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Além de ser escritores, o que Guimarães Rosa, Jorge de Lima, Arthur Conan Doyle, Anton 
Tchekhov e Khaled Hosseini têm em comum? 
 
Bem cedinho, antes de pegar no batente em sua clínica, em São Carlos, ou na Secretaria de 
Saúde da cidade, o médico Wilson Alves Ribeiro Jr. se debruça sobre uma paixão antiga: os 
estudos de língua e literatura gregas. "Às vezes minha mulher tem quase que me empurrar 
para o consultório." 
 
Foi ao longo dessas manhãs no quente interior de São Paulo que ele verteu - e coordenou a 
tradução - uma das obras fundamentais do período clássico, os "Hinos Homéricos" (ed. Unesp, 
574 págs., R$ 79,00). Pela primeira vez lançados na íntegra em português, foram concebidos a 
partir do século 7º a.C., por autores anônimos, e reunidos em forma de coletânea muito tempo 
depois. A empreitada toda "já vem de uns 25 anos", afirma Ribeiro Jr., de 55 anos. 
"Considero, porém, que o início efetivo foi em 2001, quando passou a haver trabalho em 
equipe". 
 
Mas como um especialista em pneumologia e doenças cardiovasculares desenvolveu tamanho 
gosto pela literatura da Antiguidade? "Ah, essa história é muito comprida", diz. Mas lembra 
que tudo começou com a biblioteca do pai, professor de latim e francês. "Sempre tive muita 
afinidade com as ciências humanas, e foi ele que dirigiu e acompanhou minhas primeiras 
leituras em línguas modernas. Quando caíram em minhas mãos textos gregos e latinos 
traduzidos para o inglês e o francês, em pouco tempo quis ler tudo no original." 
 
A medicina entraria em sua vida depois, claro, e se tornaria o principal ganha-pão. Mas ela 
também se mistura com sua paixão de menino, pois não são apenas as grandes tragédias que 
Ribeiro Jr. aprecia - de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes -, mas também os textos científicos de 
Galeno, Celso e Hipócrates, o Pai da Medicina. 
 
"Galeno de Pérgamo foi um dos mais completos médicos conhecidos: além de clinicar e fazer 
investigações científicas na área médica, escreveu extensivamente sobre língua grega e 
filosofia", conta. E arremata, bem-humorado: "Você vai encontrar médico metido em tudo!" 
 
Mas como Ribeiro Jr. explica essa relação tão antiga e estreita entre letras e medicina, de que 
ele é um representante? 
 
"São duas artes que lidam diretamente com o homem e com o humanismo." E cita o filósofo 
Aristóteles para legitimar o parentesco: "A literatura e outras formas de arte são imitações, 
representações da realidade e, portanto, da vida; o trabalho do médico nada mais é do que 
uma espécie de intervenção na realidade, na vida, do doente". 
 
É também o que pensa o escritor afegão Khaled Hosseini, que, antes de ficar mundialmente 
famoso com "O Caçador de Pipas" (2003, ed. Nova Fronteira), já era um clínico bem-sucedido 
no norte da Califórnia. "Um escritor, assim como um médico, precisa ser um ouvinte e um 
observador." 
 
Em entrevista à revista científica "Lancet", pouco após o lançamento do seu livro, Hosseini 
detalha como sua atividade profissional foi decisiva para a construção do romance: "Em um 
típico dia de trabalho em meu consultório, escuto umas 20 histórias. Eu as ouço como médico 
e as observo como escritor. Nos dois casos, é essencial desenvolver um insight sobre a 
natureza humana". 
 
A estratégia é parecida com a do escocês Arthur Conan Doyle. Sua formação em medicina, 
toda ela realizada na Universidade de Edimburgo, está estampada em sua maior criação 
ficcional: Sherlock Holmes, químico diletante dotado de exímia capacidade de análise. 
 



"A observação é minha segunda natureza", explica o detetive mais popular da história em "Um 
Estudo em Vermelho" (1887, ed. Zahar), livro que marca sua primeira aparição pública. 
 
E Holmes prossegue sua explicação ao estupefato Watson, médico recém-chegado do 
Afeganistão, então possessão britânica, com quem passaria a dividir o apartamento: "Como 
todas as outras artes, a Ciência da Dedução e Análise é tal que só pode ser adquirida mediante 
longo e paciente estudo". 
 
Já para Anton Tchekhov (1860-1904), talvez o mais importante escritor-médico da literatura 
moderna, o fascínio maior do ofício provinha não tanto das virtudes analíticas, mas de seu 
papel humanitário. 
 
Vivendo numa Rússia vincada entre ricos aristocratas, de um lado, e camponeses e operários 
empobrecidos, de outro, a prática da medicina lhe escancarou as aflições por que passava a 
população de seu país, vítima de desnutrição e doenças de toda sorte. 
 
Em "Minha Vida" (ed. Nova Alexandria), que apresenta traços autobiográficos, ele bate pesado 
na elite, alheia à dura realidade das classes baixas. Em princípio fascinante, o personagem 
Doutor Blagov acaba se mostrando um oportunista escondido por trás do discurso idealizante. 
 
Tchekhov dedicava à escrita apenas tempo suficiente para ganhar alguns trocados com a 
venda dos contos, enquanto a clientela do consultório não aumentava. Ironicamente, quando a 
fama enfim bateu à porta, foi por meio da literatura. Mesmo assim, muda-se para uma aldeia 
nos arredores de Moscou e continua o trabalho de médico, que considerava uma missão. 
 
O hoje quase esquecido Eugène Sue também estava destinado a seguir a carreira do pai 
cirurgião. Mas a insistência em escrever o transformou num dos romancistas mais populares 
do século XIX, autor da obra-prima do folhetim, "Os Mistérios de Paris" (1842-43). 
 
Dândi consumado, Sue soube capitalizar a atenção das classes desprivilegiadas ao retratar, de 
modo um tanto demagógico, a indigência da saúde pública e dos hospitais de Paris. Terminou 
seus dias rico e idolatrado pelos leitores. 
 
Já Louis-Ferdinand Céline, execrado na França antes e depois da Segunda Guerra por suas 
posições simpáticas ao nazismo, voltaria a exercer a medicina no fim da vida somente porque 
seus livros não lhe davam retorno financeiro. Embora "Viagem ao Fim da Noite" (1932, 
Companhia das Letras) seja hoje reverenciado como uma das grandes peças de ficção do 
século XX, vendia mal à época. 
 
Contudo, mal instalado em uma casa úmida e fria na pequena Meudon, à margem do Sena, ele 
logo espantou a freguesia, já assustada com a presença do "nazista Céline" no vilarejo. 
 
De 1931 a 1933, foi 'médico de roça', clinicando em outro arraial do interno, Itaguara, na zona 
oeste de Minas Gerais." Assim Guimarães Rosa fala de si mesmo a Edoardo Bizzarri, seu 
tradutor italiano, em carta datada de 25 de fevereiro de 1964. 
 
Mais importante escritor brasileiro a ter exercido a profissão, o autor de "Grande Sertão: 
Veredas" trata pouco dela em seus trabalhos. Uma exceção é o conto "Uai, Eu?", de 
"Tutaméia" (1967, ed. Nova Fronteira), em que figura "um senhor Doutor Mimoso" - "sururjão, 
não; é solorgião. Inteiro na fama - olh'alegre, justo, inteligentudo - de calibre, de quilate, de 
caráter", diz seu assistente Jimirulino, que vai se meter em enrascada das grossas para vingar 
o patrão. 
 
As Minas profundas e suas mazelas também despontam na obra do mais prolífico memorialista 
brasileiro: Pedro Nava. Em "Galo-das-Trevas" (1981, ed. Ateliê), quinto volume de sua vasta 
empreitada, ele narra a experiência como médico na acanhada Desterro, "visitada com 
pontualidade por quatro hóspedes incômodos. Varíola, cólera, tifo e febre amarela". 
 



Mas Nava permanece longe da invenção linguística de Rosa. O que o atrai é antes a "crônica 
escandalosa da terra" - "Quer um exemplo? E o primo citou logo vários adultérios, filhos feitos 
nas mulheres dos outros. Só que não se confessavam essas chagas. Tudo na moita". 
 
Jorge de Lima, poeta alagoano de extração católica e cada vez mais valorizado, clinicou quase 
até morrer. Era em seu consultório na Cinelândia, no centro do Rio, que recebia amigos como 
Graciliano Ramos e, sobretudo, Murilo Mendes. 
 
Mas, assim como Rosa, o ofício da vida toda aparece pouco na sua poesia. Raro exemplo é a 
abertura - nada lisonjeira para a categoria - de "O Grande Circo Místico" (que viraria musical 
famoso nos anos 1980, com música de Chico Buarque e Edu Lobo). O olhar arguto de Murilo 
Mendes também identificou algo do "médico Jorge de Lima" no estilo de "A Invenção de Orfeu" 
(1952): "Em certas páginas o poeta se manifesta quase um frio realista, um técnico de 
laboratório". 
 
Se Rosa e Nava se embrenhavam pelas Gerais de "maleta dos remédios e apetrechos" em 
punho, é bem outra a especialização do gaúcho Dyonelio Machado e do português António 
Lobo Antunes. Psiquiatras de formação, ambos fazem de seus romances universos estranhos, 
por onde pulula gente muito perturbada. 
 
Em "Os Ratos" (1935, ed. Planeta), o pobre-diabo Naziazeno percorre de modo alucinado as 
ruas de sua Porto Alegre, em busca do dinheiro para pagar o leiteiro no fim do dia. Crítica 
social e pressão psicológica transformam "Os Ratos" num delírio narrativo: "Naziazeno perdeu 
a noção do tempo. Mas deve ser tarde: está lutando já há muitas horas". 
 
Já Lobo Antunes - eterno candidato ao Prêmio Nobel de Literatura que acabou suplantado por 
seu então desafeto José Saramago - tematizou os efeitos da guerra sobre a carne e a psique 
dos homens. Levaria a experiência como médico do Exército português durante a guerra de 
Angola, no início dos anos 70, às páginas de seu romance de estreia. 
 
"Memória de Elefante" (1979, ed. Objetiva) tem como protagonista um psiquiatra que retorna 
da colônia africana, mas é constantemente assombrado por lembranças aterradoras. 
Ironicamente, o livro fez tamanho sucesso que Lobo Antunes, a partir de então, pôde 
abandonar a profissão e viver de seus escritos. 
 
O mesmo cenário se repetiria em "Os Cus de Judas" (1979, ed. Alfaguara), obra maior, 
claramente inspirada no surrealismo. Um narrador psicologicamente devastado relembra, em 
imagens desconexas, a carnificina que presenciou durante a guerra de independência do país 
africano. 
 
Autor de dezenas de contos, crônicas, ensaios e romances, vários deles traduzidos, Moacyr 
Scliar - outro gaúcho - transpôs a experiência de médico sanitarista ao cerne de sua obra. Ela 
está presente, por exemplo, em "História de um Médico em Formação" (1962), primeiro livro 
que publicou, ou no romance "A Majestade do Xingu" (1997, Companhia das Letras). 
 
Neste, o humilde narrador nos conta a vida de um certo Noel Nutels, médico filho de judeus 
russos que se embrenhou no Xingu para se dedicar à causa indígena. "Eu não tenho 
importância, doutor, mas o Noel, o Noel Nutels... Ele era muito importante, doutor. Muito, 
muito importante." 
 
Também estão presentes aí o estilo coloquial e a condição de imigrante, temas fortes em 
outras obras de Scliar, como "O Centauro no Jardim" (1980, Companhia das Letras). 
 
Ganhador de importantes prêmios, como o da Associação Paulista de Críticos de Artes e o 
Jabuti, foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras em 2003. No mês passado, foi vítima 
de um acidente vascular cerebral e segue internado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. 
 
Por fim, Drauzio Varella é um dos poucos exemplos de médico-escritor, pois ainda tem seu 
ofício de formação como atividade primária - seja atendendo em hospitais ou escrevendo ou 



falando nas mídias impressa e eletrônica. Seu nome passou a repercutir nacionalmente após a 
publicação de "Estação Carandiru" (1999, Companhia das Letras), fruto de trabalho voluntário 
realizado na antiga Casa de Detenção de São Paulo, para estudar a incidência de aids entre os 
presos. Ganhador do Jabuti, o relato seria levado às telas por Hector Babenco, em 2003. 
 
Poucos dos autores citados se concentraram no estudo dos clássicos. O fato impressiona 
Ribeiro Jr.? "Creio que é uma questão de afinidade pessoal." Lembra, por exemplo, que o 
brasileiro Ramiz Galvão, que viveu no fim do século XIX, publicou um vocabulário etimológico 
de palavras gregas adotadas pela língua portuguesa. "Outro foi Carlos Alberto Nunes, autor de 
traduções memoráveis da 'Ilíada', da 'Odisseia' e de vários diálogos de Platão." 
 
Questionado sobre a relação entre essas duas epopeias e os "Hinos" - que, afinal de contas, 
são "homéricos", ele ensina: "A 'Ilíada', a 'Odisseia' e os hinos homéricos são todos poemas 
épicos. Isto é, seguem um metro específico denominado hexâmetro dactílico, que se 
caracteriza por uma sucessão específica de sílabas longas [como o segundo "a" de amava] e 
breves [como o primeiro "a" de capa]. Os poemas antigos não rimavam e eram criados para 
ser declamados e ouvidos - e não lidos". 
 
Mas quem era Homero? Pois, assim como vem ocorrendo em menor grau com Shakespeare, o 
bardo grego tem sua identidade questionada há muito tempo. 
 
"Sim, não há nenhuma prova documental de que tenha realmente existido. Na verdade, com a 
possível exceção da primeira parte do longo hino homérico a Apolo, atribuído a um tal Cineto 
de Quios, a 'Ilíada', a 'Odisseia' e os hinos homéricos são anônimos. Há quase 250 anos se 
discute a autoria desses antigos poemas, e os eruditos chamam essa discussão de "questão 
homérica" - no sentido de enorme, excessivo, inatingível e não no sentido de 'escrito por 
Homero'." 
 
Khaled Hosseini lembra, na mesma entrevista, que deu duro para conciliar o dia a dia 
exaustivo de médico, o convívio com a mulher e os dois filhos e a redação de "O Caçador de 
Pipas". "Durante 15 meses, acordava às 5 horas e precisava beber xícaras e xícaras de café." 
 
Bem, Ribeiro Jr. não chegou a perder o sono para levar adiante o projeto dos hinos nem para 
concluir seu doutorado sobre Eurípides, que está fazendo na Universidade de São Paulo. "Na 
maior parte do tempo, as duas atividades convivem sem nenhuma dificuldade, embora às 
vezes algum paciente com problemas complicados ocupe todo o meu tempo útil; ou, às vezes, 
um texto grego mais difícil ou de análise muito controvertida consuma toda a minha energia." 
 
Contudo, Ribeiro Jr. lamenta que os avanços da ciência comecem a inviabilizar o convívio das 
duas. "Infelizmente, em nossos dias, a quantidade de conhecimentos necessários à prática da 
medicina [a parte científica] tem afastado cada vez mais os médicos da parte humanística de 
sua profissão. Os que o fazem são agora a exceção e não a regra..." 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 538, p. 20-23, 18, 19 e 20 de fev. 
2011. 
 
 


