
                             SEPULTURAS NO MAR 

  Poucos sabem, mas certo dia cruzei com o então 

deputado Ulisses Guimarães em movimentada rua do centro 

de São Paulo. Trocamos breve cumprimento, mas cada um 

continuou seu caminho. Isso aconteceu bem antes de sua 

trágica morte, em outubro de 1992, ocasião em que o 

helicóptero em que viajava caiu no mar de Angra dos Reis. O 

corpo do destemido Senhor Diretas Já jamais foi encontrado. 

Está sepultado no mar. 

  Lembrei-me do fato ao saber que, após um ano de 

exaustivas buscas, quando já se estava a ponto de desistir da 

empreitada, finalmente o submarino argentino ARA San Juan 

foi encontrado a novecentos metros de profundidade, 

encalhado em local de difícil acesso. Como se sabe, viajava ele, 

em novembro de 2017, de Ushuaia a Mar del Plata, com 

quarenta e quatro tripulantes a bordo, quando simplesmente 

desapareceu em razão de causas ainda hoje desconhecidas. 

Recordo-me da emoção que tomou conta de todo o mundo na 

torcida para encontrá-lo antes que o oxigênio do submarino 

acabasse. Todos morreram e todos estão sepultados no mar. 

  Muitas famílias também não conseguiram enterrar, 

em campo santo, familiares mortos no acidente fatal com  

avião da Air France, em maio de 2009. Somente cinquenta 

corpos, que tragicamente flutuavam no mar revolto, foram 

inicialmente resgatados, E dois anos mais tarde, quando a 

fuselagem da aeronave veio a ser encontrada, mais cento e 

três corpos. Todos os restantes estão sepultados no mar. 

Muito pior foi o que aconteceu com tripulantes e passageiros 

do vôo da Air Malasian MH370, que teria desaparecido no 

Mar Índico sem deixar rastros. Todos igualmente estão 

sepultados  no mar. 

  Fico pensando que talvez seja mesmo melhor que 

familiares e amigos queridos tenham seus restos mortais em 

locais desconhecidos. Afinal, apenas o corpo físico desaparece 

– “memento, homo, qui pulvis es et in pulverem reverteris” 

(lembra-te, homem, que és pó e ao pó reverterás), enquanto a 



alma, liberta das amarras da carne, ascende aos planos 

espirituais. Para recordar os mortos bastam as lembranças de 

momentos vividos juntos, os de alegria e felicidade, mas 

também os de tristeza e sofrimento. 

  Cada vez mais essa ideia materializa-se nas 

disposições de última vontade de muitas pessoas, que pedem 

sejam seus corpos cremados e as cinzas lançadas às águas. Um 

novo modo de sepultura  no mar. Mas não foi isso que amigo 

de longa data quis fosse feito. Deixou ele escrito que  suas 

cinzas servissem de adubo às  plantas de seu jardim,  cada 

uma com singela placa homenageando um amigo. Não sei, 

tantos anos transcorridos, que fim levou o arbusto que tinha 

meu nome, mas estou certo que elas, as cinzas de quem tanto 

amava a natureza, hão de tê-la feito crescer e dar muitas 

flores.  

  Contei à amiga Severina, aclamada benzedeira que 

todos conhecem, quando casualmente a encontrei no Dia de 

Finados, a homenagem que aquele amigo me fez com as 

próprias cinzas. “Cruz credo, seu doutor, não me venha com 

essa, não. Quando eu me for, não quero ser queimada de jeito 

nenhum. Se já faço força pra escapar do fogo do inferno, por 

que iria querer?´. Convenha-se que não deixa de fazer 

sentido... 
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