
CHÃO DE OUTONO 

LUGARES AMADOS 

CENÁRIOS NUNCA ESQUECIDOS 
 

 A minha cama no beliche, no quarto do meu apartamento, no 

Edifício Suzano, na Rua General Barbosa Lima, se não me engano, 

o apartamento 104 de um edifício construído por meu avô, 

Joaquim Augusto Suzano Brandão. 

 A sala desse mesmo apartamento, a grande sala. 

 A copa, maravilhosa. O  edifício ficava sobre uma grande 

pedreira de modo que, embora o nosso apartamento fosse no 

térreo, olhando pela janela dessa copa, uma imensa janela 

aberta, era uma espécie de copa sem vidros, toda aberta dos 

lados, via-se um bom pedaço de Copacabana daquele tempo, 

inclusive eu tenho a lembrança de que ali se via a Agulhinha do 

Inhangá, uma pequenina e encantadora montanha que eu vim a 

escalar mais tarde. 

 O pequeno hall de entrada do Edifício Suzano, onde brincávamos 

às vezes. 

 Um terreno baldio com capinzal, que durante toda a minha 

infância existiu assim, quase em frente ao Edifício Suzano. 

 O morrinho no final da Rua General Barbosa Lima, seus capinzais, 

seus pequenos trechos  trilhas e principalmente a pedra onde nós 

gostávamos de ficar, uma meia pedra, uma espécie de mínima 

cordilheira que subíamos num só lance e de onde gostávamos de 

ir ver Copacabana e o mundo. 

 O escorrega que fizemos num pedaço de terreno baldio 

inclinado nesse mesmo morrinho. 

 A ponte alta que ligava a General Barbosa Lima a um trecho 

fechado de uma outra rua, nunca me lembro de que houvesse 

passagem, mas havia a ponte e lá de cima eu via uma grande 

casa com piscina e gostava de ficar olhando as pessoas à volta da 

piscina, eu nunca fui a essa piscina. 



 A grande ladeira de subida e descida que saia da Inhangá e 

subia até o morrinho na General Barbosa Lima. 

 A grande escada de setenta e dois degraus que descia da 

General Barbosa Lima e ia até a Avenida Nossa Senhora de 

Copacabana. 

 A rua que tomávamos daí até a praia na Avenida Atlântica, na 

esquina havia a Farmácia Lido que uma vez pegou fogo, não me 

lembro o nome dessa rua. 

 A praia de Copacabana, toda ela, mas especialmente ali pelo 

posto 2,5, que era o lugar que ficava mais ou menos diante da 

escadaria da Rua General Barbosa Lima. 

 Um pequeno ponto de confluência entre a General Barbosa Lima 

e a Inhangá, que era o lugar onde durante algum tempo eu 

esperava o ônibus do Colégio São Bento, que me levava ao 

centro da cidade. 

 A escada que descia do lado do nosso edifício e que, baixando 

por uma pedreira, chegava ao grande quintal da casa de Vó 

Tereza. 

 A própria pedreira onde muitas vezes gostávamos, os primos, de 

ficarmos ali brincando, era o reduto dos meninos a que as 

meninas eram raras vezes convidadas. 

 O pequeno lugar no fim dessa pedreira entre ela e uma das casas 

que havia no casarão de Vó Tereza e que era a oficina de meu 

pai, a oficina de marcenaria de meu pai. 

 O grande quarador que ficava por cima da casa das empregadas 

da casa de Vó Tereza e onde brincamos muito. 

 A garagem onde  havia um balanço, quantos balançamentos ali. 

 A casa de bonecas, na verdade, a casa das crianças no quintalão 

de Vó Tereza. 

 O casarão de Vó Tereza com seus vários lugares. 

 A casa de Vovô Sinhô, na mesma Rua Inhangá. Saíamos da casa 

de Vó Tereza, havia uma pensão e logo depois o casarão de Vovô 

Sinhô onde moravam tia Rute, tio Álvaro, Judite, Dadá e os filhos 

de Rute e Álvaro: José Roberto, Heitor e Marcelo. 



 Algumas árvores nesse quintal, próximas do galinheiro de vovô 

Sinhô, principalmente uma grande mangueira onde nós vivíamos 

subindo, eu era inclusive especialista em subir até nas grimpas, 

como nós chamávamos, ou seja, nos galhos mais finos, chegava a 

conseguir ficar com a cabeça do lado de fora da árvore. Havia 

também um grande abacateiro, mais difícil de subir e, se não me 

engano, uma goiabeira. 

 O lado fino e o lado grosso da casa do Vovô Sinhô, do quintal, 

onde nós jogávamos nossas partidazinhas de futebol. 

 Uma grande varanda, sem janelas, no segundo andar da casa 

onde brincamos muitas e muitas vezes. 

 O edifício ao lado da casa do Vovô Sinhô, um grande edifício que 

existe até hoje, entre a Inhangá e a Nossa Senhora de 

Copacabana. Tinha um hall interno, um cimentado feio, mas que 

era o lugar destinado às brincadeiras dos meninos e meninas. 

Tinha também uma garagem subterrânea. E numa infância vivida 

sempre em lugares tão bonitos, essa é a imagem de um primeiro 

lugar feio, indesejado. 

 Um outro pequeno prédio de três andares na Rua Inhangá e o 

apartamento de não sei quem, que por algum tempo eu fui amigo 

e onde eu ia brincar. 

 A praça Cersedelo Correia e a sua biblioteca, eu às vezes ia 

nessa biblioteca. 

 A rua Otaviano Hudson e a casa que moramos por um ou dois 

anos e da qual tenho muito poucas lembranças, eu devia ser 

muito pequeno. 

 Uma rua que da Otaviano Hudson subia e que era bloqueada por 

uma mata e uma grande pedra. Eu tenho imagens de eu menino 

olhando perplexo para aquilo. Talvez um dos primeiros 

maravilhamentos que eu viria a ter com grandes pedras, 

montanhas e matas. 

 A Igreja de Nossa Senhora de Copacabana. 

 A própria Avenida de Nossa Senhora de Copacabana que às 

vezes era bloqueada ao tráfego para que passasse as procissões 

coordenadas por Pe. Castelo. 



 Os cinemas de Copacabana a partir da idade que eu pude 

começar a ir a cinemas. O Ritz, o Metro, havia um de frente para o 

mar, não sei se chamava Beira Mar e se era ainda em 

Copacabana ou já em Ipanema, o Leblon, o Rian. 

 O grande mar, o mar imenso. 

 As ilhas vistas de Copacabana. A Ilha Rasa com seu farol. Até hoje 

uma imagem de sonho para mim, o farol que piscava duas luzes 

brancas ou amarelas e uma vermelha. Anos mais tarde, quando 

eu sonhei fundo ser um faroleiro, talvez a visão que eu tivesse 

fosse a desse farol. As Ilhas Cagarras onde eu nunca fui, 

pareciam tão longe e talvez não estivesse tão longe. 

 O grande mar azul de muitas ondas de Copacabana. 

 A praia que ia do posto zero, encostada no morro do Leme, onde 

minha mãe, um pouco antes do casamento, quase morreu 

afogada até o posto seis, que era desprezado pelos meninos 

como eu porque não tinha ondas e consequentemente não servia 

para as grandes aventuras do furar ondas, embolar em ondas e 

principalmente, pegar jacaré. 

 Os colégios. O Colégio Paulista de frente para a Avenida de 

Nossa Senhora de Copacabana, de frente para o mar, um 

pequeno colégio, apenas poucas lembranças dele. 

 O Colégio Guide Von Galan, onde estudei mais tarde. Um 

colégio que, se não me engano, ficava ao lado da Igreja de São 

Paulo Apóstolo, onde havia missas em rito oriental. 

 O Colégio São Bento, o grande Colégio São Bento, a sua Igreja 

Mosteiro coberta de ouro. Como é que uma igreja pode ser 

coberta de ouro? Imagens feias, nunca tive saudades dessa igreja 

que é lugar turístico do Rio de Janeiro. 

 As salas de aula, grandes, pesadas, o imenso refeitório, onde 

ficávamos imóveis diante dos pratos, até termos ordens de 

sentar. 

 Os pátios livres, onde vivíamos a Educação Física, os recreios e 

onde, quando possível, gostávamos de nos esconder. 

 O lugar onde pegávamos o ônibus que nos levava do colégio 

para casa. Na fila havia sempre uma pessoa distribuindo um pão 



com goiabada ou marmelada para cada aluno antes da entrada 

do ônibus. 

 Lugares do Colégio São Bento de onde dava para ver o mar, o 

Ministério da Marinha, a Baía de Guanabara, as barcas que iam e 

vinham. 

 O Colégio Andreus, o mais vivido de todos, pintado de rosa e 

branco e às vezes com a bandeira do Brasil. 

 O grande pátio interno e o pátio coberto. 

 O banheiro, lugar de muitas farras. 

 As salas de aula, não tão solenes como no Colégio São Bento  

 A primeira experiência das moças, no olhar com interesse para 

as moças, onde andarão         Antônia e Ana Maria, Carneiro Horta 

com quem eu tive um contato depois, porque ela se casou com 

um cônsul do Brasil na França .?. e Leila e quanto as outras, e 

Laurita mais tarde já no curso clássico.  

 O lugar no grupo de poesia de Armando de Freitas, de Rubem 

Guerchiman, do Camargo Meia e de mim. 

 A praça de Botafogo que acompanhava grande parte das duas 

ruas, uma dando de frente para o comercio onde ficava o Colégio 

Andreus e outra de frente para a enseada de Botafogo. 

 A visão da Bahia de Guanabara, tão bonita ali. 

 A Urca. 

 O Pão de Açúcar, que mais tarde eu escalei tantas vezes. 

 O Colégio Mané Soares, onde eu estudei apenas por um ano para 

ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o colégio 

feio, numa rua esquecível de Copacabana ou de Ipanema, pouco 

me lembro dele. 

 Lugares um pouco mais distantes. O terreno de meu pai, nunca 

descoberto, no Recreio dos Bandeirantes, naquele tempo um fim 

de mundo, bem pra lá da Barra da Tijuca, fomos lá duas ou três 

vezes e esse lugar ficou inesquecível. 

 Cenários de Copacabana, de Botafogo e do centro da cidade da 

minha primeira infância. 



 A feirinha em Copacabana, que seria talvez uma prepulsora dos 

pequenos shoppings, tão humilde, tão simples, a loja Americana 

e outras lojas, a loja Sloper de Copacabana, onde minha mãe 

trabalhou antes de casar e a confeitaria Colombo, para ricos, 

para velhos, onde talvez eu tenha ido lanchar uma única vez em 

toda minha vida. 

 As saídas de Copacabana pelo túnel do Leme em direção a 

Botafogo e pela rua Princesa Elizabete e também outras ruas em 

direção a Ipanema. 

 Depois todo o mundo encantado, que eu já vivia quando morador 

de Copacabana, mas que foi mais meu ainda quando eu fui morar 

na Gávea em 1950, ele começava justamente em Ipanema, se 

estendia pelo Leblon, chegava à Gávea, passava pela lagoa, 

bordejava as praias de Ipanema e Leblon, desde o Arpoador, que 

foi um reduto de inúmeras, incontáveis aventuras queridas dos 

dias de praia dos amigos da rua Cedro, e chegava até o começo 

da avenida Niemaier. 

 Na Gávea, o Baixo Gávea, a praça do jóquei, o Jóquei Clube, as 

primeiras ruas da Gávea, o edifício onde hoje mora minha mãe, a 

Marquês de São Vicente, as ruas saídas da Marquês de São 

Vicente, especialmente a rua dos Oitis, a rua Adolfo Lutz, a rua 

Piratininga, nessas duas moraram parentes a começar por vó 

Teresa a grande matriarca da família. 

 A PUC, a primeira PUC da minha vida antes de eu ingressar nela 

como estudante através da ASAGA Associação dos Amigos da 

Gávea, do nosso pequenino GEPG Grupo Excursionista Pedra da 

Gávea e do curso de voluntário da Cruz Vermelha que eu fiz lá.  

 A Gávea das missas, as vezes eu ia com vó Teresa.  

 E depois, a Gávea dos meus anos de estudante, a PUC da Gávea 

dos meus anos de estudantes. 

 O fim da linha, o querido fim da linha, onde o bonde Gávea fazia 

a volta e voltava da Gávea ao centro, passando pelo Jardim 

Botânico, Humaitá, a Voluntários da Pátria, praia de Botafogo, 

depois o Catete, Glória, Lapa e finalmente o centro da cidade até 

o Tabuleiro da Baiana. 



 O que havia mais acima do fim da linha, o edifício que até hoje lá 

existe, onde moravam Neném, Titis e outros amigos e que 

durante algum tempo foi reduto de nossos encontros e 

brincadeiras. 

 A estrada da Gávea, que subia do fim da linha do bonde e que no 

momento bifurcava, seguindo reto ir dar no Parque da Cidade. E 

seria preciso lembrar, demoradamente o Parque da Cidade. 

Bendita  vida que eu vivi, que me deixou viver longos e longos 

anos perto do Parque da Cidade, desde menino de menos de dez 

anos eu ia ali e alguns aniversários de primos e primas e até hoje 

quando posso eu volto ao Parque da Cidade, ele é o mesmo, 

mudou muito pouco, os lagos, os grandes gramados, o museu da 

cidade, os riachinhos, alguns recantos com encantadoras bicas 

d’água, as matas proibidas  e uma estrada que subia até um lugar 

sem nome, de onde se via um pedaço bonito do Rio de Janeiro. 

 Na outra direção, a estrada da Gávea ia subindo, em frente ao 

Colégio São Marcelo e próximo a um grande terreno baldio com 

uma muralha de pedras e que é um dos lugares que eu lembro 

com carinho, descia a Rua Cedro. A Rua Cedro por muitos anos 

sem saída, era a única entrada e a única saída. Na verdade, uma 

ladeira de paralelepípedo de dupla mão com uma praça que lá 

em embaixo era o nosso campo de futebol, cercada de matas, 

cercada da mata da Gávea. Muito mais tarde, foi aberta uma 

trilha e então nós podíamos descer pela Casa de Saúde Santa 

Inês, ao lado de um riachinho onde pescávamos uns peixes 

coloridos, lebistiz e uma mata de bambus, onde roubávamos 

inúmeros bambus para nossas brincadeiras e principalmente 

para as grandes festas anuais de São João da turma da Rua Cedro. 

 As casas dos amigos. A casa de Rogério; a casa de Mauro de 

tantas festas de arrasta-pé; a casa de Soninha Lacerda, onde não 

entrávamos e que morreu; a casa de Alfred, Honda e Nobert, 

meninos americanos e alemães que conviveram conosco alguns 

tempos; a casa do Dr. Jersey, de poucas entradas também; a casa 

do Nilo e Nídia, idem; a casa da família do Dr. Nelson; a casa de 

D. Clotilde e do Comandante, de Carlos, Roberto e Terezinha; a 

casa do Seu Moacir e D. Edite, onde morava Moacirzinho; a casa 

de Seu Vila, mas na verdade uma casa de mulheres, Nélida e 

Cristina, D. Alba, D. Orminda; a casa construída com modelo de 



Oscar Niemayer, onde morava um gerente da Varig, ele convivia 

com lindas mulheres que eram boa parte das nossas fantasias de 

rapazes; a casa do Seu Felício, o homem bom que trabalhava na 

Alfândega e gostava de nos dar presentes, quantas canetas eu 

tive dadas pelo Seu Felício; a casa de Sheila e Leila, não lembro o 

nome dos seus pais de origem árabe. 

 E finalmente a Rua Cedro, 66 e que depois virou 262 e que era a 

nossa deliciosa casa. O  nosso casarão com varanda, duas 

grandes salas, um quintal que se abria para a mata e também 

com um ótima mangueira, onde fizemos as nossas cabanas de 

madeira durante muito tempo, os quatro quartos de cima, pela 

primeira vez eu tive um quarto só meu, a lavanderia e pasmem, 

uma casa que tinha uma mina d’água, que tinha água própria. 

 A grande Mata da Gávea, a mata que hoje quase não existe mais, 

num terreno limpo de capinzais. 

 Lá por cima a Rocinha e antes dela o Clube Umuarama de que 

fomos sócios, mas onde eu pouco fui e de que poucas lembranças 

tenho. 

 As ruas que foram abertas depois na Rua Cedro, seguindo entre 

ela e a Casa de Saúde Santa Inês, até chegar no fim da linha. 

 Uma rua que se abriu e que entrava pela mata adentro, hoje cheia 

de casas, mas no nosso tempo, totalmente deserta. 

 A pedra, no meu tempo, uma grande pedra onde eu gostava de 

estar, quantas e quantas noites eu me deitava ali, ela se abria a 

um imenso céu e ficava olhando as estrelas, esse amor pelas 

estrelas vem de muito longe. 

 Outros recantos da Gávea. As trilhas que saiam secretas pela 

mata e também pelos altos, por cima da Rua Cedro e que se 

adentravam por outras ruas tão bonitas, carregadas de casas tão 

ricas e de árvores tão imensas, as grandes mangueiras e 

jaqueiras da Gávea, naquele tempo pareciam árvores que quase 

podiam roçar as nuvens. 

 As grandes chuvas da Gávea. Quantas vezes o céu encoberto 

sobre a Rua Cedro, não é à toa que a nossa rua se chamava 

também penico dos anjos. 



 As trilhas que eu fui descobrindo mais tarde, nas minhas longas 

caminhadas. A subida da estrada da Gávea até descer pela 

Rocinha e chegar na praia da Gávea, do outro lado. 

 O Morro Dois Irmãos, na verdade, os Morros Dois Irmãos. Morros 

“mandalas” de minha vida, já falei das vezes de chegar lá, de 

descobrir subidas, a Ivo Pereira, descidas, a Pedro Caralta e a 

grande conquista do paredão Baden Power e também as  subidas 

a pé, vindo por uma favela e chegando até lá cima numa simples 

caminhada. 

 A estrada que saía do Parque da Cidade e que secreta, meio na 

mata, ir dar nos fundos do Jardim Botânico. 

 A estrada Dona Castorina que subia por detrás do Jardim 

Botânico e ia dar nos altos da Floresta da Tijuca e numa outra 

direção, no Corcovado. Caminhadas de muitos quilômetros que 

eu fiz mais de uma vez. 

 A Avenida Neymeier, inesquecível, que saía do último ponto da 

praia do Leblon e bordejava a praia da Gávea enterdita, 

perigosa, ou melhor, uma praia antecedente, cujo nome esqueço 

agora, onde foi construído um grande hotel para turistas e ela 

ficou interdita e depois então a praia da Gávea, linda, 

aconchegante, aos pés da pedra da Gávea com a sua pequenina 

igreja. Eu ainda fui do tempo em que não havia nada lá, a não ser 

essa pequenina capela. Depois fizeram bares, depois virou o que 

é hoje, um lugar onde todos vão. 

 As trilhas secretas, num lugar havia uma pequena cacheira para 

banhos no verão e depois os lugares de escalada da pedra da 

Gávea. 

 As várias escaladas. Duas, três, quatro. O Paredão Serpe, o 

Carrasqueiro, a Chaminé Húngara, o Pico dos Quatro. Até hoje 

me lembro de todos esses nomes. Subidas pelo lado da Barra da 

Tijuca, da Floresta da Tijuca, ou então, pela praia da Gávea. 

Muitas vezes subi com os companheiros de escalada ou os 

companheiros da JUC para dormir na Orelha do Imperador, a 

pequenina gruta onde cabíamos todos. 

 O grande platô da Pedra da Gávea, de onde se via o mundo 

maravilhoso do Rio de Janeiro, a imensidão das praias, do mar e 

na  outra direção, as muitas e muitas florestas. Alguns queriam 



que tivesse sido uma imensa escultura fenícia, por que não 

acreditar que a própria mão da natureza esculpiu aquele 

milagre? 

 A Agulhinha da Gávea e a Pedra Bonita. Nunca fui na Agulhinha 

da Gávea, mas fui várias vezes nas caminhadas da Pedra Bonita. 

 Os caminhos, os vários caminhos de beira mar pela Gávea até 

chegar na Barra da Tijuca e para quem quisesse, eu fiz isso mais 

de uma vez, se adentrar pela Barra da Tijuca a dentro. Eram 24 

quilômetros de praia praticamente virgem, cercada também de 

lagoas naquele tempo, o Itanhangá. 

 O Clube Piraquê que ficava na Lagoa, uma semi-ilha na Lagoa, 

um pequeno lugar do paraíso. Durante um longo tempo o clube 

permitia que entrassem gratuitamente sobrinhos de sócios e 

como eu era sobrinho de tio Rubem, que era da Marinha e sócio 

do Clube Naval, eu freqüentei por anos e anos da minha vida, 

primeiro vindo de Copacabana e depois da Gávea, esse Piraquê. 

Aprendi a nadar em parte no mar de Copacabana e em parte no 

Piraquê. 

 A Lagoa Rodrigo de Freitas. As voltas que dávamos num tempo 

em que ela era muito menos povoada e muito menos civilizada 

também. Hoje é possível e eu fiz isso a pouco tempo, uma volta 

completa de quase oito quilômetros, saindo ali de perto do Clube 

do Flamengo e voltando a ele. 

 O Jardim Botânico. Como esquecer o Jardim Botânico? Íamos 

quando meninos, fomos quando escoteiros para fazer provas de 

árvores, de descrever árvores e apresentá-las, dez árvores 

descritas, aos nossos chefes. Voltei lá muitas vezes, já mais 

adulto, momentos de solidão, antes, momentos de ir com os 

amigos da Rua Cedro para roubar peixinhos vermelhos, éramos 

mestres nisso. A entrada por traz, onde havia um arboreto rotário 

e pouca gente conhecia, a pouco tempo eu estive lá com os 

amigos da Galícia, Píli e Mariano, os amigos eram outros, o 

Jardim Botânico, o mesmo. 

 Lembranças do Rio de Janeiro. O caminho que fazíamos, às vezes 

a pé e que ainda hoje faço quando vou ao Rio, saindo da Gávea, 

no nosso tempo, lá da rua Cedro, descendo a Marquês de São 

Vicente, entrando pela Bartolomeu Mitre, chegando ao final do 



Leblon, o posto onze, o começo da Avenida Neymeir e na direção 

de Ipanema, passando pelos postos dez, nove, oito, sete, até 

chegar no Arpoador. A longa calçada que nos levava, passando 

através do Jardim de Alá, do canal do Jardim de Alá e chegando 

ao Arpoador.   

 O Arpoador, aquela imensa pedra como se fosse uma grande 

mão adentrada pelo mar, de um lado, a perigosíssima Praia do 

Diabo, de outro lado, a mansa e cristalina Praia do Arpoador. 

Muitos e muitos anos da vida, muitas manhãs, muitas tardes entre 

os amigos da Rua Cedro e outros que íamos encontrando e 

conquistando lá mesmo, no Arpoador. 

 Os vários lugares de onde eu saltava para o mar. Eu era dos mais 

atrevidos e corajosos. O Samarangue, o Costão, o Pontão, a 

Piscininha, o Buraco da Velha. Algumas vezes mergulhávamos, os 

poucos que tinham coragem, na Praia do Diabo, íamos nadando 

ao redor da grande pedra, era uma nadada de mais de meia 

hora, atravessávamos pelo lado do mar, passando pela Piscininha 

e depois, chegando pelo Costão, vínhamos até as areias da Praia 

do Arpoador. Eu muito me orgulhava de ser um dos poucos que 

tinha coragem de fazer essa travessia. 

 Os cantos da Pedra, onde eu gostava de ficar olhando as 

maravilhas do Rio. Numa direção o grande mar sem fim, na outra, 

os lados de Copacabana, o Forte do posto seis e na outra direção, 

o Leblon e a minha Gávea querida, toda ela, as minhas 

montanhas que lá estão até  hoje, a Pedra da Gávea, a Pedra 

Bonita, os Dois Irmãos, a Agulhinha da Gávea e outras mais, as 

grandes florestas por detrás da Lagoa. 

 Lugares da Gávea. Lugares das praias. Lugares das muitas 

aventuras. Lugares também de estar e conviver com a paz. A 

Praça Nossa Senhora da Paz, a igreja franciscana dessa praça.  

 O Jardim de Alá. O canal que no meio havia e alguns homens 

jogavam as suas tarrafas e pescavam pobres peixes. 

 As lembranças das ruas. A Rua Cedro, a mais querida de todas. 

 O lampião do fim da rua, onde ficávamos sentados, entre a minha 

casa e a casa do “Seu Vila”.  

 O nosso inclinado campo de futebol. 



 As várias entradas para a mata. 

 A “mininha de água” que havia, onde eu matei a minha primeira 

cobra, uma pobre coral inocente, que eu matei como se fosse 

uma perigosa coral verdadeira. 

 As subidas da Rua Cedro em direção às casas de Rogério e 

Mauro. 

 Árvores e árvores espatódias, embaúbas carregadas de 

miquinhos e grande floresta de que eu já falei. 

 A Rua Piratininga, no casarão onde Vó Tereza morou por algum 

tempo. Nunca uma casa tão grande e tão bonita como a casa da 

Inhangá, 33, mas de qualquer maneira, uma casa querida, onde 

vivemos muitas festas, muitos ritos. 

 Depois, o apartamento de três andares construído pela família, 

onde moraram Vovó Tereza e Vovô Antoninho, meus padrinhos e 

tios, Tia Laíde e Tio Artur, na verdade primos mais velhos, com 

Tereza Marta, Beatriz e mais tarde, Cristina. Tio Armandito e Tia 

Geraldina, com Liliane e Gilda; Aloísio, depois que casou, por 

algum tempo; Augusto, não me lembro se lá morou; o grande 

sótão que havia lá em cima e onde Aloísio fez uma oficina de 

maquete por algum tempo, mas antes disso, foi o lugar do reduto 

da família, nas festas de aniversário e principalmente, nas 

grandes festas queridas de natal, organizadas por Vó Tereza.  

 O centro da cidade, eu já falei no Colégio São Bento, o Tabuleiro 

da Baiana, o que veio a ser depois o grande Aterro do Flamengo, 

após o Congresso Internacional Eucarístico. 

 O Tabuleiro da Baiana que tinha a Editora Vozes e que seguindo a 

pé, eu chegava no lugar do Clube Excursionista Rio de Janeiro e 

ali mesmo, em frente ao Tabuleiro da Baiana, o Centro dos 

Excursionistas.  

 Outras são pobres memórias do centro da cidade, a não ser os 

sebos onde eu gostava de comprar livros e, sobretudo, na Rua 

São José, nº 90, a sede da JUC, num décimo terceiro andar. 

 Esses são os lugares mandala da cidade do Rio de Janeiro. Será 

preciso falar mais depois na Ilha de Paquetá, o sitinho de Tio 

Armando, na subida da serra em Petrópolis. É preciso falar do 

Indaiá em Petrópolis, das vagas lembranças em Terezópolis e 



algumas lembranças mais intensas depois. É preciso falar, 

sobretudo, da Presidente Dutra, da estrada que nos levava até 

São Paulo e que a meio caminho nos deixava em Itatiaia.  

 A meio caminho entre o Rio e Petrópolis, no pé da serra, no 

começo da serra, havia o sítio do Tio Armando. Uma casa 

simples, eu me lembro dela, da horta e de um pequenino riacho 

que passava.  

 Lembro-me também de uma estrada que subia e lá em cima havia 

um lugar bonito entre matos. 

 Lembro-me de uma casa sem nada de especial, mas 

inesquecível, num bairro pequenino então, chamado Indaiá 

Petrópolis. Diná, uma prima de minha vó, tinha uma casa lá e 

passamos algumas vezes, pedacinhos de verões. Lembro-me de 

menino, soltando papagaio.  

 Havia Teresópolis, mas de lá eu não tenho lembranças, a não ser 

de quando comecei a escalar. Não lembro da cidade, mal me 

lembro como é, como era, mas me lembro de um lugar na 

estrada, onde saltávamos e subíamos uma longa trilha para 

escalar o Dedo de Deus. Fiz isso duas vezes. 

 Lembro-me do alto do Dedo de Deus e das trilhas que levavam à 

Pedra do Sino, de onde se avistava quase todo o Rio de Janeiro. 

 Itatiaia. Itatiaia é uma história tão forte que é preciso começar 

lembrando pela estrada. Contávamos de um a dezoito os 

entrepostos, depósitos do cais do porto na saída do Rio de 

Janeiro, depois a Baixada Fluminense, o começo da estrada, o 

Belvedere, o Monumento Rodoviário, que durante muito tempo 

era o mais bonito de minha vida, porque apontava a proximidade 

de Itatiaia. A estrada, já mais a cima, o surgimento do Rio Paraíba 

do Sul, depois Rezende. Depois, já os lugarejos, as cidades até 

chegar em Itatiaia que nós chamávamos de Campo Belo, a 

pequenina Campo Belo onde eu voltei duas, três, quatro vezes 

nos últimos tempos, só para revê-la. A estrada que ia ao Parque 

Nacional de Itatiaia e que a meio caminho deixava à esquerda o 

Sítio Suzano. Atravessávamos uma ponte de madeira sobre o 

ribeirão que até hoje é o rio mais bonito que eu conheço, 

passávamos sobre cachoeiras e pedras escuras e águas claras e 

logo a porteira e uma placa dizendo: Sítio Suzano. Lembro-me 



com detalhes disso. O caminho entre eucaliptos, depois a grande 

e generosa casa do Sítio Suzano, até hoje para mim a mais bela, a 

mais querida de todas as casas onde eu estive. 

 O caminho que levava, que leva até hoje ao poço do Dr. Brandão. 

Quantos banhos, quanta saudade. 

 O Morro Limonada. Os lugares de trás. O riachinho onde 

pegávamos os pequeninos camarões. 

 A estrada da Usina e principalmente o ribeirão. Lá eu quebrei a 

espinha num mergulho desajeitado e dramático. Poderia ter 

morrido ou ficado paraplégico, mas nada, fiquei bom. Voltei lá e 

mergulhei de novo muitas outras vezes, sempre que eu pude 

voltei ao Ribeirão de Itatiaia.  

 A estrada do Parque Nacional, os caminhos dentro do mato, o 

último adeus a Célio do Parque.  

 A trilha que subia durante o meu tempo, passando pelo abrigo 

Maceeiras até o abrigo Macenas a dois mil e duzentos metros  de 

altura, a imensa vista do Vale do Paraíba. Depois a trilha que ia 

até às Agulhas Negras, na outra direção, às Prateleiras. As 

primeiras montanhas que eu escalei. 

 Itatiaia é um cenário tão querido que quase que merecia uma 

visita detalhada. Falar do quarto da casa, do quarto dos beliches, 

onde dormiam os meninos, do quarto dos fundos, onde dormiam 

as meninas e onde nos reuníamos para ouvir Tia Laíde contando 

histórias da Carochinha.  

 Falar da grande varanda querida, nem tão grande, mas tão 

querida. Do balanço da Tia Carminha e da rede onde eu gostava 

tanto de estar. 

 Da beira do lago, dos dois lagos e do quanto vivemos lá, antes e 

depois do meu acidente. 

 O Rio Grande do Sul. 

 O navio chamado Itaquatiara e não sei se o outro chamado 

Itaquera, nos longos dias de ida e de vinda. 

 No Rio Grande do Sul, lembrar da terra de minha mãe, São José 

do Norte, especialmente o Cassino e o Bolacha, lugarejos, um na 

beira do mar, outro no interior, próximos, onde eu vivi dias, dias 



de férias de um menino de doze anos e de onde eu tenho 

recordações muito queridas. 

 Barbacena, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas nela, 

especialmente um lugarzinho, um canto quase desconhecido, 

onde eu ficava e fumava cigarros e por ali passava um trem. 

Depois do rancho, era o meu lugar querido, eu ficava por ali no 

por do sol, esperando o passar do trem. 

 Vagas lembranças da cidade. 

 O Sul de Minas 

 A primeira subida, indo a Cruzeiro de carro e depois com minha 

vó subindo num trem lento. A  Mantiqueira enfim atravessada por 

um outro caminho. 

 Pouso Alegre do Tio Ernane. A grande praça. A escolinha onde 

eu aprendi datilografia aos quatorze, quinze anos. 

 A casa de Tio Ernane, depois a outra que ele teve. 

 Uma rua que saía da cidade e virava uma estrada, por onde eu ia 

de bicicleta. 

 Santa Rita do Sapucaí. A praça, o cinema e o clube do carnaval. 

 Uma ponte por sobre o rio. 

 A PUC do Rio de Janeiro. O seu bosque, o quinto andar, a capela. 

A janela que dava para as matas e mais longe, para os Dois 

Irmãos. 

 A pequena sala de reuniões da JUC. 

 A vilazinha de casas onde ficavam os diretórios. 

 Um riachinho que cortava, já meio sujo, ao longo de toda a PUC. 

 A Igrejinha de Nossa Senhora da Luz, dos vários acampamentos 

de JUC. 

 Não posso esquecer a sede do MEB na São Clemente, 160 ou 170 

ou 370. 

 As ruas de andança. Quantas vezes eu sai da minha casa na 

Gávea e fui até o MEB a pé e voltei de lá a pé. Às vezes fui até o 

Colégio Andreus numa caminhada de vários muitos quilômetros. 



 De Copacabana a Ipanema, ao Leblon, à Gávea, às matas da 

Gávea, a Botafogo, ao centro da cidade, à Lagoa, às estradas de 

cima, ao Pão de Açúcar, escalado várias vezes, ao Corcovado, 

nenhuma, onde fui apenas a pé, levando amigos ou sozinho. As 

matas da Gávea, os riachinhos múltiplos, vários. Uma das 

felicidades da minha vida: a de haver crescido entre pequeninos 

riachos. Às vezes eu penso que esses riachinhos de nada, como 

um que eu tenho na Rosa-dos-Ventos hoje e como dois que eu 

tenho no Canto das Águas, também lá em Caldas, eles me tocam 

mais o coração, irmão de João Guimarães Rosa, do que o grande 

mar oceano de toda a minha infância em Copacabana, no Leblon, 

em Ipanema e na Gávea. Feliz por ter crescido na beira do 

Ribeirão de Itatiaia.  

 Feliz também pelo mar, pelo Rio Paraíba do Sul que depois se 

espraiou por tantos outros rios que vieram a ser cenários novos 

da minha vida. 

 

* Os terrenos baldios, as pequenas matas, o morrinho, as matas da 

Gávea, o morro, as montanhas, as trilhas, os riachinhos, os rios, os 

ribeirões, o mar, a praia, as noites dormidas no alto de uma 

montanha, em grutas, em acampamentos, em acantonamentos. 

Quantas e quantas lembranças.  

* Meu quarto, o Edifício Suzano, a casa de Vó Tereza, do Vovô Sinhô, 

a casa da Gávea, a casa de Vó Tereza mais uma vez e de outros 

parentes, mudados para a Gávea.  

* Os colégios, a PUC do Rio de Janeiro, os vários lugares, salas de 

reuniões, igrejas, capelas. Lugares de uma única vez, de algumas 

poucas, como Nossa Senhora da Cruz, ou de uma frequentação 

muito longa, de muitos anos. Eu esqueci de falar da Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição da Gávea. Quantas e quantas missas e 

cerimônias, quantas lembranças. A pequenina Capela de Santa Inês, 

menos frequentada, mas onde às vezes eu ia às minhas missas de 

Domingo. 

*  Curitiba. O primeiro “Encontro de Estudantes”,  e haveria depois 

centenas e centenas de outros. 

* O Nordeste. Essa Natal, onde estou agora, Recife, Caruaru, 

Garanhuns, Bahia, Salvador, a Ilha de Itaparica, Maceió, Aracaju. 



 Depois, o Centro-Oeste. Uma viagem inesquecível do Rio de 

Janeiro a Belo Horizonte, um contato com o pessoal do MEB de lá. 

Depois, a longa estrada, a primeira verdadeira longuíssima 

estrada de minha vida, de Belo Horizonte a Brasília. 

 Brasília. Deslumbramento do imenso céu sem fim do Centro-

Oeste.  

 Goiânia. A rua 98-A, o Setor Sul, a Rua 20, nº 3, o MEB, diante da 

Catedral. A ladeira que subia em direção ao bairro universitário 

e tantos anos depois é uma outra vez ladeira costumeira em 

minha vida. 

 O interior de Goiás. Pela primeira vez o mundo do sertão, o 

mundo rural verdadeiro, não de finge, como em Itatiaia, até 

mesmo como no Sul de Minas se abria a mim.  

 A Fazenda Serrinha, Itauçu, Goiás Velha. Vila  Boa de Goiás, o Rio 

Vermelho, o Poço Rico, a Igrejinha de Santa Bárbara.  

 As ruelas de pedra. Pela primeira vez também, o antigo barroco, 

o colonial se davam a conhecer, Ouro Preto viria muito muito 

depois. 

 Os recantos do menino engajado, o rapaz envolvido com a 

militância cristã-católica.  

 Os lugares dos treinamentos de MEB, dos acampamentos de JUC, 

dos primeiros encontros nacionais disto e daquilo. 

 O grande voo de avião. Acordar passando sobre o Lago 

Titchicaca na Bolívia. 

 A  chegada ao México, a viagem a Pátzcuaro. a antiga cidade 

Tarasca, uma dessas cidades arquétipo em minha vida, de um dia 

frio de  fevereiro, um dia antes, o CREFAL.  

 A bela Quinta Erêndira, onde ficava instalado o nosso centro de 

estudos, a Quinta San Angelo, a nossa pequenina casa, num 

segundo andar inesquecível.  

 O  quintalão da Quinta com as outras casas, alugadas também a 

outros estudantes do curso, à beira do Lago de Páztcuaro.. 

 As  Ilhas, tudo isso nos meus muitos poemas do Diário de Campo, 

na parte da Meseta Taraska.  



 O Morro Del Estribo, de onde se avistava toda a região de 

Pátzcuaro.  

 Os arredores de Pátzcuaro. As ruas, as ruelas estreitas de uma 

cidade que me lembrava à distância Goiás Velho, antiga, também 

arcaica e mais do que Goiás, povoada de turistas.  

 Os cantos do México. O Norte, Torreon, Monterey, o deserto. 

Guerrero, Oarraca, A Misteka Nahua  Tlapaneca. 

 Uma noite em aldeia indígena, encravada no alto de montanhas. 

Outras aldeias, outros índios.  

 México, um segundo planeta, um segundo país na minha vida. 

 A volta. Peru. Os Andes. Nuancayo. O conhecimento de um outro 

povo indígena.  

 Brasília. Hotel Imperial. 

 A sede do IBRA, bem no centro, perto da rodoviária. 

 A rodoviária de Brasília. Eu que sou uma pessoa de rodoviárias e 

ferroviárias mais do que de aeroportos, tenho uma lembrança 

nunca esquecida da rodoviária antiga de Brasília. Lugar de 

chegar e sair. O ônibus das seis horas da tarde, meu ônibus do 

pôr de sol, quando depois das aulas do mestrado, eu voltava a 

Goiânia, para minha casa. 

 O DCAG – Distrito de Colonização Alexandre de Gusmão. 

 A nossa pequenina casa de trinta e dois metros quadrados no 

meio do cerrado, com telhas de amianto e um poço parecido com 

os poços dos filmes de faroeste.  

 A sede do nosso serviço no Distrito de Colonização, toda de 

madeira. 

 A imensidão do cerrado, descoberto em Brasília mais ainda do 

que em Goiânia. As extensões imensas, as plantas... 

 O céu com as nuvens que só existem em Brasília. Em Brasília, o 

céu é um lugar. 

 * O pequeno ribeirão descoberto, mais uma vez um riozinho na 

minha vida. Onde? Quando? 

 



* Estradinhas de terra indo de um lugar a um outro. Símbolo e trilha 

de minha vida. 

 

Essa relação de lugares amados seguirá um dia.  Falta muito ainda... 

 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

em algum lugar, em algum tempo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Este escrito foi originalmente 

um capítulo de livro 

ou um artigo publicado ou utilizado 
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Nesta versão “nas nuvens”  
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