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NICOLAS BEHR

(Nikolaus von Behr) 
Nasci em Cuiabá, em 5 de agosto de 
1958, filho de Anatol e Therese von 
Behr, alemães. Bebê ainda fui morar na 
Fazenda São João,  onde fui batizado. 
Logo depois fomos morar na Fazenda 
Amolar, hoje conhecida como Fazenda 
Baronesa, a uns 20 km de Diamantino, 
MT.  Lá estudei o primário, juntamente 
com meu irmão Miguel. Fui interno do 
Lar do Menor, mantido pelos padres 
jesuítas da Missão Anchieta. Meu irmão 
menor, Henrique, nasceu na cidade em 
1965. Em 1969 a família mudou-se para 
Cuiabá, onde estudei o ginásio. Sonhava  
ser geólogo ou arqueólogo. Desde 1974 
estamos em Brasilia, DF, onde fiz o 
segundo grau. Três anos depois lancei 
meu primeiro livro de poemas, o Iogurte 
com Farinha, mimeografado. Pela minha 
participação no movimento estudantil e 
pela publicação dos meus livros de 
poesia fui preso pelo DOPS em agosto 
de 1978, sendo julgado e absolvido em 
março de 1979.  Em 1980 passei a 
trabalhar como redator em agencias de 
publicidade, e dois anos depois, comecei 
a participar ativamente do movimento 
ecológico, militando em ongs 
ambientalistas. 

Em 1986 deixei a publicidade e fui 
trabalhar na Funatura - Fundação Pró-
Natureza, onde fiquei até 1990, quando 
passei a me dedicar profissionalmente 
ao meu antigo hobby: produção de 
mudas de espécies nativas do cerrado. 
Hoje, eu e minha esposa, Alcina 
Ramalho, mantemos um viveiro de 
plantas, a Pau-Brasília, nosso ganha-
pão. Tenho 3 filhos: Erik,  Klaus e Max. 
Desde 2002 visito Diamantino 
regularmente . No ano seguinte 
publiquei um livro de poemas 
"Menino Diamantino", ilustrado pelos 
meus filhos.  Portanto, este é o segundo 
livro sobre minha vivência na cidade 
onde cresci. E onde continuo crescendo.  
O terceiro, do qual só tenho o título, se 
chamará Menino Bocaiuva, fechando a 
série.  Desde 2010 sou Cidadão 
Honorário de Diamantino, uma iniciativa 
do vereador e amigo Wilson Ticão, autor 
da foto abaixo. 

QUEM  É 
NICOLAS BEHR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINO / MT
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