
Nicolas Behr (Nikolaus von Behr) 
nasceu em Cuiabá, em 1958. Cursou 
o primário com os padres jesuítas em 
Diamantino, MT, onde os pais eram 
fazendeiros. Mudou-se para a capital 
aos 10 anos e queria ser geólogo. 
Mora em Brasília desde l974. Em 
1977, lançou seu primeiro livrinho e 
best seller “Iogurte com Farinha”, em 
mimeógrafo, tendo vendido 8.000 
exemplares de mão em mão. Em 
agosto de 1978, após ter escrito 
“Grande Circular”, “Caroço de 
Goiaba” e “Chá com Porrada” foi 
preso e processado pelo DOPS por 
“porte de material pornográfico”, 
sendo julgado e absolvido no ano 
seguinte. Até 1980, publicou 10 
livrinhos mimeografados. A partir 
desse ano, passou a trabalhar como 
redator em agências de publicidade. 
Em 1982, ajudou a fundar o MOVE - 
Movimento Ecológico de Brasília, a 
primeira ONG ambientalista da 
Capital Federal. Em l986, abandonou 
a publicidade para trabalhar na 
FUNATURA - Fundação Pró-Natureza 
– onde ficou até 1990, dedicando-se, 
desde então, profissionalmente, ao 
seu antigo hobby: produção de 
mudas de espécies nativas dos 
cerrados.    Co-autor do livro 
“Palmeiras no Brasil”. A partir de 
1993, voltou a publicar seus livros de 
poesia, com “Porque Construi 
Braxília”. É sócio-proprietário da Pau-
Brasília Viveiro Eco.loja, casado, 
desde 1986, com Alcina Ramalho e 
tem três filhos: Erik, Klaus e Max.

EXPLICAÇÃO DO AUTOR 

Este livro é a reunião de quase 
todos os poemas dos 5 livros que 
editei, em fotocopia, entre 1993 
e 2001. O primeiro, Porque 
Construí Braxília, marca a minha 
volta à poesia, depois de 13 anos 
sem publicar. Entre os 5 livros 
está um dos meus preferidos: 
Segredo Secreto. Com este livro 
aqui, Primeira Pessoa, eu tento 
fechar um ciclo, reunindo em 
c o l e t â n e a s  o s  l i v r i n h o s  
publicados entre 1977 e 2001, 
totalizando 20 livrinhos, agora 
reunido em três publicações: 
Restos Vitais ( 5 livros ), Vinde a 
Mim as Palavrinhas ( 10 livros) e 
este Primeira Pessoa ( mais 5 ). 
Depois de Viver Deveria Bastar 
veio ainda UMBIGO ( 2001 ), o 
único livro que escrevi em estado 
de furor literário, por isso, 
disparado, o meu melhor. Após 
UMBIGO veio POESÍLIA poesia 
pau-brasilia ( 2002 ) coletânea de 
poemas em que Brasília ( ou 
Braxília ) é musa,  já editado em “ 
page maker” e impresso em off-
set. A minha poesia começava a 
merecer tratamento melhor. 
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