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Quero ser Nicolas Behr 

 
 

Mesmo se eu não estivesse cronista, Brasília continuaria a sibilar seus 

encantos e desencantos nos meus ouvidos para que eu nunca desistisse de 

acordar a cada novo dia. (O sentido dessa fidelidade à cidade pode ser tão-

somente a busca do sentido. É pouco, mas é muito). Não queria ser Clarice, 

autora dos dois mais reveladores textos sobre Brasília de que já tive notícia. 

A ucraniana-brasileira dói, vai longe demais e, sendo ela, eu talvez nunca 

mais acordasse. (Não deve ter sido nada fácil ser Clarice Lispector). Se 

pudesse escolher um modo de continuar brasilianando meu existir, queria 

ser poeta e poetizando queria ser Nicolas Behr.  

 

A publicação de um estudo acadêmico sobre a obra do poeta me permitiu 

reencontrar alguns dos mais significativos poemas do brasiliense-

matogrossense sobre Brasília. Nicolas não perdoa a concreta frieza da 

capital, mas ri da fórmula modernista de se viver em uma cidade. Faz troça 

poética não para escarnecer da invenção de Lucio Costa. É seu modo de 

humanizar a maquete. Nicolas Behr não renega a cidade que o acolhe. Faz 

ela rir de si mesma, pra perder a sisudez, a indiferença e a empáfia. 

 

para entrar na cidade/apresente na portaria/2 fotos 3X4, além de/sua 

carteira de identidade/e atestado de bons antecedentes 

 

O poeta brinca com a racionalidade funcional do Plano Piloto e sopra 

gracejos nos ouvidos da geometria (como anda o humor/aí em 

Brasília?/aqui o humor/anda de chapa branca). Com isso ajuda a construir 

uma humanidade entre as quatro paredes dos apartamentos das 

superquadras. Ou como escreve Gilda Maria Queiroz Furiatti no recém-

lançado Brasília na poesia de Nicolas Behr: “O foco do poema está 

centrado na imagem de uma maquete administrativa, no entanto consegue 

transmitir a angústia do sujeito e a ausência de individualidade do morador 

ao viver a concretude (paredes, apartamento, blocos) da cidade de Brasília. 

Apesar disso, o sujeito realiza poeticamente a sua condição de cidadania e 

de existência no mundo.” 

 

senhores turistas,/eu gostaria de frisar mais uma vez/que nestes blocos de 



apartamentos/moram inclusive pessoas normais //estou dentro/de 

mim/entre quatro paredes/num apartamento //dentro dum bloco/entre outros 

blocos/numa cidade //dentro do cerrado/entre árvores/num país //dentro a 

América do Sul/entre dois mares/no mundo. 

 

Na tese apresentada à UnB, a autora divide a obra do poeta em três fases, 

que vão da descoberta de Brasília à “tomada de consciência de uma 

realidade ignorada”. Em todas as elas, Nicolas traduz em versos o 

estranhamento diante de uma cidade construída em árido dialeto moderno. 

O poeta, porém, faz pulsar o concreto: “alguma coisa acontece/no meu 

coração/que só quando cruzo/ a W3 L2 sul/ou Eixão.” 

 

Nicolas Behr não se desaparta do lugar que habita. Ele incorpora a matéria 

mais rude de seu habitat à humanização de seu existir.  

 


