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EDITORIAL 
 
A Verlidelas tem agora uma revista! Seu 

lançamento deixará os leitores ainda 

mais próximos de nossos autores. 

Mensalmente, traremos uma entrevista, 

dois contos, algumas poesias e, 

reforçando a importância que damos à 

pluralidade de ideias, um debate. 

Acreditamos tanto nisso, que abrimos 

uma antologia para tratar só de 

intolerância, em cuja sinopse se lê aquela 

famosa máxima atribuída a Voltaire: 

"Posso discordar de tudo o que você diz, 

mas defenderei até a morte o seu direito 

de dizê-lo.” E, dentro dessa filosofia, 

damos as boas-vindas a todos! 

Aproveitem a revista, que neste mês traz 

uma conversa com Noélia Barreto 

Bartilotti, a tia Nó, autora infantil lida por 

milhares de alunos de escolas públicas, 

dois contos intensos, que nos fazem 

refletir sobre temas como suicídio e 

vingança, um debate sobre o destino a ser 

dado à literatura de Monteiro Lobato, 

autor que vem sendo acusado de 

racismo, e – para finalizar com leveza – 

três indrisos, poemas formados por dois 

tercetos e duas estrofes de parágrafo 

único, interessante criação do poeta 

espanhol Isidro Iturat. 

Todas as edições poderão ser lidas 

online ou baixadas gratuitamente. Depois 

de conhecer a revista, divulgue o link, 

envie os arquivos para os amigos. Em 

tempos tão tristes e difíceis, vamos 

contribuir para o início 

de uma nova e 

saudável pandemia, 

uma pandemia cultural. 

Boa leitura! 

Sergio Carmach 

http://www.verlidelas.com/
http://www.facebook.com/verlidelas/
https://www.verlidelas.com/revista
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Autora premiada e mais conhecida pelo público infantil como tia Nó, 

Noélia já foi lida por mais de dezesseis mil crianças de escolas 

públicas. Nesta entrevista, ela mostra por que é tão admirada por 

seus pequenos leitores 

 

POR SERGIO CARMACH 

 

Fale um pouco de você e sobre como se tornou 

escritora. 

Sempre olhei para a vida com otimismo. Sonhar e 
fantasiar fazia parte dos meus planos diários. Perdi 
meu pai aos onze anos. Éramos dezesseis irmãos, 
sendo sete do primeiro casamento de meu pai e 
mais nove com minha Mãe. Olhei as dificuldades 
como possibilidade de luta para alcançar um lugar 
melhor. O ninho de amor onde cresci e recebi os 

cuidados, amparo e sábios ensinamentos de uma 
Mãe que nunca frequentou a escola, mas que sabia 
ensinar qual o melhor caminho a seguir, serviu para 
povoar minha vida com lindos sonhos, o que fiz 
mantendo os pés no chão. Obrigada, Mãe amada! 
Sempre gostei de ouvir histórias e contar para a 
minha filha, que esgotava meu repertório. Aí veio a 
necessidade de criar novas aventuras, e ela amava. 
Assim, estimulada pelo brilho de seus olhos, a 
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inspiração dava asas à minha fantasia. Mas só 
comecei a colocá-las no papel muitos anos depois. 
Até hoje ela me cobra a história de “Tina 
Margarida”, que não consigo encontrar em meu 
arquivo de sonhos. 
 
Quem é Tina Margarida? 

É a personagem principal de uma história que criei 
para minha filha, quando pequena. A cada 
repetição, eu trocava alguma coisa e ela reclamava. 
Até hoje damos boas risadas lembrando desses 
momentos. Minha filha sempre me cobra essa 
história, mas não consigo me lembrar. Deu branco 
total! 
 
Como se iniciou essa intensa relação com o 

universo infantil? 

Sempre gostei de crianças, desde menina. Eu as via 
como as bonecas que não tive para dar amor. Eu 

gostava de carregar, dar banho, dar comida, colocar 
para dormir e brincar, brincar muito com elas. Ali 
eu realizava muitos sonhos e enchia meu coração de 
felicidade. Acho que tive minha primeira filha aos 
nove anos, quando nasceu a de minha irmã, irmã de 
pai e mãe, que morava conosco. Dei seu primeiro 
banho, assessorada por minha Mãe. Que emoção e 
alegria! Nunca mais me desgrudei dela. E assim foi 
minha vida, de muitas lutas e muitas alegrias, 
cercada de sobrinhos que eu amava, e esse 
sentimento se estendeu para todas as crianças que 
passaram e passam por minha vida. 
 
De onde vem inspiração para tantas histórias? 

Qualquer situação que toque meu coração traz uma 
nova história, uma nova fantasia. Em determinado 
momento comecei a criar aventuras envolvendo as 
crianças da minha vida, e elas gostavam e se 
sentiam felizes por participarem do enredo. Meu 

coração gostava disso. Passei a enviar para 
algumas delas as novas histórias, impressas, 
com um chocolate Alpino colado ao envelope, 
o nome do destinatário e uma observação: “Só 
pode comer o chocolate depois de ler a 
história.” Nunca aconteceu nessa ordem!!!! 
Risos. Eu sabia e isso me divertia. 
 
Como você se sente sabendo que é lida por 

milhares de crianças de escolas públicas? 

Fico muito feliz. Sei da carência da maioria 
das crianças de escolas públicas, e saber que 
elas se divertem e viajam na fantasia de 
minhas histórias é o verdadeiro retorno que 
espero. É para isso que escrevo. Para que 
sonhem, viajem e ampliem seus horizontes de 
possibilidades. Já recebi tantos abraços e 
afagos em encontros com crianças dessas 
escolas. Elas precisam disso, desse contato, de 
saber que a autora daquele livro que elas 
leram chegou perto delas, e que elas podem. O 
coração de tia Nó bate feliz. Vou contar um 
rápido episódio. Vale a pena. Fui chamada 
para uma feira de livros em uma cidade do 
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interior da Bahia. Várias escolas públicas foram 
convidadas para que as crianças conhecessem a 
autora do livro “A Estrelinha Atrapalhada”, com o 
qual eles trabalharam em sala de aula. Vieram 
vários ônibus de municípios vizinhos. Depois de um 
dia de convivência com as crianças, por volta das 
cinco da tarde foram encerrados os trabalhos. Eu 
estava a caminho do hotel quando um professor me 
alcançou. Perguntou se eu poderia voltar, pois tinha 
chegado mais uma escola, cujo 
ônibus havia quebrado na 
estrada. É claro que voltei! Eles 
gritaram de alegria quando 
entrei no auditório. A emoção 
tomou meu coração, que batia 
acelerado. Entrei, conversei 
com elas, respondi suas 
perguntas curiosas e, ao final, 
elas disseram que tinham me 
trazido um presente. Todos 
queriam segurar a surpresa 
para me dar. Uma confusão. 
Então eu me sentei no chão 

para que todos pudessem chegar perto, e eles me 
entregaram um chocolate, bem pequeno. Não me 
contive, chorei, chorei de emoção. Sorrindo, com as 
lágrimas escorrendo, propus que todos comêssemos 
o chocolate. Cada um teria que morder um 
pedacinho bem pequeno para o tablete ser 
compartilhado com todos. E assim fizemos. Não 
preciso dizer que terminei com um amontoado de 
crianças em cima de mim. Eu os acompanhei até o 

ônibus, onde recebi mais abraços e beijos. 
INESQUECÍVEL!!!! 
 
Fale sobre suas parcerias e projetos já 

realizados. 

A primeira parceria nunca esquecemos e 
foi emocionante. Eu ainda não tinha 
nenhum livro publicado, apesar da busca 
incessante por uma editora. Descobri que a 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
tinha aberto um edital para seleção de 
autores baianos, que comporiam um novo  
projeto, “Pactos de Leitura”, dirigido às 
escolas públicas do estado. Não tive 
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dúvidas e me inscrevi. Para minha alegria, meu 
livro “A Estrelinha Atrapalhada” foi um dos 
selecionados. A partir daí, continuei a busca por 
uma editora. Nesse caminho, encontrei a Verlidelas, 
minha primeira e amável parceira! Depois de “A 
Estrelinha Atrapalhada”, participei de outro edital 
da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Era o 
projeto Mapa da Palavra. O meu trabalho, “A Espera 
de Maria”, acabou selecionado. Também participei 
de um concurso do jornal Il Messagero, de Roma, 
com a historinha “João Pé de Vento” (“Gigi Pie di 
Vento”), traduzida para o italiano por Maria Tereza 
Onnis. A história foi selecionada e encontra-se 
arquivada na biblioteca do jornal. 
 
Quais são seus livros pre-

feridos? 

Dos meus – talvez por ser o 
livro com o qual mais tra-
balho e que abriu meu ca-
minho na literatura infan-
til – “A Estrelinha Atrapa-
lhada” muito me emociona. 
Mas sou mãe carinhosa de 
todos os outros que conse-
gui publicar: “O Livro Fa-
lante”, “A Árvore de Papai 
Noel” e “Chuteira de Ou-
ro”. Sobre livros de outros 
autores, gosto de ter sem-
pre um na mesinha de ca-
beceira. Um escritor que 
gosto muito – acho que li 
todos os seus livros – é 
Jorge Amado. Sempre pre-
feri leituras leves. Atual-
mente estou lendo “Vene-
nos de Deus, Remédios do 
Diabo”, de Mia Couto. 
Tenho um livro, compa-
nheiro de muitos anos, que 
dou uma olhada de vez em 

quando: “Confesso que Vivi”, de Pablo Neruda. 
 
Você só escreve para crianças ou também faz 

literatura adulta? 

Meu foco e preferência é a literatura infantil, mas 
escrevo, eventualmente, alguma coisa para adultos.  
“A Espera de Maria”, que citei acima, é um exemplo. 
 
Fale de seus planos futuros. 

Sou sonhadora. Sonhar faz parte de mim! Eu sonho e 
acredito nos meus sonhos. Tenho lindas histórias já 
escritas e pretendo publicar muitos livros mais para 
que cheguem às mãos das crianças. Tenho sonhado 
com isso. É preciso sonhar sempre!!! ■
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POR FABIO SHIVA 
Músico, escritor e produtor cultural. Autor dos livros 
“Favela Gótica”, “Diário de um Imago” e “O 
Sincronicídio”, dentre outros. Coautor e roteirista de 
“ANUNNAKI – Mensageiros do Vento” 

 

 
A  ESTRELINHA ATRAPALHADA 

Verlidelas 
 

Uma linda aventura para crianças de 
todas as idades que ainda não 
desaprenderam a lição essencial: na 
vida, é preciso sonhar! Não à toa, “A 
Estrelinha Atrapalhada” foi premiada 
pela Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia e selecionada para compor a 
Coleção Pactos de Leituras, sendo 
utilizada nas escolas estaduais 
baianas. Noélia Barreto Bartilotti tem 

o raro dom de contar histórias com o encantamento de uma criança, 
sem perder de vista a perspectiva pedagógica da educadora. Ao ler as 
peripécias da estrelinha Cricri, que troca o dia pela noite e resolve 
visitar a Terra, quase podemos ouvir a voz de uma criança contando a 
história, deliciada com sua própria imaginação e com as fantásticas 
reviravoltas da trama. A narrativa tem um ótimo ritmo, leve e pulsante 
como as melhores brincadeiras infantis, e é com surpresa que chegamos 
à última página, já desejosos de voltar uma vez mais ao início. As belas 
ilustrações de Ronald Teixeira Martins complementam perfeitamente o 
texto e tornam a leitura ainda mais atrativa. “A Estrelinha 
Atrapalhada”, certamente, é um livro com luz própria! FS 

 

O LIVRO FALANTE 

Verlidelas 
 

Malu é uma menina esperta de seis 
anos que adora visitar a biblioteca. E é 
assim que um dia ela leva para casa 
um livro mágico, um “livro falante”, 
que conta para a menina uma história 
encantada, com direito a princesa, 

fada, bruxa, anel enfeitiçado e muito mais. Nem é preciso dizer que 
Malu fica fascinada com seu novo amigo, que tem o poder de entreter 
com a sedução das palavras e a magia das histórias. E assim ficam 
também fascinados os pequenos leitores dessa bela obra infantil, que de 
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forma simples e brilhante trata do prazer da leitura. Noélia Barreto 
Bartilotti consegue a proeza de utilizar recursos sofisticados, como a 
metalinguagem e a narrativa-dentro-da-narrativa, em uma abordagem 
direta e muito feliz na formação de novos leitores. Ao fazer as crianças 
amarem “O Livro Falante”, a autora contribui e muito para que amem, 
igualmente, o saudável hábito da leitura. Também somam no resultado 
final as belas ilustrações de Rogerio Rios. FS 

 

A ÁRVORE DE PAPAI NOEL 

Verlidelas 
 

Tia Nó está de volta, desta vez em uma 
aventura natalina, que faz jus ao nome 
da autora. Noélia Barreto Bartilotti 
costuma dizer: “Doce é conviver com 
crianças. Com elas nunca deixamos de 
sonhar!” E é sempre impressionante 
ver a capacidade da escritora de se 
fazer criança para contar suas 
encantadoras histórias infantis. Uma 
das características mais admiráveis de 

Noélia é saber deixar espaço para a imaginação de seus pequenos 
leitores. “A Árvore de Papai Noel” é uma bela demonstração dessa 
habilidade da autora: a história é contada de forma simples e 
envolvente, mas apresenta detalhes que atiçam a imaginação e instigam 
as crianças a continuar a narrativa por conta própria. O livro começa, 
por exemplo, descrevendo os três duendes brincalhões que moram na 
árvore de Papai Noel: Cristófo, Zenóbio e Zebrino. Com uma breve 
pincelada, Noélia sugere todo tipo de situações engraçadas que podem 
ser vividas pelos três. Isso bem mostra o talento da autora: mesmo 
depois de lido, seu livro continua vivo na mente das crianças. As 
ilustrações são do excelente Ronald Teixeira Martins, que também 
desenhou o premiado “A Estrelinha Atrapalhada”, da mesma autora. FS 

 

CHUTEIRA DE OURO 

Tear Editora 
 

“Esta é a história de Teteu, um menino 
que queria muito conquistar um sonho! 
Muitas noites dormia pensando como 
seria possível realizar o seu desejo! Ele 
queria viver essa emoção! Um dia 
aconteceu um encontro muito mágico, 

quando Teteu seguia o caminho para a escola. E tudo mudou!” 
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Em “A Alameda dos Algodões 

Flutuantes”, o escritor Mogg 

Mester aproveita sua 

experiência como psicólogo 

junguiano para criar um 

universo fantástico, onde o 

absurdo e o trivial permeiam 

histórias em que os 

personagens enfrentam 

situações profundas e extremas. O que acontece 

quando uma paciente neurológica só tem a visão de 

um estranho na janela vizinha para passar o tempo, 

ou quando um faminto do corpo e da alma encontra 

um livro com as últimas páginas em branco, ou 

quando um homem sem autoestima resolve viver 

vidas alheias, ou quando um grupo de suicidas se 

reúne em um clube...? Este último caso é narrado no 

instigante “O Clube da Mangueira”. Leia e mergulhe 

no mundo fascinante e perigoso de Mogg Mester 
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HOUVE NA ALAMEDA dos Algodões Flutuantes 
um grupo decidido a acabar com todas as 
possibilidades trazidas pela vida; para seus 
olhares esvaziados, elas nada tinham a 
acrescentar. Eram daquele tipo de pessoa que 
sem motivo aparente se sente diminuída, menor 
que grão de chia ante a enormidade de uma 
semente de abacate. Tudo teve início quando um 
integrante do grupo, 
talvez o fundador do 
movimento, comentou 
com um amigo sobre 
certo fantasma que o 
aterrorizava. 

– Estou pensando 
em me matar – disse 
Lupércio, como se cons-
tatasse um problema 
crônico que só ali foi 
capaz de compreender e 
externar em palavras. 

Essa fala foi algo 
semelhante a um “Eu-
reka!” Ele estava no 
caminho do suicídio, o 
que não significava que-
rer morrer. Por outro 
lado, não desejava se 
sentir rebaixado, pequeno e desesperado a ponto 
de pedir que alguém desse conta de algo que ele 
mesmo deveria (deveria?) resolver. 

Lupércio imaginou que ouviria uma série de 
recriminações calcadas no senso comum, do tipo: 
“Ah, isso é fraqueza”; “Não seja covarde”; “Tem 
tanta gente em situação pior que a sua...” Ou 
outras baboseiras criadas por moralistas que 
também já pensaram em se matar – mas não o 
fizeram por “princípios” – e que jamais assumem 
esse fato quase universal. 

– É engraçado – disse seu amigo Augusto, 
enfastiado e ao mesmo tempo conivente. – Eu 
também estou pensando nisso. 

Aparentemente, todo e qualquer ser humano 

já idealizou sua morte em algum momento da 
vida; no mínimo já a desejou. Seja porque seu pai 
estava prestes a descobrir aquela nota baixa no 
boletim, seja porque sofreu uma humilhação 
diante da pessoa à qual devota amor, seja porque 
não vê muito sentido no prolongamento das 
coisas... Idealizar ou desejar a própria morte é 
humano, mas muitos transformam o assunto em 

tabu, ou fingem que ele 
não existe, ou... Ou – 
como será mostrado 
adiante – fazem como 
Lupércio e seus compa-
nheiros, que assumiram 
o que tinham em co-
mum e formaram um 
clube. O Clube da Man-
gueira. 

“Incrível!”, pensou 
Lupércio ao ouvir algo 
inimaginável de Augus-
to. E sentiu-se recon-
fortado por não ser a 
única pessoa de seu 
ciclo social a raciocinar 
assim. 

– Como pretende 
fazer isso? – perguntou, 

ansioso por mais detalhes. 
– Ainda não decidi... Sabe, Rogério estava 

pensando na mesma coisa e falou de uma 
mangueira que tem no quintal... Parece que, para 
ele, é o jeito melhor... Pensei que, para mim, 
talvez... 

Então havia mais um? Quantos mais seriam? 
Algumas almas pareciam estar unidas por uma 
opção que se tornara única dentro de uma 
coleção de possibilidades. Interessante. 

– Ah, esse negócio de se pendurar num 
galho, ficar com a cara toda azulada e a língua 
roxa, pra fora, é meio deselegante. Ficar 
pendurado numa mangueira... O que vão pensar 
de mim? – perguntou Lupércio, com um humor 
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ácido, mas próprio para o contexto. 
Augusto riu. 
Para alguns, em geral os moralistas, o 

suicídio é um ato condenável, que nem sequer 
deve ser cogitado. Num discurso meio religioso, 
meio filosófico-hippie – de paz, amor e felicidade 
– impõem ao sofredor a responsabilidade e a 
obrigação eterna de padecer, desprezando o que 
leva alguém a ter o suicídio como opção. Julgam 
e condenam o indivíduo, mas não perguntam a 
ele: Que outros caminhos existem além desse? O 
suicida, no momento em que está pensando na 
sua aniquilação e em como dar fim ao insosso 
processo da vida, em geral encontra muitos para 
o atrapalharem e o empurrarem para a beira do 
abismo e poucos para o ajudarem a achar outra 
direção. 

– Realmente, ficar preso numa mangueira, 
como uma manga que não cai... 

– Uma manga podre, ainda por cima... – 
completou Lupércio. 

Ambos riram. Precisavam conversar mais 
sobre aquilo, pensar no método ideal de cada 
um, numa data, num local, na carta de despedida 
e em todo o ritual preparatório. Foi então que 
incluíram Rogério, que os fazia rir com seu 
humor cáustico. Não lhes restava mais nada, no 
insuportável de suas vidas, a não ser fazer piadas 
de si mesmos. Ridicularizavam-se, inspiravam-se 
em filmes classe B para imaginar vinhetas, que às 
vezes ficavam na lembrança dos integrantes 
como chistes mal-entendidos. Chegaram até 
mesmo a supor comentários e imprecações de 
seus parentes próximos quando, chocados, 
encontrassem os corpos inertes. 

– Eu não me mataria enforcado – disse 
Lupércio. 

– O que acha de fazermos juntos? Assim fica 
mais fácil, um dá coragem ao outro... – sugeriu 
Augusto. 

Lupércio refletiu. De fato, talvez morrer 
acompanhado seja mais fácil. 

– É que já tenho uma data – disse em 

resposta. 
A afirmação atiçou a curiosidade de Augusto, 

que temia uma morte solitária. 
– É pra quando? – perguntou. 
– Ano que vem... Julho talvez... 
– Cara, isso é menos de um ano... Não acha 

que deveria se dar um prazo maior? Para ver se 
as coisas mudam, melhoram – disse Rogério, que 
parecia buscar uma situação conveniente para si 
próprio. 

– Por que não daqui a cinco anos? – falou 
Augusto. 

– É muito tempo. Não aguento mais essa 
merda toda – respondeu Lupércio, com ar de 
exaustão, como se o simples fato de explicar os 
porquês já lhe fosse cansativo. 

Enquanto os meses restantes de Lupércio 
iam passando, eles conversavam, riam, 
ridicularizavam a própria situação. Sem acesso 
às benesses de um acompanhamento 
psicoterápico, pois não sabiam a quem mais 
externar seus conflitos e temores, os integrantes 
do Clube da Mangueira haviam encontrado algo 
que os mantinha unidos e que dava um toque de 
realidade ao surrealismo de suas vidas. Eles se 
tinham, não estavam mais sós em seus suicídios 
diários. Um amparava o outro. Divertiam-se com 
suas dores e reelaboravam suas mortes 
esperadas, mas não desejadas. 

– Tive uma ideia – disse Lupércio um dia. – 
Eu trago uns remedinhos, a gente bota na veia 
sincronizadamente e caímos da mangueira 
inconscientes. A queda quebra nossos pescoços e 
não sentimos nada. Rápido, garantido e digno. 

– Suicídio coletivo... e sincronizado... – disse 
Augusto, como se apreciasse a ideia. 

Rogério não tinha certeza de que a proposta 
era boa. 

– Você, então, quer que fiquemos 
pendurados no galho, tomando veneninho na 
veia até cair?  

– E a gente não sente mesmo nada? – 
Augusto se empolgou. 
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– Só a picada da agulha – garantiu Lupércio. 
– Mas um pode cair antes do outro. Dá tempo 

de se acovardar... – lembrou Rogério, descrente. 
– Velho, quando o primeiro cair, você não 

vai ter tempo nem de piscar o olho. Vai estar 
caindo também. O remedinho é santo – 
asseverou Lupércio, defendendo sua ideia como 
uma leoa protegendo sua cria. 

– Que dia vamos escolher? – perguntou 
Augusto. – Seria bom em uma data significativa. 

– Eu não aguento esperar mais... – disse 
Lupércio. 

– Não quero morrer daqui a dois meses. 
Prefiro daqui a quatro anos e meio – contestou 
Rogério. 

Havia um impasse: o dia. Quando não age 
por impulso, o suicida pode ser rigoroso ao 
escolher a época ideal para sua autodestruição. 
Isso faz parte daquele planejamento que torna o 
ato mais impactante e confere ao dia D um 
simbolismo especial. 

O Clube da Mangueira debatia por noites a 
fio. Os temas se misturavam, mas sempre 
terminavam na questão do suicídio. O grupo 
rediscutia suas idealizações e imaginava, após 
ser iniciado o processo rumo ao fim, o que 
sentiriam durante e – quem sabe – depois. E o 
mundo? Sentiria suas ausências? 

Foi num dia estranho que chegaram a uma 
decisão comum. Eles estavam animados, 
conversando “abobrinhas”, acertando detalhes e 
repassando estratégias, quando Lupércio, que 
tinha ido pegar mais cerveja na geladeira de 
Rogério, viu uma cena admirável. Do lado de fora 

da casa, as mafumeiras choravam algodão. 
Milhares de flocos esvoaçavam pelo ar e caíam, 
formando uma capa branca sobre a rua, um véu 
angelical. Ele chamou os amigos e todos se 
surpreenderam com tamanha beleza. Até mesmo 
Rogério, que morava ali havia algum tempo, se 
encantou com o espetáculo. 

Numa compreensão coletiva, os três 
entenderam o recado dado pela chuva de 
algodão quando ela desceu sobre a mangueira; e 
de seus galhos para o chão. Poderiam falar de 
acaso, destino, Deus, espíritos obsessores, Papai 
Noel, inferno, fada do dente..., mas o que 
realmente importava era a mensagem naquele 
pranto algodoado. 

Eles tinham se encontrado. Juntos acharam 
um sentido para a vida, superior àquele ímpeto 
pela solução final. Havia meses se ouviam, se 
ajudavam, compartilhavam seus horrores; havia 
meses sabiam o que era não estar só. E eles 
entenderam que não podiam perder aquilo. No 
dia seguinte, em meio a comentários maldosos 
de pessoas horrorizadas e a lentes de câmeras 
famintas, os rapazes foram retirados da 
mangueira. Ninguém poderia dizer que 
morreram por solidão, mas, sim, por medo dela. 
Em seus rostos azulados, a resignação, também 
encontrada em suas últimas cartas: pelo menos 
estariam juntos até o fim, eles escreveram. 

A mangueira foi cortada no dia seguinte, 
como um bode expiatório. Em seu toco puseram 
herbicida. Ninguém jamais penderia em seus 
galhos novamente. 

■   ■   ■

 
  

MOGG MESTER é médico veterinário e psicólogo, pós-graduado em Psicossomática Junguiana. Nas horas 

vagas, além de atuar como joalheiro e escritor, joga RPG. Vive em Salvador, onde busca transformar a 

argamassa de sensações do dia a dia em conteúdo literário de valor reflexivo. Lê, estuda, fuça e confronta 

seus horrores pessoais, sempre tentando traduzir para o leitor as emoções inquietantes às quais o ser 

humano está exposto. Na Verlidelas, além de lançar um livro solo, também participou de antologias. Tem 

diversos outros textos publicados, como os contos “O Tecelão de Crenças” e “Cheiro de Capim Cortado”, 

editados respectivamente pela Darda e pelo Mapa da Palavra. 
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Nos doze relatos reunidos neste volume, que será 

lançado em breve, uma segunda natureza margeia 

e assombra a realidade. Nem horror, nem fantasia. 

O que emerge das narrativas é a incerteza. O 

estranhamento – emoção entre o medo e o espanto 

– toma conta do leitor, como pode ser conferido no 

poético conto intitulado “Sensitu” 
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As vozes na minha cabeça 
me pediam uma criança, 

espécie de sacrifício, 
remédio para dar sentido 

à minha vida pequena. 
 
 
 
 

I 
PASSADO O SUSTO, Lúcia ignorou o sonho, não 
o tomou como presságio. As havaianas azuis de 
Artur, os brinquedos de plástico barato, um 
pássaro pousado, um piado triste, os olhos 
arrancados. 

O menino ressonava baixinho no colchão ao 
lado, também suava, mas mesmo assim – instinto 
de mãe – Lúcia ajeitou o lençol fino que o cobria. 
Artur abriu os olhos acinzentados – “Mamãe”, 
arrulhou – fechou-os de volta. 

O marido dormia pesado às suas costas. Dali 
a pouco, em menos de uma hora, partiria a 
caminhonete que os levaria para a praia junto 
com mais duas famílias da aldeia e os sacos de 
artesanato. Tentou voltar a dormir entoando 
mentalmente uma prece na língua dos 
antepassados, mas o sono já havia escapado. 

II 
Era o terceiro ano seguido em que faziam 

uso desse expediente. A chegada de Artur os 
impulsionara. Dinheiro extra, não muito, mas 
qualquer coisa ajudava. Chegavam um pouco 
antes do Natal, depois do Carnaval regressavam. 
Da primeira vez, Lúcia estava grávida. No ano 
seguinte, deixara Artur aos cuidados da vizinha, 
comadre, mãe de uma menina da mesma idade. A 
contragosto havia trazido Artur dessa vez. 
Aquela rotina não combinava com a presença de 

uma criança pequena, mas não encontrara 
ninguém com quem pudesse deixá-lo.   

III 
Os homens iam para a praia vender sorvete 

ou água mineral levando junto miudezas: 
brincos, braçadeiras, miniaturas de animais 
esculpidas em madeira. As mulheres ofereciam 
as mercadorias do lado de fora da rodoviária. 
Pela manhã, espalhavam as peças no chão, uma 
lona por baixo, à sombra das árvores. À noite, 
desarrumavam e carregavam tudo para um 
barraco próximo, moradia improvisada onde 
dormiam os três casais, os dois meninos filhos de 
um deles, o pequeno Artur e Maia, a adolescente 
que se juntara ao grupo no segundo dia de 
rodoviária. 

IV 
Maia apareceu quando as mulheres 

espalhavam sobre a lona o artesanato. 
Provavelmente as estivera observando na 
véspera. Ofereceu-se para distrair as crianças, 
levar algumas peças para vender dentro da 
rodoviária, o que elas quisessem, em troca de 
comida. 

A dormida junto com o grupo aconteceu 
naturalmente. Ao fim do dia, Maia ajudou as 
mulheres a recolher e levar a mercadoria para o 
barraco. Lavou as crianças, contou uma história 
enquanto comiam e embalou Artur, que 
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choramingava de sono ou fome, talvez cansaço, 
até ele adormecer em seus braços. “Dorme, meu 
passarinho, deixa o sono te levar”, entoava, 
balançando-o no colo. 

Quando Lúcia se aproximou para alimentar o 
filho, ele sorria no sonho, parecia saciado, como 
se o acalanto de Maia o houvesse nutrido ou 
hipnotizado. Lúcia disse à garota que se servisse 
da papa de milho com frango que haviam 
preparado. Disse também que ficasse, dormisse 
entre as crianças se desejasse. Maia sorriu de 
volta. Banhou-se depois de comer e deitou-se de 
costas para os meninos maiores, o corpo em 
concha protegendo Artur, a mão de leve 
acariciando suas costas. 

V  
Maia era como preferia ser chamada, o nome 

mesmo era Maiara. Era indígena também, não 
tinha mãe nem pai, vivia com a tia numa aldeia 
próxima àquela onde o grupo morava. Assim 
como eles, havia descido até o litoral para fazer 
algum dinheiro, mas não tinha conseguido 
trabalho, foi essa a breve história narrada. 

As crianças gostaram dela desde o primeiro 
contato. A cada ônibus que chegava ela se 
apressava em oferecer os brincos arrumados em 
um mostruário improvisado. Às mulheres, não 
lhes custava dividir o alimento com a jovem. 
Maia comia pouco, roía só uma parte do que lhe 
davam, o resto dividia com as crianças 
distraindo-as entre as colheradas. 

À Lúcia, à primeira vista, Maia pareceu 
familiar. Como a garota vivia em uma aldeia 
próxima, achou que poderia já a ter encontrado 
antes em alguma situação, uma festa quem sabe. 
Houvesse conhecido sua própria mãe na idade de 
Maia, saberia de onde vinha a sensação de 
familiaridade. Mas era melhor que não soubesse. 
A mãe de Lúcia havia morrido muitos anos atrás. 
Os mortos, era melhor que ficassem longe dos 
vivos. Evocá-los significava aproximá-los 
trazendo desgraça. Era nisso que Lúcia 
acreditava. 

VI 
No Natal, Maia comprou um chocolate para 

cada criança, bolo, batatas fritas de pacote e uma 
garrafa grande de refrigerante. Gratidão ao 
grupo, afago nas crianças. Em meio a risadinhas 
maliciosas, as mulheres lhe deram um batom 
vermelho e um lápis preto de olhos dizendo que 
estava na hora de ela, que era tão boa com as 
crianças, arranjar um homem e ter sua própria 
prole. 

Antes de ir à missa – eram católicos, da 
religião antiga, e não evangélicos como a maioria 
era na aldeia agora – deixaram pronta uma 
fogueira grande nos fundos do barraco. Na volta, 
atearam fogo e confraternizaram, todos em 
torno das chamas comendo, bebendo e 
dançando, fazendo com o pouco que tinham o 
máximo de festividade. 

Maia se recolheu mais cedo, levando as 
crianças assim que a bebida começou a amolecer 
os corpos dos casais, pouco antes de cada dupla 
achar um canto escuro qualquer do lado de fora 
do barraco. 

VII 
Passado o Natal, o movimento de turistas 

aumentou de imediato na rodoviária. Chegavam 
em massa para a semana de sol e feriado. 
Pareciam mais solidários com os indígenas do 
que nos anos anteriores, ou talvez as 
mercadorias estivessem mais vistosas agora, 
depois que uma ONG instalara na aldeia uma 
oficina ensinando a usar materiais alternativos 
na produção do artesanato. Também havia Maia, 
enfeitada com um cocar vistoso, as penas 
tingidas de anilina vermelha, o batom no mesmo 
tom colorindo os olhos como uma máscara, um 
risco grosso com o lápis preto embaixo, as mãos 
exibindo as peças, nenhuma palavra e um sorriso 
nos lábios. 

Porque atraía a atenção dos turistas teve que 
descuidar das crianças naquela tarde, o que a fez 
planejar em pensamento não repetir a pintura, 
tampouco o cocar, dia nenhum mais. 
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VIII  
Lúcia havia acabado de alimentar Artur à 

sombra da árvore onde Maia costumava distrair 
as crianças. Deixou o menino sentado com alguns 
brinquedinhos em volta, fez um sinal para Maia – 
que olhasse o menino um instante, a jovem 
acenou de volta – e tomou a direção do banheiro, 
estava muito apertada. 

Maia terminava de vender uma peça, um 
olho no dinheiro, outro em Artur. As duas 
mulheres estavam de costas um pouco afastadas, 
as crianças com elas, terminando de desembalar 
o almoço que haviam trazido de casa. 

Foi tudo muito rápido. O tempo de um grito 
que não houve, mas ecoou assombrado. 

IX 
A pele fina do pescoço de Artur não ofereceu 

qualquer resistência à lâmina. Nenhum gemido, 
nenhuma lágrima. A última coisa que seus 
olhinhos cinzentos viram foi o rosto 
inexpressivo do jovem que, como se lhe fizesse 
um carinho, arremessou-lhe para fora do corpo a 
alma. Um rapaz comum, como os que 
compravam brincos indígenas baratos para 
presentear as amigas, irmãs, namoradas. 

Maia só viu o assassino por trás. Não soube 
dizer sua altura, a cor de seu cabelo ou da roupa 
que usava, só reparou na mochila preta que 
levava às costas. As outras mulheres nem sequer 
notaram a mochila. Quando entenderam o que 
havia acontecido, o rapaz já tinha desaparecido 
depois de dobrar a rua na esquina mais próxima. 

Lúcia ficou abraçada ao corpo do pequeno 
Artur, em choque, até as lágrimas secarem. Uma 
multidão foi se formando em volta. Depois 
chegou a polícia, o SAMU, uma emissora de TV e 
repórteres de dois jornais. Uma das mulheres foi 
buscar o pai do menino na praia, mas demorou a 
encontrá-lo. Quando ele apareceu, o corpo de 
Artur já havia sido levado embora. 

X 
Se alguém tivesse prestado atenção em Maia, 

a teria visto se aproximar de Artur, pegar a 

estrelinha azul de plástico jogada ao lado de seu 
corpo tombado, o último objeto em que o menino 
tocara, uma mancha de sangue respingada. 

Primeiro aproximou-a do nariz, depois 
levou-a à boca, então guardou-a na cintura, 
entre a pele da barriga e o cós da calça. Dos seus 
olhos não escorreu mais do que uma lágrima – 
escura – de cada lado. O rosto ficou manchado, os 
traços sobre os malares desenharam uma pintura 
de guerra. Quando secaram, seus olhos lavados 
pelas lágrimas haviam se tornado cinzentos 
como os de Artur, mas – sem o brilho – 
desbotados. 

Além da estrela e do gosto de seu sangue na 
boca, restou-lhe do menino também, junto com o 
cinza dos olhos herdado, a última imagem vista 
pelo pequeno antes de sua vida escapar. O rosto 
inexpressivo de seu assassino, espécie de 
instantâneo gravada em sua memória, sem 
hipótese de ser apagado. 

Da noite, que atravessou insone encostada 
em frente ao local onde sobraram esquecidos os 
chinelinhos do menino, emergiu com duas 
mechas brancas no cabelo, de modo que 
ninguém reparou que seus olhos haviam mudado 
de cor, apenas seu vistoso cabelo embranquecido 
foi notado. 

XI 
Porque houve comoção pública e certa 

cobertura do crime na TV e nos jornais, a polícia 
teve que se empenhar em encontrar 
rapidamente um culpado. Maia, principal 
testemunha, foi convidada a descrever o 
criminoso. Como era sabido que ela o vira apenas 
pelas costas, pouco lhe arguiram sobre o rosto do 
assassino. Se houvessem perguntado, talvez ela 
se traísse e contasse que o sujeito tinha a pele 
clara, cabelos e sobrancelhas castanhos, olhos 
claros, rosto fino, nariz grande, algumas 
manchas, cicatrizes de acne, nas duas laterais da 
face. Também não contou sobre a navalha que 
encontrou jogada num container de lixo na rua 
atrás da rodoviária, em cujas manchas marrons 
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sentiu o mesmo gosto que havia provado no 
respingo de sangue grudado na estrelinha de 
plástico. 

A polícia deteve quatro suspeitos. Um deles, 
um sujeito que espancara um indígena no último 
verão e havia sido libertado alguns meses atrás. 
Maia foi chamada para fazer o reconhecimento, 
mas o assassino não estava entre eles. O 
inquérito também não deu em nada. 

XII 
Os pais voltaram para a aldeia depois do 

enterro do menino. De Maia, que não era 
parente, o que se esperava era que retomasse a 
vida, se conformasse. 

Assumiu o lugar de Lúcia na venda de 
artesanato ao lado das outras mulheres. À noite 
chorava em silêncio, sentindo o cheiro de Artur 
no colchonete depois que as duas crianças, suas 
companheiras de leito, se aquietavam. 

XIII 
No último dia do ano ficaram só até a 

metade do dia na rodoviária. Arrumaram a 
mercadoria e foram até a praia, que era para 
onde as pessoas iam celebrar a passagem do ano. 
Acharam que a venda podia render mais, o que 
ocorreu de fato. Depois que a euforia da festa – 
fogos de artifício, desejos, bebidas, promessas e 
abraços – serenou, dormiram as duas mulheres e 
Maia, mais as crianças e os maridos, ali mesmo 
na areia. 

Maia despertou antes de todos, os primeiros 
raios de sol, ainda tímidos, mal iluminando a 
expressão inquieta em seu rosto. Apertou a 
navalha no bolso – desde que a encontrara, 
andava sempre com ela por perto – sentiu a 
frieza da lâmina encostar na pele. Caminhou 

menos de cem 

metros, lenta, pela areia fofa, a intuição a guiava. 
XIV 
O sujeito dormia desabado no lugar onde 

acabava a areia e a vegetação começava. 
Certamente havia bebido, ressonava, a boca 
entreaberta, um fio de baba escorrendo dos 
lábios. O mesmo rosto magro, o nariz disforme, o 
queixo comprido, um cheiro ruim, a roupa suja e 
rasgada. 

O pescoço não ofereceu resistência ao fio da 
navalha, ele abriu os olhos, mas não gritou nem 
disse nada. O rosto moreno de Maia foi a última 
coisa que viu. Achou que era o anjo com o qual 
sonhava desde sempre, que havia vindo enfim 
levá-lo daquela vida sem sentido e sem graça. 

XV  
O sangue espirrou no seu rosto, nos braços, 

na blusa. O cheiro metálico provocou-lhe uma 
náusea imediata. Afastou-se, limpou a lâmina na 
areia antes de guardá-la de volta no bolso. Sentiu 
o estômago convulsionar. Dobrou-se. Alguma 
coisa subia-lhe pelas entranhas, parou na 
garganta, sentiu-se sufocar, tossiu forte. Um 
passarinho saltou de sua boca, fez uma pirueta 
diante dos seus olhos e desapareceu ofuscado 
pelos raios de sol que emergiam, cor de laranja, 
da linha onde o céu acabava. 

Arrancou a blusa suja de sangue, vestia outra 
por baixo. Correu pela beira do mar, a passada 
larga, o peito projetado para a frente, tão veloz 
que quem a visse diria que não era humana, mas 
um animal extraordinário – felino, talvez – com 
patas impulsionadas por asas. Quando parou, a 
prata havia escorregado dos cabelos, que 
voltaram a ser escuros e sólidos. Mergulhou no 
mar e nunca mais se soube dela. 

■   ■   ■ 

Tem trabalhos publicados em antologias e coletâneas e escreve regularmente 

nos blogs As Contistas e Janela de Poesia. Em 2018 foi finalista no Prêmio 

Funarte de Dramaturgia, com a peça “O Mar em Seus Olhos”, e premiada no 36º 

Concurso Literário Yoshio Takemoto e no 1º. Festival de Brasília de Poesia - 

Concurso de Poesias Cassiano Nunes. Pela Verlidelas, lançará “A Segunda 

Natureza” em breve, além de um livro de poesia ainda sem título.
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Para o escritor independente, uma das mídias mais 

importantes é o blog literário. Ter o apoio de blogueiros, em 

diversas modalidades de parceria, pode garantir a visibilidade 

de um autor na internet. Nesta página, destacamos alguns 

espaços literários que divulgam os livros da Verlidelas. Seus 

mantenedores merecem todas as nossas homenagens 
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A obra deve ser mantida como foi concebida 
por Jorge D'Moraes 

 

 

Carioca, é formado em Jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso – FACHA. O gosto pela 

literatura vem desde a adolescência, estimulado por autores diversos, como Jorge Amado, 

Luis Fernando Verissimo, Jorge Luis Borges, Philip K. Dick, entre outros. Mas, sem dúvida 

alguma, sua grande fonte inspiradora foram os episódios de uma antiga série de TV, “Além 

da Imaginação” (a versão clássica, de 1959). Os roteiros criativos, com tramas que fugiam 

ao lugar-comum, sempre o inspiraram. Jorge busca provocar o leitor. Lançou, em 2013, “Um 

Mundo Particular” (Chiado), livro que fez uma grande quantidade de leitores debater o seu 

final, e participou em 2020 da antologia “Aquela Casa” (Verlidelas). 

 
PARA SE ENTENDER ALGUÉM, ou algum fato, é 
imprescindível a contextualização. Com Mon-
teiro Lobato não seria diferente. 

Dependendo do ângulo observado, Lobato é 
o autor de obras inesquecíveis, personagens 
ricos, cenários de um Brasil rural e um homem 
preocupado com questões fundamentais, como o 
saneamento básico, 
discutido em histó-
rias de seu Jeca 
Tatu. 

Sob outro pris-
ma, o paulista é o 
crítico ferrenho do 
movimento moder-
nista e das tendên-
cias que eram, para 
ele, um risco a uma 
forma de arte genu-
inamente brasileira. 
Podemos também 
ver o Lobato ameri-
canista, o homem que admirava os valores do Tio 
Sam, e que, paradoxalmente, foi acusado e preso 
no Brasil do governo Vargas por ser considerado 
comunista, ou algo bem próximo disso. 

Mas, a despeito dessas facetas controversas, 
e longe do lirismo do Sítio do Picapau Amarelo, 
Monteiro Lobato era um racista convicto. Além 
de ter escrito “O Presidente Negro”, uma obra 
que aborda abertamente, de modo positivo, a 

eugenia, o autor foi membro da Sociedade 
Eugênica de São Paulo. Não bastasse isso, este 
pensamento do escritor desfaz qualquer 
atenuante: “Um dia se fará justiça ao Ku-Klux-
Klan; tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que 
mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje 
livres da peste da imprensa carioca.” 

Não há como ade-
quar sua literatura, 
porque isso implicaria 
em contradizer as i-
deias e visões do au-
tor, o que seria um 
crime. A obra de Lo-
bato está aí, é rica, é 
linda muitas vezes, e 
retrata o mundo do 
autor, o real e o idea-
lizado por ele. 

Vivemos hoje, em 
2020, uma época de 
antagonismos e, so-

bretudo, de radicalizações. E, nessa polarização 
galopante, Monteiro Lobato não estaria nas 
manifestações contra a brutalidade da polícia 
americana, e tampouco seria crítico de 
massacres em favelas paulistas ou cariocas. 
Vilão? Mocinho? Nenhum dos dois. Monteiro 
Lobato foi um homem talentoso, racista, 
inteligente, que tinha uma visão estreita sobre o 
mundo e as coisas que o cercavam. ■
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A obra deve ser adaptada à nossa época 
por Fabio Shiva 

 
Músico, escritor e produtor cultural. Autor dos livros “Favela Gótica”, “Diário de um Imago” 

e “O Sincronicídio”, dentre outros. Coautor e roteirista de “ANUNNAKI – Mensageiros do 

Vento”. 
 

“SÍTIO DO PICAPAU AMARELO” é uma de 
minhas lembranças mais precoces. Aos 3 anos de 
idade, eu já não perdia um episódio na tevê. Uma 
conversa entreouvida (desde muito pequeno eu 
amava ouvir a conversa dos adultos) me revelou 
que a atriz que fazia a Cuca, Dorinha Duval, havia 
sido presa por matar o marido. Em minha cabeça 
infantil, a fantasia e a realidade se misturaram: a 
malvada bruxa jacaré loira era também uma 
mulher capaz de assassinar alguém a tiros. Passei 
a ter uma verdadeira fobia da Cuca. Toda vez que 
ela aparecia na tevê, eu me escondia debaixo da 
mesa. 

Por essa mesma época comecei a assistir a 
“Os Trapalhões”, outro programa favorito. 
Recentemente tive a oportunidade de rever um 
antigo episódio dessa longínqua década de 1970. 
Fiquei pasmo: quase todas as piadas de meus 
antigos ídolos eram inspiradas em racismo, 
machismo e homofobia. Tive pena de mim 
mesmo e de minha geração, por termos crescido 
com essa espécie de valores. Ao mesmo tempo, 
fiquei grato por ser testemunha de uma 
transformação tão rápida e significativa em 
nossa sociedade. Pois, se um programa como esse 
fosse exibido hoje, os produtores e o elenco 
sairiam da emissora direto para a cadeia. 

Pois no século XXI o racismo é crime no 
Brasil, certo? O que nos leva à questão do 
racismo nas obras de Monteiro Lobato. Esse deve 
ser o primeiro ponto a ser considerado. Quando 
Lobato escreveu seus livros, não era crime ser 
racista. Mas hoje é. 

Analogamente, na era vitoriana não era 
crime a posse de cocaína, e Freud chegou a 

prescrevê-la para um amigo (que acabou 
morrendo). Agora imaginem a seguinte situação: 
um traficante é detido ao tentar passar drogas 
para crianças em uma escola. Alguém acredita 
que o traficante conseguiria se safar da prisão 
alegando que no tempo de Freud não era ilegal 
oferecer cocaína a alguém? Da mesma forma, não 
podemos hoje achar certo que uma obra racista 
esteja na lista de leituras obrigatórias das escolas 
brasileiras. 

O argumento indulgente de que Lobato era 
um “homem de seu tempo” não se justifica. O 
mesmo Brasil que testemunhou a eugenia sendo 
defendida pelo autor de “Urupês” também viu 
outros brasileiros ilustres, como Mario de 
Andrade, só para citar um que viveu prati-
camente na mesma época, esposando ideias 
muito diversas. Ter vivido na Alemanha hitle-
rista não é desculpa para ser nazista, como ates-
tam Hermann Hesse, Thomas Mann e outros 
grandes alemães contemporâneos de Hitler e que 
foram ferrenhos combatentes do nazismo. 

O que fazer, então, com os livros de Lobato? 
Nada de censura, nada de fogueira. O 
pragmatismo dos norte-americanos mostrou o 
caminho, ao mudar o título racista de “O Caso 
dos Dez Negrinhos” (Ten Little Niggers), da inglesa 
Agatha Christie, para “E Não Sobrou Nenhum” 
(And Then There Were None). Pedro Bandeira já 
experimentou recontar as histórias infantis de 
Lobato suprimindo as passagens racistas. Para os 
acadêmicos, edições com o texto original, 
acrescidas de notas críticas, podem ser 
disponibilizadas. E que o tempo se encarregue do 
resto.                                                                            ■ 
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Um homem típico de seu tempo 
por Marcos Pereira dos Santos (“Quinho Caleidoscópio”) 

 
Autor integrante da antologia “Infância – Poesia de Botão”, é doutor em Ensino Religioso 

pelo Seminário Internacional de Teologia Gospel (SITG), de Ituiutaba/MG, e pesquisador em 

Ciências da Educação. Escritor, trovador, poeta, cronista, ensaísta e articulista, é membro 

de várias academias de ciências, letras e artes nacionais e internacionais. Atuou como 

docente nos ensinos fundamental, médio e superior, em cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu. Hoje é professor adjunto da Faculdade Rachel de Queiroz (FAQ), em 

Ponta Grossa/PR. 

 

 
JOSÉ BENTO RENATO Monteiro Lobato (1882-
1948) foi um importante escritor paulista, sendo, 
inclusive, um dos precursores da literatura 
infantojuvenil no Brasil e na América Latina. 
Ficou popularmente conhecido pelo conjunto 
educativo de seus livros infantis – os quais 
constituem, aproximadamente, a metade da sua 
produção literária – bem como por seus contos 
(geralmente sobre temas brasileiros), artigos, 
críticas satíricas, crônicas, prefácios, cartas e 
romance.  

Viveu numa época em que os livros 
brasileiros eram editados apenas em Paris ou 
Lisboa, implantando, como editor, uma série de 
inovações técnicas nas publicações didáticas e 
infantis. 

É um autor clássico, célebre e premiado, 
cujas obras são bastante conhecidas e até hoje 
lidas, tanto em esfera nacional quanto interna-
cional, por crianças e adultos de todas as idades. 
Ele se dedicou a um estilo simples, no qual 
realidade e fantasia caminham lado a lado e 
expressam seu nacionalismo/patriotismo e suas 
convicções ideológicas, decorrentes de suas 
vivências na infância, de sua formação jurídica e 
dos períodos históricos conflitantes em que 
viveu. 

Detentor de uma personalidade peculiar e 
genialidade primorosa, Lobato – um literato e 
militante – observou, vivenciou e criticou os 
paradoxos sociais de sua época, o que contribuiu 

para a consolidação de sua literatura pré-mo-
dernista. Então, é arriscado afirmar que o autor 
fez uma literatura racista, especialmente a in-
fantil, ou que utilizou algumas expressões num 
sentido pejorativo. No tempo de Lobato, certas 
terminologias hoje ofensivas eram usuais. 

Vale lembrar que Lobato, com seu estilo 
próprio de ser e de pensar-fazer literatura, se 
utilizava de sátiras, causos e anedotas. A 
linguagem figurada ou simbólica é, pois, uma 
constante na maioria de suas produções, sejam 
elas voltadas para o público adulto ou infan-
tojuvenil. 

A obra de Lobato, homem de talento e que 
tinha o caráter típico de seu tempo, deve ser 
culturalmente valorizada, preservada e res-
peitada, pois encerra um arcabouço teórico de 
magnitude sem igual. Frente à realidade do 
mundo contemporâneo, se fosse o caso, poderia 
ser perfeitamente adequada, redimensionada e 
ressignificada em suas múltiplas facetas, matizes 
e nuances socioeducativas, didático-pedagógicas 
e metodológicas quando trata de temas como as 
relações étnico-raciais, bem como a exploração 
de petróleo, a linguagem e os costumes inte-
rioranos, a economia cafeeira, entre outros. 

A literatura monteiro-lobatiana é viva, ativa, 
dinâmica e ainda muito atual. Então, que ela 
possa perdurar, com seu valor inestimável e 
incalculável, no contexto das gerações vin-
douras.                                                                         ■ 



Revista Verlidelas nº 01 

 

 

24 

 

 
 
 
 
 

KLEY 
Bebetto 
 

Logo que te beijei senti a cor de teus lábios, 
a mesma dos seios, vi-os assim que te beijei! 
Revelados, porém silenciados na noite. 
 

Encontros de pensamentos, sempre! 
Encontros de você com os meus desejos! 
Encontro-me em você! Você e teus abraços. 
 

Pelo crepúsculo que encanta os olhos, 
 

os teus são tão belos e reluzentes quanto o sol. 
 

 

 

Bebetto 

Poeta de araque e bebedor de cerveja 

puro malte. Vive em Sobradinho (DF), 

sua cidade natal. Hoje se aventura 

pelas artes (poesia, contos e artes 

plásticas). Formado em Letras, dedica 

a maior parte do tempo à literatura. 

 

 

PRELÚDIOS 
Márcio J. S. Lima 

 

O vazio da casa 

O fluxo dos carros 

O silêncio das horas 
 

A lucidez do acaso 

O desespero dos sonhos 

A imensidão do instante 
 

Tudo agora é um caos 
 

E o coração ainda quer pulsar. 

 
 
 

 

ACOLHIDA 
Márcio J. S. Lima 
 

Deixe-me entrar 
 

me embriague com vinho 

me leve a provar do êxtase 

que o instante pode gerar 
 

depois... 
 

me prepare um café 

me faça um cafuné 

e deixe que eu me vá. 
 

 

 
Márcio J. S. Lima 
É um geminiano apaixonado por 

leitura e escrita. Nasceu em Brasília, 

mas logo cedo se tornou paraibano. 

Formado em História e Filosofia e 

pós-graduado em História do Brasil, 

Márcio também é mestre e doutor 

em Filosofia pela Universidade 

Federal da Paraíba. Além de 

escrever contos e poemas, realiza 

pesquisas sobre o pensamento de 

Nietzsche e acerca da relação entre 

Filosofia e Literatura, modernidade e pós-modernidade. 

Selecionado para compor a antologia “Delirium Liricus 

– Volume I” em 2018, foi premiado como um dos 

autores das duas melhores poesias da coletânea. 

Escreveu as obras “O Mundo Recôndito das 

Sociedades Secretas” (História), “Ecos do Caos” 

(poemas), “A Guerra e Eu” (romance) e “A Sutileza do 

Caos” (crônicas). 


