
APELIDOS 

  “Não tem ninguém aqui com esse nome, não senhor”, foi o 

que a menina respondeu ao homem que batera à porta perguntando 

por pessoa cujo prenome ela desconhecia. Estaria errado o endereço 

anotado no embrulho a ser entregue? Foi nesse momento que o pai 

gritou do interior da casa: “Sou eu, filha, diga para o moço esperar um 

momentinho”. Por incrível que pareça, a pequena não sabia o nome de 

batismo do pai, conhecido no bairro e na cidade simplesmente pelo 

apelido de  “Paraíba”, referência carinhosa ao estado da federação em 

que nascera. Essa história foi ele mesmo quem me contou quando fez o 

madeirame de minha casa de praia, hábil carpinteiro que é. 

  Um de meus mais chegados amigos de juventude também 

era conhecido simplesmente pelo apelido. Poucos referiam-se a ele pelo 

nome do registro civil, que quase ninguém conhecia. Conta-se que a 

original alcunha nasceu quando, em jogo de futebol, sendo ele o goleiro 

de destacado time de várzea, deixou escapar bola fácil que lhe 

escorregou das mãos e foi mansamente para a rede, dando  vitória ao 

adversário. Sua explicação para o verdadeiro “frango” sofrido foi que 

a bola, que naquele tempo era de couro cru, bem diferente das de hoje,  

estava muito ensebada e portanto lisa como quiabo. Foi por isso que o 

resto do time, só de gozação, passou a chamá-lo de “Zé Sebinho”, 

apelido que pegou como sarna. Interessante é que o pai daquele 

querido amigo,  funcionário municipal encarregado de eliminar saúvas 

que dizimavam muitas plantações, provocando grandes prejuízos, 

também era conhecido na cidade por “Zé Formiga”. Não sei se é 

verdade, mas conta-se que um visitante certa vez perguntou quem 

afinal de contas era esse tal “Zé Sebinho”.  A resposta deve tê-lo 

deixado mais intrigado ainda: “É o filho do Zé Formiga”. 

  Também de minha cidade natal e de meus tempos de 

infância e juventude, uma figura muito popular naqueles tempos, 

sempre vestido a caráter, velho casquete na cabeça e uma flauta a 

tiracolo, que todos conheciam como “Dito Flautista”. Nem sei se ele 

tocava aquele instrumento, que nunca vi em seus lábios, mas lembro-

me bem de como ficava enraivecido quando alguns moleques zoavam 

dele. Que fim terá tido? 

  Vejo com muita simpatia os apelidos carinhosos, 

carregados de  afeição. Já ouvi de alguém que são vetores de energia 

positiva. Mas há também as alcunhas maldosas, que machucam a 

pessoa visada na medida em que destacam aleijão ou tocam em traço 

negativo dela. O melhor, nesses casos, é não dar muita importância no 

momento em que o apelido é lançado. Foi o que fez aquele cidadão 



muito religioso que alguns amigos passaram a chamar de “Semana 

Santa”. Ele riu, rebateu com um irônico “sou mesmo” e o apelido 

morreu no nascedouro. 

  Não me recordo, caro  leitor, se já lhe falei que Raimundo, 

meu amigo caiçara que, além de hábil pescador, é também competente 

filósofo popular, com respostas e conselhos para tudo, tem igualmente 

um apelido, fumante inveterado que é. Pensei que ele não se importasse 

em ser chamado pela alcunha, mas estava enganado. Assim, quando 

lhe perguntei: “Chaminé, quais são as novidades?”, a resposta foi 

peremptória: “Até o senhor, doutor?”  

  Contudo, confesso que nem mesmo eu escapei de certo 

apelido, que me foi posto por alunos dos tempos de magistério e que só 

descobri mais tarde. Contenham-se, porém, os curiosos, pois  não conto 

pra ninguém... e não adianta insistir. 
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