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Dedicado a todos aqueles que, com seu 
trabalho, deixam o mundo melhor.

Dedicado principalmente àquelas 
pessoas que, neste início de 2020, se 

expõem trabalhando para que muitos 
possam ficar em segurança, em 

confinamento, em seus lares.
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Querido leitor 

O texto Passagem surgiu após terem sido transmitidas 
duas lives com o título Bingo-História-Aula, no Instagram, 
criadas pela escritora e contadora de histórias Vanessa 
Corrêa. Na primeira, um bingo temático foi feito com os 
participantes, tendo como tema aves. No segundo mo-
mento, foi feito um bate-papo com o escritor José Roberto 
Pereira, autor do livro Um ninho coberto de penas (2019), 
lançado pela Páginas Editora, e proposta uma atividade-
-desafio para os espectadores, que consistiu em escrever 
uma estrofe sobre um dos passarinhos entre os que fo-
ram apresentados no bingo da primeira aula. Inspirada 
pelos versos poéticos enviados pelos espectadores parti-
cipantes, nasceu a ideia de unificar alguns deles e trans-
formá-los em um livro infantojuvenil. Outros profissionais 
da cadeia produtiva do livro, com a Páginas Editora, se 
juntaram ao projeto para oferecer gratuitamente mais um 
livro a quem aprecia uma boa leitura.
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Participantes selecionados no projeto Bingo-História-
-Aula:

A - Márcia Muniz Tavares
B - Dayane Tairyne Barbosa Fonseca
C - Lara Ordones de Almeida
D - Vanessa Aparecida Marques Soares Gomes



Prefácio

Querido Diário
Encontrei um livro lindo sobre a “quarentena”, justa-

mente quando precisamos ser fortes... As plantas e os 
pássaros não sabem de nada, por isso continuam livres e 
leves. E, assim como eles, José Roberto Pereira e Vanes-
sa Corrêa nos ensinam um novo jeito de olhar e sentir 
este momento: com amor e coragem! 

Malluh Praxedes 
Escritora / Jornalista
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Passagem  

A vida surpreende. Ora nos embaralha. Ora desata nos-
sos nós. Há momentos em que ela nos aprisiona, mas depois 
também nos liberta. Viver é assim...

Vigésimo primeiro dia do confinamento. Já não há o que fazer 
em casa. Os mesmos cômodos foram percorridos tantas vezes... 
As horas passam, os dias, as noites... A vida que pulsa do lado de 
fora da casa chega através da janela aberta. Vejo pássaros. Timi-
damente, rabisco alguns versos no papel sobre a mesa.

“Não sinta pena!
tudo vale a pena

suas asas vão a qualquer lugar
pode ser dentro ou fora deste lugar” (A)

Desisto. Certo desânimo recai sobre mim. Aproximo-me 
da janela e contemplo a paisagem. Tudo está tão vivo, tão 
livre! E todos nós, humanos, aprisionados, em quarentena. 
Volto à mesa, ao papel. Insisto:

“Deixa eu ir com você, meu rouxinol?
Quero pegar uma carona na vibração de seu sol!” (A)
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Vou até à cozinha, encho um copão d’água. Água acalma. Mata 
a sede d’alma. Do meu lado esquerdo, na bancada, vejo um saco de 
amendoim. Coloco um punhado na panela. Acendo o fogo. Amendoins 
torrados. Grãos escaldantes. Os grãos quase queimam a minha língua. 
Depois de esfregar as cascas entre as mãos, elas adormecem no fundo 
da tigela. Em cima da geladeira, passas. Passas com amendoins. Volto à 
mesa: água, amendoins e passas. Insisto. Rabisco novamente:

“Quando a maritaca pousa... da janela dá pra ver
O menino, pro quintal corre, para seu canto admirar

Em família, zelam pelo ninho
Mas logo a maritaca salta no ar

Para alimento buscar.” (B)
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O dia passa... ou não passa... Essa sensação diferente 
me intriga. Essa sensação de estar fazendo  tudo e ao 
mesmo tempo nada. Nada. O espaço onde ocorre o con-
finamento é sempre o mesmo. O ritmo não é mais acele-
rado. Parece que a vida não é real.  Tudo parece aneste-
siado, robotizado. Ritmo do cotidiano. Pirado. Roubado. 
O ritmo do cotidiano. O ritmo do cotidiano caseiro... É 
lento. Janelas.  “Olhei para o azul do infinito, procurando 
por um milagre... O descobri naquele momento... Vendo 
o céu ilustrado por uma ave.” (C).
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Vigésimo quinto dia da quarentena. Ninguém me es-
cuta, nem mesmo eu. Um choro, um aperto, um soluço. 
Desesperar, nunca! Respirar profunda e lentamente aju-
da a acalmar. Resolvo tomar meu café da manhã na va-
randa.  Olho o flamboyant de flores alaranjadas, berran-
tes, que parecem sorrir pra mim. “Beija-flor beija a flor, 
colhe seu doce néctar e pelo mundo espalha amor” (C). 
Esse flamboyant carrega ninhos, aves, borboletas, vida. 
Mas os morcegos não param nele.

“Na árvore do meu quintal
Vi pousar levemente um tucano

Descobri a beleza da vida
E meu lado mais humano” (C)
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Vigésimo oitavo dia. Sento-me novamente no sofá, lu-
gar onde mais fico ultimamente. De repente, plic. Sinto 
uma picada ou uma bicada na coxa. Dói. É um lápis. O 
lápis de escrever. As pessoas ainda usam o lápis para es-
crever? Lembro-me da escola, dos colegas, das pessoas 
que continuam a trabalhar fora de casa. Oportunamen-
te, outras trabalham em seus lares. Um conforto.
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Sinto saudades de dar um bom dia aos profissionais 
que recolhem o lixo. Penso na rotina dura de quem ainda 
a tem: os caminhoneiros, o pessoal das drogarias, pada-
rias, dos caixas dos supermercados... Entre os poucos tra-
balhadores que ainda se movimentam, está o vai e vem 
dos motoboys. O trânsito, por ora, está livre. Médicos, 
faxineiras, enfermeiras, pedreiros também continuam na 
lida. Os professores estão se reinventando, aprendendo 
para ensinar on-line.  Uma aquarela de solidariedade, de 
bondade, de amor. Uma família formada por conhecidos 
e desconhecidos... O poeta, entre os mortais, sobrevive...

“João e seus passarinhos
Com afeto e aquarelas

Conquistou avós e netinhos
E com seu ninho coberto de penas!”(D)
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Trigésimo dia. O mundo continua em confinamento. 
Estamos a exatos dez  dias de nos igualarmos a Jesus 
Cristo nos seus quarenta dias no deserto. 
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Ficamos, porém, em vantagem em relação a Ele, pois 
temos o que comer.
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Subitamente, os vizinhos começam a gritar, a berrar. 
Corro até o muro que nos divide. Coloco meu ouvido jun-
to à parede. Estão brigando, pai e mãe. Os filhos, dois, 
choram alto. Não vejo a cena, mas visualizo seu horror. 
Pai e mãe estão exaltados. Os filhos pré-adolescentes ten-
tam apaziguar a briga. Tudo parece estar à flor da pele. 
Eles lá, eu de cá, e um muro entre nós.  A tensão cresce, 
junto com os berros. Parece que estão prestes ao contato 
corporal. Um grito ainda infantil explode, seguido de duas 
frases: “Parem! Eu amo vocês.” Silêncio. Só minha respira-
ção polui, ruidosa, o ambiente.
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Para alguns, o longo confinamento pode dificultar a 
convivência, causando atritos, brigas, e revelar segre-
dos, potencializar defeitos ou qualidades ou, ainda, am-
pliar amor. Cada um sairá dele com uma bagagem... A 
leitura de um bom livro poderá apontar um caminho... 
A arte pode nos salvar até em meio a esta guerra contra 
o inimigo invisível.  A gente pode combinar de escrever, 
como na literatura, os dias felizes daqui pra frente...

“Já voou o passarinho
Filhotinho que cresceu

Não entristeça, coração!
É sinal de que naquele ninho

Houve afeto, amor e atenção” (D)
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Os escritores
José Roberto Pereira é natural de Jaguara de Minas, distrito de 

Onça de Pitangui, MG. Mora em Pará de Minas, município que lhe con-
cedeu Cidadania Honorária. É licenciado em Letras pela Faculdade de 
Pará de Minas, professor, diretor teatral, ator, dramaturgo e escritor. 
É colunista do Jornal Diário de Pará de Minas e do site JC Notícias. 
Realiza trabalhos no teatro, na tevê e no cinema. É membro da Aca-
demia de Letras de Pará de Minas.  Livros publicados: As Aventuras da 
Formiguinha Tonhonhõe (Mazza Edições – 2006); A Joaninha e a Mar-
garida (Mosaico Negócios Editoriais  – 2008); O Craque/ck (Penninha 
Edições – 2014); O som das Minas: nas anotações da Malluh (Mosaico 
Produção Editorial  – 2016); Um ninho coberto de penas (Páginas Edi-
tora – 2019); e O Servo Fiel: a fascinante biografia de Libério Rodrigues 
Moreira – o Padre Libério  (Mosaico Produção Editorial – 2019). 

Vanessa Corrêa. Gosto de viver. Sou uma pessoa alegre. Os meus 
ofícios: contadora de histórias, escritora, professora, psicopedagoga e 
mestre em Educação Tecnológica. As minhas artes: Memórias da Bilô 
(Páginas Editora – 2019); Antologia Poética 32 (Grupo Editorial Cara-
vana  – 2019); Antologia Poética - Elas, a alma, a cura (Páginas Editora  
–  2019); Bilô desembolô (Páginas Editora  – 2017); e Histórias para 
contar e encantar (Coletânea Independente  – 2017). 
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O ilustrador
Beto Moreira é jornalista e artista plástico autoditada. É natural 

de Belo Horizonte. Nos anos de 1990, frequentou aulas de pintura e 
desenho no atelier do consagrado Fernando Fiúza. Desde sua primei-
ra exposição individual, em 2008, Beto Moreira vem conferindo uma 
marca peculiar em seu trabalho, que, rompendo fronteiras temporais, 
encontra fortes raízes na história e na memória de Minas Gerais. O ar-
tista trabalha com diferentes técnicas e suportes que revelam a força 
de sua criatividade e vocação pictórica de arte.
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