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DEDICATÓRIA

Para  meus netos, Gabriela, 
Lucas e Marina.
Que esta  história os incentivem  
a lutar por um mundo melhor!  

Vinícius com Gabriela, Lucas, Juliana e Marina.  



PREFÁCIO

Conheci Marcio Biasoli por meio de meu pai, médico patologista clínico, que atuou na atividade de análises clínicas. 
Marcio Biasoli é um cientista e ajudou a comunidade laboratorial brasileira a oferecer exames laboratoriais precisos, 
organizando o 1º programa de controle de qualidade brasileiro, iniciativa pioneira desenvolvida com a Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, e que perdura até os dias atuais.

Ao longo de nossa convivência, pude verificar que, junto com sua esposa, Marcio teve êxito na educação de seus filhos, 
todos formados e com destaque nas respectivas áreas de atuação profissional. Temos muitas identificações: somos 
pessoas reservadas, gostamos de estar em família e somos apaixonados pela missão de transmitir nossos valores 
morais aos nossos filhos e netos.

Para minha surpresa, depois de conseguir marcar sua trajetória vitoriosa e conquistar  reconhecimento profissional, 
ao longo dos últimos anos, Marcio passou a se dedicar ao futuro, estimulado pelo nascimento de seus netos e com 
desejo de transmitir a eles seus valores humanos e culturais mais caros. É o cientista usando sua criatividade e 
disseminando todo o seu amor.

Agora, na série “Os Novos Amiguinhos”,  Marcio carinhosamente incluiu nosso 1º netinho, o querido David, em sua 
história “A lenda do Beija-flor e da Estrela Nova”. Curiosamente, nossas famílias viveram expectativas e emoções 
semelhantes com o nascimento de novos membros, num mesmo período. Na lenda,  David, que nos foi presenteado 
por Roberta e Daniel, assume o papel de uma Estrela Nova que viajará o mundo junto de sua amiguinha Marina, a mais 
nova netinha dos Biasoli, presenteada por Vinicius e Juliana, no papel de Beija-Flor. A Estrela Nova terá a função de 
iluminar os voos noturnos do Beija-flor para ajudá-lo a semear plantas e povoar terras desertas destruídas pelo 
homem.  Fazemos votos que nossos pequenos consigam exercer tarefas nobres ao longo de suas trajetórias e auxiliem 
nas transformações tão necessárias ao mundo contemporâneo.

E que essa amizade, que começa no mundo da imaginação e muito nos emociona, cresça e se perpetue, fortalecendo 
os laços que já unem nossas famílias no mundo real.

Wilson Shcolnik.
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Na reunião anual da família Bia-çá, em 

Pedregulho (SP), a avó dos netos Luçá 

e Tiçá, a querida Vó-dir, contou que 

estava intrigada com seu sonho.

 Nele aparecia sempre um beija-

flor ametista, às vezes contente, em 

outros momentos, triste e que, de 

repente, deixava de ser um pássaro e se 

transformava numa belíssima menina.
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Ela pediu aos presentes que a ajudassem a 

decifrá-lo, pois o seu livro de interpretação 

dos sonhos não resolvera. Foi quando a Ci-

çá, tia das crianças, num lamento do fundo 

da alma, disse:

 - A ganância humana está acabando

 com as matas, o cerrado, os mangues, as 

nascentes, rios, riachos e oceanos.

 Deve ser por esse motivo que o beija-

flor fica triste.
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O indiozinho Luçá, muito compenetrado, deu sua interpretação:

 - Estão plantando milho, soja e cana-de-açúcar em grandes extensões, uma

monocultura maciça. Logo, o beija-flor não consegue espalhar vida.
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A indiazinha Tiçá, a neta primogênita, 

lembrou:

 - Estão destruindo milhares de

 espécies de animais, insetos, peixes, 

árvores, vírus, bactérias e fungos que 

convivem em harmonia mútua.

 O beija-flor fica alegre quando, 

no sonho, se transforma numa 

menina, pois os dois representam a 

continuidade da vida.
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A professora Marci-çá lembrou da 

destruição das riquezas da nossa flora e 

fauna para criar bovinos, suínos e 

frangos em escala desastrosa, visando 

apenas o lucro voraz para poucos.
 - O beija-flor sabe que o equilíbrio
da natureza é a biodiversidade, 
afirmou a professora. 
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Foi quando o indiozinho Gegê 

afirmou:

 - Estão empurrando o homem

 para a periferia das cidades, sem 

qualidade de vida, de trabalho e de 

lazer, resultando em fome, seca, 

violência e doença. Não consigo mais 

surfar, as águas estão poluídas.
 O beija-flor sintetiza a vida em 
harmonia.
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Nesse momento, Luçá pressentiu que 

precisava conversar com seu velho 

amigo Pitangus. Esfregou suas mãos 

no coraçãozinho petrificado, que 

carrega pendurado em seu pescoço, e 

ele apareceu prontamente.

 - Luçá, o que o aflige? - perguntou

Pitangus.

 - Me ajude a esclarecer o sonho de

minha Vó-Dir?
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Pitangus, em sua sabedoria milenar, 

sentenciou:

 - Vou ajudá-lo, porém com

 outros sonhos: o nascer de uma 

menina e de um guri que juntos …

Nesse momento, ele interrompeu 

brevemente a fala, como se tivesse 

pensando, e continuou:

 - Luçá, o seu paí, paí Vini-çá,

deverá dar muitos beijos - como faz o 

beija-flor - na tia Jú e ela deverá 

retribuir com abraços, tudo com amor 

e carinho - abraços como o bater de asas 

do beija-flor.
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Algum tempo depois um dos sonhos 

do Pitangus se realizou.

 A tia das crianças Ire-çá, que é a 

médica da tribo, exclamou:

 - Que nascimento tranquilo!

Já está no colo da tia Jú, que agora passa 

a ser a mãí-mãí Jú-ná da sua filhinha 

muito linda, a Mari-ná.

 Neste instante, um beija-flor 

ametista sobrevoou toda a aldeia, 

pairando no ar em cima da oca e lá ficou 

até o amanhecer.



Coube então a indiazinha Tiçá, a irmã 

primogênita, reunir os sonhos e 

opiniões em torno desta criança e do 

beija-flor ametista numa lenda:

 - Quando acordada é uma linda

 menina e ao dormir se transforma num 

belíssimo beija-flor ametista, que, 

batendo suas asas, vai voando, 

semeando plantas com seu biquinho, 

espalhando pólen e néctar, povoando 

terras nuas e desertas que o homem 

destruiu.
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Luçá, lembrando das palavras 

proféticas do Pitangus, explicou: 

 - Essa narrativa é apenas uma

 parte de uma lenda contada pelos 

nossos anciões. A outra, fala de um guri 

e de uma estrela que em breve vão …

 Subitamente Luçá emudeceu 

abalado por uma luz fortíssima de uma 

estrela.
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Naquela mesma noite, todos da tribo 

Taba-çá ficaram sabendo pela Pitan-net 

que bem perto de onde nasceu Mari-ná, 

nasceu um menino, o David.

Nota: O historiador paraguaio, Moisés 

Bertoni, afirmou que os índios 

Guaranis, que habitavam onde é hoje o 

Brasil, Uruguai, Paraguai, norte da 

Argentina e leste da Bolívia, tinham

ancestralmente uma língua, o Guarani, 

que era basicamente semelhante à 

hebraica.
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Tempos depois…

 A noite caía e a

 menininha Mari-ná começou 

a sentir o corpo levíssimo.  

Era a transformação num

beija-flor, que partiu voando 

e espalhando perfume. 

 Parecia triste! Pairava 

vez por outra no ar sem

 distribuir beijos.
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Quando, de repente o beija-flor ouviu 

um sussurro com palavras suaves, 

como as de um vento ancestral, e viu 

um feixe de luz iluminando tudo em 

sua volta. Surgiu uma estrela toda 

cintilante. 

 - Não se assuste! Não lhe farei

 mal! Este clarão é meu, este é o meu 

modo de ser. Eu me chamo Estrela 

Nova.
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A Estrela Nova, toda radiante, 

completou:

 - Por que você, beija-flor de rara

 beleza e cores lindíssimas, está triste?

 - Tenho um dom maravilhoso!

 Durante o dia sou uma menina

chamada Mari-ná e à noite me

transformo num beija-flor e me

chamam de  “ Beijoquinha”.

Mas não consigo polinizar as plantas, 

porque não enxergo no interior escuro 

das matas e eu só saio à noite.
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A Estrela Nova respondeu:

 - Não fique assim toda jururu!

Também tenho um dom: de dia, sou um 

menino e me chamo David. À noite me 

transformo na Estrela Nova e também 

sinto que não estou sendo muito útil.
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A Estrela Nova propôs:

 -  Faremos, então, um trabalho

 juntos: eu vou iluminando o seu 

caminho e você, Beijoquinha, vai 

semeando vida, polinizando as flores e 

me ensinando os segredos do cuidar 

das plantas.

 A Beijoquinha completou:

 -  Ajudaremos nosso planeta

 enquanto brincamos e passeamos. E 

você, Estrela Nova, irá me mostrar os 

segredos do universo.
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A Beijoquinha, Mari-ná, disse então:

 - Nossa primeira missão será

 visitar as plantas e jardins da Vó-

Dir, Vó Silvia, da mãí-mãí Jú-ná e as 

matas da fazenda da tia Ci-çá.

 A Estrela Nova, David,

 completou:

 - Visitaremos as plantas da 

Vó Binha e da mamãe Bitoca.
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A Beijoquinha e a Estrela Nova 

combinaram de realizar um grande 

sonho:

 - Vamos percorrer o mundo, que

 é fascinante, e temos muito que fazer 

pelo meio ambiente.

 - No início, iremos aos jardins e

 desertos de Israel, Síria e Polônia, terra 

de meus ancestrais - destacou a Estrela 

Nova. 

Prometo levar você, Beijoquinha, para 

conhecer os mais belos lugares do 

mundo.

POLÔNIA

ISRAEL

SÍRIA
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A Beijoquinha pediu:

 - Quero conhecer também os jardins

de Portugal, Itália, Aquiraz (Ceará), terra 

de meus antepassados, polinizando as 

flores.
 Vamos levar conosco meus 
irmãos, Tiçá e Luçá. 



Para as crianças que quiserem a visita do 

beija-flor Beijoquinha e da Estrela Nova, 

basta somente nos convidar, que iremos 

à noite beijar, polinizar e iluminar suas 

plantinhas nas janelas e jardins de suas 

casas.

 Desta lenda se tira uma lição de 

moral histórica “fantasística”, com 

narrativa alegórica, expressão de ideias 

abstratas por meio de seres vivos, objetos 

materiais e imagens plásticas.

 Esta é mais uma lenda da família 

Bia-çá, dedicada a todas as crianças que 

amam a natureza.

 Foi inspirada e escrita quando a 

Mari-ná completou 2 meses e o David 

um pouco menos.
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Para David, a Estrela Nova

Filha Bitoca, conosco o que fizeste?
Somos agora o que nunca fomos
Desde que David nos deste,
Seduzidos por ele, felizes cantamos.

Ao luar, à lagoa, à brisa, ao léu...
Vó Binha e vô Binho da janela
Vagam a procurar no céu 
Na luz cintilante da nova estrela. 

Quando trocamos olhares e carícias 
Seu calor reacende e seu cheiro inebria. 
O êxtase da alma é sua essência,
Que sintetiza a existência dessa criança.

Os avós, rejuvenescidos, estão ao luar
Se alegrando no banhado clarão lagunar 
Quão felizes a contemplar a nova vida, 
soluçam,
Igualmente crianças, que pulam e se 
abraçam.

A Concepção

Tia-Ju, arquiteta generante,
Inspira, espira e sonha ao planear,
Não somente intervalos e espaços combinados,
Mas a conceber neles uma vida cintilante
De femininos traços suaves, lindos e delicados.

Vini-çá engenheiro racional de sínteses 
idealistas 
Com os números e sucedidos projetos realistas,
Engendrou um novo ser – Mari-ná,
Obra dupla tão lindamente cantada
E bela, por todos efusivamente laureada.

O paí, paí Vini-çá

Como não é de primeira viagem
Pois muito vivenciou, sabe e opina mas na 
camaradagem,
Os conhecidos concordam, ser pai e mãe é o seu 
forte,
Tiçá e Luçá seus filhos lembram, que grande 
sorte,
Os íntimos sabem que sua linguagem
Não é de confronto, é sabedoria e mensagem.
E as três irmãs dizem, será do mano,
Com certeza, o troféu mãe do ano. 25
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Sonhos, devaneios e sussurros 
da alma de um avô

Os netos Gabriela e Lucas estão – orgulhosos
No desenvolver da irmã Marina e também – 
esperançosos.

Na pele macia com difusão de – sentimentos
Escutaram e sentiram seus – batimentos.

Ao tocarem na barriguinha com – satisfação
Sentem carícias e estímulos em – profusão.

Ao se fantasiarem o seu ser na – leveza
Imaginam e sentem o amar com – grandeza.

Quando da primeira foto ao nascer o – gozo
No colo gostoso e seguro será sempre – 
prazeroso.

Se o beijo doce na testinha – compartilham
Logo ao pegar na mãozinha – compactuam.

O prazer de cantar cantigas de amor no – 
ouvidinho
E de cafunés no suado – pezinho.

Pulam, dão piruetas, correm com – interação 
E ao caminhar são vigilantes na – reflexão.

Os ciúmes devem ser – banidos 
Para brotar em suas almas, todos – unidos.

A construção da amizade será – regada
Ponto a ponto de desapegos sem – nada.

Mas com doações
Em seus corações.



Babinha 

Beicinho 

Caretinha 

Bocejinho Chupetinha 

Brinquinho Fitinha 
Gordinha 

Colinho 

irm
ãzinha 

Chorinho 

Lindinha 
Lindoquinha Irmãozinho 

Leitinho 

Mechinha 

Narizinho 

Mãinha Mãozinha 

Orelhinha 

Papinha 

Tiozinho 

Tiazinha

Toalhinha

Trancinha

Vozinha

Barriguinha 
Cabelinho 

chiquinha 

Franjinha 

Maí, maí Ju-ná

Coloca sua cria Mari-ná num destaque
Quer mostrar, mas a esconde de araque
Como numa reação pensa, é minha
Para ser contemplada agorinha
Tem que expor asinha (depressa)
Fotos, mais fotos…
Muito mais fotos e fotinhas…
São os prazeres do inho e da inha.

Os avós maternos da Mari-ná

Vó Silvia confessa:
- Sou avó primária, não tenho pressa
Sei da minha autoridade
E como rainha mãe transbordo afinidade.
Como ela usou dados analógicos em sua 
vivência
E os de sua filha são digitais em excelência
Foi preciso o vô Julio pela sua sapiência
Os converter em equivalência
Com final feliz baseado em querência. 
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Bocejinho Chupetinha 

Brinquinho Fitinha 
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Colinho 
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Lindoquinha Irmãozinho 

Leitinho 
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Narizinho 

Mãinha Mãozinha 

Orelhinha 

Papinha 

Tiozinho 

Tiazinha

Toalhinha

Trancinha

Vozinha

Barriguinha 
Cabelinho 

chiquinha 

Franjinha 

Charminho 

Maí, maí Ju-ná

Coloca sua cria Mari-ná num destaque
Quer mostrar, mas a esconde de araque
Como numa reação pensa, é minha
Para ser contemplada agorinha
Tem que expor asinha (depressa)
Fotos, mais fotos…
Muito mais fotos e fotinhas…
São os prazeres do inho e da inha

27

Avó Paterna

Vó-dir espreita secreta
Mari-ná sua neta.
Chegando de mansinho
E saindo de fininho.
Belisca momentos
Com beijinhos efusivos
Tanto na testinha 
Como na mãozinha.
O tempo sem agonia
O curte com sabedoria.

A sortuda Vó-dir a “Compartilhada”

Com seus outros netos uma euforia
Sempre os acompanha e os acaricia
Compartilhada o deles crescer, e quão
Afortunados os netos Tiçá e Luçá são
Com anuência constante do filhão.
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