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Elisabete Kreitchmann nasceu 
em São Paulo, SP, em 1952. Mu-
dou-se aos 6 anos para Porto 

Alegre, onde reside até hoje. Cursou 
medicina na Fundação Faculdade Fe-
deral de Ciências Médicas de Porto Ale-
gre, graduando-se em 1977. Especiali-
zou-se em Ginecologia e Obstetrícia 
na mesma instituição, especialidade 

em que atua até hoje. Paralelamente 
à sua atuação médica, dedicou-se ao 
desenho, à pintura e à escultura. Orga-
nizou duas exposições de arte em sua 
faculdade nos anos de 1972 e 1973, as 
Expomeds, que revelaram vários estu-
dantes com vocação artística. Há cer-
ca de dez anos, retomou os estudos 
em artes visuais, incorporando novas 
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Ano: agosto de 2011

Acervo:  Flávio Borges Fortes (Porto Alegre, RS)

  Boa leitura

É de autoria da internacionalmente 
consagrada artista plástica, Elisabete 
Kreitchmann, a obra que abre esta últi-
ma edição do ano do Jamb Cultura. Afro-
dite, a deusa da beleza, arte escultural em 
cerâmica, integra uma das muitas peças 
da artista, que é médica paulista espe-
cializada em Ginecologia e Obstetrícia.

Nesta edição, nosso leitor encontra-
rá também, dentre os contos e crônicas 
publicados, a obra “Costa Rica”, de Sér-
gio Perazzo, de Salvador (BA), e  “Que 
lugar é esse?”, do pernambucano Pau-

lo Camelo. O Amapá está representado 
pela crônica “Eu a vi!”, de Paulo Rebelo.

Também representando a região 
Norte, publicamos a poesia “Bem-me-

-quer”, do acreano Jair O. Silva. Comple-
tam as obras desta edição as poesias 

“Minha vida de criança”, do paranaen-
se Clovis do Vale; “Uma licença poéti-
ca”, do capixaba Roberto Pereira, e “Mé-
dico”, de autoria de Nelson Jacintho, de 
Ribeirão Preto (SP).

Para encerrar, trazemos dicas cultu-
rais em duas importantes capitais na-

cionais: São Paulo e Brasília. Aprovei-
tamos para informar que no próximo 
Jamb Cultura apresentaremos as obras 
e os nomes dos vencedores do IV Con-
curso Nacional  de Contos e Crônicas, 
realizado no ano de 2015.

Boa leitura e um feliz 2016.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Psiquiatria
Recife – PE

técnicas e desenvolvendo seu proces-
so criativo. Passou a apresentar traba-
lhos em exposições individuais em Por-
to Alegre, Buenos Aires, entre outras 
cidades. Por meio do Colege Arte, teve 
suas obras expostas em 2011, em Vie-
na, no Austriano Österreichisches La-
teinamerika Institut e em países como 
Portugal, Espanha, Hungria e Holanda.  



Às vezes, já completamente absorto em seus pen-
samentos, em um estado quase onírico, ele se 
perguntava a todo instante se aquele belo ser 

que acreditava ter visto outro dia poderia ser, de fato, 
real ou fruto de mais um de seus loucos sonhos; de qual 
estrela teria ela caído? Ou seria ela a própria estrela?

Certa noite fria, arrebatado por aquela visão que o 
atormentava, imaginou ser ele um dos Reis Magos e 
que, realmente, vira uma linda estrela cadente no fir-
mamento. Guiado por forte emoção, pôs-se a cami-
nhar apressadamente ao seu encontro, na longa e es-
cura noite adentro.

Imaginou estar com ela, mas... Dizer-lhe exata-
mente o quê? Que ele estaria por ela encantado? Que 
gostaria que dele fosse ela sua propriedade eterna? E 
se não tivesse a coragem de dizê-lo, o seu olhar seria 
capaz o suficiente de transmitir-lhe a intensidade e 
a forma de tudo o que sentia por ela? Ela o entende-
ria? Queria tocá-la com suas próprias mãos, acari-
ciar densa e suavemente seu rosto por um breve mo-
mento apenas, somente para materializá-la dentro 
de si para sempre. Ela o rejeitaria? Enfim, o que fa-
zer se ela nem sequer o conhecia?! Por um instante, 
ficou aflito e inseguro. Confuso, perdeu a voz. Seus 
olhos marejaram...

Acordou transpirando frio, mas o corpo lhe ardia 
como brasa. Com o coração palpitando a mil, faltou-

-lhe o ar, fugiu-lhe a luz. Imaginou ter chegado o seu 
fim. Não! Percebeu mais uma infinita vez que era mais 

um daqueles seus sonhos tão vívidos, enfim. Agora, 
aliviado, sob pálidos traços de lucidez, vagamente sor-
rindo para si mesmo, se deu conta de que uma ima-
gem tão real ou imaginária, daquela mulher tão bela, 
não era para ser posse sua jamais, mas para ser con-
templada e sentida infinitamente, como quem respi-
ra o ar para continuar vivo, pois ela não só pertencia 
à beleza radiante do mundo como ela mesma era, a 
própria, o ponto alto de sua criação; o mundo se ex-
pressara e se completava através daquele ser tão lin-
do e puro... Assim, ama-la-ia dessa forma, resignou-

-se ele, pois se a aprisionasse em seu coração, na sua 
mente, como incontáveis vezes assim o desejou ar-
dentemente para toda a eternidade, pensou ele, ela 
perderia o viço, o mundo, cor e graça. Ele, também, 
por fim, definharia.

Então, compreendendo a grandeza e a razão da exis-
tência daquela bela criatura, indelevelmente marcado 
por ela, ambos finalmente livres e ele, agora em paz, to-
mado por um imenso e transbordante contentamen-
to daquele tipo impossível de ser humanamente con-
tido, disse bem alto e confiante para si e para todo o 
universo ouvir:

– Acreditem todos, eu a vi e a amei como nunca e 
ninguém! Não foi um sonho! 

Paulo Roberto Campbell Rebelo
Cardiologia

Amapá – AP

Conto

Eu a vi!
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Poesia

Bem-me-quer

N ão, não vá embora ainda...
Brindemos aos nossos corpos nus,
Como taças desse encorpado vinho,

Num banquete que ao prazer conduz.

Bebamos mais uma vez deste bordeaux,
Antes que se esgote desta ânfora
O maravilhoso gosto do amor
E a despedida nos afaste deste ninho.

Já se aproxima a alvorada
E o tempo urge.
Quero pegar os raios solares, 
Através das frestas da cortina,
E, com um feixe de luz, iluminar o teu rosto, 
Teus olhos e teu corpo de menina.

Quero ver através da camiseta
O que de mais belo a brisa corteja.
Contemplar teu vestido branco esvoaçando,
Pela transparência que a luz enseja...
Deleitar-me na contemplação da tua silhueta. 

E, no ritmo dos teus passos leves e femininos,
Caminhar contigo pela relva verde e orvalhada,
Colhendo flores, despetalando bem-me-queres,
Sem rumo definido, nem hora de chegada.
Brincar de esconde-esconde entre os cajueiros
Que ornamentam as colinas verdejantes,
Mordiscando teu colo virginal
À guisa dos frutos nos canteiros.

Amada minha, dá-me tua juventude,
Teu sorriso angelical,
Dá-me tuas dores, tuas virtudes.
Faz de mim um inóspito campo
Para absorver o teu pranto,
Mescla-te a meu corpo, despida,
Sem espaço para espaço, nem mesmo virtual,
Para que nossa saudade encontre guarida.

Jair Oliveira da Silva
Anestesiologia
Rio Branco – AC



Crônica 

Costa Rica 

O aborígene de terracota olha pela janela, co-
tovelos fincados nos joelhos, guardando se-
melhança, com sua testa estreita, com o ho-

mem de Neandertal. A seu lado, repousa no parapeito 
uma dançarina da Birmânia, anéis em todos os dedos, 
os pés descalços, o esmalte brilhante contornando a 
boca em coração, ressaltando toda a sorte de adereços 
de ouro puro, configurando uma reverência que só se 
presta a uma deusa de beleza incomparável, transbor-
dando erotismo e fertilidade nos movimentos que se 
adivinham nos sinos minúsculos, envolvendo os de-
dos como garras metálicas, e que se escondem dobra-
dos nas palmas das mãos em rápidos volteios medidos 
com precisão oriental, marcando compassos.

Entre a coleção de corujas de olhos arregalados de 
todas as cores e tamanhos, a reprodução de um autor-
retrato de Frida Kahlo, com seu eterno buço e sua ex-
plosão de flores mexicanas e o galo português de por-
celana, a miniatura de um barco pesqueiro no oceano 
de madeira de lei da prateleira da sala, que sobrevive 
ao convés escorregadio das muitas tempestades notur-
nas, varrendo, com suas ondas gigantescas, milhares 
de escamas que sobraram da última limpeza de peixe 
fresco, resto de entranhas, chapéus e capas emborra-
chadas, uniforme das tormentas que, em seu tom de 
amarelo berrante, localiza o homem ao mar e o devol-
ve com cordas e boias ao conforto aquecido da cabine, 
a salvo dos monstros marinhos, que assombram a es-
curidão povoada de náufragos e esqueletos de piratas.

Tudo isso eu contemplo ao mesmo tempo, sentado 
numa poltrona de gorgorão cor de azeitona, no bair-
ro de São Pedro da cidade de São José da Costa Rica, 
que vou fotografando de memória e revelando, como 
a rolleiflex do Jobim, a sua enorme gratidão. Gracias a 
la vida que nos ha dado tanto, embrulhada para pre-
sente pela musicalidade da Violeta Parra e pelas vo-

zes em dueto da Mercedes Sosa e da Elis, com toques 

afinadíssimos de Milton Nascimento.

Nem tudo se perde no tempo. Daí a sua gratidão. 

Nem a morte, nem a diluição de nossa geração nessa 

fila de doenças crônicas que, até então, caminhava de-

vagar, nem o apagar, até aqui, lento, dos seus contor-

nos, devolvendo sua imagem ao esboço inicial, cada 

vez mais esmaecido. Nada disso dissolveu a razão de 

viver e nem mesmo o fogo imortal da paixão.

¡Gracias, gracias! Vão-se os anéis, ficam os dedos. 

Vão-se os suspensórios, ficam as calças largas e fol-

gadas, não mais apertando a cintura e asfixiando as 

impressões e sentimentos.

Tudo é transcendência. Tudo é ou parece ser uma 

certa mistura não tão homogênea de ilusão e realida-

de, da qual conseguimos pinçar e sorver nem menos 

que a metade. A outra metade, se o amor não preen-

cheu, ficou vazia à toa, esperando o calor do chimar-

rão, compartilhando o amargo do fim.

Tudo neste fim de tarde, neste ponto longínquo 

da América Central, é pura contemplação do não ter 

o que fazer senão sorrir, senão chorar, pela inunda-

ção da paisagem que desloca o passarinho, que pare-

ce suspenso ao acaso das asas, que batem à procura 

de provisões dos meus tormentos e esperanças. Para 

apaziguar a minha fome. Para voar comigo acima de 

nuvens improváveis, que jamais foram postas ali pe-

las mãos dos anjos. É só pintura. É só cenário. É só rea-

lejo tocando lento.

Sérgio Perazzo

Otorrinolaringologia

Salvador – BA
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Conto

Que lugar é esse?

Os olhos do menino cintilavam de emoção. Na sua ida-
de (10 anos, se tanto), já tinha uma avidez pelo conhe-
cimento, e tudo que passava à sua frente era registrado 
e decodificado. Se não conseguisse essa proeza, tenta-
va desvendar o mistério. Procurava ler a respeito (mes-
mo com a idade ainda tenra, já tinha interesse pela lei-
tura) ou perguntava aos adultos que o rodeavam. Sua 
família, proveniente do interior, tinha, no número de 
filhos, o diferencial. Seus pais tinham uma dezena de 
filhos, de diversas idades, interesses e conhecimentos. 
E o menino procurava o seu lugar, adquirindo o conhe-
cimento que lhe caísse nas mãos ou lhe penetrasse pe-
los ouvidos ou pelos olhos.

Os passeios habituais da família, aos domingos, res-
tringiam-se a banhos de mar na praia de Boa Viagem 
(posto 6) e ao aeroporto do Ibura, para assistir a pou-
sos e decolagens de aviões. Remodelado, o aeroporto 
recebeu outro nome: Aeroporto Internacional do Reci-
fe/Guararapes. Ajardinado, com três áreas de acesso ao 
público para acompanhar o movimento dos aviões, era 
um dos passeios preferidos de famílias e de namorados, 
que preferiam o mirante do segundo andar, com 
seu caramanchão.

Tudo era novo aos olhos do menino: os 
aviões Convair da Pan Air, os Super Conste-
lation da Real Aerovias. Todos enchiam de 
beleza os seus olhos curiosos. Mas uma coi-
sa logo o intrigou: onde fica o smoking? Pro-
curou na memória alguma referência, mas 
só lhe veio aquele traje que seus irmãos mais 
velhos usavam, alugados na alfaiataria e tintura-
ria Papaléo para festas de formatura, que, na época, exi-
giam traje de gala. Mas era uma roupa e não um lugar.

Sua curiosidade o aguçou mais: onde ficava esse tal 
de smoking?

Não se conteve e fez a pergunta ao irmão mais velho 
que, naquele dia, o acompanhava no passeio.

– Onde fica o smoking?
O irmão, surpreso com a pergunta, não soube respon-

der. Mas não ficou na resposta negativa, ávido que era, 
também, por mais conhecimento. E lhe devolveu a per-
gunta para obter alguma pista que o conduzisse à res-
posta tão ansiosamente esperada.

– Ora, por que você está fazendo essa pergunta? Não 
sei onde fica esse smoking.

E ele não o fez esperar. Levando o irmão pelo jardim 
térreo do aeroporto, aproximou-se o quanto pôde da pis-
ta de manobras dos aviões. E, ali, estava a origem da tão 
intrigante pergunta.

Junto à pista de acesso, bem visível, estava uma pla-
ca de advertência:

É PROIBIDO FUMAR
NO SMOKING

Paulo Camelo
Patologia clínica 

Recife  – PE
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Poesia

Minha vida de criança

Na minha alma ingênua, não havia ainda nascido
As diretrizes que a vida pra mim havia escolhido.

Como criança, só via o passado e o presente
Vivia, sem me dar conta do que havia pela frente.
A mente não tinha formado visão crítica da vida
Nem sequer dava uma pista se dura seria a lida.
Assim, o tempo passava como a rajada de vento
Só sentindo o que ocorria naquele exato momento.
Não queria e não pensava qualquer tipo de mudança
Só pensava e só queria minha vida de criança.

Saudável, alegre e feliz, vivia na plena inocência
Através da mais bela fase de toda minha existência.
Brincar sem pensar que um dia pudesse findar a infância
E viessem tempos mais sérios habitar aquela estância.
Foi assim, o tempo passando e a inocência morrendo
Que vi sumirem fantasias e outra vida nascendo.
À medida que os anos ceifavam da minha alma a pureza
Traziam, pra compensar, menos sonho e mais certeza.
Mas o tempo não espera, ao contrário, sempre avança
Assim, eu deixava pra trás minha vida de criança.

Ainda com pouca idade, mas pensando em ser doutor
Iniciei os meus estudos na escolinha do interior.
O primeiro degrau subi na escada longa da vida
Com esse pequeno passo iniciei minha subida.
Os degraus se sucediam, apontando um rumo só
Infindáveis para o alto, como a escada de Jacó.
E assim eu fui subindo, no compasso de aprendiz
Deixando atrás a infância, que tanto me fez feliz.
Olhando sempre adiante, jamais perdendo a esperança
Nunca mais eu voltaria à minha vida de criança.

O passo seguinte foi largo, maior que todos já dados
Com dez anos, era hora de romper com o passado.
Apreensivo e relutante, mesmo com pouca idade
Deixei a escolinha distante, para estudar na cidade.
Medo, angústia e incerteza marcaram esse momento
Logo foram dissipados, como a fumaça ao vento.
Em vez da pessoa austera que eu receava encontrar

Na escola, fui recebido por professora exemplar.
Tinha a professora Dicléia de uma santa a semelhança
Cuja ternura lembrava minha vida de criança.

Não sei se foi por acaso ou foi obra do divino
Ter feito essa trajetória que marcou o meu destino.
Sei que foi decisiva a orientação competente
Que recebi dessa mestra, esse importante presente. 
Depois eu segui adiante, sempre em busca da verdade
Mais tarde, na capital, cursei a universidade.
Formado em medicina, que hoje exerço com empenho
Agradeço aos professores por tudo o que eu fiz e tenho.
Foi há mais de sessenta anos que comecei essa andança
Que em cinco estrofes conto minha vida de criança.

Clovis do Valle
Gastroenterologia e endoscopia digestiva

São Mateus do Sul – PR
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Poesia

Uma licença poética  
Manoel de Barros

Quero sentar na curva do rio,
Pegar o vento pelo rabo,
Passear nas asas das borboletas,
E sem luneta 
Me esparramar na lua.

Quem disse que sou triste?
Tenho certa dose de loucura!

Sou silêncio de peixe.
Pensamento de passos de formiga.
Galo de briga em teimosia.
Olhar esticado de lagartixa em literatura.

Gata no cio e desejo miam no lado esquerdo do peito.
Deito minhas travessuras no travesseiro de capim gordura.

Chuvas de rimas e versos visitam minhas terras,
Montanhas, colinas e planícies.
Germinam poesia.
Encerram vida.

Roberto Passos do Amaral Pereira
Pediatria
Vitória – ES

Médico

Sorrir por muitas vezes
para não ter de chorar!
Ouvir outras tantas vezes,
sempre saber escutar!
Ceder em certas batalhas
para só no fim vencer,
deixar passar o momento,
para depois convencer!
Sofrer sozinho algum tempo,
pro sofrimento curar!
Conter a dor do momento,
para em seguida chorar!
Dizer sim quando puder,
evitar dizer o não,
amar com todas as palavras
provindas do coração!
Procurar manter silêncio
quando a vontade é gritar,
procurar manter a calma
quando o nervoso chegar!
Estar sempre chegando
quando a vontade é partir,
ser fiel ao juramento,
e a porta do bem abrir!

Nelson Jacintho
Ortopedia e traumatologia
Ribeirão Preto – SP
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COLABORAÇÃO
O Jamb Cultura é um espaço aberto que estimula a produção literária 
e valoriza as manifestações culturais do Brasil. Para isso, convidamos 
os médicos a enviar artigos, crônicas, poesias, textos sobre cultura e 
história da medicina para o Conselho Editorial.
A/C Jane Maria Cordeiro Lemos (Diretora Cultural)
Rua São Carlos do Pinhal, 324, Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01333-903
Ou pelo e-mail: cultural@amb.org.br
Participe e colecione!

Normas para publicação de artigo no Jamb Cultura
1. Ser médico(a) associado(a) à Associação Médica Brasileira pela Fe-
derada de sua região.
2. Enviar texto de aproximadamente uma lauda (2.100 caracteres com 
espaço), na fonte Arial 12.
3. Se houver fotografias, favor identificá-las, colocar o crédito e en-
viar em 300 dpi, à parte (anexada ao e-mail ou em CD, ou pen-drive).
4. O material será apreciado pelos membros do Conselho Editorial 
antes de sua publicação.
5. Ao enviar ao Conselho, informar autorização de publicação.
6. Assinar o artigo com: nome, especialidade, cidade, estado e ende-
reço para correspondência.
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A Pinacoteca do Estado de São Paulo apresenta sua nova exposição de lon-
ga duração com cerca de 500 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gra-
vuras e fotografias. Intitulada Arte no Brasil – uma história na Pinacoteca de 
São Paulo, a mostra traz um panorama da arte brasileira, do período colonial 
aos anos 1930, por meio de obras que integram o acervo do museu, realiza-
das por artistas fundamentais para a história da arte no Brasil, como Debret, 
Taunay, Facchinetti, Almeida Júnior, Eliseu Visconti, Pedro Alexandrino, Cân-
dido Portinari e Lasar Segall.

Serviço:
Quando: até 31 de dezembro de 2016
Horário: ter. a dom., das 10h às 17h30
Local: Pinacoteca do Estado de São Paulo
Endereço: Praça da Luz, 2 – São Paulo, SP

Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo
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