica. 

 
A igreja de Saint Merri tornou-se, para João e 

Manoel, a paróquia que passaram a freqüentar. Seguindo 
provavelmente a tradição do santo intercessor das 
causas de libertação dos cativos, o trabalho pastoral 
dessa igreja no coração de Paris era dedicado ao 
acolhimento, sobretudo, de sul-americanos refugiados 
dos regimes ditatoriais. Vários padres estavam 
empenhados nesse meritório trabalho, mas o que mais 
cativou a ambos foi père Antoine cujo brilhantismo nas 
homilias deixava os f iéis entusiasmados e cuja abertura 
humana acolhia todo tipo de pessoa, sem distinção e 
sem rejeição. Na ocasião, tinha sido recém-lançado um 
f ilme sobre a vida de Jesus e o padre, em sua crítica, 
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foi categórico: “Não gostei muito do f i lme, porque o 
diretor não mostrou o relacionamento de Jesus com 
João, o discípulo amado.”   

Manoel e João f icaram excitados com a frase que, 
vinda da boca de um padre, era espantosa. Passaram 
horas discutindo se realmente père Antoine queria dizer 
que havia um relacionamente afetivo privilegiado entre 
Jesus e são João Evangelista. Um dia tomaram coragem 
e foram indagar ao sacerdote sobre o assunto. Ao 
ouvirem a explicitação da opinião dele, f icaram 
maravi lhados por encontrar alguém capaz de acolher a 
homossexualidade não apenas como aceitável, mas 
como um sentimento comparti lhado por Jesus. Isto fez 
com que também Manoel f icasse enamorado daquela 
Igreja que se ia revelando para eles como um coração 
materno e acolhedor. Na realidade, père Antoine não 
disse que Jesus fora amante de João, apenas fez 
referência a um afeto profundo e privilegiado, nada que 
ferisse a castidade do Cristo. Contudo, o que os rapazes 
compreenderam foi que, no seguimento de Jesus, havia 
lugar para homossexuais. 

 
A alguns quarteirões dessa paróquia especial, está 

situada a Prefeitura de Paris no belo palácio denominado 
de Hôtel de Vil le na praça de mesmo nome. Essa praça 
tem como curiosidade o fato de ter sido chamada no 
passado de la grève, local onde os desempregados se 
reuniam na Idade Média. Daí a expressão faire la grève 
(fazer a grève), para designar o ato de parar de 
trabalhar. É bem verdade que o sentido sofreu l igeira 
alteração, mas foi do nome desta praça que nasceu o 
termo “greve”. Atrás do Hôtel de Vil le se eleva uma 
graciosa igreja dedicada aos santos Gervásio e Protásio. 
Desde o século VI ali se cultuam estes mártires, mas a 
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antiga basíl ica sofreu modif icações e, hoje, ostenta uma 
fachada barroca, embora o interior conserve seus 
graciosos arcos góticos. 

Ao lado dos encontros em Saint Merri, os rapazes 
também passaram a ir a Saint Gervais. Essa igreja vivia 
um florescimento devocional e conventual sui-generis . 
Ela servia de capela a uma comunidade conventual 
recém-fundada que buscava uma aproximação 
ecumênica com a mística da ortodoxia russa, bem como, 
procurava viver um “deserto” eremítico no interior da 
metrópole, partindo do princípio de que a solidão 
humana nas grandes cidades pouco difere da solidão do 
ermitão no deserto. Tratava-se da comunidade dos 
monges citadinos. O grande modelo místico destes 
monges era o santo russo Seraf im de Sarov. 

A principal obrigação deles consistia em rezar as 
orações das horas l itúrgicas ao longo do dia e celebrar a 
eucaristia com adoração do Santíssimo Sacramento ao 
cair da noite. A l i turgia sempre comovia. Empregavam 
bastante incenso, faziam procissões ao redor da nave 
principal, a chamada circumambulatio, e, para a 
adoração sentava-se no chão atapetado, pois não havia 
bancos na igreja. 

Não tinha a animação política de Saint Merri, mas 
Manoel, talvez um pouco mais do que João, mergulhava 
a fundo na contemplação. De certo modo, as duas 
igrejas se complementavam. Se a pastoral de uma era, 
principalmente, social e política, a da outra mostrava-se 
mais psicológica e espiritual. Por um bom tempo 
freqüentaram-nas, cresceram na fé e foram se inserindo 
na vida eclesial. 

João ia contornando as espectativas de seus pais, 
escrevendo sobre suas novas experiências e sobre a 
possibi l idade de permanecer em Paris. Decerto não 
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constituía uma tarefa fácil , a de acalmar seus pais, mas 
ele com tato e carinho adiava constantemente o projeto 
conventual em Assis. 

Manoel, enquanto isto, divulgava suas esculturas, 
com a ajuda da amiga Ceres Franco que conseguiu abrir-
lhe as portas do Salão do Outono no Grand Palais e, 
calmamente, a crít ica foi surgindo com elogios e 
admiração. O projeto acadêmico foi mais tumultuado. O 
professor que o recebeu gostou muito de seu escrito e 
quis publicá-lo numa certa editora. Entretanto, parece 
que, por motivos estritamente editoriais, queria editar 
apenas parte de seu trabalho. Manoel não viu essa idéia 
com bons olhos e num arroubo de arrogância, desistiu 
da publicação em Paris. Mais tarde, veio a arrepender-
se, mas naquele momento, o texto parecia uma parte de 
sua alma e retalhá-lo seria por demais doloroso. Anos 
depois, no Brasil , a obra foi publicada integralmente, 
mas a oportunidade da divulgação, que uma primeira 
edição na Europa haveria de proporcionar, estava para 
sempre perdida. 
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A estadia de João e de Manoel em Paris transcorria 

tranqüila e aos olhares superf iciais poderia parecer 
normalmente mundana, com sua vida social bem 
inserida num círculo seleto de conhecidos do meio 
artístico e intelectual. Entretanto, eles também viviam 
uma efervescente experiência interior e sua vida 
espiritual cristã assumia um signif icado cada vez mais 
visceral. Muitos sacerdotes foram importantes nesse 
processo de maturação vocacional, dentre os quais o 
historiador jesuíta Michel de Certeau. No entanto, quem 
representou para eles um excelente diretor de alma e 
soube guiá-los num entendimento passo a passo mais 
i luminado sobre o sentido profundo da opção 
fundamental do seguimento de Cristo, foi o père 
Antoine.  

Contudo, há que se notar a diferença entre o 
sentido da vocação de João e o apelo que Manoel 
percebia. João reforçava seu chamado pela atuação 
pol ít ica e social; enquanto Manoel atendia o impulso em 
direção do lado metafísico e psicológico da religião. 
Parece oportuno transcrever aqui trechos — escritos 
talvez antes mesmo do reencontro com João, mas 
possivelmente nunca enviados — do rascunho de uma 
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carta de Manoel a seu primo, padrinho e bispo católico, 
na qual abre seu coração sobre o tema vocacional. 

“Ah! Meu padrinho, estou lhe contando como O 
sinto real e onipresente. Neguei sempre o sacerdócio. 
Sim, não cheguei a Ele pelo caminho do catecismo 
dogmático. Encontrei-O, buscando negá-lO, mas sempre 
à procura de resposta. Eu O vi aparecer sempre como 
Unicidade – resposta a todas as questões. Afastei-me, 
contudo, dos ritos e práticas católicas, questionei 
violentamente o formalismo, o aspecto intitucional e as 
contradições da Igreja; violei e blasfemei. E isso eu lhe 
confesso com humildade, sem esperança de ser 
perdoado, porque não há em mim ainda uma certeza de 
arrependimento. 

“Desde os 13 anos comecei a procurar respostas 
em outros credos. Busquei no ioga, no budismo, na 
religião egípcia, nas crenças ocultistas, no espiritismo 
kardecista e na umbanda. Procurei na psicanál ise, na 
anti-psiquiatria, na física, na f i losof ia. Estudei as 
religiões primitivas e fascinei-me pela história das 
religiões. Meu ecumenismo despertou de dentro para 
fora. Aprendi a não julgar e a respeitar todas as 
crenças. Há muitas maneiras de culto e de sistemas de 
crença n’Ele — e isto é universal. As diferenças culturais 
são meras funções antropológicas — cada cultura tem 
sua maneira peculiar e há que se respeitar sempre isto. 
(...)  Enquanto a Igreja ia vivendo suas transformações 
com o Concíl io e os sínodos e processando uma enorme 
abertura teológica, eu me fui deixando converter por 
crença após crença, até crer em todas, por sua essência 
comum. Houve tempo de grande tumulto de minha alma 
e ainda, às vezes, há. Mas gradativamente fui meditando 
sobre os sacramentos e sua essência profunda, seu 
signif icado maior. Foi, então, que voltei a compreender, 
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ou melhor, que verdadeiramente comecei a compreender 
o cristianismo. Em minhas meditações redescobri o 
signif icado da palavra Ekklesia. (...) 

“O mundo profano carece de sentido para mim, 
minha vida dedicada à gratif icação exclusiva de meu ego 
é desprovida de signif icado e está longe de me parecer 
um objetivo dignif icante. Anseio uma realização 
espiritual mais profunda, uma aproximação maior com 
Ele. Os diversos caminhos que tri lhei sempre me 
pareceram estranhos a mim. E isso mais tarde 
compreendi que era por causa de serem expressões de 
uma cultura que não aquela na qual cresci. Tenho 
sentido, ultimamente, um apelo de minha alma pelo 
caminho da fé cristã-catól ica. Não se trata de uma 
simples volta às missas dominicais ou à conf issão com o 
padre-vigário do bairro. Minha sede é de trabalhar 
minha alma e meu intelecto para uma fusão em Cristo. 
Para que eu possa dizer, como Paulo — eu já não vivo, é 
o Cristo quem vive em mim. Para que, como bem 
colocou Dietrich Bonhoeffer, eu encontre, 
def initivamente, a suma resposta para a pergunta: 
Quem?” 

Infelizmente, não existe documento escrito por João 
sobre seus sentimentos de vocacionado que fosse tão 
explícito como o deixado por Manoel. Esse fragmento de 
carta não traz uma data precisa, mas, com certeza, 
expressa os sentimentos ainda um pouco tumultuados 
quanto à natureza de sua vocação. Talvez ele próprio se 
tenha dado conta disso e nunca tenha enviado a carta. 
O fato é que, nos anos em que viveu em Paris em 
companhia de seu amigo, as idéias sobre um 
chamamento religioso foram f icando mais claras. 

Numa das comemorações da Semana Santa, em 
Saint Merri, Manoel teve uma experiência espir itual 
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marcante. Foi na Sexta-feira, na vigíl ia noite adentro, 
enquanto transcorria a adoração da Santa Cruz. A nave 
principal da igreja permanecia escura, i luminada apenas 
por velas que cercavam o cruzeiro construído pelos 
paroquianos para a cerimônia. Reinava silêncio e 
respeito. Diante da cruz, ajoelhados ou sentados no 
chão, alguns f iéis adoravam o Lenho. Alguns se 
revezavam, iam até a sacristia tomar água, café ou 
comer umas bolachas. Manoel se deixou f icar ali num 
canto, mergulhando no insondável mistério do sacrifício 
pascal. Misturou suas dores passadas com os 
padecimentos de Jesus, comparou-as e achou-se 
mesquinho. Examinou sua consciência em detalhe, 
meditou sobre sua relação afetuosa e tão gratif icante 
com seu amigo e agradeceu aos céus. Sabia-se pecador, 
é claro, por toda a imperfeição de sua natureza, mas 
não por causa de sua relação amorosa. Père  Antoine os 
havia instruído quanto a isto, ensinando que a castidade 
consistia na expressão de amor e que o sexo, quando 
exprime a ternura e a f idelidade fraterna, não viola a 
castidade. 

A certo ponto, a cruz começou a refletir uma luz 
quase própria e o sopro de uma brisa amena pareceu 
emanar dela e Manoel se lembrou da experiência no 
túmulo de João XXIII em Roma. O luminosidade da cruz 
passou a fulgurar como reflexo de um cristal com 
cinti lações em faíscas de cores diversas. Manoel perdeu-
se dentro daquela luz e sentiu lágrimas rolarem pelo 
rosto de modo suave. A consciência de si evanesceu-se 
e tudo que percebia a sua volta era um orvalho luminoso 
que pousava, como diamantes, sobre todas as coisas. 
Ele se dissolveu nessa experiência atemporal até que 
João veio carinhosamente chamá-lo, pois o dia já iria 
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raiar e os metrôs começavam a rodar e deviam voltar 
para casa. 

Não contou ao amigo o que sentira, era 
inenarrável. Mas sua alma estava restaurada de todas as 
amarguras e seu destino totalmente comprometido com 
aquele entendimento do mistério da Cruz. Compreendia 
agora a expressão evangélica “banhado no sangue do 
cordeiro”.  

Na noite seguinte, a l i turgia da ressurreição 
reassegurou essa experiência pessoal de Manoel quando 
père Antoine entrou na nave gótica com o Cír io Pascal e, 
por três vezes, a pleno pulmão, com sua voz de baixo, 
modulou a invocação: “Lumen Christi!”, “Lumen Christi!”,  
“Lumen Christi!” 
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Tempo f luiu e, em 1981, Manoel recebeu uma 

bolsa de pesquisa l ivre por seis meses no Ecumenical 
Institute of Tantur em Jerusalém. Tratava-se de uma 
instituição de estudos teológicos f inanciada pela Notre 
Dame University dos Estados Unidos. Ele viajou para 
Israel em setembro; um mês depois, João foi a seu 
encontro. Essa temporada constituiu, sem sombra de 
dúvidas, uma rica experiência para ambos. A situação 
pol ít ica, na época, era tensa, embora houvesse mais 
esperança de paz do que atualmente.  

Deixando a velha Jerusalém pela Porta de Jafa e 
seguindo a estrada para Belém, chega-se a uma antiga 
construção cujas fundações remontam ao século VI, que 
é o Convento de Santo Elias. Desta curva da estrada se 
tem uma última visão de Jerusalém e uma primeira de 
Belém. A cem ou 200 metros adiante está Tantur, uma 
col ina, no entroncamento da estrada com o desvio que 
segue para Gilo, um assentamento judeu. No alto do 
morrote, ergue-se a moderna construção de dois 
pavimentos, que guarda como porta de entrada a seus 
jardins um belo arco gótico, datado do tempo em que o 
edifício pertencia à Ordem de Malta. Os flancos são 
todos plantados de oliveiras e o panorama que se 
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descortina é magníf ico. Avista-se o casario de Belém, de 
Beit Sahour, de Beit Jala; mais ao longe, à direita, o 
Heródio e bem na linha do horizonte as montanhas da 
Jordânia. Quando o dia é claro, pode-se distinguir uns 
traços azulados do mar Morto. 

O Instituto Ecumênico foi criado graças a um 
desejo de Paulo VI e se dedica ao estudo teológico num 
viés de diálogo com as várias denominações cristãs que 
existem na Terra Santa. Com efeito, a primeira grande 
descoberta que um cristão faz em Jerusalém é que sua 
venerada cidade também é sagrada para judeus e 
muçulmanos e que há dezenas de maneiras de professar 
o cristianismo.  

Manoel gostava de ir às quintas-feiras bem cedo 
para a igreja do Santo Sepulcro. A arquitetura do templo 
é o resultado de inúmeras edif icações e destruições. O 
espaço atual é uma fração do que já foi a grande 
basíl ica construída por Constantino. Sob um mesmo 
telhado há partes divididas entre diversas 
denominações: uma capela dos católicos, uma dos 
ortodoxos, outra dos armênios etc. No que se pode 
chamar de cobertura, há um pequeno monastério copta. 
Dentro do templo, o que resta do Calvário f ica num 
plano pouco acima, que se alcança por uma escadaria. 
Lá existem alguns altares. À direita está o suposto local 
da cruz e, no centro, um busto de Nossa Senhora das 
Dores demarca o lugar da pietà. 

Manoel encontrou nesse local seu ponto de oração, 
talvez porque a imagem de Nossa Senhora lhe 
recordasse a que havia na igreja matriz de sua infância. 
Era lá que se punha a meditar e a contemplar os 
mistérios acerca da vida de Jesus. Como ia pela manhã 
bem cedo, o movimento era calmo e podia usufruir de 
certa paz no ambiente. Noutras horas e noutros dias, a 
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lufa-lufa de peregrinos de tantas culturas deixava-o 
atordoado. A rocha, onde fora escavado o túmulo de 
Jesus, tinha sido detonada pela marreta de muçulmanos 
do século VII e o que resta no lugar, determinado como 
sendo do Santo Sepulcro, é uma pequena capelinha 
construída no século XIX, onde não cabe uma dúzia de 
f iéis. É praticamente impossível rezar ou meditar ali  
dentro, devido à f i la de visitantes. 

Na sexta-feira, a Jerusalém antiga, que pode ser 
contida por um círculo de um quilômetro de diâmetro, 
f ica muito agitada, porque é dia de oração para os 
islâmicos e muitos acorrem à mesquita de Omar, que se 
ergue onde fora o templo judeu reconstruído por 
Herodes. No sábado, os judeus das muitas correntes vão 
até o muro das Lamentações rezar. Bem mais do que 
uma cidade, Jerusalém constitui uma experiência 
marcante da diversidade religiosa e dos problemas que 
isso acarreta. Curiosamente, o fato de todos esses 
grupos considerarem a cidade como sagrada não os une, 
ao contrário, os divide.  

É fácil para o peregrino desligar-se do sentido 
místico e se perder no exotismo da cidade velha com 
seus bazares, cores e odores. João e Manoel gostavam 
de caminhar pelas ruelas como quem se perde e se 
acha, mas principalmente tinham grande prazer em 
freqüentar um local perto da igreja, onde sentavam para 
fumar o narguilé e tomar café feito à moda turca. Ali  
conversavam com outros fregueses e provavam um 
pouco do cotidiano que, provavelmente, se repetia ao 
longo dos séculos. Era uma forma de pertencer à cidade, 
como quem sempre esteve al i. 

Para eles a experiência com Jerusalém era instável 
e ambivalente. Em parte consistia numa marcante 
vivência que atravessava o tempo e os colocava em 
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intimidade com as raízes milenares ali cravadas. Por 
outro lado, eles sentiam certa rejeição instigada por 
aquela mesma real idade que os empurrava para fora de 
seus mistérios, arrolando-os como meros turistas. 
Seguramente não há lugar que se iguale a El Quds (a 
Sagrada), como chamam os árabes à cidade. Não se 
trata de um mero sítio arqueológico. Ela está viva e 
pulsante, praticamente unida ao mundo todo pelos 
bilhões de humanos cujas crenças se imbricam naquelas 
pedras milenares. 

A estadia em Israel permitiu a João e a Manoel 
visitarem incontáveis lugares bíblicos e terem uma nova 
sensação dos evangelhos, agora, l idos em seu contexto 
geográf ico.  

Contudo, existia uma diferença no modo como 
ambos experimentavam a Terra Santa. João andava com 
os franciscanos, ampliando seus contatos com a Ordem 
e aprofundando um contato com a difíci l pastoral por 
eles praticada. De um lado, preocupam-se em acolher os 
peregrinos e acompanhá-los aos lugares marcantes da 
vida de Jesus. Por outro, tentam apoiar os cristãos 
árabes da Palestina. Desde a criação do estado de 
Israel, em 1948, a população cristã daqueles territórios 
foi diminuindo, pressionada por judeus e por 
muçulmanos. Não se tratava exatamente de uma 
sistemática repressão ou discriminação de direitos, mas 
sim da colocação de dif iculdades, a cada dia mais 
explícitas, na obtenção dos postos de trabalho.  

Manoel se dedicava à pesquisa nas excelentes 
bibliotecas e no acompanhamento de vários cursos, 
inclusive na Escola Bíblica de Jerusalém, que lhe 
proporcionou acompanhar uma excursão ao Egito. 
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A viagem ao Egito foi uma verdadeira aventura. O 

grupo de cerca de vinte pessoas partiu de Jerusalém de 
ônibus e se dirigiu à fronteira, reaberta havia 
relativamente pouco tempo, mas ainda bastante 
guarnecida por tropas e guardada por inexpugnáveis 
barreiras de arames farpados, cercas elétricas e sabe-se 
mais o quê. Lá os membros da excursão viveram uma 
inusitada experiência, quase surreal ista. Na ocasião, 
existia o posto israelense, separado por uma faixa 
desmil itarizada de cerca de um quilômetro do posto 
egípcio também altamente guarnecido. Após carimbarem 
os vistos de saída do território de Israel, tiveram de 
seguir a pé por esta faixa até a entrada egípcia. Qual 
não foi a surpresa deles ao constatar que a alfândega 
egípcia se recusava a deixá-los entrar, apesar dos vistos 
devidamente autorizados pela embaixada em Tel-Aviv. O 
argumento era de que o tal grupo não constituía uma 
excursão, pois não tinha contratado uma agência de 
viagem. Era verdade. Com o f ito de economizarem ao 
máximo, os alunos da Escola Bíblica tinham decidido ir 
juntos, em ônibus comuns, pensando que da fronteira 
seguiriam sem problema, em outros veículos, até o 
Cairo. O impasse burocrático estava criado e, por quase 
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doze horas, f icaram largados na terra de ninguém, sem 
conseguir entrar no Egito e sem poder retornar a Israel. 
Depois de muita conversa e com a distribuição de 
generoso baksheesh — ou seja, a gorjeta institucional 
do mundo árabe —, conseguiram alugar, por telefone, 
um ônibus do Cairo que os veio apanhar na fronteira. A 
viagem de seis horas durou 24. 

No Cairo, o grupo hospedou-se num colégio de 
freiras católicas e deram início às visitas. Não há dúvida 
de que se trata de um país envolto numa magia própria 
que tange as dimensões mais arcaicas do homem 
ocidental. Além de capital do Egito, o Cairo é também a 
capital da África. Lá o moderno convive com o arcaico e 
o trânsito é uma expressão do caos. Aos poucos se vai 
descobrindo que existem inúmeros Egitos: há o das 
ruínas arqueológicas do tempo dos faraós e o copta, que 
revela o primeiro país cristianizado; existe ainda o 
islâmico antigo, que se espalha ao longo dos séculos, 
glorif icado em monumentos magníf icos, e o moderno, 
poluído e confuso, que busca af irmar-se num universo 
tumultuado de tensões entre o tradicional 
fundamentalista e as rotas i luminadas do futuro. 

Não é o caso de relembrar aqui todos os pontos 
turísticos vis itados. Alguns foram agradáveis e outros, 
pesados. A visita ao interior da Grande Pirâmide de 
Gizé, a do faraó Quéops, constituiu para ambos uma 
experiência claustrofóbica. João teve uma crise de asma 
e Manoel suou fr io até saírem de lá. Em conversa, 
ambos concordaram que as ruínas egípcias foram a 
experiência mais marcante que tiveram com a 
arqueologia. Em Saquara, visitaram o Serapeum , 
enormes subterrâneos, onde eram sepultados, em 
gigantescos sarcófagos de pedra, os divinizados bois-
apis, depois de mumif icados — outro lugar 
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claustrofóbico. Em Meidum às portas da pirâmide 
rombóide, Manoel viu algo brilhante nas areias, abaixou-
se e apanhou um pequenino escaravelho em vidro verde. 
Já em Luxor, diante do templo funerário de Hatchepsut, 
o mesmo aconteceu, só que desta vez encontrou um 
pequeno olho de pedra que se encaixava em alguma 
estátua. Tinham parado ali a caminho do Vale do Reis, 
mas Manoel sentiu-se muito mal, acusando súbita queda 
de pressão, e João resolveu que seria melhor retornar 
ao outro lado do Nilo, aonde estavam hospedados. 

No Cairo, havia se juntado ao grupo um ilustre 
estudioso francês, o padre Henri Gazelles que serviu de 
guia especializado. Aquela turma de alunos da Escola 
Bíbl ica era composta por tipos culturalmente muito 
arrogantes, que olhavam os dois, que não faziam parte 
do corpo discente regular, com certo esnobismo. 
Entretanto, houve uma oportunidade de revanche diante 
dessa atitude. Foi em Abu-Simbel, onde existem dois 
templos construídos por Ramsés II, para si próprio e 
para sua esposa a rainha Nefertari. Dentro do templo da 
rainha, o estudioso francês pontif icou que ali não havia 
o nome da esposa real. Manoel, com f ingida modéstia, 
disse: “Perdoe-me, professor, mas veja aquele cartucho 
ali . Parece-me ler o nome de Nefertari.” 

Af inal, as aulas sobre o Egito faraônico que tinha 
recebido, na adolescência, do prof. Armando Schnoor, no 
Rio de Janeiro, ainda estavam presentes. Na verdade, 
não sabia ler os hierogl ifos, apenas uma meia dúzia de 
nomes de faraós e de algumas rainhas. Calhou de ser 
aquele cartucho um deles. Os membros do grupo 
olharam para ele com espanto, depois se voltaram para 
o francês — que acertou os óculos para ver melhor — e 
esperaram um parecer. O velho professor foi humilde: “O 
senhor tem razão, ali está o nome da rainha.”  Os 
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esnobes biblistas assumiram ar incrédulo, mas Manoel 
cresceu de prestígio junto ao prof. Gazelles. A mesma 
cena se repetiu em Carnac diante de um obel isco que foi 
atribuído a Ramsés I ou II. Manoel chegou ao professor 
e murmurou:  “Professor, desculpe-me, mas acho que 
naquele cartucho está escrito o nome de Hapchetsut. 
Leia só, Maat-Ka-Ra, que era outro nome dela.”  Desta 
feita Gazel les foi menos humilde e mais seco: “Tem 
razão!”  João se divertia com estes incidentes e, junto 
com Manoel, ria da soberba intelectual destronada pelo 
amigo bem informado. 

Percorreram o Egito, do Mediterrâneo até as 
fronteiras do Sudão, no marco do trópico de Câncer. De 
retorno ao Norte, depois de visitarem o templo de 
Abidos, o ônibus do grupo seguiu estrada e, pouco 
adiante, sofreu um ataque de pedradas por um bando 
hostil a estrangeiros. O vidro do ônibus se partiu e foi 
preciso trocar de veículo e tomar mais precaução.  

De volta ao Cairo, os dois rapazes tiraram dois 
dias de descanso do grupo e foram divertir-se na cidade. 
Andaram pelo mercado e f izeram várias compras. 
Depois, quiseram ir jantar no f ino restaurante do Hilton 
Hotel, mas não conseguiram, foram barrados. Não 
trajavam roupas adequadas. Estavam de jeans e 
camisetas. Voltaram para o hotel em que haviam tomado 
um apartamento e resolveram vestir as roupas árabes 
que tinham comprado à tarde. Na opinião recíproca, 
f icaram lindos. E saíram de volta para o rico Hotel. Ao 
cruzarem a porta os guardas se perf i laram e 
apresentaram armas. Ambos saudaram com o gesto 
típico, tocando o coração, a testa e elevando a mão aos 
céus: salamalekhum!  Entraram decididos a jantar no 
belo salão e a saborear bons pratos internacionais. Mas 
ao subir as escadas, pararam e confabularam. E quando 
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o maître viesse e falasse árabe com eles?  Não iriam 
fazer um papelão?  Deram as costas e acabaram 
jantando kibe , humus tahine e falafel num café de 
turista perto dali . 

Depois de três semanas excursionando pelo 
curioso Egito, retornaram a Jerusalém, enriquecidos por 
aquele mergulho no passado arcaico da civil ização.  

 
Já próximos de terminar a estadia em Israel e de 

retornar a Paris, foram convidados para uma festa 
religiosa ortodoxa muito importante. Era a comemoração 
da festa de são Sabas em sua laura no meio do deserto 
da Judéia. Chamavam-se lauras as cavernas de 
anacoretas próximas umas das outras, onde germinou o 
monaquismo na Palestina nos primeiros séculos do 
cristianismo. Naquele tempo, os eremitas escolheram 
viver nos wadis . Este termo designa os leitos secos dos 
estreitos cânions pelos quais, em tempos de chuva, 
passa a aluvião do deserto, na íngreme busca das águas 
fechadas do mar Morto. Trata-se de um monastério de 
estrita observância, sendo proibida a entrada de 
mulheres e algumas comodidades modernas como luz 
elétrica, telefone etc. É uma laura de rica tradição, onde 
viveram incontáveis mestres da mística e da ortodoxia 
cristãs, como são João Damasceno. Depois de 1965, o 
corpo de Mar Saba (são Sabas), que jazia em Veneza, 
foi devolvido a sua casa num gesto de boa vontade do 
papa João XXIII. Isto reacendeu a devoção e a 
comemoração do místico.  

A festa começou ao cair da noite e terminou com o 
raiar do dia. A bela igreja bizantina estava i luminada por 
centenas de lamparinas. O imenso lustre, que pendia no 
centro da nave, foi balançado por um diácono, de 
maneira que o reflexo das chamas se salpicava pelo 
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chão e pelas paredes. Os cânticos gregos e o incenso 
abundante completavam o clima sobrenatural em que as 
almas dos f iéis mergulharam noite adentro. Foi feita a 
leitura completa da vida do Santo e, depois, o Patriarca 
Ortodoxo de Jerusalém presidiu uma longa missa em que 
pronunciou uma inflamada homilia. Foi uma experiência 
fabulosa de devoção e tradição. Manoel sentiu-se 
atraído por aquele clima e fantasiou uma vida ali  
naquele ermo e sossego, dedicada à contemplação, à 
íntima comunhão com Deus. João, em meio da 
madrugada, acompanhou o clero ordodoxo no repasto da 
ceia, onde não estavam proibidos nem o vinho nem o 
uísque. 
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40 
 
 
 
 
 
Retornaram à casa em Paris. Cada qual trazia na 

bagagem um diferente lote de recordações e uma gama 
de experiências peculiares. João, particularmente, cada 
vez mais pol ít ico, sentia-se atraído pela pastoral 
mili tante da libertação. Parecia que a missão de inserir a 
mediunidade na Igreja ia dando lugar à intenção de 
combinar os ideais cristãos com a ideologia socialista. 
Na real idade, tinha tomado conhecimento de que a 
inserção de um certo mediunismo já começava a ocorrer 
na Igreja sob a denominação do nascente Movimento 
Carismático. A influência do pentecostalismo protestante 
dentro do catolicismo atraía um número cada vez maior 
de f iéis que buscavam a experiência de uma intimidade 
com o Espír ito. João freqüentou um destes grupos de 
orações e acabou por constatar que havia uma 
divergência entre as prioridades carismáticas e aquelas 
da teologia da libertação. O movimento pentecostal 
católico estava voltado para as experiências psicológicas 
e emocionais com o sagrado, ao passo que a pastoral da 
l ibertação se concentrava na organização social da luta 
contra o capitalismo, cada vez mais demonizado por 
seus teólogos. Durante estes anos distante de seus pais 
e afastado das práticas mediúnicas, João sofria menor 
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influência do apelo psicológico e procurava cada vez 
mais se l igar à mili tância da Igreja. 

Manoel, por seu lado, mergulhava nas questões 
teológicas de tradição metafísica e se debatia entre a 
influência do pensamento de Lupasco, que conduzia à 
heresia averroísta do intelecto único, e a doutrina 
tomista dos muitos intelectos. Além deste ponto, 
agoniava-o também o choque entre a crença num Jesus 
Cristo histórico e naquele mítico, herdeiro de Atis. 
Depois de tanta leitura sobre a história das religiões, 
parecia difíci l negar a convergência de vários pontos das 
narrativas de diversos semideuses e certas crenças 
cristãs sobre Jesus. Esta tensão f i losóf ica e teológica 
durou anos e só começou a encaminhar-se para uma 
solução, quando Manoel passou a entender que a 
abordagem do cristianismo só teria sentido se 
decorresse da dimensão afetiva e emocional do crente. 
Antes disso, ele professava o credo católico, 
resguardado por uma hermenêutica toda peculiar, que 
fazia com que o Cristo fosse uma necessidade f i losóf ica, 
bem antes de ser um gesto gracioso da divindade. Foi 
preciso que o tempo se encarregasse de desbastar a 
crosta do pensamento metafísico e deixasse brilhar a 
percepção emocional da saga salvíf ica do cristianismo. 
Aos poucos, destronou-se a necessidade cósmica de 
vínculo entre o Criador e a criação — e começou a ser 
exaltado aquele que se sacrif ica por amor. Assim, 
gradualmente, os erros heréticos de Manoel acabaram 
sendo substituídos pela doutrina tradicional e ortodoxa, 
que privilegia Jesus Cristo como Filho amadíssimo do 
Deus-Pai, a Este unido pelo singularíssimo ato de amor 
que é o Espírito Santo. 

A racional idade exigente com que Manoel 
elaborava suas hipóteses e assimilava seus estudos veio 
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a dar espaço para a real idade do mistério implantado no 
universo das realidades afetivas. Já não era preciso que 
todas as certezas se combinassem em harmonia. Uma 
nova instância irrompeu na vida dele deixando que as 
estranhezas se incrustassem no grande sentido do amor. 
Já não se tratava do amor humano que experimentava 
por João, mas de nova qualidade de amor que 
transcende os afetos da carne e participa da dimensão 
cósmica. Era como se ambos vivessem uma 
transmutação do afeto que os unia. O amor que os 
atraíra não só serviu de catapulta para sentimentos mais 
ref inados, como de matéria-prima afetiva que os tornava 
desejosos de participar cada vez mais profundamente 
nos mistérios de Cristo. 

Ao longo de quase sete anos, suas histórias de 
vida foram adquirindo novos signif icados. Todos os 
eventos traumatizantes do passado e também as 
agradáveis lembranças serviam agora de argamassa para 
alicerçar os ímpetos vocacionais. No entanto, a 
realização de suas vocações constituía um sério 
problema. Tratava-se de pessoas amadurecidas e estas 
chamadas vocações adultas sempre foram olhadas pelos 
membros do clero de modo reticente. Além disso, eram 
ambos razoavelmente abastados para não precisarem da 
Instituição; bem poderiam sobreviver sem ela. Isto 
constituía uma diferença substancial frente à maior 
parte do clero, cuja origem se enraíza em classes 
socialmente mais desprovidas e para quem a Igreja 
signif ica uma forma de ascensão econômica e social. 
Somava-se ainda o problema de discernir mais 
profundamente sobre a natureza da vocação. No Brasi l, 
João se deixara levar pela pastoral dos frades 
franciscanos e quase se junta à Ordem deles. Para 
Manoel a hipótese da vocação surgiu na França, em 
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parte calcada na teologia generosa de père Antoine e, 
noutro extremo, na mística contemplativa dos Monges 
Citadinos de São Gervais. De um lado, o encantava a 
vida de padre secular e de outro, a dedicação monacal.  

Assim era preciso esclarecer para si próprios a 
natureza de suas incl inações. Aquilo que eles 
acreditavam ser um chamamento do Cristo era 
necessariamente um apelo para a vida clerical ou, 
meramente, uma chamada peculiar a todo cristão 
convertido?  Era disto que se tratava: de conversão. O 
fato de terem origem famil iar católica havia sofrido uma 
interrupção pelas muitas buscas realizadas em outras 
crenças. Desse modo, o que experimentavam — João, 
desde um pouco antes, e Manoel, depois da chegada a 
Paris — constituía o ímpeto transf igurante da conversão 
cristã. Como viviam de modo diverso da vida que tinham 
levado... fazia bem mais de uma década!  O desvair io 
das drogas e de uma sexualidade insaciável dava lugar 
agora à sobriedade — exceto por um ou outro copo de 
vinho a mais — e a uma sexualidade terna, expressão de 
uma amizade profunda e de um companheirismo 
incondicional.  

As pressões familiares dos delírios sincréticos dos 
pais de João há muito tinham cessado, talvez 
convencidos de que, no cômputo geral, o que vibrava 
como importante em seus corações paternos era a 
felicidade do f i lho. Sem dúvida alguma, João gozava de 
uma paz e de uma alegria como nunca antes — devia 
meditar o velho casal. Por motivos de foro muito íntimo, 
eles nunca forçaram qualquer retorno de João ao Brasil.  
A família de Manoel também se alegrou com a vida feliz 
que o f i lho demonstrava levar. A discussão dos impulsos 
vocacionais,  Manoel guardava com zelo em seu coração. 
Com efeito, eles deixaram seu país como emigrantes e 
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não olharam para trás, embora sentissem saudades de 
pessoas, detalhes culturais e lugares brasileiros.  

Os dois amigos tinham construído uma família  
própria bastante original: João, Manoel e Jesus Cristo 
que permeava a relação de ambos como anseio cioso de 
sentido espiritual profundo. E aqueles tipos que 
atravessavam suas mentes como reencarnações do 
passado vieram a adquirir um signif icado especial.  
Representavam agora, para ambos, uma experiência 
psíquica da comunhão em Cristo. A divindade quando 
desperta na alma traz consigo uma contemporaneidade 
nova que unif ica todos os tempos numa mesma 
sensação de eternidade. De igual forma, todos os irmãos 
em Cristo são incorporados no psiquismo do místico 
cristão que pode, por esta causa, comungar com os 
santos na participação da essência comum. Todos os que 
se fundem no Jesus Uno não perdem suas 
individualidades, mas f icam acrescidos da graça que O 
torna tudo em todas as coisas. Tal é o Reino. 
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41 
 
 
 
 
 
Ao longo destes anos em Paris, João e Manoel 

freqüentaram conferências diversas e diferentes cursos 
l ivres, inclusive alguns de Teologia no Institut 
Catholique . Assim sendo, seu círculo social se ampliava, 
incluindo, cada vez mais, católicos de variadas 
tendências teológicas, inclusive vários padres operários. 

Certo dia, João disse a Manoel: 
— Eu tinha vontade de ter uma experiência 

proletária. O destino foi generoso comigo e nunca 
precisei ganhar a vida como a maioria das pessoas... 

— Mas nunca será uma experiência autêntica. Se 
você arranjar trabalho em fábrica, terá a experiência do 
esforço, do cansaço, dos horários, mesmo assim faltará 
a experiência da insegurança e haverá incerteza quanto 
à duração de seu emprego e quanto às contas a pagar. 

— É verdade, seria uma experiência parcial, mas 
acredito que acrescentaria uma perspectiva mais real ista 
da vida dos trabalhadores. 

— E como é que você arrumaria esse emprego?  
— Père Antoine conhece alguns padres que 

estudam em Roma e que durante o verão viajam à 
Alemanha para trabalhar em fábricas. Se não me 
engano, ele disse que, neste ano, vão trabalhar na 
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Daimler-Benz, que fabrica os automóveis Mercedes. 
Geralmente são padres do Terceiro Mundo que 
aproveitam as férias longas para ganhar algum dinheiro 
com este trabalho. Antoine me disse que poderia 
contatá-los e nos colocar nesse projeto. O que é que 
você acha? 

— Não tenho o mesmo entusiasmo seu pela idéia, 
mas longe de você é que eu não vou f icar!   

Combinaram, então, que no próximo verão iriam 
viver uma experiência operária na Alemanha.  

 
Com efeito, depois das provas escolares de junho, 

cerca de uma centena de padres e alguns poucos 
seminaristas — em sua maioria da América Latina e, em 
menor número, da África e da Ásia — partiam para o 
trabalho na fábrica da Daimler-Benz. Essa grande 
indústria f ica próxima de Stuttgart, que constitui 
importante pólo industrial do sul da Alemanha. A 
enorme área da usina faz l imite com diversos 
municípios, dentre os quais se destacam Sindelf ingen e 
Boeblingen, onde a maioria desses estrangeiros-
estudantes se alojava. João e Manoel f icaram em 
Boeblingen, decl inaram da hospedagem em casas de 
família para não ser necessária uma separação e se 
alojaram num hotel pequeno e barato, mas limpo e 
confortável. Podiam ir a pé para a fábrica, mas por 
causa do frio na madrugada, quando trabalhavam no 
turno da manhã, tomavam ônibus. Muitos iam de 
bicicleta emprestada por paroquianos que sentiam 
prazer em ajudar o clero latino-americano. Era o meio 
de transporte mais em conta na região. 

O trabalho na fábrica foi realmente uma 
experiência rica para ambos. Lá conviveram com 
imigrantes de inúmeros países, sobretudo de Portugal, 
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Espanha, Grécia, da antiga Iugoslávia, da Turquia e da 
Itália. Nenhuma dif iculdade houve com relação ao 
idioma. Estava sempre por perto algum gentil português 
ou um falante e bem-humorado italiano com o qual eles 
se comunicavam facilmente. No contato com os escalões 
mais elevados da administração, o inglês era fluente. O 
trabalho na cadeia de produção, na catena como todos 
chamavam, era repetitivo e dispensava o preparo 
intelectual que tinham. Manoel foi designado para uma 
função que antecedia à pintura das carrocerias por 
robôs. João f icou trabalhando alguns metros antes, 
colocando forros para os tapetes. Era um serviço 
inteiramente braçal. Contudo, a indústria pagava um 
alto salário, permitindo que, em três meses, ou seja, o 
período mais longo de trabalho que era autorizado aos 
estudantes estrangeiros, eles conseguissem guardar 
quase quatro mil dólares, o que ajudava muito sua 
manutenção durante os meses de estudo em Roma.  

João e Manoel quiseram ocultar ao máximo a boa 
condição f inanceira que tinham, passando por 
estudantes em Paris, que necessitavam de ganhar 
dinheiro para f inanciar os estudos. Entretanto, seu falar, 
seu vestir, suas histórias, tudo isso os identif icava como 
burgueses. Pela simpatia da língua materna e pela 
nostalgia da pátria, aproximaram-se de padres e 
seminaristas brasileiros. A maior parte deles era de 
origem rural e simples. A diferença de berço f icava 
patente para os interlocutores, tão logo se iniciasse uma 
conversação. Naqueles anos, a teologia da libertação 
andava impregnada por um fanatismo ideológico em que 
“a opção pelos pobres” rapidamente se transformava em 
exclusão dos burgueses. Durante a revolução francesa, 
eram os calos das mãos operárias que excluíam alguns 
suspeitos da guilhotina. Na convivência com a teologia 
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“l ibertadora”, João e Manoel experimentaram uma sutil  
discriminação por causa de sua cultura urbana, carioca e 
de classe alta. 

Embora João não houvesse confessado a Manoel, o 
fato de sentir-se excluído, justamente por aqueles por 
quem tanta simpatia nutria, foi esfriando em grande 
parte seu ardor militante e o fez reaval iar sua postura 
teológica. Manoel não pareceu surpreso com o rótulo de 
consumistas que alguns padres lhes apl icaram como 
crítica por alguma compra supérflua, sobretudo quanto 
às vestimentas. Embora João já não fosse o dândi dos 
tempos de juventude, ambos estavam sempre bem 
vestidos em comparação com os companheiros que 
vinham de Roma. E algumas l iquidações de verão das 
lojas alemãs eram simplesmente irresistíveis. O comércio 
alemão oferece tudo que há de melhor no mundo. A 
riqueza de sua população permite a importação e o 
consumo dos melhores produtos. 

Naqueles tempos, no âmbito mundial, houve um 
acirramento das divergências entre os teólogos 
discipl inados às normas do Vaticano e os revolucionários 
seguidores da teologia da libertação. A guerra-fria vivia 
sua última década, mas o sectarismo de esquerda entre 
religiosos se acirrava contra os chamados 
conservadores, que defendiam as doutrinas of iciais do 
papado. O clima f icou tenso e chegou-se a falar em 
cisma da América Latina. O frade franciscano Leonardo 
Boff sofreu censuras por parte da Cúria Romana e Hans 
Küng, um teólogo alemão, foi proibido de ensinar. O 
maior confli to decorria das af irmações sobre assuntos 
de eclesiologia, ou seja, o discurso teológico a respeito 
da Igreja. Por outro lado, João Paulo II enfrentava a 
posição intransigente dos integristas que rejeitavam o 
Concíl io Vaticano II, considerados a extrema direita do 
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catolicismo. Foram a paciência e a habil idade pastoral 
do Papa que evitaram a cisão da Igreja Catól ica, nos 
anos que se seguiram. 

Os simpatizantes dessas correntes se hostil izavam 
com aquela sutileza e camuflagem que, ao longo dos 
séculos, o clero romano conseguiu desenvolver nas 
fronteiras que a hipocrisia mantém, de um lado, com a 
caridade e, de outro, com a zelosa intolerância. Na 
prática, a caridade da teologia “l ibertadora” aparecia ao 
fazer vista grossa aos pecadilhos da carne, enquanto 
seu zelo intolerante consistia em ideológico repúdio a 
tudo que fosse classif icável como burguês e capital ista 
— na realidade, a classe média. Por seu lado, a teologia 
dos conservadores exercia a caridade, aceitando o 
exagero da opção pelos pobres em seu radicalismo 
ideológico; já o zelo intolerante se revelava com relação 
à l i turgia, à dogmática e, pricipalmente, ao primado 
petrino, ou seja ao poder pontifício. 

Manoel, logo nas primeiras semanas, por ocasião 
de algumas celebrações, percebeu a imensa diferença 
entre esses jovens padres e aqueles amigos de Paris, 
como por exemplo, os monges citadinos. Os sacerdotes 
brasi leiros tinham um comportamento inteiramente 
secular que pouco ou nada se diferenciava dos demais 
operários. E não era pelo fato de não usarem os trajes 
clericais, mas o próprio modo de agir, o l inguajar e a 
mundanidade deixavam Manoel incomodado. Sentia-se 
melhor com os monges da igreja de São Gervais e até 
mesmo com a maneira de ser secularizada do père 
Antoine. João parecia mais à vontade e mais habituado 
ao clero brasileiro.  

Apesar de algumas dif iculdades de 
relacionamento, João e Manoel f izeram alguns amigos 
entre estes padres que estudavam em Roma. Dentre eles 
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havia um que mais se aproximou deles. Era um jovem 
sacerdote de uma diocese do Nordeste, chamado 
Romildo. Depois de algumas semanas, os três f izeram 
um passeio em Stuttgart e tiveram a oportunidade de 
abrirem uma conversação mais franca. Padre Romildo, 
talvez percebendo a relação especialmente afetuosa 
entre os dois amigos, falou-lhes da própria sexualidade 
e dos problemas que começava a enfrentar em sua 
diocese e no colégio onde morava em Roma.  

Conversaram sobre o celibato. Manoel contou que, 
no início do século XX, em sua família havia um padre 
no Sertão que teve cinco f i lhos com uma “comadre”. 
Mais recentemente, a história se repetiu com outro 
parente. Padre Romildo concordou que o cel ibato, em 
algumas regiões, era pouco guardado. E contou casos de 
padres africanos que chegam a ser polígamos. Indagado 
quanto à homossexualidade, disse que ela é ignorada 
quando não existem “amizades particulares”. Essa 
expressão típica da linguagem seminarística indica o 
pior: que não toleram a relação afetuosa. Um e outro 
encontro carnal e superf icial com qualquer desconhecido 
recebia o valor quase que de ato f is iológico: nada que 
meia dúzia de Aves-Marias e um Ato de Contrição não 
resolvessem. Porém, um relacionamento de 
companheirismo profundo — a moldes do aconselhado, 
durante a Idade Média, por santo Elredo em seu tratado 
A amizade espiritual, como máxima expressão da 
caridade — era visto como perigoso pelos orientadores 
espirituais dos tempos modernos. Havia exceções, é 
claro, de modo que, entre a disciplina espiritual e sexual 
católica pregada pela Igreja e aquela efetivamente 
vivida pela maior parte do clero existia signif icativa 
divergência. 
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O comportamento desviante do clero não se 
revelava apenas na homossexualidade ou nos 
amasiamentos. Em décadas mais recentes, escândalos 
de pedof i l ia abalaram a Igreja em inúmeros países. Se 
não fosse a cultura jurídica das indenizações 
pecuniárias, talvez tivessem permanecido no 
ocultamento das vítimas abusadas, como aliás ocorria no 
passado. Contudo, hoje, o interesse econômico 
impulsiona os ofendidos a uma busca de justiça e, por 
isso, os fatos vieram à luz, vencendo a vergonha e a 
humilhação. 

A dif iculdade que o padre Romildo vivia em Roma 
era, justamente, sua relação com um outro sacerdote do 
mesmo colégio, que não estava na Alemanha por ter ido 
ao Brasi l passar férias com a família. A amizade 
começara, lá mesmo em Roma, logo que se conheceram. 
Romildo falou pouco sobre o amigo, resguardando sua 
identidade, mas desabafou a saudade que sentia e as 
dif iculdades de estar a todo instante tendo de disfarçar 
seu afeto. Contou também que, na casa em que 
moravam, formando uma comunidade de quase cem 
pessoas, havia muitos outros padres homossexuais, mas 
poucos tinham companheiro f ixo. A maioria deles “se 
aliviava”, disse Romildo, em encontros furtivos nos 
parques romanos. Em frente ao Teatro de Marcelo, 
existe o monte Caprino, um morrote coberto de arbustos 
e com tortuosos caminhos que encobrem os passeadores 
da noite, dos passantes na rua lá embaixo. Em suas 
tri lhas circulam homens sol itários em busca daqueles 
encontros fugidios, de jogos eróticos rápidos e de orgias 
secretas. Uma quantidade incontável de clérigos se 
junta a esses bandos abrasados com igual propósito de 
sexo grátis e “ecológico”. Al i, a fantasia se realiza célere 
e, logo, os asserenados sacerdotes retornam aos 
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alojamentos para piedosa noite de sono, l ivres de 
súcubos e de íncubos. 

 
O padre Romildo foi excelente companhia naquele 

passeio por Stuttgart e em outros, mas haveria de 
adquirir um papel mais importante para os dois amigos, 
algum tempo mais tarde, quando foi visitá-los em Paris. 
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42 
 
 
 
 
 
Terminada a experiência proletária na Alemanha, 

João retornou a Paris menos entusiasmado com o mito 
do operário “santo”, introduzido pela teologia da 
libertação em substituição ao mito do Bom Selvagem 
que dominou o romantismo. A realidade lhe parecia mais 
complexa, agora, que sentia o confronto interior entre o 
sonho desejado e vigíl ia imposta. O desejo ia cada vez 
mais se entregando ao universo do sono enquanto a 
premência de estar acordado e bem alerta o convocava 
para uma reflexão menos suicida do que puramente 
entregar-se à culpa dos ingênuos e úteis inocentes. 
Manoel percebia a mudança de emoções no coração do 
amigo e respeitou com ternura seu tempo de 
fermentação intelectual. 

Para ambos, a convivência com aquele grupo de 
padres na Alemanha foi fundamental. Até esta 
experiência, a vocação religiosa vinha sendo para ambos 
uma aspiração idealizada. Sentiam um chamado para 
seguir o cristianismo, mas junto a que grupo 
exatamente?  A temporada que passaram em Jerusalém 
e o contato com a multiplicidade de denominações 
cristãs, que se opunham e que se aliavam numa 
estranha diplomacia, deram-lhes uma visão bastante 
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ampla. A intimidade com o grupo de sacerdotes 
favorecera a ambos uma visão mais interna da Igreja na 
prática cotidiana, isto é, uma associação ordenada ao 
clero. Por outra parte, cresceu imensamente o valor da 
vocação leiga para aqueles corações sinceros. O puro e 
simples ato de ter fé em Cristo, no meio de uma 
multidão confusa e atéia, parecia cada vez mais 
desaf iador e estimulante. Af inal, Jesus viveu no meio 
das pessoas comuns e nunca escolheu para si uma vida 
apartada e privi legiada como os religiosos se propõem. 
Entretanto, a espir itualidade é sempre confli to em busca 
de paz e pouca vez é serena. Assim sendo, a crise que 
eles passavam era um segmento integrante de todo um 
processo que vinha sendo vivido, provavelmente desde o 
ventre materno. Deus seduz com a claridade e aterroriza 
com a treva. 

 
Todas essas mudanças em suas almas estavam 

para ser provadas por duríssimas experiências que a 
vida reservava para os dois amigos. A série de 
provações teve início, em meados de novembro de 1983, 
dois meses depois do retorno da Alemanha. João foi  
atropelado por uma moto na frente do prédio onde 
moravam no boulevard Saint Germain. A motocicleta 
derrapou numa poça de óleo e veio sobre ele que 
acabara de descer a calçada para atravessar a rua. Sua 
perna sofreu um sério corte acima do joelho, ferindo a 
artéria femural e causando grande perda de sangue. 
Felizmente o serviço de socorro foi rápido e o levou para 
a emergência hospitalar. Lá chegando, foi logo operado 
e f izeram a sutura necessária, bem como uma 
transfusão de sangue. João se revelou um paciente 
exemplar, calmo e bem-humorado, que não se queixava 
de dores. Aparentemente tudo transcorreu bem. No 
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Natal, com a ajuda de muleta, pôde ir à missa em Saint 
Merri e, já em meados de janeiro, caminhava sem 
maiores dif iculdades. 

Manoel não estava em casa na hora do acidente e 
só foi informado quando João já se recuperava na 
Unidade de Tratamento Intensivo. Seu sofrimento foi 
enorme, mas a situação parecia controlada e João, fora 
de perigo. Graças a Deus!  Entretanto, Manoel percebeu 
que as crises crônicas de asma de João se tornavam 
mais freqüentes e um pouco mais fortes. 

Alguns meses correram e João, além da asma, 
apresentou uma bronquite renitente e uma febre que 
não cedia apesar de remédios. Manoel insistiu e ele 
procurou um médico que resolveu interná-lo para 
exames. O resultado foi espantoso, o diagnóstico era de 
pneumonia, causada por uma bactéria pneumocystis 
carinii . Foi feita uma terapia indicada e houve uma 
melhora do estado geral de João. Os exames 
hematológicos indicaram uma acentuada baixa das 
defesas do organismo o que fez o médico pesquisar mais 
acuradamente. Os novos resultados indicaram uma 
infecção por um vírus recém-descoberto o HIV, 
responsável pela Síndrome da Imunodef iciência 
Adquirida, chamada na França de SIDA e nos Estados 
Unidos de AIDS.  

O choque foi terrível para ambos, pois se tratava 
de uma doença sem a mínima esperança de cura, sequer 
de medicação específ ica. Tratava-se de uma epidemia 
bastante séria que vinha sendo chamada vulgarmente de 
peste gay , pois a maioria das vít imas nos Estados 
Unidos tinha essa orientação sexual. Desta forma, além 
da tragédia da doença, havia que se conviver com o 
forte estigma do preconceito. 
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Em meados da primavera, João apresentou uma 
série de manchas pela pele, sobretudo nas pernas. O 
diagnóstico foi Sarcoma de Kaposi, um câncer 
considerado uma das doenças oportunistas do estado de 
imunodef iciência. João lutou bravamente contra uma 
série delas, como toxoplasmose e citomegalovirus. 

Em junho de 1984, receberam a visita do padre 
Romildo que veio de Roma. Com ele João falou de sua 
vontade de ser frade, mais como quem fala de 
frustrações do passado do que de sonhos futuros. 
Romildo estava tenso e de certa maneira estranho, bem 
diferente do alegre e conversador que conheceram um 
ano antes. Quando ele soube da doença de João f icou 
mais angustiado ainda. Com delicadeza, Manoel 
conseguiu deixá-lo à vontade e soube fazê-lo se abrir. 
Romildo, muito acabrunhado confessou-lhe que tinha 
feito um teste num hospital romano, havia poucas 
semanas, e o resultado viera positivo para HIV. E não só 
ele, mas também seu companheiro querido, ambos 
contaminados. Aparentemente a saúde andava bem, mas 
tinham ido fazer o exame porque o colégio estava 
pressionando os homossexuais a sondarem se estavam 
ou não com o vírus. Romildo contou que vivia um clima 
de terror e destacou uma frase ouvida de um certo 
monsenhor: “Há males que vêm para o bem. Assim, se 
acabam os invertidos!”  Dois outros padres haviam 
retornado ao Brasi l , abandonando os estudos e um deles 
já tinha falecido. Romildo pensava em também largar os 
estudos e voltar ao país, mas teria de se separar do 
amigo se f izesse isso. Alguns bispos cogitavam ainda de 
pedir um exame de HIV aos candidatos ao sacerdócio, 
pois muitos casos tinham sido identif icados no Brasi l e 
“não queriam correr riscos”, diziam eles. Reinava um 
clima quase de pânico, pois o exame que identif icava o 
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vírus era muito recente e se desconheciam seus acertos 
e erros, falava-se de uma tal “janela”, para explicar que, 
apesar de o indivíduo estar contaminado, o exame 
“Elisa” não o identif icava como portador. Era grande a 
ignorância sobre a doença, naqueles anos. Apesar de 
saber-se que a contaminação podia se dar por 
transfusão de sangue, que, aliás, foi o que aconteceu 
com João, assumir a contaminação signif icava 
praticamente confessar sua homossexualidade. Romildo 
estava arrasado, principalmente pela postura 
discriminatória dos superiores eclesiásticos que, ao 
serem informados dos resultados, recomendavam 
absoluto sigilo. Parece ter havido exceções caridosas, 
mas a caridade atendia mais a leigos e ignorava os 
próprios padres e seminaristas. Poucos anos depois, 
padre Romildo veio a falecer e Manoel soube de dezenas 
de casos de mortes por HIV no clero. 

Manoel conversou com João sobre esses temas e 
concluíram que poucas atitudes da Igreja, ao longo dos 
séculos, foram mais infelizes do que as diretrizes dadas 
aos leigos com relação à prevenção da AIDS. É de se 
lamentar que a grandeza do reinado de João Paulo II 
será manchada por uma obscurantista obsessão contra 
os métodos contraceptivos. Ninguém discorda que os 
ensinamentos da Igreja tratem as questões de modo 
ideal, contudo, a prevenção de uma epidemia exige 
atitudes realistas. A realidade prova que a castidade é 
muito difíci l e não se pode fundar sobre esta dif iculdade 
a prevenção contra uma pandemia como a de AIDS. É 
preciso tolerar os preservativos. A devastação do 
continente africano pela infecção talvez não alcançasse 
os índices atuais, se a Igreja não tivesse batalhado 
tanto contra os condoms. 
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Manoel se dedicou inteiramente ao companheiro 
que def inhava a cada dia sem muita esperança de 
recuperação. João mantinha, na medida do possível, um 
bom humor surpreendente e procurava sempre animar o 
amigo. Agora a espir itualidade se colocava para ele 
como um desaf io diante da dor. Felizmente os padres e 
monges amigos de Paris não transpareciam o mesmo 
preconceito relatado por Romildo sobre a realidade 
romana. Père Antoine os visitava com freqüência e os 
ministros da Eucaristia sempre lhes levavam a 
comunhão. O sofrimento de Cristo na cruz chega a seus 
devotos como participação. Assim, João transformava 
sua dor física em participação no sofrimento redentor de 
Jesus e sentia-se mais próximo de Deus.  

Sua grande preocupação era com os pais muito 
idosos e o f i lho que deixara no Brasil . Falavam por 
telefone como sempre f izeram, mas ele determinou que 
fossem poupados ao máximo. Não tinha sido um bom pai 
e se penitenciava disso. O estigma de peste gay fazia 
com que quisesse esconder ao máximo dos pais o nome 
de sua doença. Quem acreditaria que se contaminou por 
transfusão de sangue?  Qualquer divulgação de seu mal 
cobriria a família de vergonha. Fez testamento de seus 
bens, deixando para Manoel um fundo generoso e a 
maior parte de sua fortuna para o f i lho. Manoel não 
queria aceitar, mas tampouco poderia antagonizar com o 
amigo e acabou fazendo ele também um testamento em 
favor do f i lho de João. 

O mês de janeiro de 1985 estava na metade e o 
estado de saúde de João piorava acentuadamente. 
Manoel assistia def inhar aquele corpo tão belo e 
saudável que tanto amara e sentia na alma uma falência 
profunda. Às vezes bucava algum conforto em Saint 
Gervais e se perdia na contemplação do crucif icado. 
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Agora compreendia que a comunhão dos santos não 
começa com as del ícias do céu, mas com as agonias da 
Via Crucis .  

João, depois da visita de Romildo, f icou muito 
preocupado com o estado de saúde de Manoel. Teria ele 
contaminado o amigo?  Isto seria pior do que a morte. E 
insistia que ele f izesse o exame. O médico também 
aconselhava que fosse feita uma pesquisa apesar de seu 
bom estado de saúde. Certo dia, Manoel resolveu fazer o 
teste. Foi apanhar o resultado com o médico e f icou 
sabendo que o exame dera negativo. Contudo, sentia 
que caso viesse uma informação de que também era 
portador do vírus, isso não acrescentaria coisa alguma a 
sua dor e a seu sofrimento. Nada de pior poderia 
acontecer: ele estava perdendo sua alma gêmea, a 
alegria de sua existência. Quando João descansasse, 
nada mais teria a perder, nenhum epílogo a se 
acrescentar ao f im. 
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43 
 
 
 
 
 
Algum sino tocou ao longe, talvez chamando para 

a missa matutina das seis. Manoel ass ist iu os últ imos 
suspiros de João com dignidade e ar sereno de quem 
já consignou tudo nas mãos do Cr iador. João, por f im 
repousou. Os olhos já estavam cerrados e o amigo 
deu-lhe um últ imo bei jo na testa. Chamou a 
enfermeira que tomou as providências de praxe. 
Avisou alguns amigos e se pôs a olhar para dentro de 
sua alma, tentando identi f icar o sentimento que o 
possuía naquele instante. Não era da morte de João 
que Manoel duvidava. Dominava-o uma vasta 
descrença quanto a sua própria v ida. Seguiram-se as 
exéquias. 

Poucas palavras poderão def in ir  melhor suas 
emoções quanto à perda do companheiro do que uma 
poesia que deixou rascunhada e que aqui se transcreve: 
 
 
“Já não sei  se tu foste real  ou só paixão imaginada;  
Arde ainda em minha alma a chaga  
De uma parte amputada de meu ser. 
 
Já nem sei  se importa saber se foste real  
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Ou sonhado amor.  
 
Trago no espír i to o v ínculo insuperável  
Que une um lado da moeda ao outro.  
 
Carrego meus dias  como guardião de tua presença 
E de meu inf in i to vazio, 
Não do espaço generoso do vaso 
Capaz de serventia, 
Mas de peça fragmentada, 
Afastada da f inal idade própria. 
 
Pela fal ta que me fazes, me possuis e, 
Nesta possessão, me transformas em t i  
E tens v ida. 
Aquela v ida que já não tenho  
porque não te tenho perto. 
 
Tornei-me realejo do breve tempo  
Em que vivemos juntos  
E senti-me inte iro, fe l iz 
E fu i  alguém. 
 
Hoje, sou eco de teus bei jos e sussurros, 
Cópia de meus prazeres em teus braços, 
Mero sonho de tua alma em minha carne.” 

 
 
João foi  cremado e suas c inzas, o amigo as levou 

para lançar ao mar de Ibiza de que ele tanto gostava.  
Depois, voltou a Par is , para o studio  que por tantos 
anos div idira com o companheiro. Em seguida, deixou-
se perder numa rot ina c inzenta que constava de 
alguma curta caminhada, à tarde, pelos quarte irões 
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viz inhos e de f icar sentado em algum dos muitos cafés 
da redondeza. Pedia um expresso e uma garrafa de 
água gasosa e cr istal izava o olhar numa imensa 
planíc ie vazia, imperturbado. Já não pedia o conhaque 
que sempre saboreava ao lado do companheiro. Às 
vezes, sequer tomava o café. 

 
E o tempo escorreu sem sentido nem medida. 
Certo dia, a conc ièrge  do prédio, notando que 

Manoel não descera para comprar o pão pela manhã 
nem para sua caminhada ao entardecer, tocou a 
campainha do apartamento. Ninguém atendeu. 
Apreensiva, a mulher abr iu a porta e o encontrou no 
le i to, sereno e tranqüi lo. Soube-se, depois, que t ivera 
um ataque cardíaco durante o sono. 


