
Nesta jornada entre dois mundos – o “nosso” e o Mundo 
Sólido –, o protagonista Douglas vive aventuras incríveis, 
a fim de cumprir uma missão. Ele se depara com aranhas 
gigantes, animais que falam, piratas, uma sereia, um anão 
minerador, um tapete voador, um palácio dourado...

O romance é pontuado por diálogos que debatem con-
ceitos e preconceitos sobre o jeito humano de viver, a 
guerra, a relação com os animais e o respeito à vida em 
suas diferentes formas.

Dois narradores constroem uma jornada riquíssima em 
imagens, quase como um filme.
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Convite a leitura

Este livro convida seus leitores para uma jornada entre dois 
mundos, mas oferece muito mais, dependendo da disponibi-
lidade de seu leitor-viajante. Podem ser vários mundos e infi-
nitas jornadas para muitos descobrimentos.

No início, um narrador muito experiente apresenta Dou-
glas ao leitor. Trata-se de um menino “tão diferente dos ou-
tros meninos” e que ninguém “o tirava de debaixo d’água”, 
conforme o descreve sua tia Constância Catarina. Em pouco 
tempo, Douglas e o leitor são surpreendidos com a chegada 
da dona da história, moça de olhos claros que, sem cerimônia, 
toma as rédeas da narrativa prometendo ao menino e ao leitor 

“coisas novas, estranhas e misteriosas”, como costuma ocorrer 
com os heróis em suas jornadas rumo ao desconhecido e a 
grandes aventuras. 

Navegando por mundos insólitos onde habitam fantásti-
cas personagens, o herói desta obra tem uma grande missão: 
encontrar seu tio e entregar-lhe um objeto. Parece fácil? Mas 
não se trata de um simples objeto, esse é um objeto mágico 
que os heróis, sempre dispostos a desbravar caminhos, de-
vem ter por perto para que sua missão seja bem-sucedida.

Em cada mundo descoberto, em cada um dos seres for-
midáveis encontrados pelo caminho, Douglas é colocado em 
novo desafio e, desse modo, novas situações surgem para que 
o menino seja capaz de superar e adquirir a força necessária 
para cumprir a missão a ele destinada. E, muitas vezes, essa 
missão precisa ser adiada e, em outras, quase se perde em 
meio a grandiosas descobertas.
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Desses dois mundos nos quais a trama se desenvolve po-
dem surgir outros, trazidos pelo diálogo com textos da tra-
dição cultural, assim como ressurgem personagens do início 
do livro. Personagens que, com novas possibilidades de olhar 
conquistadas por Douglas, apresentam-se de outra maneira, 
levando-o a (re)conhecer vários dos habitantes do pequeno 
mundo que deixara para trás, quando recebeu um recado: 

“Busque, Douglas, e você encontrará”.
Mas, um dia, os heróis voltam...
Será que o pequeno mundo de Douglas teria mudado du-

rante a sua jornada? Será que Douglas teria mudado, amadurecido? 
Talvez as coisas não mudem em viagens longas, os via-

jantes é que mudam e passam a entender o mundo de maneira 
diversa daquela a que estavam acostumados. As pessoas não 
fazem as jornadas, as jornadas fazem as pessoas e as enrique-
cem com as experiências oferecidas por pessoas diversas em 
lugares outros.

Vale a pena acompanhar Douglas nessa jornada, conhecer 
novos mundos e seres inigualáveis. Essa jornada não será so-
mente do herói, entre dois mundos, talvez seja de nós, leitores... 
para dentro de nós mesmos, o universo mais fantástico de todos!

José Nicolau Gregorin Filho

Docente da Área de Literatura Infantil e Juvenil do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH/USP.
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reluz é prata

5. a sereia  
e o tesouro

6. o desejo 
libertado

7. feito  
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1primeiro 
encontro

Um mar de águas, guardado nas comportas 
das nuvens, rebentou-se e desabou tem-

pestade de fazer tremer até o mais valente marujo, no dia 
em que aconteceu o primeiro encontro. Que novidade há 
nisso? Naquela cidade minúscula, chuvas e borrascas eram 
comuns. Fervendo de febre, por conta da garganta inflamada, 
Douglas mal conseguia falar, o que tornava suas frases, habi-
tualmente curtas, verdadeiras mensagens telegráficas (ainda 
que cada uma delas soasse como que tirada de um livro). A 
limitação, porém, não parecia incomodá-lo. Homens do mar, 
feito eu, não navegam sem bússola. E Douglas, caso adotasse 
por bússola o olhar ou o falar, escolheria o primeiro. Seus 
olhos, límpidas gotas azuis de um oceano sem fim, ocultos 
sob pálpebras semicerradas, refletiam ingenuidade rara de se 
encontrar. Seu esforço para enfrentar a doença era evidente. 
Mesmo breves, doenças são sempre fardos mais pesados para 
as crianças do que para os adultos. 
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Sem espanto, observava o estranho sentado à beira da 
cama. A bem da verdade nada espantava Douglas, tampouco o 
tirava de “debaixo d’água”, termo genérico que sua tia usava 
para rotular o universo particular do sobrinho. Segundo essa 
senhora, o menino era tão diferente dos outros meninos que 
se tinha a impressão de que ele pertencia a outro elemento 
– ou outro mundo, a escolha é do leitor. A febre embaralha-
va-lhe os sentidos, fazendo Douglas imaginar que não estava 
exatamente diante de uma pessoa, e, sim, de uma miragem. 
O visitante parecia mesmo saído de um sonho. Alto e esguio 
feito um mastro, o cabelo grisalho em completo desalinho 
exibia, aqui e ali, pedaços de algas entre os fios espetados, 
por mais estranho que isso possa parecer. O rosto maduro, 
bem talhado, lembrava o de heróis sobre cavalos empinados, 
desses que se veem em estátuas. Ou de um capitão, respeitado 
até por piratas.

Nada no visitante se encaixava em rótulos ou etiquetas. 
O estranho bem que se esforçava, mas um sorriso indomável 
forjava duas covinhas marotas nos cantos da boca, arruinando o 
projeto de passar a imagem do que ele não era, nem jamais viria a 
ser: um respeitável senhor de meia-idade. Feito tripulação amo-
tinada, seus modos recusavam-se ao comando do adulto. Nem 
sequer parar quieto o visitante conseguia. Dedos dançarinos 
tamborilavam o colchão, enquanto a cabeça meneava ao com-
passo de música que só ele parecia ouvir. Apesar dos inúmeros 
detalhes curiosos, o que mais chamava a atenção de Douglas, 
na interessante figura, eram os olhos. Idênticos aos do menino, 
repetiam-se no formato, cor e foco de interesse. Um conhece-
dor desse ramo da ciência – se é que se pode chamar a “arte de 
olhar” de ciência – afirmaria, sem medo de errar, que homem e 
menino dominavam os mistérios de tal arte. Com a experiência 
acumulada ao longo da vida (curta ou longa, não importa: certas 
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coisas não se medem pelo tempo), Douglas e o estranho sabiam 
tudo o que há para se saber sobre a comunicação por meio de 
piscadelas, miradas, olhares enviesados e demais sinais daquele 
código único. Mas isso não era tudo. Entre outros talentos, sabe 
Deus quantos, ambos conseguiam olhar para dentro e para fora 
ao mesmo tempo. Ser capaz de tal proeza, saibam, é a marca 
inequívoca daqueles que navegam livremente além, muito além 
dos portais da imaginação, inacessíveis à maioria dos mortais. 
Indiferentes ao constrangedor silêncio que pesava no ambiente, 
os dois, em rápida troca de olhares, “conversaram” animada-
mente em fórmula indecifrável aos não iniciados. Pelas barbas 
do camarão, e que conversa animada: muito mais do que as que 
precisam de palavras! 

Lá do jeito deles, tocaram vários assuntos, entendendo-se 
às mil maravilhas. Só não se puseram mais à vontade porque, 
desde o início da visita, um feroz cão de guarda não arredou 
pé do quarto. Mesmo sem entender direito o que se passava 
debaixo de seu nariz, ao farejar perigo, avançou. Por “perigo”, 
leia-se a abordagem de certos temas que, conforme o parecer 
da sentinela, não convinha o garoto destrinchar. Ignorando as 
regras da boa educação, entre o doente e a visita, interpôs-se 
a tutora do menino, o referido cão de guarda, tia Constância 
Catarina. Por mais que vociferasse e balançasse os braços feito 
estropiada bandeira de navio agitada pelos ventos, Douglas 
não ouviu uma palavra do que ela disse: mistérios da eleição 
do foco dos sentidos. Do estranho, ao contrário, até as “en-
trelinhas” de um piscar de olhos não lhe escapou. Para sua 
felicidade, Douglas depois veio a descobrir que o homem não 
era estranho coisa nenhuma, e, sim, um parente de que nunca 
ouvira falar – tio Serafim, irmão de sua falecida mãe e da tia 
Constância Catarina. Habituado aos constantes faniquitos da 
velha tutora (velha desde sempre, aliás. Conta-se que suas ru-
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gas e cabelos brancos remontam aos tempos de bebê!), o me-
nino sinalizou ao tio que se retirasse, antes de o “vulcão entrar 
em erupção”. Tão logo captou a mensagem, o visitante pôs-se 
de pé. Cumprimentou a dona da casa formalmente e, da porta 
do quarto, mirou os olhos do sobrinho uma última vez, inun-
dando-os de recados. Selou a conversa com frase enigmática, a 
única construída com palavras:

– Busque, Douglas, e você encontrará.
Tudo se passou na velocidade da passagem de um co-

meta. Mas, daquele dia em diante, Douglas soube que havia, 
no mundo, alguém com quem partilhar segredos, sem os so-
bressaltos da reprovação. E amou, com profunda saudade, o 
tio quase inexistente. Como era possível haver dois irmãos 
tão diferentes entre si? Tia Constância Catarina, com quem 
Douglas fora morar depois de perder os pais, apesar da suges-
tão do nome, de constante não tinha vestígio. Com mais altos 
e baixos do que sequência de ondas em mar tempestuoso, 
a pobre senhora sofria de hipocondria crônica, taquicardia 
noturna, alergia episódica, sem contar as manias. Como se 
não bastasse, uma dezena de frenéticas miniaturas pinschers, 
bichos de estimação pouco indicados a pessoa tão instável, 
atiçava os ânimos com latidos agudos e intermináveis. Em 
qualquer outra casa, tal combinação causaria incêndio, não 
fosse aquela família tão peculiar.

Por falar em incêndio, era assim que quase sempre termi-
navam as incursões de tia Constância Catarina à cozinha. Junte, 
em uma mesma receita, nervos à flor da pele, latidos alucinados, 
manias malucas, avental vermelho (perfeito para inflamar tou-
ros ou tias histéricas)... E, voilà, adeus pontos de cozimento! Os 
bombeiros, habituados ao alarme insistente da casa que mais 
trabalho lhes dava, felizmente chegavam a tempo de evitar que 
panelas em brasa e comidas esturricadas queimassem o resto da 
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casa. Mesmo sabendo, de antemão, as sinistras consequências 
do projeto de tornar-se cozinheira tão boa quanto a mãe, autora 
de pratos inigualáveis, tia Constância Catarina não abria mão 
do antigo sonho. Era mais uma obsessão, na verdade, já que 
seu talento culinário era zero.

A palavra “criança” encabeçava a lista de inimigos 
de seu delicado estado de saúde. E Douglas, por conta de 
um evento particular, a atemorizava ainda mais que outras 
crianças. Quando adoeceu o avô (que Douglas não chegou 
a conhecer, pai da mãe que ele perdera em tenra idade, do 
amado tio Serafim Zofar e, claro, da tia com quem morava), 
Constância Catarina experimentou uma espécie de calma-
ria, fruto de profundo abatimento. Esse pai maravilhoso, de 
quem os filhos mais novos herdaram o temperamento alegre 
e expansivo – e que com o mesmo espírito se relacionavam –, 
da austera primogênita recebia tratamento que beirava a 
reverência. Foi, portanto, um golpe duríssimo saber que o 
venerado patriarca se preparava para a “viagem definitiva”, 
como ele mesmo costumava chamar a morte que o levou em 
questão de semanas.

Durante o período de luto, em uma tarde em que se per-
dia na melancólica contemplação do pôr do sol, hora da sau-
dade do lar que dá em homens do mar há muito embarcados, 
tia Constância Catarina não percebeu a entrada do sobrinho 
no cômodo. Douglas era, então, pequeno demais para enten-
der a complexidade de sentimentos que a perda de um ente 
querido representa. Porém, sendo órfão, sabia que saudade 
dói feito espinho cravado, sem que se ache a ponta que per-
mita arrancá-lo. Penalizado com o estado da tia, aproximou-se 
e, fazendo carinho no coque que lembrava longa e escura 
serpente embolada, comentou:

– É mesmo triste perder alguém que se ama, não é, titia? –  
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E fixando os belos olhos azuis no horizonte, completou: – Ainda 
bem que o sol, que hoje se põe, amanhã tornará a nascer. Ouça 
como cantam as cigarras! Sinal de que teremos um dia quente 
e bonito.

Assombrada com o fato de um reles fedelho perceber o 
que se passava em sua alma, a senhora decidiu trancar-se a 
sete chaves. Desse dia em diante, relacionava-se com Douglas 
apenas quando estritamente necessário, dentro do rígido li-
mite das obrigações de tutora.

Com o distanciamento da tia, Douglas isolou-se ainda 
mais em seu mundo particular, feito náufrago em ilha cercada 
de indiferença. Sim, porque tio w.a., esposo de Constância 
Catarina, como norma, dedicava a qualquer criatura do reino 
animal, vegetal ou mineral um nível de atenção abaixo do 
mínimo. A única que gozava de certa benevolência, por parte 
do sisudo senhor, era a obesa gata parda. Como se não bas-
tasse tanta maluquice junta, no mesmo espaço conviviam cães 
e gatos! E a que se devia tamanha benevolência se, no lugar 
do coração, tio w.a. tinha não uma pedra, como se costuma 
dizer, mas um caroço? É que o gato, par da gata, havia comido 
sua língua! Ainda que cruel, o ato extremo tinha uma justifi-
cativa. A pobre felina copiava, por assim dizer, a compulsão 
pelo “falatório” da dona da casa e suas mascotes. E como fala 
felina resume-se a miados, tome de miar o dia inteiro! Quando 
a paciência de Leo, o gato, chegou ao limite, ele cortou o mal 
pela raiz, arrancando a língua da companheira. Ao dar um 
basta a seu suplício, de certo modo Leo beneficiou tio w.a. e 
a própria gata. Finalmente, o dono da casa arranjara um bicho 
de estimação a seu gosto: uma mascote muda, perfeita para 
quem que não quer assunto com nada, nem ninguém.

Mas assim como não se detém a queda de uma âncora, 
rumo ao fundo, tampouco era impossível privar Douglas de 
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