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Um dia um menino me perguntou:
 
— Qual o meu valor para as pessoas deste mundo?

Pensei comigo... que pergunta difícil de respon-
der... Ainda continuei pensativa por dias. Foi então 
que sonhei com a seguinte frase: Inventado todo mun-
do é, mas se reinventar, isso sim é obra de arte! Desse 
pensamento, surgiu um jeito de conversar com esse 
menino, cujo nome em si já é uma resposta.

A você Heitor, dedico este livro que conta a histó-
ria do menino que se reinventou.
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Mimoso...

 À procura do menino que há tempos ouvi falar, en-
contrei essa história que começou lá na linha do horizonte 

da planície pantaneira, em um lugar chamado Sesma-
ria do Morro Redondo, conhecido como Mimoso, no 
Estado de Mato Grosso, Centro-Oeste brasileiro, em 
5 de maio de 1865.

  Pelas mãos de um menino bugre, come-
ço pisando no chão úmido, encharcado das 
águas que correm para o Pantanal em época 
de cheia. Ao longe, avisto algumas cabeças de 
gado e pequenos vaqueiros que, observados 
pelas lavadeiras, saem saltitando na direção 
do rio Cuiabá, dando cambalhotas no ar ao 

cair na água, como se quisessem imi-
tar Aquiríio, pequeno pássaro que 

voa para o alto como uma seta 
e depois se deixa cair, asso-

viando aquirí-i-i-i-i-i-o.


