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In Memoriam 
 

 

EDUARDO XAVIER 

EUCLIDES BATISTA 

GERMANO MACHADO 

HERMANO GOUVEIA NETO 

 

Quatro nomes que marcaram profundamente nossas vidas, 

quatro vidas que deixaram um legado de verdade, quatro 

verdades que se solidificaram em nossas mentes, em nossos 

corações: 

 

Eduardo Pinheiro Xavier, amigo-irmão muito querido, 

excelência de caráter, poeta no viver e no morrer jovem. 

 

Euclides Batista, poeta brilhante, fez da Justiça o seu universo e 

em defesa dela foi imolado. 

 

Germano Dias Machado, insigne mestre de várias gerações, 

grandeza de espírito, habitou o alto patamar da sabedoria e da 

honradez. 

 

Hermano José de Almeida Gouveia Neto, grande educador da 

mocidade, vibrante na construção da lide literária mais 

autêntica, imortal criador da SELIBA. 

 

Aos quatro gigantes incentivadores de EXPERIMENTAL, a 

nossa mais profunda homenagem e a gratidão por terem estado 

na vida e aqui deixado uma estrada de poesia.  
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O preço de um sonho 

Gláucia Lemos 
(da Academia de Letras da Bahia) 

 

    Qual o preço de um sonho? Pode ser uma lembrança que se 

prolonga desenhando no encanecer da fronte o reviver do mesmo 

vigor dos 20 anos. Um revisitar com leve saudade a coragem 

aventureira do experienciar caminhos novos, ao ter oferecido a face 

aos rigores do que viesse, ao assumir os arroubos do espírito em 

entrega à poesia que sempre irrompe indiferente a todo obstáculo 

que se lhe obste a passagem. Pode custar muito mais que isso, dar 

vida a um sonho. O sonhador o paga. 

          Publicar EXPERIMENTAL nos idos do século passado, em 

1968, revista de poesias, em plena efervescência política, quando 

nas Universidades fervia aquele ideal de heroísmo que costuma 

espocar nos espíritos quando nas faces desabrocham as primeiras 

espinhas e todos – ou quase todos – os jovens sentem-se potenciais 

heróis prontos a se deixar imolar pela pátria amada... E querer lutar 

uma luta muitas vezes inconseqüente, porque idealizada sem 

certezas... Em clima sem paz, sem lirismo, criar uma revista de 

poesias... Assim brotou EXPERIMENTAL, da coragem de sonhar 

de quatro jovens que batalhavam sua própria formação 

universitária. 

          Entre as minhas notas, no escaninho da coluna “Pelas 

Universidades” que esta autora assinava no saudoso Diário de 

Notícias (funcionava na antiga Casa de Orações dos Jesuítas, ali na 

Rua Carlos Gomes), muito apropriadamente, recebi as poesias de 

um universitário e três pré-vestibulandos. Eles estavam a dar início 

a um sonho. O que leio no número 1 da edição de 

EXPERIMENTAL? 
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          Faz barulho o vento lá fora. 

          A rua está molhada 

          e o homem não vê o tempo gemer. 

          Também os pingos da chuva 

          fazem sua história 

          e compõem a cantiga do silêncio. 

 

          Aquilo de ver o tempo gemer chamou a minha atenção. 

Quem assina? Ivan Dorea Soares.  

 

          Passo páginas, Luiz Fernando Hupsel pergunta: 

          O que te farei? 

          Talvez me vista de rei, 

          Te vista de rainha 

          E assim vestidos  

          Cantaremos a ladainha. 

          E no céu a lua 

          A brilhar doidivana 

          A ser divina e mundana 

          Num só tempo. 

          E eu que contemplo 

          Beleza livre ou beleza em templo 

          ... 

 

          E ainda: 

          Da vida sem vida 

          Do homem, 

          Onde a luta 

          Destrói a beleza, 

          Mata a flor, 

          Os pássaros  

          E o sorriso 

          ... 
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no poema ritmado de Thadeu Cruz.  

 

          E o canto de Sérgio Mattos: 

          Com ele andei 

          na noite sem lua, 

          no dia sem paz 

          e no mundo sem Deus... 

 

          Este ritmo harmônico me provocou.  

 

          Entendi que EXPERIMENTAL – 1 estava mostrando um 

sonho de poetas em embrião, jovens alimentando um ideal de 

crescimento, a justificar o estímulo ao apoio que os conduziria ao 

amadurecimento possível a cada um, no que viessem a produzir, 

pois que na coragem para enfrentar os obstáculos de uma primeira 

publicação, revelavam a grandeza para a qual se voltavam e mais 

por ela se elevariam acima das dificuldades que em toda a 

existência obstam o andar dos sonhadores. 

          E eis que se seguiram EXPERIMENTAL – 2 e 

EXPERIMENTAL – 3 com adesão de novos irmãos de poesia 

como Gilza Borges, Emerson Palmeira, Alcir Santos, Bethânia 

Knoedt, Eduardo Fraga, Céu Brandão, Ronaldo Cairo, Dircêo Vilas 

Boas, Ana Castro, Euclides Batista, e profusão de versos: 

 

          Lançaram âncoras 

          Em frias lembranças. 

 

          Perdidos na máquina 

          em pedestal de braços humanos. 

 

          Comovido 

          o vento começou a soluçar... 
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          A cada edição, a jornalista, que jamais os vira pessoalmente, 

à distância aplaudia o empenho com que se buscava fortificar os 

alicerces do sonho. Amadurecia a idéia, vivendo a sua 

concretização. E depois do número 3, não soube mais dos destinos 

da EXPERIMENTAL. É que, chegado o tempo certo, as edições 

cessaram. Não se é universitário a vida inteira. A vida convoca os 

antigos imberbes e os envolve em destinos diversos. 

          50 anos são passados. Por acaso, ou por coincidência de 

interesses, reencontramos antigos amigos, aos quais uma 

apresentação descontraída afinal tornara conhecidos e não mais.   

          De uma hora para outra, são 50 anos, e os meninos de 

EXPERIMENTAL dão-se conta de que são senhores de cabelos 

brancos, profissionais, chefes de família, a comemorar cinco 

decênios de um sonho realizado. E como sempre é tempo de 

poesia, também existem versos 50 anos depois: 

 

          E os olhos seus, 

          Que Deus escolheu para 

          Os mais belos de Deus. 

 

          Olhar... 

          Querer saber 

          porquê... 

          Ninguém sai à janela 

          em busca da noite... 

 

          O que mais me toca, perdoem-me (por isso escrevo) 

          são coisas vazias vagas 

          como a ausência 

          o vazio do quarto 

          a saudade surda 

          enfim, essas coisas ocas... 
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          Que cantarei? 

          Se não conheço a palavra que dirá 

          da dor o exato peso? 

 

          E eis EXPERIMENTAL, 50 anos depois. 

 

          Estou distante das lides jornalísticas, delas sinto imensa 

saudade. Mas a Palavra que é o meu destino, em jornal ou em 

livros, falando a adultos ou a crianças, será sempre o meu 

instrumento de ofício e a minha alegria para viver ou reviver alguns 

sonhos como este de que participei à margem como um torcedor 

ativo. Por isso, estou presente a falar de EXPERIMENTAL no seu 

cinquentenário. 

          Tenho que o sonho dos meninos de 1968 se fez 

concretização, e eles estão todos aptos a entender qual o preço de 

um sonho. Quanto a mim, sonhadora na carne, entendo estar certa 

ao afirmar que o preço de um sonho, por mais que o sonho nos 

exija, é o prazer de sonhá-lo e, mais tarde, lembrar que o vivemos e 

embalar a suave saudade. 

           Longa vida aos idealizadores de EXPERIMENTAL, que se 

realizou e viveu seu tempo que teria que viver. Felicito-os, 

festivamente, de cujo contexto me confesso testemunha, afirmando: 

Senhores, eu vi!  

 

           Salvador – Bahia, julho de 2018. 
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A história de EXPERIMENTAL 
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Apesar de efêmera, 

EXPERIMENTAL foi real 
 

Sérgio Mattos 
 

    No Brasil, as revistas literárias, a maioria de caráter 

efêmero, sempre foram criadas a partir de movimentos ou grupos 

de intelectuais. A primeira delas, As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, surgiu na Bahia no ano de 1812. A proliferação de 

revistas literárias foi constatada no fim do século XIX com o 

objetivo de colocar os escritores em contato com seus públicos. 

          Nas primeiras décadas do século XX, os movimentos de 

vanguarda foram responsáveis pelo lançamento de vários títulos, de 

curta existência, mas impactantes, a exemplo de Klaxon, com nove 

números publicados nos anos de 1922 e 1923; a Revista de 

Antropofagia que circulou no período de maio de 1928 a agosto de 

1929; a revista Joaquim, que teve 21 números publicados no 

período de 1946-1948.  

          Vários outros títulos de revistas alternativas de cunho 

literário surgiram por quase todas as cidades brasileiras. As décadas 

de 1960 e 1970 foram pródigas em títulos alternativos, frutos de 

movimentos culturais, de grupos de poetas sob a influência de 

movimentos como o tropicalismo, da cultura underground, da 

contra-cultura, da geração do mimeógrafo e dos poetas da praça. 

Muitos títulos, de caráter mais profissional (e outros nem tanto) 

foram surgindo Brasil a fora, a exemplo das revistas Ficção, 

Símbolo, Escrita, Almanaque, O Saco e, na Bahia, Serial, 

EXPERIMENTAL e Conclave, entre outras. 

          O ano de 1968 foi marcado, em nível global, pela escalada da 

guerra  no  Vietnam,  pelo  esgotamento  da  Revolução Cultural na  
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China, pela revolta dos estudantes na França, pela descolonização 

do continente africano e pela crescente tensão da Guerra Fria. No 

Brasil, o ano de 1968 foi marcado pelo movimento estudantil que 

explodiu por todo o País, pela reforma universitária, pelo 

Congresso da UNE em Ibiúna, por greves na indústria, pela 

passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, pelas prisões de estudantes, 

jornalistas e intelectuais, pelo acirramento da censura e pela 

decretação do Ato Institucional nº 5.  

 

          Apesar de tudo, no ano de 1968 a Bahia vivia um movimento 

cultural intenso. Nesse ano, surgiram: o Momento Poesia, uma 

iniciativa do Departamento Superior da Educação e Cultura 

(DESC), então dirigido pelo professor e escritor Luís Henrique 

Dias Tavares, e várias revistas literárias independentes e de 

instituições oficiais, aglutinadoras de poetas e escritores que as 

utilizavam como porta-voz de suas aspirações.  

 

          Foi nesse contexto que surgiu a Revista EXPERIMENTAL, 

cujo primeiro número foi publicado sob os auspícios da Editora Era 

Nova (da Arquidiocese de São Salvador), em edição comemorativa 

do primeiro ano da nova fase do jornal A Semana, e lançado no dia 

26 de setembro de 1968. O primeiro número teve prefácio de 

Germano Dias Machado que apresentou os quatro integrantes 

daquela edição: Ivan Dorea Soares, Luiz Fernando D. Hupsel, 

Sérgio Mattos e Thadeu J. Cruz. 

          Assim sendo, nos iniciamos oficialmente na poesia num 

momento de intensa efervescência política e cultural, marcado 

também pelo patrulhamento político-ideológico e intelectual. Numa 

época de sonhos, conseguimos concretizar o nosso: a Revista 

EXPERIMENTAL, que foi uma revista de poesia, simples no  

formato, com tiragem de mil exemplares, de alcance restrito por 

vocação, mas idealizada por poetas para os poetas e para quem 

gostava de poesia.  
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Lançamento de EXPERIMENTAL – 1, vendo-se Sérgio (de costas, ao lado de 

Thadeu e Ivan) entregando um exemplar a Eduardo Pinheiro Xavier. 

(Foto: Lázaro Jorge – A Semana, setembro de 1968). 

 

          Agora, estamos comemorando os 50 anos da realização 

daquele sonho, efêmero, mas que contribuiu para descobrir, 

legitimar e lançar 16 poetas reunidos em seus três números que 

circularam  entre  1968  e  1969.  Vale  destacar  a  belíssima  capa 

do terceiro número, produzida pelo gravador Calasans Neto, o 

mestre Calá. 
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A História e EXPERIMENTAL – 2 
 

Thadeu J. Cruz 
 

 

          EXPERIMENTAL – 2 foi gestada em 1968 e 1968 foi um 

ano bissexto do século passado que começou numa segunda-feira, 

segundo o calendário gregoriano. A terça-feira de Carnaval ocorreu 

há 27 de fevereiro e o domingo de Páscoa há 14 de abril. Segundo 

o Horóscopo Chinês foi o ano do Macaco, começando há 30 de 

janeiro. 

          1968 foi, também, um ano cheio de fatos inesquecíveis. 

Acontecia a Guerra do Vietnam e, em 16 de março, o exército 

norte-americano executou 504 civis vietnamitas no conhecido 

Massacre de My Lai. Em 28 de março, o estudante Edson Luís é 

morto por policiais militares na invasão do Restaurante Calabouço, 

no centro do Rio de Janeiro. Em 2 de maio, a Revolução de Maio 

de 1968 é iniciada por estudantes da Universidade de Paris e ocorre 

uma greve geral na França. Em 26 de maio, acontece o primeiro 

transplante de coração realizado no Brasil, pelo Dr. Euryclídes de 

Jesus Zerbini. Em 5 de junho, Robert Kennedy é atingido por tiros 

no Hotel Ambassador, em Los Angeles, na Califórnia. Kennedy 

morre. Em 26 de junho, um atentado contra o Quartel General do II 

Exército, em São Paulo, mata o soldado Mário Kozel Filho. 

          Em 12 de outubro, uma reunião clandestina da UNE em 

Ibiúna, interior de São Paulo, acaba na prisão de 720 estudantes. 

Em  22  de  novembro,  ocorre  o lançamento de The Beatles White 

Album, no Reino Unido – o primeiro álbum duplo da história da 

música.  Em  13  de  dezembro,  o  AI-5 é editado pelo Congresso e 

sancionado     pelo     presidente     Costa    e    Silva,    fechando   o  

Congresso Nacional, gerando caos no País e radicalizando o regime 

militar. 
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          Por tudo isso é que costumamos dizer que 1968 foi “o ano 

que não terminou”, expressão imortalizada no livro do mesmo 

nome do jornalista Zuenir Ventura. 

 

          Foi nesse caldeirão de emoções que três jovens decidiram 

publicar poesias que, se hoje ainda não vendem, menos ainda 

vendiam naqueles tempos, mas, mesmo assim, fomos em frente, 

contando com a ajuda de amigos como Germano Machado 

(patrocinador dos números 1 e 2), Gláucia Lemos (grande 

divulgadora na Imprensa), Gumercindo Rocha Dorea (o querido 

Tio Guga, co-patrocinador do número 2) e a Casa Monteiro (de 

Augusto Monteiro, que 

patrocinou parte do número 

3). Chego à conclusão que 

erámos felizes em 1968 e 

agora sentimos saudades 

do ideal dos jovens na 

época da Guerra do 

Vietnam e de todas as 

revoluções, face aos 

horrores aos quais somos 

submetidos hoje. 
 

 

 

 

 

Thadeu  (ao  centro),  Ivan  (de 

paletó   escuro), Sérgio (com o 

rosto    encoberto)   no   evento 

de EXPERIMENTAL - 1. 

(Foto:    Lázaro    Jorge    –    A 

Semana, setembro de 1968). 
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          Em 17 de janeiro de 1969, lançamos EXPERIMENTAL -2, 

na Casa da Poesia, que ficava no Largo do Mocambinho – mais 

conhecido como Largo das Flores – próximo ao 2 de Julho. Dela 

participaram Gilza Borges, Ivan Dorea Soares, Sérgio Mattos, Alcir 

N. dos Santos, Amarílio Mattos, Emerson Palmeira e Thadeu J. 

Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lançamento de EXPERIMENTAL – 2. 

(Foto: Lázaro Jorge, A Semana, janeiro de 1969). 
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          Hoje, passados 50 anos, comemoramos os sonhos que 

sonhamos com esta edição comemorativa. Nela não participam 

Euclides  Batista,  publicado  na  EXPERIMENTAL – 3, falecido 

em 2015; Amarílio Mattos, publicado na EXPERIMENTAL – 2, 

que agradeceu o convite e disse não escrever poesias há mais de 40 

anos; Emerson Palmeira, publicado também na 

EXPERIMENTAL – 2, que não foi encontrado em lugar nenhum, 

assim como Maria Bethania Knoedt e Ronaldo Cairo, ambos de 

EXPERIMENTAL – 3; Gilza Borges (do número 2) declinou do 

convite porque está preparando um livro solo. Ana Maria Castro, 

Luiz Sérgio Rocha, Eduardo Gordilho Fraga e Dircêo Vilas Boas 

(todos de EXPERIMENTAL – 3) agradeceram, mas não quiseram 

participar. 

          Muitos de nós ainda sonham, ainda se emocionam por coisas 

“pequenas” como um beijo, um abraço, um afago. Muitos de nós 

ainda crêem que a vida vale a pena até o último minuto! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

25 

 

 

Um tempo de sonhos 
 

Ivan Dorea Cancio Soares 
 

    O ano de 1968 estava apenas começando. Escrevíamos as 

nossas crônicas, os nossos poemas, para o jornal católico A 

Semana, valorosamente dirigido pelo Professor Germano 

Machado. Éramos meninos de 17, 19, 20 anos. Em quase todas as 

manhãs  de  sábado,  nos  reuníamos  na  redação do referido jornal,  

no  térreo  do  belo  Palácio  Arquiepiscopal,  na  Praça  da  Sé,  em  

nossa querida – e então romântica – Cidade do Salvador. 

Levávamos as nossas colaborações e ficávamos conversando com  

o Professor Germano, às vezes horas intermináveis, embriagando-

nos   com   a   sua   gigantesca   sabedoria   e   com   o   seu   caráter  

irretocável. 

          As conversas de todos os sábados eram extremamente 

agradáveis e, invariavelmente, Sérgio Mattos e eu estávamos 

presentes. Em uma delas, surgiu uma idéia: “Vamos criar uma 

Revista de Poesia?”. Quem falou primeiro? Por mais incrível que 

pareça, os dois falaram juntos. Outro colega d’A Semana – Thadeu 

J. Cruz – igualmente amigo-irmão querido, também se interessou 

pelo projeto e passamos a pensar o mesmo. 

          Sérgio, Thadeu e eu. Grandes amigos desde começos da 

década de 1960, conhecíamos bem os nossos ideais, os nossos 

sonhos. Escrevíamos desde quase crianças. Contos, crônicas, 

poemas. Líamos muito. Discutíamos sobre os autores que mais 

gostávamos.  Às  vezes,  eram  longas  conversas,  pessoalmente ou 

por telefone. Trocávamos confidências sobre as namoradas e nos 

aconselhávamos mutuamente também.  

          Os  dias  e  meses  seguintes foram intensos; família, estudos, 
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namoradas, trabalhos, A Semana, barzinhos, campeonatos de 

futebol de botão no bairro do Barbalho... Ir à Associação Atlética 

da Bahia, ao Clube Bahiano de Tênis e ao Balbininho assistir aos 

jogos de basquete e vôley (e torcer por Céu Brandão, que era ótima 

atleta desses esportes) era um compromisso sagrado; ir, também, ao 

Estádio da Fonte Nova ver o Vitória jogar (eu), o Ypiranga (Sérgio) 

e o Bahia (Thadeu)... Tudo isso fazia parte do nosso dia-a-dia. 

Afinal, vivíamos intensamente a nossa juventude e a Revista 

também passou a ser uma forte realidade.  

           Sérgio já cursava o 1º ano de Jornalismo na UFBa, Thadeu 

estudava Administração – nível médio na Fundação Visconde de 

Cairu, eu era aluno do pré-vestibular de História no Instituto 

Cultural da Bahia.  

           E as namoradas?... Ah, as namoradas eram as nossas musas 

e participavam ajudando com idéias, às vezes aceitas, outras não... 

          Começamos a preparar o primeiro número. Como seria o 

mesmo, quem participaria, onde imprimiríamos, qual o tipo de 

papel iríamos escolher? E a capa? Dúvidas sobre dúvidas. 

          Ah, e o nome?... Sérgio ficou calado um tempo grande; de 

repente falou: “Experimental”? Respondi de imediato: Ótimo! Aos 

poucos, fomos dando forma à Revista. Ficaríamos somente os três? 

Por que não incluir outro poeta? Quem convidaríamos?... 

           Convidamos Luiz Fernando Dorea Hupsel de Oliveira, 

primo meu, residente no Rio de Janeiro, 16 anos, ótimo poeta, pré-

vestibulando do Colégio Santo Inácio / RJ e torcedor do 

Fluminense. 

          Com o nome da Revista escolhido, escrevi um longo artigo 

que foi publicado em A Semana no dia 14 de abril de 1968, 

intitulado “Quatro poetas inéditos e experimentais e sua 

geração”, enfocando a arte de Thadeu J. Cruz, Céu Brandão, 

Eduardo Xavier e Luiz Fernando; esse artigo foi dedicado a Sérgio 

Mattos. 

          Assim eu iniciei o mesmo: 
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         “As idades variam de 15 a 17 anos. Thadeu José, Céu, 

Eduardo e Luiz Fernando. Todos poetas. Todos nascidos na Bahia, 

terra de poesia, bendita Bahia. Poetas que o mundo e a sociedade 

ainda não promiscuíram. São puros. Puros para cantar, falar, 

gritar e até para brigar. Puros para viver. Viver seu tempo de 

adolescentes ...”  

 

          A dúvida, todavia, continuava. Como pagaríamos a edição da 

Revista? Éramos muito jovens e não tínhamos condições 

financeiras para arcar com as despesas de uma publicação. Mas... 

com a vontade férrea de grandes idealistas, sabíamos o que 

queríamos. A preparação levou alguns meses; então, percebendo o 

problema da falta de dinheiro, o saudoso Professor Germano 

garantiu publicar a Revista, sem ônus para a nascente 

“EXPERIMENTAL”.  

          E a divulgação? Seria somente pel’A Semana? Claro que 

não.  

          Marcamos a data do lançamento.  

          Passamos a datilografar propagandas e convites em papel de 

ofício e o Professor Germano mandou imprimir um pequeno 

panfleto. Com os anúncios e convites datilografados e alguns 

panfletos impressos, fomos em todas as Faculdades, em quase 

todos os Colégios, nos Jornais, nas emissoras de Rádio, na TV (só 

havia a Itapoan) e nas Instituições culturais da velha Salvador.  

          De Itapoan à Praça da Sé, do Comércio à Ribeira, da Praça 

da Piedade a São Caetano, de ônibus, de carona (nenhum de nós  

tinha carro) ou a pé, visitamos muita gente para divulgar 

EXPERIMENTAL.  

          A sede do antigo Banco Econômico (próximo ao Relógio de 

São  Pedro)  e  a  Livraria  Pindorama  (na  Avenida  Sete  de 

Setembro) exibiam em suas vitrines, dois belos cartazes 

confeccionados à mão e exemplares do panfleto foram ali 

colocados para as pessoas apanhá-los... 
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Primeira divulgação impressa. 

 

           Paralelamente, A Semana preparava a comemoração do 

primeiro aniversário da sua nova fase. E nós estávamos a todo 

vapor!    

        

           A equipe do Professor Germano era de alto nível, todavia, o 

mês de setembro se aproximava celeremente (desde que o tempo 

surgiu, a sua velocidade parece aumentar a cada instante...). 

  

           A angústia da chegada do dia do lançamento era imensa.  

 

           Além disso, ficamos encarregados de organizar o 

MUSIPOEMA, com a programação vista no convite a seguir: 
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          O Professor Germano demonstrava claramente que confiava 

em nós e não podíamos decepcioná-lo.  

          Entretanto, ficou tudo junto!, a semana inteira com eventos e 

ainda tinha o meu aniversário no meio, mas quem lembrava disso? 

Nem eu mesmo! 

          Finalmente, chegou A Semana d’A Semana, com várias 

comemorações. Era uma emoção atrás da outra. Em uma das 

manhãs, o Professor Germano nos chamou e entregou os pacotes 

com    os    1.000    exemplares    de   EXPERIMENTAL.   Estava 
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impresso o número 1 da nossa Revista, estava concretizado o maior 

sonho dos nossos 20 anos! 

          Então, na noite do dia 26 de setembro de 1968, com a 

Livraria Pindorama (de Ivo Andrade), na Avenida Sete de 

Setembro, repleta de convidados, parentes e amigos, depois de uma 

bela palestra-apresentação do Professor Germano, autografamos 

muitos e muitos exemplares, em meio a um gostoso coquetel 

oferecido por Germano e Ivo. Estava lançado o número 1 de 

EXPERIMENTAL (Revista de Poesias).  

          Agora, os nossos poemas, a nossa arte, tinham deixado de ser 

nossos, passaram a pertencer aos leitores e eles dariam o veredicto. 

Foto: Lázaro Jorge, A Semana, 29 de setembro de 1968. 

 

          No dia 27, acordei completamente embevecido.  

          Sentia-me flutuando no espaço... 
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          Não é necessário dizer da emoção que dominava a todos nós, 

pois   era   somente   o   que   havia   naquela   noite   de   profunda 

consagração dos sonhos que Sérgio, Thadeu e eu acalantávamos. 

Faltava Luiz Fernando, residente no Rio de Janeiro, e eu imagino 

como ele desejou estar conosco. 

          Nos dias seguintes, todos os jornais de Salvador (A Semana, 

A Tarde, Diário de Notícias, Estado da Bahia, Jornal da Bahia, 

IC News e Mensageiro da Fé) divulgaram maciçamente o 

lançamento da nossa “EXPERIMENTAL”. 

          Contudo, a Semana d’A Semana continuava.  

          E chegou a noite do MUSIPOEMA, um belo espetáculo 

lítero-musical realizado no salão do Mosteiro de São Bento (com 

total apoio do Abade D. Timótheo Amoroso Anastácio e de D. 

Bernardo Lucas) e com a excelente colaboração da poetisa Clarice 

Mascarenhas Meireles e do Sr. Clodoaldo Duarte. Declamamos os 

nossos poemas (Sérgio Mattos, Thadeu J. Cruz, Céu Brandão, 

Dircêo Vilas Boas, Clarice Mascarenhas Meireles, Núbia Freire, 

Frei Amadeu Feliciano, Nilza Mascarenhas, Jussara Mascarenhas e 

eu); Antônio Brasileiro, Carlos Alberto da Purificação e Jéferson 

apresentaram e cantaram as suas músicas. O auditório estava lotado 

e o espetáculo,“... programado pelos jovens poetas da Revista 

“Experimental”, Sérgio Mattos, Ivan Dorea Soares e Thadeu J. 

Cruz ...”(A Semana, 29 de setembro de 1968) também contou com a 

participação de Marcos e Flávio – do Grupo de Teatro de São 

Bento – que recitaram outros poemas de nossa autoria.  

          O MUSIPOEMA e o surgimento de EXPERIMENTAL se 

transformaram em grandes marcos culturais daquele mês de 

setembro de 1968 e o jornal A Semana estava cumprindo a sua 

finalidade: não era mais um semanário restrito às sacristias dos 

templos,  agora  era  um valoroso órgão da Imprensa católica que  

transmitia    aos    seus   leitores  toda  uma  gama  de  importantes  

informações locais, nacionais e internacionais, sem perder os seus 

fundamentos profundamente cristãos.  
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A Semana, 29 de setembro de 1968. 

 

 

          Depois, a vida voltou ao normal. 
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          Contudo, a nossa vida – de Sérgio, Thadeu, Luiz Fernando e 

eu – não seria mais a mesma. As nossas cabeças pensantes 

passaram a carregar um peso descomunal. Agora, nós tínhamos a 

imensa responsabilidade de termos sido publicados, tínhamos 

assumido publicamente o compromisso de tornar conhecidos os 

nossos poemas, a nossa arte, a nossa vida. E esse peso, nada nem 

ninguém tiraria mais de nossas cabeças...  

 

         Em 19 de novembro, novo lançamento, agora no Colégio 

Normal Alípio Franca (situado na Av. Dendezeiros – bairro do 

Bonfim), magnificamente dirigido pelo saudoso Professor 

Hermano José de Almeida Gouveia Neto, que convidou os poetas 

de EXPERIMENTAL para vivenciar um grande evento. 

Acontecia ali a III Semana do Livro Baiano / SELIBA. Sérgio, 

Thadeu e eu fomos. Foi um momento espetacular; fizemos 

palestras, participamos de debates, conhecemos e conversamos 

muito com diversos escritores – famosos e desconhecidos – e 

autografamos inúmeros exemplares para os alunos do Colégio e 

escritores presentes. A SELIBA foi, em verdade, em suas mais de 

dez edições, o maior movimento literário acontecido na Bahia, até 

hoje não superado. 

 

          Salvador, a Bahia e o Brasil viviam uma época de gigantesca 

ebulição cultural; os tempos eram de “exceção”, as passeatas, os 

protestos contra a “Revolução de 31 de março de 1964”, que 

muitos chamam de “Ditadura”, eram constantes, a reação 

governamental era pesada, mas a produção intelectual nas artes em 

geral superava tudo. Creio que com a censura horrível (... e os 

jornais publicavam até receitas de bolo em lugar das notícias 

censuradas, ou eram impressos com grandes trechos em branco...), 

a vontade de produzir intelectualmente, de crescer culturalmente, 

de levar as mensagens sociais à população, agigantavam-se.  
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          Hoje... o marasmo, o vazio e os pérfidos “duplo-sentidos” 

tomaram conta de quase tudo.   

          Os tempos eram de “exceção”, sim, e as nossas poesias 

tinham que ser submetidas à Censura Federal. Todavia, 

publicávamos as mensagens que queríamos, principalmente nas 

entrelinhas... Apenas um poema de Thadeu quase era censurado por 

causa do verso “a desgraça do altruísmo”, mas expliquei 

pessoalmente ao censor e este compreendeu o sentido. Thadeu 

substituiu o verso e ficou tudo acertado. 

           Na Imprensa escrita, a advogada e jornalista Gláucia Lemos 

divulgava e muito a chegada de EXPERIMENTAL no universo 

da literatura. A sua coluna “Pelas Universidades” publicada no 

ótimo e saudoso Diário de Notícias era bastante lida e aplaudida, 

sempre cativando os seus leitores. 

 
Coluna   de   Gláucia  Lemos,  a  primeira  publicada  logo  após  o  lançamento  

de EXPERIMENTAL – 1. 
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          Serial, Cordel e Conclave também eram ótimas revistas 

culturais que circulavam em nossa Capital, destacando-se os 

poemas de Antônio Brasileiro, Fernando Batinga de Mendonça, 

Jacinto Prisco, José de Oliveira Falcón, Maria da Conceição 

Paranhos, Terezinha Saraiva, Suza Machado, Ruy Espinheira Filho, 

Cid Seixas e outros, todos do mais alto nível poético. Antes dessas, 

existiu a importante Revista Mapa (da famosa Geração Mapa), na 

década de 1950.  

  

          “As Feiras de Livros na Praça da Piedade ficavam repletas 

de leitores. E os livros eram vendidos e muito lidos”. 
             (Ivan Dorea Cancio Soares, Caminhando pelo tempo, São Paulo, SP: 

Edições GRD, 2009, p. 47). 

           

           Era o “Tempo de amor total / Tempo de juventude amando e 

vivendo / Tempo de 20 anos e de ouvir músicas / Tempo de 

estudar, de ler Machado de Assis, Gorki e Exupéry (e outros mais)  

/ Tempo de amar e viver / Tempo de poesia (Drummond, Vinicius, 

Neruda, Castro Alves, Varella, Parra, Verlaine, tantos),  Tempo  de  

sonhar  e  sorrir / Tempo de dar a mão a você e beijar a rosa / 

Tempo maravilhoso e desgraçado / Tempo que amo no tempo do 

tempo de minha vida”. 
             (Ivan Dorea Cancio Soares, “Meu tempo” in Poemas a Nái, São Paulo, 

SP: Edições GRD, 2011, p. 19). 

          Mas, eram também os tempos do AI-5... 

          “tempos “... de passeatas, de tiroteios, de confusão política, 

de prisões arbitrárias, de desaparecimentos sumários, de 

julgamentos incertos e injustos, de publicações clandestinas, de 

saudades contraditórias de Che Guevara e de Bob Kennedy e dos 

seus sonhos quase pueris, de idealismo exacerbado ...”. 
            (Ivan Dorea Cancio Soares, Op. cit., 2009, p. 42). 

          Era a época de viver os nossos 20 anos. 

          Verdadeiramente, o ano de 1968 foi realmente incrível e 

indescritível. 
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          “1968. Este ano não é apenas ‘um capítulo à parte’; é uma 

livraria inteira. O que a minha geração viveu naquele ano, foi 

extraordinário... Palavras não contam o que foi aquele ano. Livros 

não contam. Enciclopédias não contam. O que conta é o que cada 

um viveu. O que conta é o que cada um passou. O Mundo estava 

sacudido por Paris. A França – a grande França – ressurgiu. O 

Brasil, mesmo em meio à repressão oficial, andava para a frente. 

Tínhamos pensadores, tínhamos uma juventude altamente idealista 

e imbuída da nobre vontade de construir uma Nação valorosa. 

Tínhamos o profundo desejo de ser. Sabíamos que o ser traria o 

ter. Era bem diferente de hoje, quando o ter é o que importa e o ser 

quase não vale mais nada.”. 
              (Ivan Dorea Cancio Soares, Op. cit., 2009, p. 41). 

 

           1969 chegou e, com ele, a correria para preparar 

EXPERIMENTAL – 2. Continuamos a fazer uma forte 

divulgação pela Imprensa escrita, falada e televisada (tudo grátis!) 

e ultrapassamos os limites do Estado da Bahia, com notícias 

publicadas em jornais diários de João Pessoa e do Rio de Janeiro. 

 

 
Convite para o lançamento de EXPERIMENTAL – 2. 

 

           17 de janeiro de 1969: lançamento de EXPERIMENTAL – 

2, na Casa da Poesia, contando com a participação de Gilza Borges, 

Alcir N. dos Santos, Amarílio Mattos e Emerson Palmeira, além de 

Sérgio, Thadeu e eu. 

           Novo sucesso! Muitos convidados presentes, muitos 

exemplares vendidos. 
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          Mais uma parte do sonho estava concretizada.  

 

          A Imprensa continuava a divulgar EXPERIMENTAL, nova 

e bela crônica de Gláucia Lemos nas páginas do Diário de Notícias 

deixou os poetas de EXPERIMENTAL – 2 agradecidos e 

recompensados: 
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          No entanto, apesar da imensa alegria de ver os nossos nomes 

em evidência, mesmo sendo ainda muito jovens, soubemos 

assimilar o sucesso com tranqüilidade, sem as vaidades que tanto 

atrapalham e destroem o espírito, a competência e o viver. 

 

          O Jornal da Bahia publicou o ótimo estudo – “Somente dez 

por cento dos escritores baianos editam livros na Bahia” e nós – 

de EXPERIMENTAL – fomos citados no parágrafo “Estatística 

de 1968”, enquanto A Semana dizia assim: “Realidade  –  a  

revista  de  poesias  Experimental, deixou de ser um sonho e 

passou a ser realidade. Experimental é vendida em diversas 

cidades e Estados”. 

 

          Em uma 5ª-feira – 08 de maio – o jornal “A Tarde” publicou 

um grande e ótimo artigo (de autoria de José Olympio da Rocha) 

que tomou quase a página inteira, intitulado “Nem os jovens de 

vinte anos vão ver o ano 2.000”... É verdade, o ano 2.000 era 

quase inalcançável... Era um futuro bastante longínquo, longe, 

muito longe... Mas, vivemos, ultrapassamos essa barreira e já 

estamos em 2018. Até quando, só Deus sabe... 

 

          Começamos, logo após, a preparação de EXPERIMENTAL 

- 03, que foi mais demorada, contando com a participação de Maria 

Bethania Knoedt (1º lugar no Concurso Literário Inter-colegial 

da III SELIBA), Euclides Batista, Eduardo Gordilho Fraga, Céu 

Brandão (que havia participado do belo MUSIPOEMA, bem como 

do “Concurso de Poetas Inéditos” promovido pelo Gabinete 

Português de Leitura), Dircêo Vilas Boas, Luís Sérgio Rocha, 

Emerson Palmeira, Ana Maria Castro (a grande escritora e 

teatróloga Aninha Franco) e Ronaldo Cairo, além de Sérgio e eu; 

nós dois queríamos uma Revista maior e mais bonita. Sérgio 

procurou o grande escultor Calasans Neto e este fez uma bela capa.  
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Augusto Monteiro (proprietário da Livraria Monteiro, que ficava na 

Praça da Sé), patrocinou parte da edição.  

          E Gláucia anunciava o número 3 em sua coluna: 

 

          Mas a Revista não ficou pronta para ser lançada no mês de 

julho e decidimos fazê-lo em setembro. 

 

          No final da tarde – início da noite do dia 17 de setembro de 

1969  –  a Livraria Pindorama voltava a receber os nossos parentes,  
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amigos e muitos convidados para conhecer e adquirir o número 3 

de EXPERIMENTAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convite        datilografado           de 

EXPERIMENTAL – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lançamento   do  nº  3. 

(Foto:       A       Tarde,  

setembro de 1969). 
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          Poucas semanas antes, o Mercado Modelo incendiou e doeu 

fundo em minha alma; eu amava aquele lugar. Trabalhando na 

SUTURSA / Forte São Marcelo, transitava muito pelo velho e belo 

Mercado, aonde conheci duas personalidades destacadas da Bahia 

pluri-cultural (Camafeu de Oxossi e Fênix), com quem conversava 

demoradamente; ofertei EXPERIMENTAL a eles, que ficaram 

encantados com a Revista. 

          1969 também foi o ano do homem chegar à lua.“Parecia 

mentira. O homem andava na Lua. Da fixação do homem pré-

histórico, com os seus desenhos rupestres representando os astros 

celestes, à conquista da Lua, passaram-se alguns milhares e 

milhões de anos...”. 
             (Ivan Dorea Cancio Soares, Op.cit., 2009, p. 44). 

           “Este é um pequeno passo para um homem, mas um 

salto gigantesco para a humanidade” disse o astronauta Neil 

Armstrong, o primeiro homem a pisar o solo lunar. 

          Entretanto, em nossos poemas, a lua continuava sendo 

romanticamente vista, com a sua maviosa luz encantando a todos 

nós e transformando os sonhos em verdadeiras histórias de amor e 

de dor. 

 

          “O tempo dos nossos 20 anos foi escancaradamente 

marcante: éramos ainda quase meninos, quase infantes, mas a dor 

já havia penetrado em nossas mentes ávidas de vida, ansiosas por 

um Mundo de homens melhores, livre das corrupções, do 

consumismo desenfreado, livre da confusão dos “ismos” sem nexo 

para a vida, buscando alcançar (inalcançável sonho?...) a paz, 

talvez (ou, até mesmo, com certeza, utopicamente) querendo, via 

poesia, construir o “paraíso” de um Chardin, um Exupéry, um 

Quoist, um Rilke, um Rabindranath Tagore, um Paulo Setúbal, um 

Spinoza, um Gibran, um Jackson de Figueiredo, um Gorki, um  

Kazantzakis,  um “Che” Guevara, um Plínio Salgado, um Bob 

Kennedy,   um   Tasso   da  Silveira,  um  Jacques  Maritain  (e  sua  
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Raíssa), um Agostinho, um Caio Prado Júnior, um Thomas Merton, 

um Alceu Amoroso Lima, um Nietzsche, um João da Cruz, uma 

Tereza de Ávila, ausentes das fantásticas complicações de Kafka, 

de Sartre, de Huxley, de Cruz e Souza, de Simone de Beauvoir 

(muito embora amplamente compreensíveis...). Ou, ainda, a paz 

sem paz de Neruda, Castro Alves, Parra, Vinícius, Drummond, 

Platão, Svetlana Stalin, Lucimar Luciano de Oliveira, Gustavo 

Corção, Verlaine, João Cabral, Machado de Assis, Marcuse, Raul 

de Leone, Hemingwai, José de Alencar, Pasternak, Adonias Filho, 

Hesse.” 
             (Ivan Dorea Cancio Soares, Op. cit., 2009, p. 44).  

 

          EXPERIMENTAL – 4 não aconteceu. 

          As dificuldades eram muitas e decidimos parar.  

          Mas, o nosso sonho dos 20 anos, concretizado em três 

números, jamais se desvaneceu.  

 

          1970 trouxe uma ótima matéria assinada por Angelina 

Nascimento, em 20 / 21 de setembro, abrindo com a totalidade da 

página, o Suplemento de Domingo do Jornal da Bahia. O título 

“Está quieta a inquieta juventude?” dizia quase tudo.  

          Angelina perguntava: 

          “Onde se meteram os jovens?” 

          E, depois de algumas considerações, prosseguiu: 

          “Um grupo de poetas, entre eles Sérgio Mattos, Ivan Dorea, 

Gilza Borges, todos de menos de vinte e cinco anos publicam 

regularmente a revista Experimental que se propõe segundo eles 

marcar ‘o início de um novo pensamento, uma nova mentalidade’. 

Como todo grupo composto de jovens, tem uma meta: ‘transformar 

a mentalidade daqueles que dizem que a poesia não é lida;  

incentivar os poetas jovens; popularizar a poesia; divulgar poetas 

desconhecidos’. Todos de menos de vinte e cinco anos transmitem  

(já)  suas  angústias  e  perplexidades  diante  da  vida.  
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‘Atmosferas sem autenticidade / transformam humanos em simples 

corcéis / de uma realização que nunca se completa’, escreveu Ivan. 

‘Parti. Sofri e voltei / A paz inexistente / abriu-me os olhos / não 

houve momentos de felicidade / não houve momentos de angústia – 

inexisti’, escreveu Amarílio Mattos”. 

 

         Não era o inexistir que queríamos... 

 

          A nossa época de jovens guardava uma questão fundamental, 

muito bem dita por Ana Maria de Castro (Aninha Franco), em 

Experimental – 3: 

 

         “E nos diários que faço, há sempre o enigma: 

         Quem sou”. 

 

          Quem éramos nós, os jovens nascidos nos cruciais momentos 

do imediato pós 2ª Guerra Mundial? Quem éramos nós, os jovens 

que conviviam diariamente com as terríveis notícias da Guerra do 

Vietnã e vivenciaram profundamente todas as transformações da 

década de 1960? 

         Até hoje, 50 anos depois, essa questão antropológica ainda 

está inteiramente acesa: 

         Quem é o ser humano?             

         De onde viemos e para onde vamos?  

         Pesadas dúvidas ainda não dissipadas... 

 

          Um dia, no final do ano de 1974, quando eu era pesquisador 

de História do Arquivo Municipal, uma linda colega me entregou 

uma carta da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, 

solicitando    informações    a   respeito   de   EXPERIMENTAL.  

Imediatamente, providenciei o envio dos três números. Assim, 

ultrapassamos os limites do Brasil. 
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          Afinal, o que era para os ontem quase ainda adolescentes de 

EXPERIMENTAL saber que a pequenina Revista havia saído das 

nossas fronteiras e se encontrava guardada em uma das mais 

importantes Bibliotecas do Mundo? Seria a glória??? Não, não. 

Claro que fiquei contente e comuniquei logo a Sérgio, a Thadeu, a 

Luiz Fernando, a Céu e aos colegas que encontrei. Mas, a glória foi 

mesmo a imensa emoção da notícia e continuamos a sonhar em 

nossa terra baiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta da Biblioteca do Congresso dos EUA. 

 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

45 

 

 

          Quando EXPERIMENTAL completou dois lustros de 

lançada, publiquei na Tribuna da Bahia (aonde Sérgio começou a 

dar os primeiros passos da sua trajetória profissional), o artigo “Há 

dez anos surgia Experimental do ideal de dois jovens poetas”.  

Na época,  Sérgio  residia em Austin (EUA), Thadeu em Porto 

Alegre, Luiz Fernando já havia retornado para Salvador, eu 

perambulava pelas trilhas arqueológicas da região da Barragem de 

Sobradinho e Céu se preparava para ser médica da Unicamp.    

 

          Ao completar 21 anos daquela noite memorável e 

inesquecível de 26 de setembro de 1968, A Tarde divulgava “A 

nossa maioridade”, crônica comemorativa que escrevi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A   Tarde,   1º   de  outubro  de 

1989  –  Caderno 3 – p. 11. 
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          Continuamos a escrever, vários outros livros nasceram. Mas, 

EXPERIMENTAL jamais morreu em nossas mentes, em nossos 

corações, em nossas vidas. 

          Realmente, nem o sonho nem a amizade acabaram.  

          Aquela união que 

começou no alvorecer da 

adolescência (e não 

tínhamos as redes 

sociais...), manteve-se 

intacta e continua grandiosa 

até hoje, unindo os três 

atuais senhores (Sérgio, 

Thadeu e eu), de cabelos 

brancos, em verdadeira 

simbiose. 
 

 

 

Sérgio, Thadeu e Ivan  

na noite do lançamento de 

EXPERIMENTAL – 1. 

(Foto: Lázaro Jorge, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os     três,     no 

Forte           São 

Marcelo. 

(Foto: Nádja 

Freire Dorea 

Soares, 2011). 
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“Somos um, talvez dois ... Talvez a 

multiplicação de cinco em cinco mil e 

cujos restos encheriam doze terras”. 
(Vinicius de Moraes). 
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Diálogo com a Poesia 
 

(Publicado em A Semana, em 21 de julho de 1968). 

 

 

“Sérgio:   Ivan, o que é que você acha da poesia como arma? 

 

Ivan:   A poesia como afirmação do poeta, transforma-se em arma 

na medida em que vai encontrando seu aprofundamento quotidiano. 

Entretanto, há uma grande diferença entre poesia criada para arma 

e o surgimento natural do poema sentido. 

 

Sérgio:   Quando é que o poeta faz poesia como arma?  

 

Ivan:  Nos momentos de máxima revelação de si a si, quando, 

permanecendo na procura, lança-se ao mundo com todo o ser 

defensivo nascido do conhecer nunca premeditado. 

Sua poesia, Sérgio, é arma ou necessidade interior? 

 

Sérgio:   A poesia é uma necessidade interior de exteriorizar o que 

sentimos quando observamos o que se passa ao nosso lado. Logo, 

ela se torna uma arma desde o momento em que, sob a forma de 

poesia, passamos a apresentar ao mundo uma realidade incoerente 

com o nosso meio ambiente, ou quando somos levados, ainda 

através da poesia, a fazer críticas que tenham o efeito de acordar os 

que num mundo de guerra, num mundo de misérias e de mortes, 

permanecem dormindo... 

Ivan, quando e como você faz poesia? 

 

Ivan:   Todos os instantes da vida são momentos de poesia... 

Você acha que a intensa dominação da técnica soterra a 

sensibilidade para o mundo?  

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

50 

 

 

Sérgio:  Atualmente, vivemos num mundo de velocidade, da 

técnica. A pressa é a inimiga número um do homem que procura 

criar um espírito mais humano, capaz de transformar as estruturas 

de guerras em que vivemos, num mundo de confraternização e de 

amor... Mas, o mundo de hoje passa sob reformas. Reformas 

jovens. É um mundo jovem que nasce, e, sendo assim, eu acredito 

que esta geração saberá unir a técnica a um mundo mais espiritual e 

mais poético. 

          Dentro da revolução jovem surgiram homens como Luther 

King, Mao-Tsé-Tung, Bob Kennedy, Che Guevara e o ideólogo 

Marcuse. O que você acha destes homens, seus ideais em relação à 

poesia e a transformação do mundo? 

 

Ivan:  Mao – poeta, Bob – juventude viva, King – pastor autêntico, 

Marcuse – revolução jovem, Guevara – guerrilheiro. É como você 

disse: há grande polaridade nestes homens. Três mortes violentas. 

Uma vida de agitações. Um ideólogo. Cinco pensamentos... Há 

verdades nos atos, nos ideais e na poesia que estes homens 

ajudaram a criar e continuarão através dos caminhos do mundo, 

salvo o materialismo e a concepção dialética de História que dois 

deles viveram.  

 

Sérgio:   Você acha que um poeta pode viver de poesia? 

 

Ivan:   Há muitos poetas, Sérgio. “Somos um, talvez dois... Talvez 

a multiplicação de cinco em cinco mil e cujos restos encheriam 

doze terras”, como disse Vinicius de Moraes. O poeta é a poesia e a 

poesia é eterna. A afirmação é exata. Por que o poeta não pode 

viver do que faz? Sinceramente, não creio nos que transformam seu 

ser em comércio. Porque o poeta deve fazer de sua poesia a 

verdade que ele mostra aos outros. E não encubá-la em preceitos 

primários de vendas indevidas.” 
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“O homem está se tornando um autômato” 
(Nova Revista literária promove poetas jovens) 

 

(Publicado no Jornal da Bahia, em 8 de setembro de 1968). 

 

“Thadeu, qual a função da poesia na atual conjuntura político-

social? 

- Acho que a poesia é importante para o homem atual, porque ele 

está se tornando um autômato e não sabe ser sensível às coisas mais 

belas e simples da vida, ou seja, à poesia viva. É preciso que 

façamos voltar ao homem o seu lado humano para que ele esqueça 

da máquina, do cérebro eletrônico do computador, da vida-prisão 

que a sociedade e o progresso lhe impuseram. 

 

Para Thadeu, a poesia é uma expressão do amor que tem à vida e 

“às coisas mais simples do viver cotidiano”: 

- Quero, com a poesia, transmitir e fazer ver ao ser humano, a 

liberdade que mais e mais ele perde, a cada dia que passa. 

 

Segundo Thadeu, a poesia tem uma função outra que não a de 

produzir beleza: 

 - É preciso que cada um viva aquilo que escreve e, principalmente, 

o transmita para o povo. Neste sentido, uma das coisas que mais 

evito é o uso de palavras que fujam à linguagem comum, pois a 

poesia é antes de tudo simplicidade, e só com simplicidade 

podemos transmiti-la.” 
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Por que escrever? 
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... Publicar é também se expor 

 
Alcir Neves dos Santos 

 

    Difícil determinar por que escrever literatura. Será pelo 

desejo meio desesperado de permanecer, ou pelo prazer misterioso 

de colocar palavras no papel em branco, dando-lhes sentido, e no 

caso da poesia, alguma sonoridade? 

          Como muitos, comecei a escrever na juventude, esse período 

mágico, ilusório. Resolvi fazer medicina, achando nela uma 

maneira mais concreta de servir ao próximo. O velho conflito, que 

às vezes ainda tenho, de não ver na literatura uma utilidade 

concreta, apesar de amá-la. Pensei em poder conciliar medicina e o 

ato contínuo de escrever, mas medicina e o trabalho médico são 

absorventes. Como disse o grande Drummond, “escrever é 

economizar palavras”. Muito economizei. 

           Poemas são como vinhos: o que justifica sua permanência é 

o tempo. Existem mil formas de concebê-los, não no seu conteúdo, 

mas sim na sua parte gráfica, na sua apresentação no papel. Por 

isso, dá-los como findos é um risco; todo poema findo é um risco, 

porque preso nessa única forma. Tentar escrever poesia é a 

tentativa de transcender a realidade, criar imagens, buscar a 

harmonia, a sonoridade, a musicalidade das palavras. Se poeta sou 

ou fui, sou um poeta primitivo, para lá de bissexto. 

          Publicar, como foi na EXPERIMENTAL – 2, é um prazer, 

sinto-me honrado, é estar com pessoas amigas, que compartilham 

dos  mesmos  sentimentos,  é  buscar  tocar  pessoas  com emoções,  
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sentimento e sensibilidade. Digo que ao ler poesia, existem dois 

poetas: o que escreveu ou tentou e o que lê. Mas publicar é também 

se expor, assumir um papel. 
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O meu coração disparava de ansiedade... 

 
Céu Brandão 

 

    Durante a minha adolescência, participei de diversos grupos 

completamente distintos e que, até hoje, me trazem ótimas 

lembranças. O grupo de amigos da rua onde morava (no Largo 

Dois de Julho), o grupo de Bandeirantes, o dos amigos da Escola, a 

turma do basquete e do vôlei e aquele grupo dos amigos que se 

interessavam pela beleza da poesia, escreviam contos e poemas e, 

assim, era conhecido como o grupo dos poetas.   

 

          De repente, caminhando junto a eles, me aventurei, em 

alguns instantes, a tentar escrever esboços de poemas. No 

entusiasmo dessa fase, passei a frequentar vários eventos 

promovidos por eles. Acompanhei de perto o lançamento da 

Revista EXPERIMENTAL – 1 e também da EXPERIMENTAL 

– 2, o que foi uma grande conquista para o grupo. Posteriormente, 

para minha surpresa, fui convidada para participar da terceira 

edição da Revista. 

 

          Confesso que, na época, senti um misto de grande alegria e 

de muito medo. Medo de não conseguir contribuir com poemas que 

estivessem à altura da qualidade dos outros participantes. Mesmo 

assim, resolvi enfrentar esse desafio e decidi fazer parte dessa 

edição, que foi a última da Revista.  

 

          No dia do lançamento estávamos todos empolgados com o 

evento,     eu    aparentava    tranquilidade,    mas,    na    realidade,  
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intimamente    o   meu   coração   disparava   de   ansiedade,   pela  

expectativa de que a Revista EXPERIMENTAL – 3 tivesse o 

mesmo sucesso que as edições anteriores. 

 

          Foi um momento de muita importância, principalmente por 

estar perto de pessoas que são iluminadas pela poesia. Até hoje, 

ainda lembro dessas emoções que fizeram parte da minha vida e 

que valeram a pena serem vividas e sentidas de forma tão bela. 
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Por que escrever 

 
Luiz Fernando Dorea Hupsel de Oliveira 

 

 

    Para escrever, primeiro ler. Minhas leituras se iniciaram 

antes da leitura, ou seja, a minha aventura com a palavra se iniciou 

com a leitura que papai fazia das tiras de histórias em quadrinho 

que O Globo publicava nas penúltimas páginas do segundo 

caderno. 

 

         Alfabetizado, no ano de 1958, foi por aí que comecei a minha 

leitura e Tarzan, Fantasma, Mandrake, Nick Holmes, Flash 

Gordon, etc., foram meus heróis. Daí as revistas, os gibis, e 

conheci, entre outros, o Pererê de Ziraldo.  

         Livro mesmo, a minha memória guarda "Gentes e Bichos", 

de Érico Veríssimo, não me lembro quando, mas as suas aventuras 

foram lidas e relidas. Muitas vezes. Daí veio o amor, solidificado 

aos 14 anos, e até hoje: a palavra. 

 

         Escrever, não sei exatamente quando. Escrevia crônicas, 

poesias. Uma vez, aqui na Bahia, de férias, tomei coragem e 

mostrei para Tio Guga (Gumercindo Rocha Dorea, criador das 

Edições GRD e pioneiro em vários campos da intelectualidade 

brasileira). Ele disse: "estão boas, copie e depois rasgue". Não 

entendi muito na época, mas não copiei e continuei a produção de 

minhas obras. 

 

          Tentei a poesia, mas a crônica me fascinava. Comecei um 

romance,  meu  Deus,  não  é  fácil.  A  adolescência e o começo da  
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vida adulta me levavam para isso com certa facilidade. Mas a 

qualidade... 

 

          Mas me sentia bem, sentar em frente à máquina Olivetti 

Lettera 22; estava acostumado em casa com os sons das teclas 

analógicas, papai era jornalista. De uma certa época, passei a contar 

minhas férias na Bahia, e tinha meus leitores cativos.  

 

          Poesia. Foram tentativas. Descobri que poesia era algo muito 

sério, que não era simplesmente jogar as palavras no papel, não 

concluir a linha, eventualmente fazer uma rima. Mas tentava.  

 

          Quando Ivan me convidou para participar de uma revista de 

poesia que Sérgio Mattos, Thadeu Cruz e ele estavam criando, me 

senti honrado. Quantos mais? Eles e mais eu, mas só? Tinha escrito 

uma trilogia, numa emoção fácil de ser posta no papel: o amor 

casal. E foi esta trilogia que foi impressa e pela primeira vez eu 

estava sendo publicado. 

         É fraca? Acho que sim, o sentimento era maior que a 

elaboração. Mas, era a primeira criação minha publicada. Caramba. 

Eu com 16 anos (faria 17 em dezembro de 1968). Depois, continuei 

nesse ofício, de uma maneira um pouco secundária, a minha 

escolha profissional é muito absorvente, mas não muito longe do 

teste vocacional feito em 1966, na quarta série ginasial, de 0 a 20, 

17 para Letras e 16 para Ciências Biológicas. 

 

         Olho, agora, 50 anos. Leio os três números de 

EXPERIMENTAL. Descubro poetas de verdade (essa coisa 

encantadora, como recentemente fiquei absolutamente encantado 

pelas poesias de uma das existências de Fernando Pessoa, Alberto 

Caeiro). E tantos outros, uma vez escrevi, a poesia precede a 

filosofia. E ainda acho. Casa a emoção própria do ser humano com 

as artimanhas do seu cérebro.  
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          Então, tenho a agradecer, e muito, por esse momento. Aos 66 

anos, não é pouca emoção. Difícil traduzir em palavras.  

          Para os verdadeiros poetas, talvez não. Para mim, essa 

felicidade genuína do encontro dos tempos passados, da palavra e 

dos reencontros. Mesmo que eu não tenha palavras.   
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OS POETAS 

DE EXPERIMENTAL 
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ALCIR NEVES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nasceu em Salvador – Bahia, em 18 de novembro de 1948. 

Estudou o ginásio e colegial no Colégio Estadual Severino Vieira. 

Diplomou-se em Medicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública, em dezembro de 1973. Alguns dos seus poemas foram 

publicados em EXPERIMENTAL – 2, bem como na página 

Gente Jovem – Revista do Jornal da Bahia e teve um poema 

selecionado no Concurso de Poesia Falada da Universidade 

Federal de Sergipe. 
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Para a menina que vai morrer menina 

 
(Dedicado às crianças de Biafra e às outras crianças) 

 

 

Serás anjo ou pó, 

nunca mais tão só. 

 

Serás noite, lua 

Sem vagar na rua. 

 

Serás brisa e vento 

que escuto ou tento. 

 

Serás canção, não pranto 

tua voz teu canto. 

 

Nunca mais os vermes 

te comerão o peito. 

Terás bem limpo leito. 

 

Não dormirás no chão 

Nunca mais terás vazias mãos. 

 

Não serás adubo  

que a terra come. 

 

Nascerás da tua morte-fome 

esquecida que te assassinaram. 

 

Junho de 1968. 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 2, janeiro de 1969). 
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Anti-Canto 
 

(A Ana Neri) 

 

 

Que cantarei? 

Se em mim não existem cantos 

se cantos são somente cantos 

não, fuzis  

nem balas 

nem pão para as crianças de Biafra? 

Que cantarei? 

Se não conheço a palavra que dirá 

da dor o exato peso? 

Que cantarei? 

Se trago alguns sonhos assassinados  

se dos cantos não nascem flores nem vida 

e o guerrilheiro está complemente morto?  

 

Agosto de 1968. 
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Poética Nº 2  

 
(Para Nancy) 

 

 

A amada se dissolve 

em flores ou ventos 

e se torna fugidia. 

No entanto, está em mim permanecida 

e apenas durmo  

e sofro vagamente 

pois trago algum aprendizado 

e sei 

que a carícia vale mais que a palavra. 

Fiz-me “cavaleiro da esperança” 

e da incerteza 

de encontrá-la (ou reencontrá-la) um dia. 

No entanto, eu a sei em mim incorporada 

como as mãos 

os olhos 

a cicatriz inapagável 

ou, mais para dentro, 

como os sorrisos 

os sonhos 

o estômago e o baço 

a ternura reprimida... 

 

Novembro de 1969. 

(Publicada em Gente Jovem - Revista do Jornal da Bahia). 
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A flor-poesia 

 

  
Pequena flor brotante entre estruturas de concreto. 

 

A terra te retiram 

e a água 

e o ar: te sufocam. 

 

Com lágrimas e sangue uns poucos te alimentam. 

 

Crescerás 

ou terás na precoce morte o teu destino? 

 

Não verdejante (como te convinha): cinza. 

 

Na tua tumba colocarão cimento 

endurecidas pétalas de concreto armado 

flores plastificadas 

cartazes luminosos. 

 

Nem pão 

nem coca-cola: 

marginalizada matéria de anti-consumo. 

 

Março de 1976. 
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24.05.08 

 

 
Não quero falar das coisas plenas: 

a dor do parto (o nascimento) 

aflições e gestos 

o primeiro choro 

angústias de infância, febres 

noites insones mal dormidas. 

A farda de camisa quadriculada 

a praia que parecia imensa 

pés descalços saltitando entre pedras e pinaúnas. 

A adolescência: 

medos, angústias, incertezas. 

A vida adulta: 

a formatura, o fraque 

a ilusão da festa. 

Filhos adotados 

o retornar do ciclo. 

Nem mesmo esse contato com a transcendência, a morte. 

O que mais me toca, perdoem-me (por isso escrevo) 

são coisas vazias vagas 

como a ausência 

o vazio do quarto 

a saudade surda  

enfim, essas coisas ocas... 
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... 

 
 
Borboleta, borboleta 

terás túmulo 

escuro. 

Será casulo? 

Nascerá dele, por fim 

a aurora? 

 

09 de abril de 2013. 
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...  

 

 
Poemas, às vezes 

nascem. 

Depois? 

ficam zoando 

ansiosos 

como abelhas-muriçocas 

nos ouvidos. 

Após curta gestação 

querem sair: 

nascem, 

ficam perambulando, por aí 

ociosos 

como folhas 

ao vento. 

 

20 de Julho de 2018. 
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CÉU BRANDÃO 
(Maria José Nascimento Brandão) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu em 25 de dezembro de 1951, em Salvador – Bahia, estudou 

no Colégio Estadual da Bahia (Central), foi Bandeirante, participou 

do MUSIPOEMA e foi publicada em EXPERIMENTAL – 3, 

quando estava com apenas 16 anos de idade. Graduou-se em 

Medicina pela Universidade Federal da Bahia e, atualmente, reside 

na Cidade de Campinas – São Paulo onde é Professora-Doutora do 

Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Ciências Médicas 

da UNICAMP. 

Mãe de Morena, Márcio e Marcelo e avó de Letícia e Leonardo. 
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... 

 

 

Estávamos todos juntos 

sentados à porta de casa; 

a lua, que nos iluminava, 

parecia sorrir para nós 

querendo compartilhar daquela amizade, 

daquela fraternidade 

que reunia os nossos corações, 

das piadas, das músicas, 

das risadas francas e naturais 

que dávamos. 

Aquele calor da nossa amizade 

conseguiu vencer a brisa da noite 

e o frio que passava por ela 

e vimos quando a lua se foi 

e o sol surgiu... 

Ah, se todos os homens fossem assim 

amigos... muito amigos, 

não haveria guerras, lutas ferozes, ódio, 

o mundo seria tão diferente, 

tão bem melhor, tão mais humano... 

 

18 de março de 1967.  
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... 

 

 

As “Três Maria” 

no céu sem lua, 

o ruído do mar, 

vozes tão baixas vem chegando, 

uma luz ao longe tão pequena, 

tudo isso quebrando 

o silêncio da noite fria 

e meus pensamentos 

voam tão alto, 

talvez mais alto 

que as “Três Maria”. 

Sinto-me a mais feliz das criaturas 

por poder sentir a poesia disso tudo 

e a noite vai passando 

e continuo olhando 

as “Três Maria” 

no céu sem lua, 

ouvindo o ruído do mar. 

As vozes tão baixas vem chegando 

e eu vejo a luz ao longe, tão pequena. 

Continuo pensando e sonhando... 

 

10 de outubro de 1967. 
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... 

 
 

Hoje 

a tarde 

o céu 

o mar 

o barco 

o Forte 

a verdade 

o amor. 

 

Salvador - Bahia, 28 de março de 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
 

 

Olhar... 

Querer saber                      

porquê... 

Ninguém sai à janela 

em busca da noite... 

 

1968. 
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... 
 

 

Um poeta 

é um poeta. 

Não se faz, 

apenas se descobre 

porque ele 

já nasce 

poeta. 

 

1968. 

 

... 

 

O sol está se pondo, 

os passarinhos brincando e cantando 

parecem querer saudá-lo. 

Um navio sai do porto 

despedindo-se com seu último apito, 

como o sol 

se despede do dia. 

Há uma beleza em tudo isso 

que nos faz descobrir cada vez mais  

a natureza. 

Agora, os pássaros levantam vôo, 

calam-se, vão para os ninhos, 

o navio desaparece na imensidão do mar. 

O sol se foi, caiu a noite, 

mais um dia passou  

e a natureza escreveu mais uma poesia. 

 

29 de abril de 1968. 
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DEPOIS DA PAUSA 

 

 
Já não existem os palhaços,  

os meninos cresceram 

e até de sorrir esqueceram 

agora, só pensam em negócios 

em associar, no sócio! 

Trocaram até o natural 

pelo artificial ou superficial. 

Vejam, são homens de consciência 

talvez financeira 

ou mesmo política 

ou, quem sabe, social 

e é mesmo normal 

que vão navegando 

num oceano prejudicial. 

Não há mais bananas 

a TROPICÁLIA foi ultrapassada 

também a guerrilha saiu da parada. 

Já não há mais guerra 

os vietcongs e americanos 

fizeram uma trégua 

e no mesmo instante 

os gritos de paz iluminaram nas trevas. 

E Maria, que faz? 

Agora, não mais chora 

esqueceu de João 

arranjou novo amor 

e a saudade que um dia sentiu 

já mandou ir embora. 
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Já voltam os soldados 

para a casa dos pais 

seus rostos cansados 

mostram a alegria 

de quem traz a paz.  

Já não morrem homens 

de fome... consomem. 

O mundo mudou 

tudo melhorou 

existe irmandade,  

igualdade 

e até liberdade. 

Será mesmo verdade? 

 

Salvador – Bahia, 18 de novembro de 1968. 

(Publicada em EXPERIMENTAL – 3, setembro de 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

Um ruído me acorda... 

Foi tudo um sonho, 

um sonho lindo. 

Eu acordei... terminou. 

 

1968. 
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... 

 

 

O homem olhava para a vida,  

nada via, somente a escuridão; 

sentia travar-se, dentro de si, 

uma luta entre o continuar ou não. 

Passou em sua mente o desejo de morrer 

mas, ao mesmo tempo ele queria viver,  

e acabou por descobrir que viveria 

sim, viveria, porque sabia 

que apesar de não conhecer, de não ser,  

havia, no entanto, alguma coisa 

precisa, forte, verdadeira, 

num ponto qualquer do horizonte 

que ele poderia alcançar 

e a que dedicaria sua vida, seu ser. 

 

21 de novembro de 1969.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

84 

 

 

... ERA O TEMPO DA POESIA 
 

 

    Dia ensolarado e frio recebi um telefonema da minha cidade 

e não identifiquei o número. Atendi assim mesmo, coisa que não 

faço. Ouvi a voz de um amigo, com quem não falava há mais de 

quarenta anos. Frio, que frio?, a amizade aquece o coração e a 

minha alegria aumentava ao ouvi-lo falar da vida, casamento, sua 

esposa e suas filhas. O meu filho em pé, um pouco afastado, me 

olhava com ar de curiosidade, nada entendendo, apenas 

observando. Depois, perguntou quem era e eu expliquei, era o 

tempo da poesia. 

 

          E o motivo da ligação era a EXPERIMENTAL, esse ano ela 

completa 50 anos e queremos comemorar, em setembro. Como 

assim, 50 anos?, me perguntei. Não me dei conta disso, que tantos 

anos já tenham passado; foi ontem o último lançamento. Lembrei 

dos amigos presentes e da alegria da nossa juventude sonhadora e 

batalhadora comemorando aquele momento único. E tantas outras 

conquistas, tantos encontros, tanta poesia. Logo, veio à mente o 

MUSIPOEMA realizado no Mosteiro de São Bento em tempos 

difíceis; enfrentávamos tudo com coragem e alegria e com a certeza 

de que os limites da poesia não existiam. Tínhamos que expressá-

la. 

 

          E, no meio da conversa que me fez pensar nesses 50 anos, fui 

solicitada a colaborar com a nova edição. Confesso que assustei de 

verdade, todo esse tempo distante da poesia, sem nada escrever. E 

agora, não sei o que fazer.  

 

          Nos despedimos, desliguei o telefone. 
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          Fiquei pensando em EXPERIMENTAL e, de repente, nada 

a ver, mas me veio à memória um lugar chamado Núcleo de 

Medicina e Cirurgia “Experimental”, onde dou aulas para os meus 

alunos do segundo ano do curso médico. Pensei: e daí, onde está a 

poesia nesse lugar, será que ela existe?  E por que não, talvez não 

escrita em verso ou prosa, mas escrita diariamente nos gestos de 

quem cuida das gerações que por ali passam, no olhar sorridente 

dos que lá trabalham com dedicação, nas mãos sensíveis dos que 

ensinam passos iniciais àqueles que serão artesãos cuidadosos da 

vida. A poesia no olhar daqueles ainda adolescentes que se vêem 

penetrando um novo e desconhecido mundo, com tanto a aprender; 

e quantos sonhos nesse olhar, quanta poesia aí escondida. O gesto 

de poesia do professor ao perceber esses olhares e transformar o 

ensino em sensibilidade. Será pura poesia? Não sei porquê esses 

pensamentos passaram pela  minha mente. Ando tão distante da 

poesia escrita... Será que tudo isso foi para me fazer lembrar que 

ela se encontra viva em todos os meus momentos? Quem sabe? 

 

          Não sei, queridos amigos, como posso contribuir com a 

nossa EXPERIMENTAL, mas queria dizer da alegria que esse 

telefonema me trouxe. Saber que a poesia permanece em seus 

corações, que não se perdeu no tempo e, sim, continuou a florescer 

diariamente eternizando a vida de cada um, me deixou muito feliz. 
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IVAN DOREA CANCIO SOARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baiano de Salvador, nascido em 27 de setembro de 1947, fez os 

seus estudos primários e secundários nos Colégios São Jerônimo, 

Lyceu Salesiano e Estadual da Bahia / Central; graduado em 

História (Universidade Católica / UCSal, 1978) e pós-graduado em 

Arqueologia (A.A.P-H.Ba, 1979 e Museu Paraense Emílio Goeldi, 

1980), lecionou no magistério universitário durante 25 anos. 

Publica os seus escritos desde os 15 anos de idade, iniciando no 

jornal mimeografado O Totem (do Grupo Escoteiro João XXIII). 

Em 1968, junto com Sérgio Mattos, fundou EXPERIMENTAL 

(Revista de Poesias), contando com Thadeu J. Cruz como 

secretário. Possui 11 livros publicados nas áreas de arqueologia, 

biografia romanceada, história, contos e poesias, sendo 04 

individuais. Diretor-Geral do Centro de Estudos das Ciências 

Humanas / C.E.C.H., do qual foi o fundador em 1984, já 

supervisionou mais de 100 Projetos de Pesquisas Interdisciplinares. 

Participa da Sociedade de Arqueologia Brasileira / SAB desde 

1980, da Academia de Letras e Artes do Salvador / ALAS desde 

1999, ocupando a Cadeira nº 3 – Arqueologia, bem como da União 

Brasileira de Escritores / UBE, desde 2011.  
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SAUDADES... 

 
Gostaria de voltar  

ao meu primeiro poema 

Pequenino, 

assim sutil, repleto de ternura 

infanto-adolescente 

e sentir o estremecer 

da emoção que sou. 

 

Salvador – Bahia, janeiro de 1968. 

(Publicado no Face-book em 23 / 02 / 2017). 
 

 

 

PERSPECTIVA DO HOMEM  

NUMA NOITE CHUVOSA 
 

Faz barulho o vento lá fora. 

A rua está molhada 

e o homem não vê o tempo gemer. 

Também os pingos da chuva 

fazem sua história 

e compõem a cantiga do silêncio. 

As luzes dos carros cruzam-se 

no asfalto molhado. 

Há uma multidão e, no entanto, 

cada homem está só. 

 

Salvador – Bahia, 1968. 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 1, setembro de 1968). 
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RAZÃO 

 
Atmosferas sem autenticidade 

transformam humanos em simples 

corcéis 

de uma realização que nunca  

se completa. 

 

Salvador – Bahia, 19 de outubro de 1968. 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 2, janeiro de 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCASIÃO 6 

 
Quando as primeiras horas da madrugada 

iniciam a bailar cantigas de lembranças 

que vivo 

lavo em águas ternas minha face 

em tentativa de encobrir as marcas 

de meu pranto. 

 

Salvador – Bahia, 23 de fevereiro de 1969. 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 3, setembro de 1969). 
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OCASIÃO 13 
 

Regressamos um ser imerso na pureza dos lugares,  

conhecemos novas terras, encontramos várias pessoas 

cobertas de pó e sem brilho no olhar. 

 

Regressamos um dia pelo caminho da tarde do por-do-sol 

encharcados pelo mesmo orvalho da madrugada 

e bebendo o néctar dos nossos beijos.  

 

Regressamos com cálices de vida recordando o afago  

enxugando a lágrima da primeira saudade 

que deslizava furtiva pelo rosto do amor. 

 

Regressamos... Regressamos e passamos as mãos nas faces 

reconhecendo ser a grandeza de nós dois e a certeza sentida 

que jamais pereceu na madrugada de encantos  

que sabemos existir.                                                      

 

Salvador – Bahia, 07 de junho de 1969. 
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AFIRMAÇÃO 

 
(Para Thadeu J. Cruz) 

 

 

Trago as mentes dos indomáveis do passado 

todas soterradas por pensamentos em transe.                                                      

 

Trago os lábios sucumbidos pelos séculos 

amadurecidos nas mãos de tantos sonhos. 

 

Trago chão onde pés fecundam idealismos 

criados em ilusões desesperadas pelos olhos. 

 

Trago o sangue que emancipa humanidades 

e torna imunes esses passos de revoltas. 

 

Salvador – Bahia, 26 de julho de 1971. 
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A TARDE PARMANECE APENAS TARDE 
 

(Para Sérgio Mattos) 

 

 

A tarde permanece apenas tarde 

em monotonia 

e os passos que andam são meus 

- ruas sem direções - 

 

(Tarde quase fria de quinta-feira 

em silêncio 

e vozes que prevêem chuvas 

- desejos inibidos -) 

 

A calma encontra a solidão das mãos 

que acreditam 

e perdoam as próprias mãos arrependidas 

- sonhos do poeta - 

 

Encantamentos vividos no esperar... 

 

Salvador – Bahia, 23 de novembro de 1972. 
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RECIPROCIDADE 
 

Na espera forçada pelos caminhos, 

uma profunda solidão é presente. 

 

Nos olhos da poesia descoberta e radiosa 

inúmeras necessidades a preencher 

- tantas caladas, tantas ocultas 

pela temeridade - 

deixando apenas um vislumbrar 

de sonhos. 

 

Sonhos... 

 

E os momentos do poeta, mais abertos 

envolvendo em mãos e olhos a poesia 

encontrada. 

 

E o poeta pensa em silêncio das horas 

- ainda em solidão - 

no caminho trilhado a cada passo 

- envolvido em amor - 

 

Desejado desde o nascimento 

procurado pela vida 

- encontrado na recíproca poesia - 

 

Barragem de Sobradinho - Bahia, 05 de abril de 1976. 
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NOSSA ESTRADA 

 
(Para Nádja, minha esposa, musa dos meus sonhos, 

amor maior da minha vida) 

 

 
Mesmo em meio às tormentas 

acontecidas no desenrolar  

da vida, 

reencontramos o caminho 

vivido tanto tempo oculto. 

 

Levando os nossos passos 

em direção escancarada  

mas, serena, 

deixamos as mãos – olhos – ser 

existirem, enfim, abertos. 

 

Somos envolvimento 

do mais puro e do mais belo  

amor. 

 

Salvador – Bahia, 19 de setembro de 1995. 

(Publicado no livro Poemas a Nái, 2011). 
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HUMANOS... 

 
Passar apenas um momento 

de eras em eras 

Na esperança de encontrar 

no caminho, a paz 

Na necessidade de descobrir 

na paz, a vida... 

 

Vida... qual vida? 

 

Existe algum sentido na paz 

quando crianças morrem de fome? 

 

Existe alguma vida quando os seres 

- racionais, incrivelmente - 

destroem-se nas guerras?... 

 

Razões da fome... quais razões? 

 

Razões das guerras... quais razões? 

 

Seres racionais que somos... 

 

R – A – C – I – O – N – A – I – S ???... 

 

 

Salvador – Bahia, 19 de setembro de 1995.  
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FILHAS, NETOS, FAMÍLIA... 
 

(Para Faísa, Layla e Thais, 

filhas amadas, frutos do amor de Nádja 

e 

para Cauã, Guilherme, Gabriela e Letícia, 

meus netos, continuação do amor das filhas). 

 

 

A Cidade Luz radiosa continua. 

Na Torre Eiffel muito iluminada, feérica, 

vejo três belas jovens alegremente a conversar. 

Paro e fico admirando a beleza que delas emana. 

 

Lembro das filhas amadas... 

 

Três jeitos lindos de ser 

três maneiras distintas 

três mães muito amorosas 

três vidas que se dão às vidas.  

 

Faísa, a primogênita, 

loiros cabelos, olhos azuis, 

alegria que se mistura à bela arte 

de documentar a vida em fotos. 

 

Layla, brejeirice morena, 

a filha do meio que encanta  

e canta a Terra em geo-pendores 

dividindo-se em dois mundos seus. 
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Thais, quase ruiva, a mais nova, 

determinação e vontade maior 

a construir o seu universo 

no lar e na lide arquitetônica.    

 

Filhas... Presentes de Nái, esposa amada, 

consolidação do amor maior 

nascido ontem da amizade confidente, 

há três décadas o tempo vencendo. 

 

E lembro também dos netos muito amados... 

 

Somos família, 

reciprocidade a anular problemas, 

surgidos na vida vivida 

em cada dia que passa. 

 

Mesmo distantes 

a descobrir continentes...  

 

Eu e Nái, 

Faísa, Layla e Thais,  

unidos na alegria e na dor, 

somos unidos no amor. 

 

E as jovens francesas ficaram a me olhar 

e eu disse: Tu te souviens de mes filles... 

(Vocês lembram minhas filhas...) 

Três sorrisos lindos foram a resposta...  

 

Paris – França, 25 de junho de 2015.  
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LUIZ FERNANDO DOREA HUPSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nascido em 06 de dezembro de 1951 no bairro de Roma, cidade 

baixa de Salvador, com pouco mais de um mês se mudou para o 

Rio de Janeiro (onde já moravam seus pais), sua cidade de 

formação. Lá, fez seus estudos, ensino fundamental e médio no 

Colégio Santo Inácio (Jesuítas) e superior na Faculdade de 

Medicina da UFRJ. Foi publicado em EXPERIMENTAL – 1, 

quando contava apenas 16 anos de idade. Em 1976, volta a 

Salvador, onde exerce sua profissão até hoje. Três filhos de dois 

casamentos:  Cláudia,  que  nos  abençoa,  Márcio  e  Letícia; 

considera esta a maior vivência que um ser humano pode 

experimentar (e é eternamente agradecido às mães). Adora  o  ato 

de escrever e de ler. E ouvir música. E ouvir os outros. E, assim, 

tenta seguir seus dias, sabendo que, se existe luz, existe sombra. 
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DEDICATÓRIA 
 

Para meus filhos Cláudia, Márcio e Letícia, meus sonhos mais 

bonitos. 

Para os que me permitiram a grande aventura da palavra. 

Para Ivan e os outros criadores de EXPERIMENTAL, que 

permitiram essa realização. 

E para você, é claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...; comprove se ele estende as raízes até o ponto mais 

profundo do seu coração, confesse a si mesmo se o senhor 

morreria caso fosse proibido de escrever.” 
(Rainer Maria Rilke, Cartas a um jovem poeta). 
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TRILOGIA DA ou À MULHER AMADA 
 

 

I - A PROCURA 

Largos caminhos 

Trilhamos todos os dias, 

Vamos sozinhos 

À procura da alegria. 

 

A alegria que pode estar  

Num corpo de mulher, 

Num gemido de amor, 

Numa praia com luar, 

Num pensamento vão, 

Numa missa ou numa sessão 

De macumba ou espiritismo, 

Na vida do cristianismo, 

Na do comunismo 

Ou, quem sabe, nas duas juntas 

Num total ecumenismo. 

 

A alegria maior 

É a do encontro 

Da mulher amada. 

Ah! Mulher amada 

Quem és, quem és tu? 

A dúvida rútila. 

Ah! Mulher amada 

Aparece; vem, vem 

Surge como o sol 

Com o sol surgindo 

De manhã, em Itapuã. 
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Ah! Mulher amada 

Vive a vida amada! 

Quem és tu, mulher amada? 

Quem és tu, mulher alegria? 

Quem és tu, mulher desejada? 

Quem és tu, mulher poesia? 

 

Quem és? 

 

(Bahia, dezembro de 1967). 

 

 

II - O QUE FAZER AO ENCONTRAR 

Mulher amada, 

O que te farei? 

Talvez me vista de rei,  

Te vista de rainha  

E assim vestidos 

Cantaremos a ladainha. 

E no céu a lua 

A brilhar doidivana 

A ser divina e mundana 

Num só tempo. 

E eu que contemplo 

Beleza livre ou beleza em templo 

Para ti farei uma prece. 

No teu dorso que aquece 

Farei um poema 

Que terá no amor o tema, 

Que terá de acróstico 

O teu nome rústico, Mulher Amada. 
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Mulher amada, 

O que te farei? 

Supliciarei por certo 

Esteja eu longe ou perto. 

Talvez te faça 

Um bonito soneto, 

Um com muita graça, 

Um talvez canhestro. 

Talvez uma sonata,  

Debaixo de luz de prata. 

Do nosso encontro 

Haverá uma semente 

Só da gente 

Tua e minha. 

Uma semente rainha. 

O nosso encontro 

Será como um conto 

Prestes a estar pronto. 

Ah! Mulher amada, 

Como será o nosso encontro? 

 

(Bahia, janeiro de 1968). 

 

 

III – O ENCONTRO 

Hoje, mulher amada,  

Finalmente e 

Apesar de muita gente,  

Eu te encontrei 

O que fiz? 

Corri, parei,  

Fiquei feliz. 

Demo-nos as mãos. 
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Caminhamos o caminho 

Um caminho sozinho 

Só nosso, meu e teu. 

 

Era praia, era tarde 

Tu nadavas em ondas, 

Eu ao teu lado, 

Ao lado do ser amado 

Nos beijamos, o mar nos cobriu 

E num azul e branco de espumas 

Um mundo novo se abriu. 

 

Nos amamos, 

O amor mais puro da terra 

(O amor capaz de parar guerras, 

O amor capaz de arrancar serras) 

A vida se abriu 

Qual flor 

Despetalando gotículas de amor 

O sol se pondo. 

Tu perguntas, eu respondo 

Mãos juntas, 

Rostos juntos, 

Corpos juntos. 

 

Mulher amada, o nosso encontro 

Foi o momento do infinito 

Era tarde, era praia, 

Era o sol se pondo 

Era um só corpo 

Era um só espírito 
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Era o nosso ser, era o AMOR. 

 

(Bahia, fevereiro de 1968). 

 

À palavra escrita, que existe. À Bahia que é. À mulher amada, que 

vive. 

 

(Publicada em EXPERIMENTAL – 1, setembro de 1968). 
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OS SEUS OLHOS 

 
Os seus olhos coloridos 

São como colírios, 

Colírios de lírios, 

Os lírios do campo,  

Que encantam tanto quanto o canto dos que cantam. 

 

Se podem uns olhos se abrirem molhados, 

A chuva em vento lento, 

E o lenço vem nos olhos de meu bem, 

Que, agora, estão secos, sem medo. 

 

E num recanto de poesia, 

Do meu pranto vem a Bahia, 

E os olhos seus,  

Que Deus escolheu para 

Os mais belos de Deus. 

 

Rio de Janeiro, outubro de 1968. 
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DAS ESTRADAS POSSÍVEIS 

 

          Olho os campos incertos. As profundas ondulações do 

chão, do braço, dos tempos inexistentes nas cores das pessoas. A 

consciência aberta e serena. De saber do que se sabe, das estradas 

possíveis, que todas são. Não lamento nada, absolutamente nada. E 

não poderei lamentar a morte quando ocorrer; nenhuma delas. Não 

haverá sentidos ou sentimentos. A pluralidade do tipo plural. Os 

sons. A eternidade dos sons, vagando por espaços e cérebros, tudo 

absurdamente desconhecido e absurdamente aberto. As janelas, 

fechadas, abertas, desfocando em cores, luzes nos objetos frios e 

diferentes. Cortinas que me fecham a visão de qualquer ato. Os 

carros saem do sinal fechado, fazendo o arranque do motor ser 

ouvido. A saudade dói mais um pouco, muito já não pode mais. E 

vejo o homem que vi (ou sonhei?) ontem, debruçado na lata do 

lixo. Calmo. Como tudo, enfim. 

 

          (Publicado em Gente Jovem – Revista do Jornal da Bahia, 

Salvador, 30 de março de 1975, P. 2). 
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AKITO 
 

Amar é abanar o rabo.” 
(Cazuza, citado por Ruy Castro em Ela é Carioca) 

 

 

     Dia 3 de fevereiro. Dia do começo de meu relacionamento 

com Nadjane, dia dos aniversários de Otto e Beatriz. Dia da morte 

de Akito. 

 

          Akito entrou na minha vida através de Nadjane, de sua 

paixão incomensurável pelos cachorros. Eu, que nunca tive um 

cãozinho sequer, que só tive relacionamento mais estreito com 

esses animais através de Pat, um pequinês de tia Nivalda (minhas 

férias na Bahia), Branquinha, uma cadela de d. Olga, amiga de 

mamãe do Rio, que teve a bondade de me hospedar por uma 

semana no meu 2º ano ginasial (no trágico ano de 1964) e 

eventualmente com os cachorrões de Elzinha, uma grande amiga de 

mamãe da Bahia, resolvi que teríamos um cãozinho e numa tarde 

distante, no Jardim das Margaridas, tendo Márcio, Nilziane e Júnior 

como ajudantes, pegamos aquela “bolinha peluda”, um Cocker 

Spaniel. Como o nome da mãe do filhotinho era Akita, Nadjane 

resolveu lhe dar o nome de Akito. 

          Dentre as coisas genuinamente boas para meu aprendizado 

de viver que Nadjane me ofereceu, uma, das maiores, foi a 

compreensão, se não a compreensão intelectual, mas a emocional, 

do amor incondicional que um ser vivo pode ter por um outro ser 

vivo. Akito era um cãozinho brincalhão, principalmente nos 

primeiros tempos, mas foi ele, ainda novinho, que me fez 

companhia nas horas mais difíceis da minha vida. Quando eu 

voltava pra casa, depois de passar a tarde com Cláudia, que já 

estava acamada, vivendo seus últimos dias no primeiro semestre de 
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1993, onde eu só podia conversar e chorar com aquele cãozinho, já 

que Nadjane chegava mais tarde do cursinho pré– vestibular. 

  

          E foi seguindo assim, cada dia mais companheiro, 

companheiro de muitas horas impossíveis a outros animais, 

Akitinho era nosso filhinho. Viagens, passeios, restaurantes mais 

permissivos, casas de parentes e amigos. E seu dia–a–dia, os 

passeios sagrados da manhã e do final da tarde, as praças (foram 

duas principais), o seu refúgio para as necessidades do seu 

corpinho. O amor absolutamente total pela mãe humana, a alegria 

de quando esperávamos, eu e ele, que ela chegasse da faculdade. O 

medo que tinha do escuro e, nessa hora, me procurava mais. As 

idas aos veterinários, momentos de aflição já que o tremor do seu 

corpo era imenso. Quando ia no carro, do meu lado, uma patinha 

segurando o meu braço direito, latindo, querendo chegar logo ao 

destino. O carinho que distribuía em casa, subindo na cama, nas 

cadeiras, pedindo a comida. 

 

           Quando Akitinho adoeceu e na última vez, que a doença não 

tinha mais controle, o seu sofrimento foi grande demais. Era muito 

duro ver nosso companheirinho e companheirinho tão integral ir 

embora assim, cada dia mais inválido (por que minhas mortes são 

assim sempre, tão dilaceradas?). Sua vida indo embora, lentamente. 

E chegou a noite do dia 3 de fevereiro de 2003. 

           Hoje, eu não tenho dúvida do sentimento do animal. E do 

sentimento mais puro, sem cobranças, sem reservas, incondicional. 

Eu, que já passei pela pior dor que um ser humano pode passar, que 

é a perda de um filho, tenho a visão clara deste sentimento tão 

enorme. Penso que o maior e mais absoluto sentimento que 

podemos ter é aquele que temos por nossos filhos. E somos amados 

incondicionalmente por nossos pais e pelos Akitos da vida. Não sei 

se Cazuza, na frase citada acima, foi literal, mas, amar é também e 

realmente abanar o rabo. 
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          Para você, minhas cundungas, meu companheirinho das 

tardes, o nosso amor implícito. 

          Para você, Akitinho, meu primeiro cãozinho, a saudade 

enorme. 
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30 ANOS 
 

“... mas a gente é tão menino e a gente já é médico”. 
(Maria Carmen, colocando a beca antes da solenidade da formatura) 

 

 

         Dia 09 de dezembro de 1975. Hotel Nacional, São Conrado, 

Rio de Janeiro. 

 

          Hoje, quando me emociono em qualquer formatura, 

principalmente, lógico, nas de Medicina e nas das pessoas muito 

ligadas, me reporto de alguma maneira àquele dia, uma terça–feira, 

em que, após 6 anos de faculdade, de aulas de manhã e de tarde do 

primeiro ao sexto ano (ano do internato, iniciado em 15 de janeiro), 

finalizamos o curso. Quando Maria Carmen, um amor silencioso?, 

com aquela carinha de menina, falou aquilo, ou quando Ângela, de 

Davi, e Dadinho me abraçaram de um jeito tão envolvente, depois 

da cerimônia, ou no jantar com pais, tia (sogra), prima (namorada) 

e irmã e cunhado, no próprio hotel, eu tinha a noção, não o 

conhecimento inteiro, do que representava aquela conclusão. 

  

          Médico. Por que médico? É uma história não muito longa, 

mas mais apropriada para outra hora. Optando pela UFRJ numa 

hora em que havia modismo na Medicina do Rio pela então UEG. 

Optando por força do convencimento de Eduardo Fraga, meu 

colega e amigo do Santo Inácio (Colégio dos Jesuítas), dizendo, 

num dos nossos telefonemas diários, no final de 1969, do nosso 

terceiro ano científico, “... o professor acha melhor a Nacional”. A 

Nacional era a antiga Faculdade Nacional de Medicina, da 

Universidade do Brasil, então e atual Faculdade de Medicina da 

UFRJ. O professor era seu pai, Clementino Fraga Filho, médico 

que   trazia   a   união   do  saber  técnico  com  o  conhecimento  da 
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sensibilidade humana, de família nobre da medicina brasileira, que 

hoje dá o nome ao hospital do Fundão.                                                  

          E fomos nós, amigos e colegas do Santo Inácio, Paulo (Fraga 

Filho) e Cláudio (Pereira das Neves) para a Praia Vermelha, 

sentindo muito a falta de Mauro (Avelino), que sabia tanto quanto a 

gente, e as madrugadas de sábado na Gávea mostravam isso, mas 

que o vestibular no Maracanã, onde tanto íamos ver o Fluminense, 

fez o nervosismo ser paralisante. Na Praia Vermelha fomos nos 

associar principalmente a Dadinho (Eduardo Haddad) e Ângela 

(Câmara), a de Davi. Mais tarde chegariam, principalmente, Lília 

(Ortigão Tavares Lemos) e Marcelo (Néri). 

           Bem, Praia Vermelha, inteiramente nos dois primeiros anos 

e parcialmente no terceiro ano, Santa Casa a partir do terceiro ano, 

vários outros hospitais e institutos até o sexto ano, este totalmente 

no centenário hospital da Rua Santa Luzia. Evidentemente, não dá 

para reproduzir tudo o que se passou antes da formatura, nas 4.500 

horas de curso de graduação de Medicina nem dá para historiar o 

que foram 30 anos (quantas horas?) depois daquela noite. A 

quantidade de descobertas, conhecimentos, reconhecimentos, 

frustrações, raivas, momentos raros diante do ser humano (centro 

da criação?, apenas um detalhe / acidente na evolução?) é enorme. 

Seja o que for, inviável ou não, ainda é o ser humano a nossa, dos 

médicos, matéria prima. E há 30 anos, naquela data, havia o marco 

que separava os alegres estudantes dos responsáveis ou 

irresponsáveis médicos (como disse um dia – nós ainda alegres 

estudantes – num porre quase coletivo, Adolpho Millech, endócrino 

do staff do professor). 

          Eduardo e Paulo são amigos, da vida. Podemos ficar sem nos 

ver ou falar anos, somos os mesmos. Lília, tão amiga, tão cheia  de  

vida, teve morte trágica. Cláudio se afastou ainda na faculdade pela 

luta política, Ângela continua no Rio, no Leme, Dadinho foi para  

os Estados Unidos logo depois de formado e deve encantar os  

americanos       da       Nova       Inglaterra       com       seu      saber 
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médico e Marcelo continua um Fluminense convicto, como eu, e de 

vez em quando vem a Salvador ver uma final de campeonato 

carioca. 

          E Maria Carmen, onde andará?, tinha tanta razão. Vejo e 

revejo meu álbum de formatura e me lembro tanto de Maria 

Carmen. Tão meninos e médicos. Trinta anos atrás. E, hoje, ainda, 

acho, tão meninos e médicos.  

          Tão médicos? 

 

          Bahia, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

115 

 

 

TORCER 

 

“Hei de torcer, torcer, torcer, 

Hei de torcer até morrer”. 
(Lamartine Babo, Hino do América) 

 

 

    Sempre fiquei curioso para entender o que leva uma pessoa 

a torcer por um time. Mais especificamente, por um time de 

futebol. E que seja tão visceral, como esses versos de Lamartine 

Babo, ou seja, que só acabe quando acabar a vida, ou pelo menos 

essa vida, essa de que temos, por ora, consciência plena (embora, 

como sabemos desde Freud, o inconsciente é que nos governa).  

          O que seria? As cores de um clube?  Não penso que seja por 

aí, pelo menos no meu caso, a minha cor mais bonita não está nas 

três cores do meu time. Nome? Também não. Uniformes, escudos? 

Jogadores, dirigentes? Muito menos, esses passam e, num ciclo 

razoável de existência, encontramos, com certeza, mais de cem, 

muito mais, de jogadores atuando pelo nosso time. Dirigentes? 

Não, esses nem se fala. 

          O hino? O meu hino preferido é o do América (que começa 

com esses versos citados) e o América, numa tarde de domingo no 

Maracanã, em 1960, nos meus 9 anos de idade, me deixou 

profundamente triste (o Fluminense precisava empatar para ser 

bicampeão e o América ganhou de virada) em algum momento, um 

time vencedor, na nossa infância, fará com que se siga para sempre. 

Uma hipótese mais provável. O meio ambiente, os amigos? O pai? 

O pai é importante, no meu caso foi, mas são inúmeros os 

exemplos diferentes desse.   

          Enfim, não encontro uma explicação plausível para o torcer 

(e  aí  falo  torcer, não distorcer, como dizem que um vem do outro,  
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e que as torcidas distorcem muito) – se bem que ver o Fluminense  

ganhar numa final do Botafogo, no Maracanã, mesmo com falta de 

Marco Antonio (lateral esquerdo ótimo) em Ubirajara, goleiro do 

Botafogo, me trouxe muita alegria pelo campeonato. Lembrei de 

um jogo visto na televisão, logo que chegou uma Zenith, marca 

antiga, americana, lá em casa, no final do campeonato de 1957, 

Bota 6 X Flu 2. Sem revanchismo, claro... –. 

          Torcer. O primeiro jogo pessoalmente, Fluminense e Bangu, 

a emoção de ver as cores das camisas (a televisão era preto e 

branco), no estádio do Fluminense em Álvaro Chaves, Laranjeiras. 

Os tantos jogos nesse mesmo estádio, nas sociais, como se 

chamava os lugares privativos dos sócios do clube. Os jogos no 

Maracanã, na época do ginásio com meu amigo Castello, na época 

do científico muito com Mauro Avelino, arquibancada mesmo, na 

época da faculdade com Dadinho (aproveitando as cadeiras 

perpétuas do seu pai), Fraga e Paulo. 

          Ter a alegria de levar Márcio aqui em Salvador para ver 

Vitória e Fluminense, pai, filho e neto, numa tarde e início de noite 

muito chuvosa, na Fonte Nova. Ter toda alegria de levar Márcio 

mais recentemente para conhecer o Maracanã, em 2004, 

Fluminense e Grêmio, jogo de início da noite de um sábado 

tranqüilo. 

          Mas, torcer, o que será? A alegria de ver o Fluminense 

ganhar do São Paulo numa Libertadores, no último segundo, a 

tristeza de ver perder essa mesma taça pouco depois, a emoção, 

mas emoção mesmo, de ver a arrancada final do meu time, nesse 

último campeonato brasileiro, para fugir do rebaixamento.       

          Torcer. Não estar preso a nomes, títulos, vitórias incontáveis. 

Torce–se na derrota, até mais. Torcer, um dos nossos mistérios, o 

que acaba provando, que essa vida é repleta deles e que por mais 

que os neurocientistas (com todo o respeito) tentem, jamais  

encontrarão  qualquer  solução  ou  resposta  nas  reações 

bioquímicas,  serotoninas,  dopaminas,  etc.,  que  se processam nos  
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nossos cérebros. Essas reações não explicam o porquê, mas como 

as emoções passam para o nosso sentir físico. Torcer, 

definitivamente, é uma das mágicas que faz dessa vida, por mais 

perversa que seja, muitas vezes, uma viagem única, absolutamente 

única. 

 

          Salvador, 03 de janeiro de 2010. 
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PENÚLTIMOS ATOS 
 

“Que vejo? Envelhecer é definir-se e reduzir-se.” 
(Simone de Beauvoir - A Força das Coisas). 

 

 

          Afinal, tinha chegado o dia. Não era dia especial, mas tinha 

combinado com a mulher que tinha de doar, ou coisa assim, os 

jalecos que usava quando exercia a profissão. 

          Médico. Agora não mais exercendo. Mais de 45 anos, entre 

ouvir, descobrir histórias únicas, examinar, tocar nas pessoas 

(pensava assim, há muito, uma profissão que tem como um dos 

pilares o tocar nas pessoas, quanto de sagrado havia nesse ato), 

aliviar sofrimentos. Lembrou, num relance, quando começou no 

terceiro ano de então a dar Semiologia Médica. Estar num hospital, 

com seres vivos, não mais cadáveres, como nos amplos salões das 

aulas de Anatomia. Vestir branco. E estar diante de outros seres em 

momentos de fragilidade. Lembrou como era a roupa, meias e 

sapatos brancos, calça branca, jaleco curto ou camisa, tudo branco. 

E aprender a ouvir, a tocar, a usar alguns instrumentos, 

estetoscópio, aparelho de pressão, ou tensiômetro.      

          E outros tantos mais tarde. 

          Naquele tempo, somente os professores usavam o jaleco 

comprido, e chamavam também de avental. O estilo de roupa foi 

mudando, do branco absoluto para somente camisas brancas, 

depois qualquer roupa, camisa esporte ou social com gravata, 

qualquer calça, coberto pelos jalecos grandes. 

          Assim evoluiu a roupa, assim evoluiu, ou não, a vida. 

Pensava, quanto tempo, embora não tivesse medo da morte em si, 

tinha um pavor verdadeiro de tantas invasões que se fazem nos 

corpos nos tratamentos intensivos, restava. Não gostava nem de 

imaginar  estar  numa  situação daquelas, acessos vários, marcações 
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diversas, sons sistemáticos e monocórdicos que só se alteravam 

quando alguma coisa desandava. Também não imaginava estar no 

leito, dependendo dos outros, às vezes absolutamente. Pensava o 

quanto seria doloroso, um peso para os outros, até para 

profissionais. Disso, não gostava. A morte em si, sem problema, 

pensava.  

          Mas havia outro ponto que trazia tristeza, desalento, 

angústia, o de não participar mais com pessoas queridas de 

descobertas, de revelações. De passar também conhecimentos, 

emoções sentidas, não passar emoção, que emoção é única, mas se 

emocionar com. Sempre achou que não há bem maior a ser 

transmitido do que o conhecimento. Pensar que estaria ausente, que 

seria uma recordação que estaria se apagando cada vez mais, nos 

outros.  

           Caramba, será que entregar uns jalecos seria isso mesmo, 

uma tormenta de pensamentos, ideias fixas e fugidias, reflexões 

sobre o passado e apreensões com o que estava por vir? Talvez, se 

fosse mais racional, teria a tranquilidade de entregar aqueles jalecos 

e entender que aquilo era uma etapa de vida vencida, acabada. Que 

outras vivências existiam, o diabo era que o trabalho era muito 

absorvente e foi longo, longo, quase cinquenta anos.       

            Quase meio século. O diabo era que era assim, sabia das 

limitações atuais, não suportava quando ouvia nas filas dos 

aeroportos: “passageiros da melhor idade...”. Que melhor idade, 

que mentira grotesca. Há uns que diziam, agora poderia aproveitar, 

aproveitar como, com esse metabolismo já tão lento. Mas, também 

poderia pensar, missão cumprida. Vão-se os hábitos que o 

tornavam monge, fez o que tinha que ser feito, cumpriu o 

juramento da melhor forma possível, jamais se aproveitou da 

intimidade dos lares que lhe foram confiados, sempre teve a ética 

lhe guiando.  

            Mas,  agora,  abrir  esse   guarda-roupa,  pegar  os  jalecos, é 
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uma mistura de tristeza, de coisa não concluída.  

          Mas, não concluída com quase meio século? 

          Pensava também na família, no que pode ser útil, no 

sustento, não somente o material, mas o conforto do espírito. 

Pensava que tinha faltado, os jalecos estavam às vezes mais 

presentes que mulher e filhos. Regime de trabalho quase integral, 

de integral mesmo. Plantões, plantões. Sair de plantão em um 

hospital e emendar a manhã em alguma clínica. Saudade da família. 

Os jalecos representavam um pouco desse estado de coisas, mas, 

agora, não havia alívio.  De repente, a existência parece que tomava 

uma dimensão definitiva. E essa dimensão era definitiva, mas não 

era pronta. As ilusões que ficaram no caminho. O mais fácil, o que 

não exigia esforço adicional, o comodismo que, às vezes, chegava a 

ser covarde. De onde vinha isso? 

           Agora, também, psicanalisar essa sua angústia atual não 

fazia muito sentido. O que importava se a origem de tudo estava 

entre zero e quatro anos, em alguma bronca dos pais, em alguma 

censura  exagerada?  Tinha  que pegar os jalecos e passar adiante.     

Esse era o fato. 

 

           Aqueles jalecos carregavam muita coisa, dores, alegrias, 

nada a mais que preencha uma vida. Por que tanto simbolismo em 

dar os jalecos?  

 

            Num instante, teve consciência. Estava se despedindo. Dos 

jalecos, das lembranças, daquele canto do guarda–roupa. E isso não 

permitia um capítulo seguinte, uma continuação de série. Um tanto 

da vida ia embora, podia se alegrar? 

            Pegou, finalmente, os jalecos, entregou à mulher, ela sabia 

o destino mais correto. Olhou para as mãos, agora vazias. Olhou 

para si, num reflexo mais nítido que um espelho. Se havia essa 

tristeza, de abandono, é que alguma coisa tinha valido. Mesmo 

assim,   a   dor   da   despedida,  sem  a  possibilidade   do   retorno, 
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marcava todas as dobras do corpo, o enrugado do rosto.  

           Como o espaço vazio do guarda roupa. 

           Vazio.  

 

           Bahia, junho de 2018. 
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SÉRGIO MATTOS 
(Sérgio Augusto Soares Mattos) 

 

 

 

 

 

 

 
Jornalista (Universidade Federal da Bahia), poeta, professor 

universitário, Mestre e Doutor em Comunicação (pela Universidade 

de Austin – Texas – EUA). Nasceu em Fortaleza – Ceará, em 1º de 

julho de 1948 e está radicado na Bahia desde 1959. Em 1968, criou 

– junto com Ivan Dorea Cancio Soares – EXPERIMENTAL 

(Revista de Poesias). Fundou o Instituto Baiano do Livro e a 

Academia de Letras e Artes do Salvador / ALAS, tendo sido o seu 

primeiro presidente. Tem participado ativamente dos movimentos 

culturais baianos e já publicou mais de 50 livros individuais, sendo 

oito de poemas, dos quais três foram traduzidos para inglês e 

francês. Esta seleção apresenta poemas de várias épocas. 
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TUDO QUE FUI 
 

(dedicado aos que não nasceram) 

 

 

Fui desejo onde as peças nadam 

sem um compasso marcar. 

Fiz de um saco minha morada 

e do sangue meu alimento; 

da penumbra, minha companheira 

e do coração, um aliado. 

Carregaram-me despido da verdade 

e quando o sentido despertou: 

sem rastro, nexo ou resto – nasci. 

 

1969. 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 3, setembro de 1969). 

 

 

 

CONCEPÇÃO 
 

O mundo de essências 

está nas mãos do poeta. 

Com as mãos ele articula 

o destino de todos os seres... 

Porque vivemos 

num mundo sem custódias 

e o poeta é o vigia do tempo. 

 

1968. 

(Publicado no livro Nas Teias do Mundo, em 1973). 
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POETA DA PROVÍNCIA 

 
O poema nasceu na província 

- E agora, poeta, que te resta? 

- O desafio de uma escolha somente: 

 

Sepulte, envergonhado, teus versos 

ou lance, no mundo, a semente. 

 

1974. 

(Publicado no livro O Vigia do Tempo, em 1977). 
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PEDRA DOS PÁSSAROS 

 
Já não vejo gaivotas 

nas pedras do Rio Vermelho. 

Meus olhos já não descansam 

com aquele vôo sereno 

e com o mergulho indicador 

de boa pescaria. Emigraram. 

 

Os jornais anunciam  

a morte de gaivotas  

em Arembepe e na Bretanha. 

Ora o titânio, ora o petróleo 

lançado nas águas do mar. 

 

De que vale o progresso 

se já não posso 

contemplar as gaivotas 

na Pedra dos Pássaros 

de minha infância? 

 

1978. 

(Publicado no livro Estandarte, em 1995).  
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POEMA DE TRÊS ATOS 

 
I 

Numa época de modelos 

recuso-me a aceitar como regra 

uma exceção qualquer. 

 

II 

Não temo as crises, mas aos donos da verdade. 

Os profetas não me assustam, 

mas os deuses-industrializados ameaçam. 

 

III 

As clausuras perderam o significado. 

Watergate foi revelado 

e os bailes a fantasia caíram de moda: 

Por que todos não tiram as máscaras? 

 

1978. 

(Publicado no livro Já Não Canto, choro, em 1980). 
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INDEPENDÊNCIA 
 

O sonho do poeta 

não pode ser vendido 

nem o amor, comprado. 

O meu sonho e o meu amor 

sobrevivem nesta sociedade artificial, 

regida pela economia de mercado, 

cheia de inflação e corrupção, 

porque não precisam de autorização 

oficial. 

 

1987 

(Publicado no livro Asas para amar, em 1995). 
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MINHA ARTE 
 

O poema 

é a arte nata, 

Artesanato. 

 

O poema 

é arte, de fato, 

Artefato. 

 

A poesia 

é meu estandarte. 

Minha arma, minha arte. 

Passo a passo, a faço, 

procurando ocupar espaços, 

registrando o dia-a-dia, 

sem dogmatismo ou maneirismo, 

sem máscara ou palhaços. 

Meus versos 

são lançados, 

visando a todos atingir, 

como se fossem estilhaços 

cheios de verdade e emoção. 

 

1988. 

(Publicado no livro Estandarte, em 1995). 
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FINGIDOR 

 
(Para Fernando Pessoa) 

 

 

O poeta é o estilista 

que veste as palavras 

com sentimentos coloridos. 

O poeta é o artista 

que cobre as palavras 

com sensualidade. 

Com a irreverência 

da imaginação, 

o poeta consegue criar 

do alfabeto, com ou sem afeto, 

até lágrimas sintéticas. 

Lágrimas doces que mudam de cor 

a depender da dor ou do amor... 

 

1997. 

(Publicado no livro Trilha Poética, em 1998). 
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CHAMA DE AMOR 
 

Como fogo, arde 

o amor em parte 

de mim. Sutil arte, 

que une e reparte. 

 

Temido e ardente, 

o amor inocente, 

convertido, sente 

ser resistente. 

 

Escrevo de leve: 

quem ama cresce, 

enobrece e enriquece. 

 

De amor padeço 

De amor careço 

Sinto e reconheço. 

 

1999. 

(Publicado no livro Fio Condutor, em 2006). 
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ESFINGE 
 

Fantástico! 

Sou enigmático 

e sarcástico. 

Sou poeta emblemático 

ou apenas problemático? 

Na fantasia provinciana 

sou o que não fui. 

Pareço ser o que não sou: 

Amante ardiloso 

e profissional poderoso... 

Na corrida enlouquecida da vida 

tenho sido um clandestino. 

Tenho sido combatido, 

mas abro caminhos, no destino,  

para outros saírem da mediocridade 

e vencerem suas fragilidades. 

 

2010. 

(Publicado no livro Essência Poética, em 2011). 
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TEORIA E PRÁTICA 
 

 

A teoria poética 

fala da tonicidade 

e sonoridade 

da rima. 

 Na criação genética 

            o poema não tem sexo, 

            mas a rima tem gênero, 

 podendo ser masculina, 

 quando entre palavras oxítonas, 

 ou feminina, 

 quando paroxítonas. 

As vogais e consoantes, 

na sonoridade 

passam a ser importantes 

quando na semelhança 

produzem perfeita identidade 

dos sons. A rima imperfeita 

acontece entre vogais finais 

registrando diferença 

na grafia das palavras, 

garimpadas e lavradas. 

 No poema, embutidos, 

 também estão os valores da rima. 

 Na rima poética 

 encontram-se valores das classes gramaticais: 

Rima pobre nasce 

dentro de uma mesma classe. 

Na mistura das classes 

gramaticais a rima rica acontece. 
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 Ao poeta garimpeiro, 

 que a rara rima persegue, 

 compete seguir a própria estrela 

 com o objetivo de obtê-la, 

 não como raridade, 

 mas como uma preciosidade. 

 

2010. 

(Publicado no livro Essência Poética, em 2011). 
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THADEU J. CRUZ 
(Tadeu José Costa Santos Cruz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu em Salvador – Bahia, em 2 de novembro de 1950. 

Graduado em Filosofia (1975) e em Administração de Empresas 

(1982) pela Universidade São Marcos, especializou-se em “System 

Software” e em “Data Communication Software” pelo Cologne 

International Training Centre, Colônia – Alemanha (1980) e em 

“System Engineering” pela Hewlett Packard de México (1987). 

Possui “Mestrado em Engenharia de Produção – Pesquisa 

Operacional e Gerência da Produção” pelo Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – COPPE / 

UFRJ (2005). Autor de 30 livros técnicos (03 em co-autoria, sendo 

um em inglês), 05 livros de poesias e 01 livro de contos.  
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Para meus filhos Ricardo, Marina, Tiago e Maria Clara 

e para meus netos Ricardinho e Eduardo. 
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... 

 

Triste dia, 

a natureza chorou 

a morte do irmão poeta,  

ferido em sua poesia. 

 

Salvador – Bahia, 07 de setembro de 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITAÇÃO XIV 

(ILHA) 

 
É nesta ilha 

que eu quero me tornar mar, 

E morrer... 

Morrer a cada manhã, 

leve como a brisa  

a soluçar. 

 

(Publicado no livro Ilhazul, em 2010). 
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ANÁLISE II 
 

Todo o meu ser 

jaz inerte 

ante uma só vontade, 

a vontade de não existir, 

pois que a vida má 

morto me deixa viver. 

Talvez que  

a morte me traga 

a vida que tanto espero, 

porque na vida vivida 

só tenho decepções. 

Talvez que 

a morte me tire 

a vida que desespero, 

a vida que já sem vida 

deixou só desilusões. 

Para uns, 

pode parecer covardia, 

para outros 

uma simples fuga, 

mas para mim 

que já chorei, 

que já sofri, 

que até esperei 

e cansado fiquei 

de esperar, 

será apenas um descanso, 

tão merecido como 

o da rosa 

que se recolhe ao pôr-do-sol 
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ou o da borboleta 

que, fechando as asas, 

em alguma flor espera 

o adormecer noturno. 

Será apenas um descanso, 

pois que já não sei chorar, 

sentir a dor da angústia  

ou esperar 

a espera longa 

que me traria você. 

 

(Publicado em EXPERIMENTAL – 2, janeiro de 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOITE 

 
Um rosto muito inocente, 

um corpo muito mulher, 

um riso dado de lado, 

o toque feminilizado 

da prata refletindo os seios 

do corpo posto à prova 

na noite de tempestade. 

 

Lorena – São Paulo, 06 de outubro de 1972. 

(Publicado em Gente Jovem – Jornal da Bahia). 
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ONDE MÃOS ME ESPERAM 
 

Você não entenderia. 

A cidade me espera 

rasgada no centro norte, 

iluminando-se de fisão controlada 

na eterna noite. 

Os últimos ossos 

de beijos tão últimos 

guardei-os na micro-celular bagagem. 

 

Altius 

transportar-me-á na luz 

ao interior colorido 

onde mãos me esperam 

para a vigília dos séculos. 

 

E... incrível, 

ao mesmo instante 

nossos sóis!... 

 

Salvador – Bahia, 02 de fevereiro de 1973. 

(Publicado em Gente Jovem – Revista do Jornal da Bahia,  

10 de agosto de 1975, p. 2). 
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PAIXÕES 

 

 

Eu prefiro as paixões. 

São como os transtornos causados pelos vendavais, 

como roupas voando dos varais, 

são como as folhas e telhas varridas das soleiras 

pelos ventos que anunciam os temporais; 

são como os tornados, cujos abraços 

cheios de ânsia, fúria e violência a tudo arrebatam. 

 

 

Mas há quem prefira o amor 

que é como a águia, planando nas correntes de ar, 

como o condor, sobre a cordilheira a pairar, 

como o azeite no lagar, 

como, sob o sol, lagartear. 

 

 

Paixões são transtornos que duram para sempre 

e quando apagam para sempre estarão latentes! 

Kant as chamou de 

“inclinação emocional violenta”, 

Nietzsche as tratou como 

“difusa emotividade humana, 

estado que determinado afeto organiza e orienta.” 

 

 

Amores são remansos, 

águas paradas, descansos. 

Permitem os recomeços 

após cada ameaça, 

após cada tropeço! 
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Eu prefiro as paixões 

pelas intensas tempestades que provocam, 

pelas alucinações que transbordam, 

pela força das enxurradas que transtornam, 

pela energia que carregam, 

terrível e bela, 

transformando, 

recriando, 

mudando tudo de lugar, 

matando e ressuscitando, 

em infinitos recomeços 

o desespero recorrente 

a todos que de paixão 

vivem a se embriagar. 

 

(Publicado no livro eu imagino, em 2008). 
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ORAÇÃO DO AMANHECER 
 

Que as águas 

que caem 

na estação chuvosa 

lavem 

meus olhos, 

minha boca, 

minhas mãos 

e me limpem 

das impurezas 

que amarguram 

meu coração. 

 

Que as chuvas 

que caem 

na estação das águas 

levem embora 

todas as tristezas, 

todas as mágoas, 

todas as lembranças 

das horas amargas 

que insistem 

em ficar comigo 

a cada manhã! 

 

Que as tempestades 

me desnudem 

dos sentimentos 

que já não deveria sentir, 

dos arrependimentos 

que já não deveriam existir, 
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dos amores 

que só sabem 

mentir, 

das paixões 

que me enlouquecem 

a cada manhã 

porque insistem em partir. 

 

Que as chuvas 

que caem 

na estação das águas 

liquefaçam 

meu ser 

e, limpo, 

eu me renove 

a cada amanhecer. 
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MEDO DE DORMIR 
 

De tarde 

tenho medo de dormir 

e não ver o dia acabar, 

você passar por aqui, 

pegar minha mão, 

insistir em dizer para mim 

- fica comigo - 

e me amar! 

 

De noite 

tenho medo de dormir 

e não ver o dia raiar, 

você acordar em mim, 

em mim querer se aninhar 

e como da primeira vez 

pedir para que lhe ame 

sem pressa para acabar! 

 

De dormir 

tenho sempre medo! 

Penso que se partir 

sem poder ter você, 

lhe amar, 

vou ficar para sempre 

em lugar algum a vagar 

e este amor, 

esta paixão desgraçada, 

não me deixar descansar! 
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ARQUIPÉLAGO II 
 

Os dez pontos 

do teu arquipélago, 

longe e perto, 

dentro do sertão, 

são promessas, 

nessa van 

que acelera 

rumo à separação. 

As dez ilhas 

da tua vida 

serão lembranças 

que levarei 

nos dedos 

das minhas mãos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

150 

 

 

AS IGREJAS E AS LADEIRAS 
 

(Sugestão: leia ouvindo Onde andarás, com Caetano Velloso). 

 

    Uma atrás da outra, como um cartão postal em 3D, tão em 

moda nos nossos dias, as igrejas da velha Bahia, intermináveis, 

sucedem-se, agrupam-se, rearranjam-se, reagrupam-se, mudam de 

posição, sobem e descem ao ritmo de todas as ladeiras da parte 

histórica de Salvador. 

 

          Intermináveis são também minhas lembranças! 

 

          Intermináveis são também minhas memórias! 

 

          Intermináveis são, também, as dores que revivo agora! 

 

           Intermináveis como só amores que foram paixões sabem ser. 

 

          Paixões quando se transformam em amores se tornam 

intermináveis como as dores que nunca se apagam, nunca deixam 

de ser. 

 

          Como dores que nunca deixam de doer. 

 

          Andei ladeiras e mais ladeiras. Da Montanha, do Taboão, do 

Pelourinho, da Barroquinha, do Carmo, da Preguiça, ladeiras 

estreitas,  largas,  massa corrida,  asfaltadas  como as estradas, de 

pedras, de pedras cabeça-de-nêgo, paralelepípedos e de pedra sabão 

de escorregões tão vívidos! 

          Asfaltadas   são   todas   agora,   salvo   raras  exceções,  bem  

diferentes do meu tempo de menino, do tempo das pedras 

irregulares,  escorregadias,  desalinhadas e salientes. Havia até uma 
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ladeira chamada do quebra-bunda e já se imagina o porquê. Agora, 

as ladeiras são bem diferentes das ladeiras nas quais se amarrava 

cachorros com linguiça que eles nem comiam, de tão sem fome que 

sempre estavam. Barriga cheia, empanturrados que sempre 

estavam! 

 

          Andei todas as ladeiras e procurei enxergar somente o que 

não via. Somente o que via e vivia há 40 anos. Andei por três horas 

e minha saudade, como eu queria, não quis ir embora. Vi prédios 

decadentes, quase cadentes, que agora ameaçam virar poeira. 

Ruínas! Prédios que se transformaram em cinemas pornôs, em 

prostíbulos, em diferentes igrejas! Prédios, agora, de lembranças 

prostituídas! 

 

          Vi o Hotel São Bento, decadente e mal-assombrado, com a 

boca escancarada e faltando muitos dentes, pedindo para 

desaparecer, se possível, dignamente, mas mesmo assim, do alto da 

sua decrepitude, eu consegui ver as mesmas excursões que lotavam 

de turistas seus corredores, como a que trouxe Virgínia, de Montes 

Claros, de Minas, até mim, num tempo de puro prazer. 

           

           A doce Virgínia, por onde andará? Terá casado? Tido 

filhos? Marido? Filhos e maridos, se os teve, quantos? Terá 

morrido, mas nunca dentro de mim, tanto que, na tarde ensolarada 

da minha querida Salvador, consegui vê-la na janela do 

apartamento, acenando à minha chegada, dizendo “já, já desço para  

tomar  café”.  Todo aquele alvoroço típico de turistas com idades 

entre quinze e vinte anos. O ônibus esperando, o dia maravilhoso 

esperando, meu coração esperando Virgínia tomar café. 

 

          A vida se resume a esperas! 

          Todas as ladeiras ainda estavam lá, mas o Hotel São Bento 

não,   só   algo   que   vagamente  lembrava  ter  ele  existido,  agora 
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mal-assombrado e com a boca escancarada, faltando muitos dentes. 

Virgínia não estava mais lá. Não estava mais na janela a me acenar. 

 

           “Onde andarás nesta tarde vazia? 

           Tão clara e sem fim!” 

 

           Mas a igreja de São Bento estava lá. Os castiçais no altar, 

mármore, ouro, bela como quando eu cria que a vida não poderia 

nos machucar. Estava lá a grande nave por onde entravamos 

segurando os círios, antecedendo o celebrante. Walter José me 

disse que o abade havia acabado com a missa das seis aos 

domingos porque já não havia jovens e a frequência minguava cada 

vez mais, domingo após domingo. Até assaltos houve durante as 

missas das dezoito horas aos domingos. Por isso, agora só havia a 

missa das dez da manhã, mas eu juro que vi a procissão de entrada, 

entrando pela nave principal, como nas missas dominicais.  

 

Quase podia jurar que era eu aquele logo ali... 

 

As janelas dos casarios batiam, aplaudiam minha respeitosa 

passagem. Para cada casa, mal ou não assombrada, a reverência, o 

desejo de poder entrar, sentar, tomar um copo de cachaça. Ver as 

putas, falar com as prostitutas que tantas alegrias nos deram! 

Voltar. Simplesmente voltar. Receber de novo da vida, no seu altar, 

um pouco de vida. Um pouco ainda que tão destruída, tão 

esquecida nos milhares de becos e vielas da minha juventude. 

 

           Subindo e descendo ladeiras, entrando e saindo de todas as 

esquinas, me lembrando da Virgínia! A doce Virgínia! A impúbere 

menina que nem cheguei a tocar. Amor platônico, distante nos 

sonhos, com a mãe vigilante, abortando o descobrir-se, o descobrir-

nos de cada ponto de prazer no corpo morno, ainda não pronto para 

amar! 
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          E as igrejas lá! 

 

           Tão belas e tão distantes e tão perto da minha imaginação de 

todos os momentos de antes. 

 

No largo de São Bento, larguinho, pequeno, pequenininho, 

a praça malcuidada, o cheiro de urina e por incrível que pareça me 

lembro da menina. Lembro-me de Virgínia, acenando à minha 

chegada, dizendo “já, já desço para tomar café”. 

 

Serão sempre assim nossas vidas? 

 

Um eterno esperar? 

 

Valem mais os momentos perdidos que os vividos? 

 

Valem mais as esperas que os agora? 

 

Por quê? 

 

As igrejas, as ladeiras, e não sei porque me lembro de 

Cristina,  paixão eterna, como eterna é também a vida que não se 

leva! Porque a que se leva, efêmera, rápida passa por cada um de 

nós, sem nos dar tempo para tê-la, vivê-la. Só de esperá-la! 

 

Serão sempre assim nossas sinas? 

 

Serão sempre assim todas as vidas quantas se acredite ter? 

 

Olho a direita e vejo uma igreja. 

 

Olho a esquerda e vejo uma igreja. 
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São tantas! 

 

Como minhas dores, minhas feridas, meus desamores, meus 

sabores e dissabores. 

 

As igrejas e as ladeiras se sucedem como águas de 

cachoeira. Mamãe Oxun vertendo imagens que me levam e me 

trazem nesta Bahia de agora que já não me quer ter. 

 

            As igrejas e as ladeiras de Salvador são simbióticas, únicas 

como qualquer única flor e só para rimar, únicas, como toda dor, 

todo amor, toda paixão, porque cada uma é única no universo. As 

igrejas e as ladeiras de Salvador são simbióticas, só nascem aqui, 

embora estejam, ou sejam, como qualquer perdido amor, em todos 

os cantos, mundo afora onde eu for! 

 

            Na caminhada, olho para cada esquina, cada escada, cada 

cantinho onde esteve minha infância, minha juventude, agora tudo, 

agora nada! Sequer passam os vendedores de acaçás, os de sorvete 

de mangaba (coisa boa de comer!), não passam e nem o que quero 

esquecer. 

 

           Barroquinha, Piedade, São Bento, Ajuda, Sé, Pelourinho, 

Liberdade,  todas  existem  e  não  existem,  as  praças  e  todas as 

coisas que de dentro de mim não saem, mas não me querem 

esquecer.  

 

            E esta saudade que não passa, nem a dor de ver as igrejas e 

as ladeiras dentro de mim insistirem em permanecer. 

 

           As igrejas e as ladeiras são agora, memória afora, 

séculusseculorum. 

 



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

155 

 

 

          Enfim, exatamente como cada uma que posso chamar de 

VOCÊ dentro de mim! 

 

           Salvador  -  Bahia, 06 de setembro de 2010. 
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Revista EXPERIMENTAL,  

50 anos depois 
 

Geraldo Leony Machado 
(Jornalista, escritor e advogado) 

 

 
       
          Sob esse título, REVISTA EXPERIMENTAL, 50 ANOS 

DEPOIS, Ivan Dorea Cancio Soares, criador e diretor do Centro de 

Estudos das Ciências Humanas e das HUMANITATIS / Edições do 

C.E.C.H., em boa hora e oportunidade, busca reviver uma 

experiência cultural que se fez nesta Cidade de real sensibilidade 

poética e que reuniu jovens idealistas. 

          Vi EXPERIMENTAL nascer. Em 1968, as ideias 

fervilhavam. Estávamos sob regime militar. A esquerda sofria 

reveses e procurava passar despercebida. Havia cuidado a fim de 

evitar mal entendidos. A juventude, por inconsequência e coragem 

próprias dos que perscrutam o horizonte, notava obstáculos, mas se 

fazia presente. Ivan Dorea Soares, Luiz Fernando D. Hupsel, 

Sérgio Mattos e Thadeu J. Cruz, nesse ambiente, idealizam 

EXPERIMENTAL e a lançam, sob os auspícios da Editora Era 

Nova e do Jornal Diocesano A Semana. Germano Machado, que 

nessa época havia lançado A Verdadeira Revolução, a revolução 

do pensamento, diretor de ambos os organismos, apóia a iniciativa 

dos jovens militantes culturais em A Semana. 

 

           Trabalhara com Germano na Imprensa Oficial da Bahia, no 

Governo Lomanto Júnior. Ao afastar-se da IOB, dirigiu-me ao 

Montepio   Municipal,   por   interferência   de   Vanda   Fraga  de 

Almeida,  sua  chefe  de Gabinete, sendo presidente da Instituição o  

general da reserva José de Figueiredo Lobo. 
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          Terminava o curso científico no Colégio Central e preparava-

me para o vestibular de engenharia.  

          Paulo César Torres da Silva, hoje empresário de sucesso, 

deixava a Era Nova. Germano, em recepção da família, chamou-me 

à ordem. Precisava de mim para substituir a Paulo. Buscou colocar-

me à sua disposição e para isso foi à residência do General – assim 

era chamado – para liberar-me, sem sucesso. 

          Germano usou de seu prestígio político e conseguiu minha 

disposição. Dessa forma, passei a trabalhar na Era Nova e no Jornal 

A Semana. Lá conheci os quatro autores de EXPERIMENTAL. 

          Aos sábados todos se reuniam em torno de Germano; 

incluam-se Normando Brandão, Jorge Lindsay, Edmundo Lemos, 

Agnaldo Santana, Neomar Cidade, José Dirson Argolo, 

Heliogábalo Pinto Coelho, Clodoaldo Duarte, entre outros. Por 

vezes, Yvete Amaral, Pe. Pereira de Souza – Pereirinha – Pe. 

Mathon, Pe. Heleno, Pe. José Fierens. Plêiade cultural de vários 

tons.  

          Com o presidente da ALAS / Academia de Letras e Artes do 

Salvador, Luiz Cláudio Guimarães – em paráfrase, figura 

gramatical bem definida por Umberto Eco – ouso dizer que o 

ambiente desenvolvido por Germano leva-nos a imaginar 

Aristóteles e sua escola peripatética.   

 

          Mas, o destaque pertence aos jovens poetas de 

EXPERIMENTAL, hoje homens importantes nas atividades que 

desenvolvem: Professores, jornalistas, médicos, executivos, que 

honram e dignificam a Bahia. 

          Um título sugestivo, original na Bahia, que os autores de 

EXPERIMENTAL escolheram, levando-nos a ilações maiores, tal 

o título, tal a envergadura do conteúdo poético que açambarca. E 

porque o título EXPERIMENTAL nos leva ao pensamento 

univérsico,  vale  a  retrospectiva  e  a  dissertação  que  segue, em  

transcrições de doutos críticos: 
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          “A poesia experimental é essencialmente característica da segunda 

metade do século XX e segue uma orientação no sentido de experimentar 

ou construir objectos poéticos dando importância às intuições e à sua 

relação dialéctica com os signos. Esta poesia é caracterizada igualmente 

pelo automatismo surrealista e por uma análise aplicada às estruturas 

morfológicas e sintácticas, à rima, às analogias verbais, à distribuição 

visual dos espaços e dos caracteres gráficos. A principal tendência da 

poesia experimental é para explorar ao máximo as possibilidades 

estruturais de um dado material artístico independentemente de qualquer 

intenção significativa. 

                      As   principais   influências   da   poesia  experimental  portuguesa    

           encontram-se    nas    experiências    matemático-combinatórias   de  Max  

           Bense,   nas   reflexões   de   Mallarmé,  nas  tentativas de Ezra Pound no    

           sentido   de   assimilar   os   recursos da escrita e na teoria de W. Empson   

           sobre   a   ambiguidade   poética,  sendo  que estas influências convergem     

           nos   actuais   teorizadores  e críticos portugueses da poesia experimental,  

           tais   como:   Melo   e   Castro,  Ana  Hatherly,  M.  S.  Lourenço, Gastão  

           Cruz,  António  Ramos  Rosa  e  o próprio Herberto Helder. As principais  

           manifestações   colectivas   da  poesia  experimental  foram: Cadernos de  

           Hoje,   Poesia   Experimental  (1955-1956),  Poesia 61, Pedras Brancas    

           (iniciada   em   1961),   Poesia   e   Tempo  (1962),  Hidra (1966 e 1969),   

           Operação  –  1  (1967),  Grifo  (1970), Antologia de Poesia Concreta em     

           Portugal  (1973),  Literatura  Cibernética  I e II (1977 e 1980), Textos e  

           documentos       de      Poesia      Experimental      Portuguesa     (1981),         

           Poemografias (1985) e Máquinas Pensantes (1987). 

                      “A   definição   de   poesia   experimental   remete-nos   para   a   A  

Proposição 2.01 Poesia Experimental de E. M. de Melo e Castro, 

publicada em Lisboa, em 1965, enquanto verdadeiro manifesto da poesia 

experimental enunciando as proposições básicas da poesia experimental, 

além de textos teóricos complementares e de uma pequena compilação de 

poemas experimentais. Entre essas proposições, saliente-se algumas 

especificamente definidoras da poética experimental: a Proposição 2.01, 

que define a poesia experimental como uma "forma específica da 

atividade do Homem com o objetivo de fazer experiências sobre esse 

fenómeno ou ato estudando o resultado dessas experiências." (id. ibi., p.  

44);  ou  a Proposição 13, que explica o "Poema Experimental" como um 

"Objeto criado para através dele se estudarem e se surpreenderem as fases  

do  processo  criador e a sua evolução e projeção no futuro tanto da poesia 

como do Homem" (id. ibi., p. 51); ou ainda a Proposição 14, que 

especifica   o   estatuto  do  poeta  relativamente  à  criação:  "Um  poema- 
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experiência é um ato criador porque com ele não se pretende reproduzir 

nem exemplificar nada. O criador tem apenas como pre-munição uma 

atitude de investigação e pesquisa do seu próprio ato livre de criar. A 

criação é feita livremente estando o seu processo desde o início sob a 

autovigilância do poeta que assim tem de proceder a um desdobramento 

criador crítico." (id. ibi., p. 50).” 

                      “Em  sua  Introdução  aos  Estudos  Literários, Carlos Reis aponta   

           para    a    questão    do    ritmo    na   poesia   ter  sido  “libertado”  com  a            

           instituição  dos  versos  livres,  o  que  começou  a  acontecer  na  segunda  

           metade   do   século   XIX,   com   a  revolução  na  linguagem  poética. O  

           ritmo  passou  a  ser  mais  adequado à fluidez dos sentidos representados,  

           fugindo   não   apenas   aos  métodos  convencionais  de metrificação, mas  

           também   aderindo   ao   propósito   de   motivar   “o  discurso  poético  de  

           forma   imprevisível   e   inteiramente   livre”. (Carlos Reis, 1999, p. 331).  

           Motivação  esta  que  também  pode  acontecer  por meio da elaboração da  

           imagem gráfica do texto.” 

 

         EXPERIMENTAL tinha ambição, com projeção que viria 

50 anos após a edição de sua primeira publicação. Um título que 

aponta para um estilo, uma técnica, uma revolução de expressar o 

sentir. Há nele uma libertação rítmica, liberdade dos versos, fuga 

dos métodos usados de metrificação para um falar, um poetizar 

livre e espontâneo. O uso de linguagem gráfica também estava 

inserta no contexto da poesia experimental. Carlos Reis, in 

Introdução aos Estudos Literários, dá-nos essa visão de forma 

substancial.  

         A poesia experimental, no sentido que expressa, também 

evoca a liberdade criadora de um Manoel Bandeira.   

           

         Sérgio Buarque de Holanda, em Poesia Completa e Prosa, do   

universal,   embora   pernambucano,  vivido   em   Petropólis, 

Manuel Bandeira, pág. 13, diz na Introdução Geral: “... O lirismo 

de Manuel Bandeira não é produto de laboratório, mas vem, como 

toda verdadeira poesia, de fontes íntimas, exigindo, para realizar-

se, condições que não se podem forjar arbitrariamente.” Mais, 

adiante,   pág.   14:   “Em   Manuel   Bandeira   a   mesma  ambição  
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libertadora não conhece as fronteiras do ‘bom gosto...’. Quer-se 

dizer, não há fronteiras, medidas ou rimas obrigatórias. O espírito 

criativo sopra quando se lhe acontece a sintonia, sem preocupações 

outras a não ser exprimir o que sente com força e realidade”. 

 

          Não é diferente o vate português, Fernando Pessoa, vivendo 

a efervescência cultural de sua época; referindo-se ao poeta Ângelo 

de Lima, autor na Revista Orpheu, criticada a sua obra, 

esquizofrênico de várias internações, diz Pessoa: “A ignorância e 

incompetência dos nossos críticos, a incultura e estupidez do nosso 

público, a indisciplina mental e o charlatanismo scientifico dos 

nossos pretensos homens de sciencia – n’este meio caiu Orpheu”. 

Via nele associados gênio e loucura, de forma que Ângelo de Lima 

passa a ser um caso emblemático entre os poetas órficos.  

          A distância existe, contudo tem-se o direcionamento para um 

livre pensar e construir. 

 

         EXPERIMENTAL, 50 ANOS DEPOIS, ao homenagear 

quatro humanistas de escol – Eduardo Xavier, Euclides Batista, 

Germano Machado e Hermano Gouveia Neto – é receptáculo de 

vivências amadurecidas. Nela se vê espécie de catarse, uma re-

visão do vivido, uma reflexão que se “alteia” porque busca 

humanizar-se em amplitude e, ao invés de dizer, desnuda de forma 

corajosa, gritante e remodela sentimentos e pensares. É libertária. 

Busca firmar-se. Quer iniciar-se, ainda que o faça de modo a se 

completar 50 anos depois.   

 

          Desnecessário discorrer sobre os três números de 

EXPERIMENTAL, porque seus autores, 50 anos após, o fazem 

com     mestria     e,    agora,    em    reminiscências,   dizem    com  

propriedade amadurecida, o que outrora cantaram em belo canto.  

 

          Veja-se: 
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          “Apesar de tudo, no ano de 1968 a Bahia vivia um 

movimento cultural intenso. Nesse ano, surgiram: o Momento 

Poesia, uma iniciativa do Departamento Superior da Educação e 

Cultura (DESC), então dirigido pelo professor e escritor Luís 

Henrique Dias Tavares, e várias revistas literárias independentes e 

de instituições oficiais, aglutinadoras de poetas e escritores que as 

utilizavam como porta-voz de suas aspirações.  

          Foi nesse contexto que surgiu a Revista EXPERIMENTAL, 

cujo primeiro número foi publicado sob os auspícios da Editora 

Era Nova (da Arquidiocese de São Salvador), em edição 

comemorativa do primeiro ano da nova fase do jornal A Semana, e 

lançado no dia 26 de setembro de 1968. O primeiro número teve 

prefácio de Germano Dias Machado que apresentou os quatro 

integrantes daquela edição: Ivan Dorea Soares, Luiz Fernando D. 

Hupsel, Sérgio Mattos e Thadeu J. Cruz. 

          Assim sendo, nos iniciamos oficialmente na poesia num 

momento de intensa efervescência política e cultural, marcado 

também pelo patrulhamento político-ideológico e intelectual. 

Numa época de sonhos, conseguimos concretizar o nosso: a 

Revista EXPERIMENTAL, que foi uma revista de poesia, simples  

no  formato, com  tiragem de mil exemplares, de alcance restrito 

por vocação, mas idealizada por poetas para os poetas e para 

quem gostava de poesia.  

          Agora, estamos comemorando os 50 anos da realização 

daquele   sonho,   efêmero,   mas   que  contribuiu  para  descobrir,  

legitimar e lançar 16 poetas reunidos em seus três números que 

circularam  entre  1968  e  1969.  Vale  destacar  a  belíssima capa 

do terceiro número, produzida pelo gravador Calasans Neto, o 

mestre Calá...”. Sérgio Mattos. 

 

          “Hoje, passados 50 anos, comemoramos os sonhos que 

sonhamos com esta edição de aniversário. Nela não participam 

Euclides  Batista,  publicado  na   EXPERIMENTAL – 3,  falecido  
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em 2015; Amarílio Mattos, publicado na EXPERIMENTAL – 2, 

que  agradeceu  o  convite  e  disse  não  escrever  poesias  há mais  

de 40 anos; Emerson Palmeira, publicado também na 

EXPERIMENTAL – 2, que não foi encontrado em lugar nenhum,  

assim como Maria Bethania Knoedt e Ronaldo Cairo, ambos de 

EXPERIMENTAL – 3; Gilza Borges (do número 2) declinou do 

convite porque está preparando um livro solo. Ana Maria Castro, 

Luiz Sérgio Rocha, Eduardo Gordilho Fraga e Dircêo Vilas Boas 

(todos de EXPERIMENTAL – 3) agradeceram, mas não quiseram 

participar. 

          Muitos de nós ainda sonham, ainda se emocionam por coisas 

“pequenas” como um beijo, um abraço, um afago. Muitos de nós 

ainda crêem que a vida vale a pena até o último minuto!”. Thadeu 

J. Cruz. 
 

         “As conversas de todos os sábados eram extremamente 

agradáveis e, invariavelmente, Sérgio Mattos e eu estávamos 

presentes. Em uma delas, surgiu uma idéia: ‘Vamos criar uma 

Revista de Poesia?’. Quem falou primeiro? Por mais incrível que 

pareça, os dois falaram juntos. Outro colega d’A Semana – 

Thadeu J. Cruz – igualmente amigo-irmão querido, também se 

interessou pelo projeto e passamos a pensar o mesmo. 

         “Começamos a preparar o primeiro número. Como seria o 

mesmo,  quem  participaria,  onde  imprimiríamos,  qual  o  tipo  

de papel iríamos escolher? E a capa? Dúvidas sobre dúvidas. 

          Ah, e o nome?... Sérgio ficou calado um tempo grande; de 

repente falou: “Experimental”? Respondi de imediato: Ótimo!” 

          “... Éramos muito jovens e não tínhamos condições 

financeiras para arcar com as despesas de uma publicação. ... 

          “... o saudoso Professor Germano garantiu publicar a 

Revista, sem ônus para a nascente EXPERIMENTAL.  

          “E a divulgação? Seria somente pel’A Semana? Claro que 

não.  Marcamos  a  data  do  lançamento.  Passamos a datilografar 
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propagandas e convites em papel de ofício e o Professor Germano 

mandou imprimir um pequeno panfleto. Com  os  anúncios e 

convites  datilografados  e  alguns panfletos impressos, fomos em 

todas as Faculdades, em quase todos os Colégios, nos Jornais, nas 

emissoras de Rádio, na TV (só havia a Itapoan) e  nas Instituições 

culturais da velha Salvador.                 

          “Os tempos eram de “exceção”, sim, e as nossas poesias  

tinham que ser submetidas à Censura Federal. Mesmo assim, 

publicávamos as mensagens que queríamos, principalmente nas 

entrelinhas... Apenas um poema de Thadeu quase era censurado 

por causa do verso “a desgraça do altruísmo”, mas expliquei 

pessoalmente ao censor e este compreendeu o sentido. Thadeu 

substituiu o verso e ficou tudo acertado.” Ivan Dorea Cancio 

Soares. 

 

           Meio século após sua primeira edição, EXPERIMENTAL 

traz a lume retrospectiva que mais se insere no mundo cultural 

baiano. Diz de uma trajetória de jovens idealistas, presentes na 

realidade de sonhar com pés fincados a este solo primacial, agora 

com visão alongada e burilada pela experiência dos anos vividos. A 

madureza que os anos lhes trouxeram, deram brilho à obra, 

transformando ostras em diamantes. Tal crisálidas (lembremos do 

primeiro livro de Machado de Assis / 1864, aos 25 anos) alcearam-

se em vôos plenos de realização e se fizeram marcantes.    

 

          EXPERIMENTAL vale e vale muito. A idéia de Ivan Dorea 

Soares, com seus pares, não deixou a criança ou o jovem que neles 

habita embriagar-se com o álcool das conquistas. Sonham a esse 

tempo. Não perderam a visão do horizonte. Não se afastaram dos 

valores que proclamaram nas três edições do livro de suas 

juventudes. 

         O prefaciador de EXPERIMENTAL, o Professor Germano 

Machado, demonstraria orgulho e satisfação por tê-los iniciado. 
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           De idêntica maneira, os cumprimento. A Bahia recebe de 

seus filhos mais uma dádiva. 

 

           PARABÉNS! 
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Apoio: 

 

HUMANITATIS 
Edições do 

 CENTRO DE ESTUDOS 

DAS CIÊNCIAS HUMANAS  

Rua Simões Filho, nº 516 – Sala 01, 

Jardim Armação / Boca do Rio 

Tel. / Cels.:  55 (71) 9-8182-1689 / 55 (71) 9-8255-8687 

E-mail: cech.ba@gmail.com 

Cep: 41.705-010 – Salvador – Bahia – Brasil.  



Revista EXPERIMENTAL, 50 anos depois 

______________________________________________________________ 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composto e impresso em 

HUMANITATES - Edições do C.E.C.H. 

   
Encadernação e impressão / laminação da capa na 

GRÁFICA FINISH 

 - Tel.: 55 (71) 3255-8911 -   

em setembro de 2018. 


