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INFANCIA E ADOLESCENCIA 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Nasci no Gragoatá, no histórico bairro de São Domingos, da Vila Real 
da Praia Grande. Criei-me em suas águas tranqüilas, num esplendor de luz e de 
cores! Não primei por excesso, ao escrever: 

Há reflexos do céu naquele recanto, crepúsculos decorados por Deus, 
predispondo o espírito à poesia, ao sonho, à meditação. Ninguém envelhece, 
ninguém odeia, ninguém blasfema, ninguém empobrece a alma, ninguém 
suprime Deus, refugiando-se na beleza daquelas tardes: 

Não sei o que sinto, 
meu Deus, que será? 
não venço a saudade 
do meu Gragoatá. 

Aquele bairro foi o abrigo de minha infância e de minha adolescência. 

Na capelinha de São Domingos, voltada para as águas tranqüilas da 
Guanabara, recebi o Batismo e a Primeira Comunhão e senti, com maior 
intensidade, o afago de meus pais, a revelarem aos ftlhos, dez ao todo, os 
caminhos do Senhor: 

E nós, por que não? 
ouvindo o silêncio, 
o santo silêncio 
de sua oração. 

Foram meus padrinhos: Maria da Soledàde Tristão e Carlos de Laet, 
membro da Academia Brasileira de Letras, professor e diretor do famoso 
Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, consagrado jornalista, presidente do 
Círculo Católico Brasileiro e, faço-lhe justiça, dos maiores apóstolos leigos do 
Brasil. 

Terceiro anista da Faculdade de Direito, ingressei nas hostes da então 
· ada Congregação Mariana de São Domingos, ao lado de meu irmão Inácio, 



mais tarde deputado estadual e vice-presidente da Assembléia Legislativa 
fluminense. 

Em frente a casa onde morreu o patriarca José Bonifácio de Andrada e 
Silva, emplumetP ~ôo, soletrei o futuro, na alegre escolinb.a do meu bê-a-bá. 

Na rua Passo da Pátria, de minha segunda residência, freqüentei o Grupo 
Escolar Thomaz Gomes, dirigido pela eminente educadora Abigail Cardoso 
Pinto. 

Em 1927, aos onze anos, matriculei-me no Ginásio, dirigido pelo 
respeitável educador Francisco Bittencourt Silva. Findo o qüinqüênio, em 
1931, 

Deixei o Ginásio, 
chorando de dor, 
dois anos após, 
voltei professor. 

Por outro lado, invencível a lembrança do velho Grupo de Regatas 
Gragoatá, hoje centenário, que sempre acolheu, com respeito exemplar, as 
famílias do bairro. Faz tempo, fui por ele galardoado com o título de grande 
benemérito. 

Defendendo-lhe as cores, aos doze anos, não mais, vencemos a prova 
inter-clubes, ao lado de meus bons e velhos amigos Luiz Henrique Steele Filho, 
desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, e Eros Tinoco Marques, 
ex-diretor-geral e secretário do Tribunal Superior do Trabalho. Os três atletas
mirins já superaram, neste ano de 1999, não os escombros - como se diz 
brincando -, mas a casa dos oitenta. 

Relevai-me, se me transformo- a expressão é conhecida- "no Homero 
de minha llíada" esportiva. Conquistei pelo Grupo de Regatas Gragoatá mais 
de 30 medalhas - uma de ouro, em prova de honra - nas competições aquáticas, 
realizadas, de ordinário, na enseada de Botafogo ou na piscina do clube 
Fluminense, do Rio de Janeiro, além de participar de competições 
universitárias no primeiro ano da F acuidade, em companhia, entre outros, de 
Inácio, saudoso irmão, Moacyr Braga Land, depois desembargador e presidente 
do Tribunal de Justiça, e dos irmãos João e Júlio Havelange. 
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Cordialíssimo colega de turma, João Havelange, presidente da FIF A, 
acabou por adqüirir estabilidade em cargo eletivo e de confiança, contrapondo
se à lei, à jurisprudência e à doutrinaj trabalhista. Revelou-se embaixador dos 
mais respeitáveis, sem integrar os quadros nobilíssimos do Itamarati. 

Na Faculdade, conforta-me lembrar, ensaiei pobres versos, de cunho 
evocativo. Estes, por exemplo, a antever o futuro: 

No meu São Domingos, 
diviso o estaleiro: 
- Bom dia, operário, 
irmão brasileiro. 

Contemplo o trabalho, 
sem lei, sem justiça, 
que o pobre amargou. 
Nas cenas amargas, 
bendigo o roteiro 
que Deus me traçou. 

Não só. Nos anos acadêmicos, em pesquisas, debates e artigos, detive
me na problemática social brasileira. Mal egresso da F acuidade, intensifiquei 
tais estudos, divulgando-os através de colaborações em jornais e revistas 
especializadas. 


