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O primeiro romance de Kaio Cezar 
de Lemos evoca o magnífico da 

cultura e folclore brasileiro com a 
vulnerabilidade dos sentimentos 

humanos e de nossas lutas internas

SINOPSE

O garoto Henrique, recém-chegado em uma cidade fic-

tícia chamada Novo Paraíso, cuja mãe está sofrendo por 

depressão em razão do luto, busca, a todo custo, uma 

forma de ajudá-la a resgatar a felicidade perdida. À me-

dida que se esforça nesse objetivo ele também é traga-

do pela força da sua própria imaginação e percorre por 

um fantástico enredo recheado de figuras cativantes do 

folclore brasileiro, com diálogos que lhe proporcionarão 

momentos inesquecíveis.

Uma fascinante história que vai fisgar o leitor pela sen-

sibilidade e pelo tom bem-humorado em que a narrati-

va é conduzida. Trata-se de uma viagem onírica de volta 

àquela época de imaginação e infância que, talvez, te-

nhamos deixado adormecida dentro de nós.
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ORELHA

Em sua narrativa sensível e criativa, Kaio 

Cezar Lemos, evoca o magnífico da cultura 

e folclore brasileiro com a vulnerabilidade 

dos sentimentos humanos e de nossas lu-

tas internas. A literatura possui o poder de 

transportar-nos, tal como um sonho guiado 

por um pássaro, para lugares nunca antes 

imaginados. E é na vivência das metáforas 

e alternativas oníricas do nosso mundo que 

encontraremos as ferramentas e sabedo-

rias necessárias para superar os horrores da 

vida comum e escapar dos círculos do nos-

so inferno cotidiano. Guiado por Quaraçá, e 

na companhia do garoto Henrique, o leitor 

viajará em um tempo que não há medida, 

tal como a lua que passa e muda de fases. 

Encontrará personagens que se travestem 

do mágico e do lúdico para amadurecer a 

conduta de um pequeno menino que en-

frenta mudanças, perdas e lutos. E quando 

o sonho acaba, a névoa cessa e os pássaros 

se vão, sobra apenas as lágrimas, o mundo 

laranja, a dura realidade do amadurecer e 

deixar de ser criança.

Jeferson Barbosa

Escritor e Editor
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Autor

KAIO CEZAR DE LEMOS

Atualmente o autor reside na pequena cidade de Fraiburgo, interior de Santa Catari-

na. Nasceu em 1990, formado em Direito, exerce a profissão de advogado desde de 

2013. Decidiu escrever para dar vazão ao represamento de toda a criatividade que 

mantinha dentro de si em decorrência de sua trajetória na condição de leitor. Acredi-

ta que nem todas as histórias tenham sido contadas, e precisa dar voz aos persona-

gens silenciados ao longo dos anos pela sociedade brasileira, redirecionando os olhos 

dos leitores aos espaços sombrios e esquecidos. A escrita lhe surge para aplacar a 

inquietação e o incômodo. Tem por objetivo revelar e descrever a absurdidade em ce-

nas do cotidiano e descobrir a magia nos acontecimentos banais. Por fim, concorda 

com Kafka quando este diz que tudo o que não é literatura o aborrece.
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