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EDITORIAL 
 

Este ano voou. E, com a aproximação 
do Natal, nosso desejo é presentear o 
leitor com novidades. E também voa-
mos na imaginação. 

Se você vem acompanhando as 
nossas lives (Sarau Verlidelas), assis-

tiu à conversa bem legal que tivemos com a autora in-
fantil Fabiana Grieco no dia 04 de novembro (se não viu, 
siga o link). Ela está de volta, agora batendo um papo 
aqui na revista sobre sua trajetória e obra, falando, 
inclusive, de seu novo livro, “Você Quer Ir à Minha Festa 
de Aniversário?”, que será lançado no dia 16 deste mês 
na Livraria Drummond (São Paulo). O convite com todos 
os dados está embaixo deste editorial. Não deixe de ir e 
levar suas crianças. Elas vão se divertir com o evento e 
com esse livro lindo. 

Nesta edição, também temos dois textos natalinos de 
um livro que será lançado antes das festas de fim de 
ano: “Contos de Natal”. A obra infantil de Marisa Pontes 
conta belas histórias com uma atmosfera tradicional. Os 
pequenos leitores se encantarão com a abordagem e 
ainda vão poder colorir os desenhos feitos por outras 
crianças. 

Para finalizar este número, trazemos pela primeira 
vez na história da revista uma seção musical. Aprovei-
tando os cinquenta anos de vida de um álbum rico em 
beleza, o texto fala de arte, poesia e filosofia. Escrevam 
para o nosso e-mail (contato@verlidelas.com) e digam o 
que acharam dessa nova experiência. 

Esperamos que gostem de nossos presentes! Deseja-
mos a todos um feliz Natal e um maravilhoso 2023! 
                                                                          Luzia Barbosa 
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Como você se tornou escritora? 

Eu sempre escrevi. Quando estava no ensino funda-
mental, fazia exercícios de redação na biblioteca da 
escola e gostava muito de manusear os livros nas 
estantes. Alguns anos depois, quando entrei na uni-
versidade, fiz a oficina Viver, Ler e Escrever Poesias, 
coordenada por Lourival Farias Sodré, então diretor 
da UBE – União Brasileira de Escritores. Daqueles 
encontros na Biblioteca Mário de Andrade originou-
se a antologia “Os Poetas da Mário de Andrade”, pu-
blicada em 2003 pela Luci Sciascia Editora. À época, 
não tinha dimensão do que aquela publicação re-
presentava. Hoje, identifico que ela marcou meu 
primeiro passo no vasto universo da literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que considera como o início de sua carreira literá-

ria dedicada às crianças? 
 

Tomei contato com a literatura para crianças após o 
nascimento da minha primeira filha. Fiquei encan-
tada com a possibilidade de contar histórias para 
ela, as de outros autores e as minhas, que eu acaba-
va inventando no momento em que nos deitávamos 
para dormir. Aliás, foi no escuro que escrevi minha 
primeira história infantil, numa noite de dezembro 
de 2018. Naquele mês, mostrei o texto para o meu 
marido, o primo dele e uma amiga. Todos os três me 
disseram que aquela história – que tratava sobre os 
desafios da convivência em uma sociedade marcada 
pela polarização ideológica – devia ser publicada. 
Em março de 2019, recebi o aceite da editora Jagua-
tirica e começamos uma parceria que resultou na 
publicação do “Colar de Contas” naquele mesmo 
ano, no dia 12 de outubro, data na qual se homena-
geia Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Bra-
sil, e se celebra o Dia das Crianças. 
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Você tem uma formação ampla, sendo também jor-

nalista, professora universitária e pesquisadora. De 

que modo concilia as atividades de Comunicação e a 

redação das histórias infantis? 
 

Gosto de conhecer coisas novas, viajar para locais 
de culturas diferentes, conversar com pessoas de 
todo tipo... Essa vontade de saber mais foi o que me 
levou à área acadêmica. Terminei a graduação e, 
depois de seis meses, já estava cursando as aulas do 
mestrado em Comunicação e Semiótica na Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo. A oportuni-
dade de estudar teorias e refletir sobre fenômenos 
da comunicação no mundo contemporâneo foi in-
crível, mas sentia falta de atuar no mercado. Logo 
fui trabalhar com assessoria de imprensa e comuni-
cação corporativa. No início de 2012, uma colega, 
que era a sócia-fundadora da agência na qual eu 
trabalhava, me emprestou algumas folhas de um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
conteúdo que ela tinha achado interessante. As tais 
folhas eram de um texto do professor Ismar de 
Oliveira Soares, um pesquisador vital para o campo 
da Educomunicação na América Latina e um dos 
fundadores do curso de licenciatura em Educomu-
nicação na Universidade de São Paulo. Adorei o que 
li e pensei: preciso beber dessa fonte! No primeiro 
semestre daquele ano tornei-me aluna especial na 
disciplina Educomunicação: Fundamentos, Metodo-
logias e Áreas de Intervenção, ministrada por ele. 
Em 2013, ingressei no doutorado em Ciências da 
Comunicação na Universidade de São Paulo e, desde 
então, continuo estudando, escrevendo artigos, mi-
nistrando disciplinas e trabalhando como consulto-
ra nessa área. Acredito que as atividades de comu-
nicação dialogam com a escrita de histórias para 
crianças porque ambas exigem escuta ativa e em-
patia. 
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Atuar nessas áreas influencia de 

alguma forma o seu trabalho lite-

rário? 

O meu trabalho reflete a minha 
curiosidade. Fui uma criança e 
uma jovem curiosa e ainda man-
tenho acesa essa chama. Muitas 
coisas me intrigam e, talvez o 
mais importante, muitas coisas 
me provocam. Não sou o tipo de 
pessoa resignada, que aceita as 
coisas porque elas são assim. Te-
nho uma tendência natural a ir 
atrás do que me interessa. Por 
exemplo, se uma palavra me cha-
ma a atenção, eu pego o dicioná-
rio, pesquiso na Wikipédia, vejo 
formas de empregá-la no cotidia-
no e por aí vai. Tenho a impres-
são de que minhas histórias se-
guem esse caminho da descober-
ta, que parte da curiosidade. Há 
autores que escrevem literatura 
fantástica, como a Regina Drum-
mond, escritora que admiro bas-
tante; ela declarou, na entrevista 
para a Revista Verlidelas n° 13, 
gostar de escrever nesse gênero 
por ele permitir mais voos. Acho 
o maior barato, mas não é o meu 
estilo de escrita. A minha produ-
ção está pautada no cotidiano, 
mais precisamente no exercício 
de observação diário, que me 
permite ver algo novo mesmo em 
meio à rotina. Paulo Freire pre-
conizava que a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra. Essa 
prática de leitura da “pala-
vramundo” é vital para o meu 
trabalho literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2974b45f-34fc-47a7-802b-9b4757294e34.usrfiles.com/ugd/2974b4_fdd453864f1e4c9ea51447610cbdcc33.pdf
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A proveitando sua menção à Regina Drummond, que 

assinou a quarta capa de “Você Quer Ir à Minha Fes-

ta de Aniversário?”, conte quais foram as suas moti-

vações para escrever esse livro. 
 

Escrevi essa história inspirada por uma situação do 
cotidiano. Um coleguinha de minha filha chegou 
com um convite impresso e o entregou a ela de for-
ma singela na sala de aula. Naquela mesma tarde, a 
mãe dele me chamou para participar do grupo de 
pais no WhatsApp. A motivação para escrever “Vo-
cê Quer Ir à Minha Festa de Aniversário?” surgiu 
dessa experiência de acolhimento e diálogo. 

É maravilhoso celebrar datas comemorativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com pessoas próximas e que amamos; mas depois 
me veio a ideia de que às vezes temos o anseio de 
viver uma experiência nova, com pessoas desconhe-
cidas. A narrativa do livro nasceu com o pinguim 
Pedro – o coleguinha de minha filha se chama João 
Pedro e a dedicatória destina-se a ele. Talvez esse 
ambiente gélido para a história de um personagem 
em busca de novos ares tenha aparecido em minha 
mente por eu odiar o frio. O pinguim Pedro precisa 
sair do frio para conhecer gente nova e ser feliz... 
Contudo, a aventura se revela transformadora e o 
calor surge justamente na comunidade da qual ele 
fazia parte. 
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Quais são os seus autores preferidos? 

Tive muito contato com os livros do Ziraldo e da 
Eva Furnari quando era pequena. Em consequência, 
tenho apreço por esses dois autores e por suas pro-
duções. O Ziraldo me ensinou que no mundo não há 
nada que seja flicts, mas que a lua é flicts, e Eva Fur-
nari me mostrou que o poeta Felpo conseguiu sair 
da toca para ajudar Charlô, mesmo com sua orelite 
tremulosa. Assim como essas histórias criativas, 
muitas narrativas são capazes de me tocar profun-
damente. Por exemplo, quando li “Leila” (Acabatte, 
2019), do Tino Freitas, fiquei dias com aquela histó-
ria em mim. Não conseguia me livrar do Barão e de 
seus tentáculos. Creio que os autores que me acom-
panham são aqueles que me emocionam, me provo-
cam, enfim, me ensinam algo. Diante de tantos bons 
escritores da atualidade, faço três homenagens pós-
tumas para não ser injusta com os autores que já 
partiram: Monteiro Lobato, com sua invencível 
Emília; Shel Silverstein, e sua árvore insistente-
mente generosa; Eric Carle, com sua lagarta e seu 
desejo de promover a esperança. Ah, não posso dei-
xar de mencionar Angela-Lago, pela sua inventivi-
dade e respeito à competência do leitor. Ela deixou 
um legado magnífico. 

 
Você possui projetos em andamento? 

Atualmente, há o livro chamado “Voar”, que reúne 
vinte poemas sobre o universo infantil inspirados 
na poesia de Cecília Meireles, prestes a ser lançado. 
Também há o “Omar”, que trata da experiência de 
um menino que vai à praia pela primeira vez, a ser 
lançado até março de 2023. Ambas as obras serão 
publicadas pela editora Ases da Literatura e são fru-
to de minha participação em concursos. A propósi-
to, a publicação do “Você Quer Ir à Minha Festa de 
Aniversário?” foi articulada após uma chamada de 
originais da Verlidelas realizada neste ano. Tenho 
acompanhado o movimento das editoras e do mer-
cado editorial para viabilizar as minhas obras. Sigo 
com otimismo – escrevendo e fazendo arte – por-
que, como dizia Ferreira Gullar, “a arte existe por-

que a vida não basta”.                                                    ■ 
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  https://www.youtube.com/PodLetras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/PodLetras
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https://www.verlidelas.com/product-page/magnetismo
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ERA UMA VEZ CINCO BURRICOS que moravam em uma cidade chamada Nazaré.  
Quatro deles eram bem fortes, de pelo marrom brilhante, olhos castanhos e crina negra. 

Corriam pelos campos, rolavam na grama e viviam felizes.  
Um burrinho, entretanto, nasceu fraquinho. Seu pelo era acinzentado, as perninhas eram 

tortas e os olhos desiguais: um olho era castanho e o outro, azul! Nas brincadeiras do dia a dia, 
ficava isolado e triste. Seu nome era Fracote. 

Quando ficaram adultos, o senhor Jeremias, o dono dos burricos, levou-os à feira para serem 
vendidos. O lugar era muito grande e animado. Vendedores anunciavam seus produtos:  

– Olha o figo docinho! 
– Tâmaras, tâmaras fresquinhas! 
– Cabras e cabritinhos, quem vai levar? 
O dono dos burrinhos também anunciava: 
– Burricos de 4 anos, prontos para o trabalho! 
Um a um, os animais foram sendo vendidos.  
No final, só restou um.  
Quem? O Fracote! 
No fim do dia, apareceu na feira um comprador. Queria um burrico. O vendedor explicou 

que sobrara apenas aquele, fraquinho. Ninguém o quisera. 
José era carpinteiro. Precisava ir a Belém para se registrar. Com ele, sua esposa Maria, que 

logo ganharia um nenenzinho. A distância era grande, Maria precisava de um animal que a 
transportasse. 

José olhou o burrinho. O burrinho olhou José. E tão doce e esperançoso era seu olhar, que o 
carpinteiro não teve dúvida: comprou-o. 

A viagem foi demorada, dias e dias estrada afora, subindo e descendo montanhas, 
percorrendo os caminhos. José e Maria iam contentes, cantando Aleluias. Apesar de pequeno, de 
pernas tortas e olhar bicolor, Fracote transportou Maria e todas as malas com resistência e 
valentia. Estava tão feliz que acompanhava as cantigas dos seus donos zurrando: “Ió, ió ,ió”... 

Anoitecia quando chegaram a Belém. José percorreu todas as hospedarias, mas não 
encontrou vaga em nenhuma. Ficou muito preocupado, porque Maria ia ganhar o bebezinho. 
Afinal, conseguiu refúgio em uma estrebaria. 

Era uma noite mágica! A noite do nascimento do Menino Jesus, o Filho de Deus, mestre e 
salvador. O céu estava estrelado, mas fazia frio. Quando Maria deitou Jesus na manjedoura, o 
burrico acomodou-se perto e aqueceu e protegeu o menino com seu calor. 

Ao ver a devoção do animalzinho, José se enterneceu. Lembrou-se da sua coragem e firmeza 
durante toda a viagem e da sua doçura e mansidão. Acariciou a cabeça do burrico e disse a ele: 

– Meu amiguinho, muito obrigado! De hoje em diante, você será sempre lembrado como o 
grande companheiro do Advento! E seu nome não será mais Fracote. Seu nome, de hoje em 
diante, é Shalom!  

Shalom, queridas crianças, quer dizer Paz! 
Feliz Natal! 

 

■   ■   ■ 
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HÁ MUITO TEMPO, LÁ EM ISRAEL, um país distante daqui, morava um galinho chamado Eliel, 
responsável e trabalhador. Todos os dias, mal nascia o sol, cantava com todas as forças – 
“Cocoricocó, cocoricocó” – despertando o galinheiro e as pessoas ao redor. Vivia feliz e 
despreocupado, e assim foi por muitos anos. 

Um dia, entretanto, ao abrir o bico – “Croooc, crooc”... Cadê o som? Onde estava seu canto? 
Foi um alvoroço, um deus nos acuda, todos perderam a hora, confusão geral. 

Por esse tempo, chegou ao galinheiro um galo novo, Garnizé, empoado, faceiro e que 
cantava bem com sua voz de tenor. Era o novo rei do terreiro! Eliel, muito triste, arrumou sua 
trouxinha e saiu campo afora em busca de novo pouso. Andou, andou, sem encontrar abrigo. 
Fazia frio e estava cansado.  

Uma noite, depois de muito caminhar, avistou uma estrebaria e resolveu pedir amparo. 
Receberam-no com carinho. Lá estava a se aquecer quando viu chegar um senhor com seu 
cajado, guiando um burrinho que carregava uma linda moça prestes a ganhar um bebezinho. O 
galinho se enterneceu. Observou que a noite resplandecia, os anjos cantavam e uma estrela 
brilhante iluminava o estábulo. 

À meia-noite nasceu o menino! Eliel, maravilhado com tão grande milagre, esqueceu que 
não tinha mais voz, subiu no telhado e cantou com todas as forças – “Cocoricocó, cocoricocó” – 
anunciando a chegada do Salvador. 

Depois, coraçãozinho a transbordar amor, postou-se à cabeceira da manjedoura e recebeu 
de presente o mais lindo sorriso do Menino Jesus! 

É por isso, crianças queridas, que existe um galinho no presépio. É Eliel, o único galo do 
mundo que cantou à meia-noite, no Natal de Jesus! 
 

■   ■   ■ 
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ARTE É ALMA (OU ARTE E ALMA) 

 
O MAESTRO 

 

A POESIA É UMA FORÇA PODEROSA. Mas há um 
elemento capaz de aumentar ainda mais esse 
poder dos versos: a melodia. Quando unidos de 
forma competente, o lirismo das palavras e o fra-
seado musical se tornam uma das mais potentes 
fontes de prazer. Infelizmente, o dom de pro-
mover essa fusão com maestria não é distribuído 
a meros mortais. Poucos são os verdadeiros 
magos, aqueles que conseguem criar atmosferas 
oníricas manipulando cuidadosamente letras e 
notas. Só eles têm a habilidade de produzir 
altissonância sonora impregnada de esplendor 
poético; só eles têm a habilidade de nos en-
feitiçar. Nesse pequeno universo de notáveis, 
alguns estão sob os holofotes; mas sempre houve 
gigantes caminhando nas sombras, longe dos 
olhos da massa. Nos anos setenta, um deles con-
duziu com primor uma banda batizada com o no-
me de um personagem do livro “David Cop-
perfield”, de Charles Dickens. O grupo em ques-
tão se chama, claro, Uriah Heep; e o músico é 
Ken Hensley. Falecido em 2020, ele também era 
dono de uma voz límpida, o que pode ser com-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
provado em seus discos solo e algumas músicas 
do Heep – como não se encantar, por exemplo, 
com suas interpretações de “Cold Autumn 
Sunday” e “Lady in Black”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=huKaV5D7TEs
https://www.youtube.com/watch?v=huKaV5D7TEs
https://www.youtube.com/watch?v=fipplWIr1SY
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UMA VERSÃO SAUDÁVEL DA 
SÍNDROME DE STENDHAL? 

 

EM 2022, “DEMONS AND WIZARDS” – a grande 
obra-prima do Uriah Heep, e também de seu 
maestro (o principal compositor no álbum) – 
completou meio século de existência. É claro 
que, a despeito de algumas (às vezes estranhas) 
unanimidades, o conceito de obra-prima pode 
variar de pessoa para pessoa. Aliás, o conceito de 
arte talvez seja algo mais inalcançável que certas 
particularidades da mecânica quântica. O texto 
que elaborei para a quarta capa de “No Delicado 
Azul dos Versos”, da poetisa Anorkinda Neide, dá 
pistas sobre minha percepção do que seria arte; 
ou sobre o que em geral busco na arte: 

 
O azul, símbolo da mesma infinitude que abraça 

os mares profundos e o onipresente céu sobre eles, 
transmite serenidade, harmonia, tranquilidade. Mis-
turado ao amarelo solar – quente, alegre e desinibido – 
faz nascer a livre e esperançosa vitalidade do verde. 
Assim é “No Delicado Azul dos Versos”. Nele, o belo e 
frio celeste se mescla a todas as cores da alma da 
poetisa Anorkinda, fazendo o leitor voar nas palavras 
e mergulhar no fundo de sua própria alma. Em uma 
época de lirismos impregnados de rancor e resistência, 
Anorkinda tem a coragem de inspirar amor e leveza. 

 
Nos tempos atuais, está em voga a arte enga-

jada, de resistência. Sim, ela tem seu valor, sua 
importância. Mas não é a vontade de afrontar 
pensamentos contrários aos meus o que faz mi-
nha alma ser seduzida por uma obra, e sim a 
vontade de estabelecer uma conexão com o 
transcendente, de vivenciar uma versão saudável 
da chamada Síndrome de Stendhal, mal que su-
postamente afeta algumas pessoas mais sensíveis 
à sublimidade artística. Dizem que elas surtam 
diante de grandes criações; podem, inclusive, so-
frer alterações na pulsação, experimentar confu-
são mental e desmaiar. Seria de fato uma doença. 
Como narrou o próprio Stendhal, “Absorto na 

contemplação da beleza sublime, cheguei ao pon-
to em que uma pessoa enfrenta sensações celes-
tiais… Tudo falava tão vividamente à minha al-
ma... (...) Eu senti palpitações no coração”. 

Aos dezesseis anos, experimentei pela pri-
meira vez o que chamei de “arrepio na alma” 
(uma espécie de “versão saudável da Síndrome 
de Stendhal”?), sensação difícil de descrever. 
Aconteceu enquanto eu ouvia uma versão musi-
cada do livro “Os Duelistas”, de Joseph Conrad, 
feita pelo Iron Maiden, banda que trata recor-
rentemente de literatura, história e filosofia. Tu-
do na canção soava extraordinário: a base pode-
rosa, a letra emocionante (encaixada a martela-
das na melodia, o que, nesse caso específico, pro-
duz um incrível efeito), a emulação do tilintar 
das espadas precedendo a parte instrumental, a 
profundidade melódica dos solos... Naquele mo-
mento de êxtase, pouco importava se os perso-
nagens duelistas haviam sido ou não construídos 
com alguma motivação enviesada, pois a força da 
composição estava apenas em sua capacidade de 
transmitir sensações da alma (emoções dos per-
sonagens e dos artistas que contribuíram com a 
obra), e não construções da mente (conceitos ideo-
lógicos, visões de mundo etc.). Desde então, um 
dos meus objetivos ao ouvir música passou a ser 
repetir essa experiência. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Verlidelas nº 30 

 

 

22 

 

ENCONTRO ENTRE AMIGOS 
 

ENTÃO CONHECI “Demons and Wizards” e a ge-
nialidade de Ken Hensley, uma ótima oportuni-
dade para sentir a tal experiência com mais fre-
quência. Agora faço um aparte. Quem leu até 
aqui e tem menos idade deve estar achando – ou 
pode começar a achar – que este é um papo de 
velho. Posso estar errado, mas as novas gerações 
passaram a não considerar o ato de ouvir música 
como uma atividade em si. A música atualmente 
parece servir ape-
nas como pano de 
fundo para se es-
tudar, trabalhar, 
almoçar etc. O jo-
vem de hoje ainda 
deita na cama 
com um disco ro-
dando e mergulha 
em cada detalhe 
das canções? Até 
os anos oitenta ou 
noventa, isso era 
normal. Também 
era comum os 
amigos conversa-
rem por horas so-
bre os álbuns que ouviam, analisando a qualida-
de das gravações, os solos e arranjos, a beleza das 
capas e os detalhes nelas escondidos, a capaci-
dade dos músicos, as letras... Muitas vezes eles se 
reuniam na casa de um para ouvir discos em uma 
divertida sessão coletiva e dar uma “arranhada” 
no violão (quem não tinha um?). Verdade seja 
dita, hoje em dia é natural um jovem não saber 
sequer discernir um riff de um solo. Os tempos 
mudaram. 

Feito o aparte, deixarei agora minha singela 
homenagem a essa grande obra chamada “De-
mons and Wizards”: um bate-papo – com ingre-
dientes daquelas conversas de antigamente – 
sobre três músicas do álbum. 

“The Wizard” 
 

Um sonho repetido de Hensley inspirou essa ma-
ravilhosa canção, escrita em parceria com Mark 
Clarke. É a história do encontro mágico de um 
homem com um sábio, o mago da montanha, que 
conta fábulas sobre liberdade e felicidade; sem 
pregar revoluções, ideologias ou algo do gênero. 
Afinal, ele é um sábio. A música conduz o ouvinte 
em ritmo semiacústico enquanto o homem vai 
descrevendo as sensações sublimes desse encon-

tro; até que a mensa-
gem de amor e sabedo-
ria do mago é entoada 
em uma explosão de eu-
foria, caracterizada por 
uma mudança harmôni-
ca, pelo pleno despertar 
da guitarra e pelo tim-
bre mais intenso na voz 
de Byron. Quando a mú-
sica retorna ao ritmo se-
miacústico e à harmonia 
original (em dó), o ho-
mem está com a alma 
enlevada. E neste mo-
mento os versos se en-
caixam lindamente à 

melodia, dizendo: 
 

So spoke the wizard / In his mountain home / 
The vision of his wisdom / Means we'll never be alone 
/ And I will dream of my magic night / And a million 
silver stars / That guide me with their light 

 
Pura poesia. Enquanto aprecia os últimos 

acordes, é bem possível que o ouvinte esteja ad-
mirando também os detalhes da fantástica capa 
feita por Roger Dean; e sentindo uma forte von-
tade de voltar ao começo da música. Essa é da-
quelas que ouvimos cinco vezes seguidas, inde-
pendentemente da quantidade de décadas que a 
conheçamos... 

https://www.youtube.com/watch?v=u0iuaxvkXv4
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“Circle of Hands” 
 

Parte do talento de um compositor está na habi-
lidade de fazer construções que levem o ouvinte 
paulatinamente ao clímax. Uma linda melodia 
reduz-se a nada se colocada em uma música mal 
estruturada, repetitiva...; uma harmonia comple-
xa torna-se um massacre para os ouvidos se ser-
ve apenas para o instrumentista mostrar um vir-
tuosismo vazio; e por aí vai. Ken Hensley não co-
metia tais pecados. Ele era um mestre na es-
truturação de canções. E “Circle of Hands” é um 
precioso exemplo desse dom. 

A história na letra foi inspirada em uma 
sessão espírita malconduzida e traz um assunto 
abordado em outras composições: as investidas 
frustradas do mal contra o bem. Não o mal subje-
tivo – representado, por exemplo, por um adver-
sário ideológico – mas o mal como ente objetivo. 
Dentro de um clima adequado a essa temática, 
Hensley construiu a música de maneira irretocá-
vel. Cada detalhe nela é como deveria ser e está on-
de deveria estar, seja a introdução sombria com o 
Hammond, a base lenta e pesada que entra e 
cessa, o órgão como apoio solitário aos versos 
melodiosos das primeiras estrofes, o suave coro 
sob uma voz levemente intensificada na segunda 
estrofe, a encorpada no som a partir da terceira, 
a abertura de espaço para o solo cadenciado de 
Mick Box, que consegue, sem muito barulho, 
produzir uma boa dose de energia... 

 
We must keep them away / Or pretty soon we'll 

pay / And count the cost in sorrow / Sacrifice – the 
future has it's price / And today is only yesterday's 
tomorrow 

 
Quando a terceira estrofe se repete, o ouvin-

te finalmente percebe um detalhe e se pergunta: 
“Como uma música sem refrão – que costuma 
funcionar como momento de apogeu – pode ser 
tão impactante?” Mas ele ainda não (ou)viu na-
da. Ao final, não satisfeito em compor sozinho le-

tra e melodia, Ken Hensley assume guitarra e te-
clado para promover uma verdadeira apoteose 
sonora. Repetindo uma sequência de pouco mais 
de dez notas com as cordas, ele cria um loop alu-
cinante, que vai se tornando ainda mais avassa-
lador com a entrada progressiva do teclado, que 
passa a cuspir acordes com um furor emotivo 
inigualável. Uma das passagens musicais mais 
pujantes já compostas (na minha percepção, 
claro). 

Aqueles que sofrem de Síndrome de Sten-
dhal devem ter cuidado com essa canção. Ela é 
uma construção perfeita, divina... Aproveitando 
a brincadeira, que tal imaginarmos uma possível 
causa para essa suposta doença? (na parte se-
guinte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RE67jQ9H9wI
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“The Spell” 
 

Quatro minutos e meio. É a duração do trecho 
transcendente contido em “The Spell”. Mas va-
mos do começo. Quem conhece o álbum sabe que 
essa música é geminada com a anterior, “Para-
dise”, uma canção acústica delicada e, ao mesmo 
tempo, forte, que tem seu ápice nas três últimas 
estrofes. Entoadas repetidamente, elas trazem 
um belíssimo diálogo melódico entre as vozes de 
Hensley e Byron, que vai se mesclando aos pou-
cos a “The Spell”, cuja letra mostra – mais uma 
vez – a escuridão ameaçando a luz. 

 
It's no good you pretending / There'll be no 

happy ending / I'm alive and darkness is my tool 
 
Neste ponto, “The Spell” para de repente. E 

aí se iniciam os transcendentais quatro minutos 
e meio. Nos primeiros quinze segundos, Hensley, 
em seu piano, prepara terreno para... ele mesmo. 
Sim, para a sua entrada com a guitarra em um 
solo épico de slide de quase dois minutos; a se-
quência mágica de notas – acompanhada por um 
coro celeste e por uma massa sonora arrebata-
dora, incluindo o som do piano – cria uma eufo-
nia grandiosa, abrindo um portal para as estrelas 
e deixando minúsculo tudo ao redor. Existem 
músicas e passagens musicais que são interessan-
tes, bonitas, atraentes, vibrantes... E há as infini-
tamente belas, como essa em questão. E a arte, 
quando está nesse outro nível, pode desencade-
ar, segundo dizem, a tal Síndrome de Stendhal 
em alguns raros seres. Mas por que exatamente? 

A mente humana tem dificuldade para con-
ceber o infinito. Mas tudo se torna ainda mais di-
fícil quando buscamos entender a ideia de que o 
infinito cabe no finito. Filosoficamente, podemos 
tentar compreender essa hipótese refletindo so-
bre as duas possibilidades de destino para um vi-
ajante intramaterial: ou (1) ele vai se deparar 
com uma infinita subdivisão das partículas e se-
guirá eternamente para dentro da matéria, ou (2) 

encontrará uma partícula fundamental (matéria 
ou energia, não importa), que, por ser funda-
mental, deve ser formada (2a) por ela mesma (al-
go impossível, pois nada material pode ser causa 
e consequência ao mesmo tempo) ou (2b) (minha 
visão) por algo extramaterial (e aí invariavel-
mente caímos na infinitude divina). A não ser 
que você seja adepto da teoria 2a, é possível di-
zer que a finitude de um grão de areia contempla 
a infinitude. Pensar nisso profundamente pode 
até causar angústia em mentes mais suscetíveis. 
Também podemos refletir sobre o movimento, se 
ele é (1) discreto ou (2) contínuo (minha visão). 
Sendo discreto, o meu braço, indo de um ponto a 
outro, percorrerá uma quantidade finita de frag-
mentos de movimento, pontos no tamanho de 
uma suposta menor fração de espaço. Seria como 
num filme, com cada frame mostrando meu braço 
um pouco deslocado em relação ao frame ante-
rior. Ou seja, meu braço, para se deslocar de um 
fragmento de movimento a outro, precisaria de-
saparecer de um (deixando de existir) e reapa-
recer no seguinte (voltando a existir). Como nos 
mexemos eternamente (só o zero absoluto para-
ria por completo os nossos átomos), em uma rea-
lidade de movimento discreto estaríamos o tem-
po inteiro “piscando” (aparecendo e desapare-
cendo). Existiríamos só em determinados mo-
mentos; em outros, seríamos nada. Prefiro a 
ideia do movimento contínuo, em que a matéria 
percorre infinitos pontos ao ir de um lugar a 
outro. Assim, podemos dizer que meu braço faz 
um movimento infinito ao percorrer o espaço fi-
nito de alguns centímetros. Mais uma vez, o infi-
nito dentro do finito. Mais uma vez, a possibili-
dade de angústia mental. Matematicamente, não 
há nem o que discutir. Todos sabem que – em te-
se, numericamente falando – qualquer pedaço de 
matéria pode ser dividido para sempre. No papel, 
uma corda pode ser cortada em duas partes 
iguais, depois em quatro, depois em oito; e assim 
por diante, infinitamente. O infinito no finito. 
Musicalmente (ou artisticamente), isso também po-

https://www.youtube.com/watch?v=85pzl2Ip0kQ
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de acontecer. De forma subjetiva, a mente de um 
apreciador da arte pode perceber a infinitude da 
perfeição em uma composição humana, seja ela 
uma pintura, uma música... Diante dessa percep-
ção, como compreender a existência da beleza 
infinita, celestial, em um mero pedaço de tela, 
em uma pequena sucessão de frequências...? Al-
gumas mentes extremamente sensíveis e capazes 
de se deslumbrar com essa questão (é preciso in-
teligência para isso) chegariam a surtar ao se 
aprofundarem nela? Síndrome de Stendhal? 

Feita a reflexão, voltemos à passagem musi-
cal sublime. Após o solo, o piano retorna sozinho. 
Então, guiados pelas teclas de Hensley, surgem 
os demais instrumentos (o baixo melodioso, a 
guitarra sideral...). E a voz de Byron canta com 
sentimento a resposta da luz à escuridão: 

 
But when the night is over / And daytime steals 

your cover / The goodness of the morning sun / Will 
warm away / What you have done / And leave you 
cold 

 
O piano se torna intenso. Os demais seguem 

a atmosfera do líder em uma explosão de ener-
gia. Acompanhada por um coro dramático, a es-
curidão lança seu revide emocionado: 

 
I have no need for moonlight / You're wrong to 

trust in sunlight / For I exist not just in storms / But 
in life itself in so many forms / To leave you cold 

 
O trecho sublime se encerra, mas a música, 

de qualquer forma, segue linda, com a letra tra-
zendo a continuidade do embate entre a luz e a 
escuridão. 

Embora este texto tenha centrado a atenção 
na genialidade de Ken Hensley, é preciso desta-
car os outros músicos de “Demons and Wizards”, 
todos incríveis: os já citados David Byron (vocal) 
e Mick Box (guitarra), Gary Thain (baixo) e Lee 
Kerslake (bateria). Também convém lembrar que 
o Uriah Heep lançou um segundo álbum em 1972: 

“The Magician's Birthday”. É um disco irmão de 
“Demons and Wizards”, contando, inclusive, com 
mais uma bela ilustração de Roger Dean na capa. 
Mas “The Magician's Birthday”, apesar de mara-
vilhoso e de merecer um artigo só dele, não é 
perfeito. Eu vejo falhas no álbum, incluindo a 
presença de uma ou outra “canção mais ou me-
nos”. O próprio Ken Hensley reclamava que não 
deram à banda o tempo necessário para produzir 
esse disco com a qualidade que ele gostaria; a 
gravadora apressou o lançamento, pois queria 
aproveitar o sucesso de “Demons and Wizards”. 
Bem, mas isso é outra história. 

 
Caso o artigo tenha despertado em pelo me-

nos uma pessoa um maior interesse por ouvir 
boa música (de qualquer estilo), e como ativida-
de em si, sua missão foi cumprida. Eu aqui no 
meu canto seguirei sempre dando oportunidades 
para a minha alma se arrepiar. 

 

■   ■   ■ 
  

“Se não fosse físico, acho que seria músico. 
Eu penso em termos de músicas. Vejo minha 

vida em termos de música.” 
                                   Albert Einstein 
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