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ENSAIO  
Por trás de O LABIRINTO SAGRADO 

 

 

I 

Autor e obra 

 

Ronyvaldo Barros dos Santos (RBS) principiou a sua carreira como escritor aos onze anos de 

idade, desenvolvendo uma habilidade que lhe garantiu milhares de leitores na web. 

Nasceu em 12 de julho de 1988 e em 2001 publicou o conto “Linda Rosa” num jornal de 

média circulação. Este conto retrata a história de uma jovem que falece após um trágico acidente e o 

seu noivo sofre a sua falta. 

Em 2008 criou a série de contos “Dr. Dimitri”, que narra a história do ex-médico pediatra 

Dimitri Kosovski, que se torna investigador criminal e, com um jeito estabanado de ser, desvenda 

uma sequência de crimes. É uma série do estilo fantástico, praticamente instituído por Edgar Allan 

Poe e que atingiu o seu auge com o personagem Sherlock Holmes, de Conan Doyle.  

Ainda em 2003, finalizou o seu primeiro romance intitulado “Cidade da Luz”, ainda não 

publicado. 

Em sua carreira, já escreveu dezenas de contos, alguns poemas e crônicas, duas novelas e três 

romances. 

O romance O LABIRINTO SAGRADO, escrito pela primeira vez em 2007 e reformulado em 

2009, conta a história de um jovem superdotado que está em busca da Teoria de Tudo, evidência 

científica que, às vezes, se restringe à chamada Teoria das Supercordas, especulada pela física 

moderna
*
. Seu nome é Frederic Sigmund Pontual e ele vive uma vida sorrateira à medida que 

avança em suas cogitações a respeito da ciência empírica que, segundo Gardner (Martin Gardner, 

1914-), famoso cientista americano, a partir dela tornou-se moda estudiosos cristãos buscarem 

causas naturais para eventos que a Bíblia descreve como sobrenaturais (Did Adam and Eve have 

navels?, 2002).  

Ele principia um ensaio acerca das famosas musas gregas (filhas de Mnemosine e Zeus), pois 

acredita que a jovem Bruna, o seu grande amor, é a mais magnífica de todas as musas. 

A seguir, este prodígio inicia um estudo sobre a origem de Deus e de todas as coisas, 

analisando diretrizes científicas e filosóficas, chegando a uma complexa miscelânea que vai sendo 

desenrolada pelo narrador onisciente, que lhe descreve os sentimentos intrínsecos e a loucura 

ocasionada pela melancolia e pela busca pelo ilimitado. 

Ele é, por vezes, amparado por Bruna, que o apoia, apesar de não apostar em sua relação com 

Frederic Sigmund, que parece alienado. 

Todavia tudo muda na vida do protagonista quando retorna do Mato Grosso o seu camarada 

Aquiles. Com isso Frederic se sente mais vivo e feliz. 

Ainda retornam para si os seus pais e irmãos, que moravam em Londres e regressam ao Rio 

de Janeiro por questões financeiras. 

Com o passar do tempo, o protagonista vai conquistando o coração de Bruna, fazendo com 

que ela o veja como responsável e constante. Contudo, Bruna deve escolher entre ele e Aquiles, que 

se declara para ela. 

Deus promove algo na vida de Frederic e molda o seu espírito a fim de que O aceite 

efetivamente. E este fato marca para sempre a vida do protagonista, revelando-se autor da sua 

própria história. 

                                                 
*Segundo a física moderna, a Teoria das Supercordas apresenta a existência de dez ou mais dimensões no 

universo, e que as partículas fundamentais da matéria são ultrafinos filamentos que vibram. Também a Teoria 

de Tudo (TDT) uniria todas as fórmulas científicas em uma fórmula única. 



 2 

II 

                                                          Da análise técnica 

 

Detalhes da obra:  

O LABIRINTO SAGRADO pode ser classificado como romance científico. A sua estrutura 

histórica segue as linhas da verossimilhança e contempla o cotidiano psicológico do protagonista; 

Possui 11 (onze) personagens principais, além de outros secundários; 

O cenário principal é um apartamento de Copacabana, que é substituído por uma mansão após o 

casamento de Frederic Sigmund; 

Este romance pode ser dividido em três partes que se distinguem: a primeira narra os 

acontecimentos da juventude do personagem principal, apresentando-lhe as características e ligando-

lhe aos demais personagens primários e secundários; a segunda narra a vida do protagonista após o 

casamento; e a última conta os momentos que sucederam a sua vida ao tornar-se evangélico; 

O narrador descreve fielmente o que ocorre na vida de Frederic, retratando os seus pensamentos e 

estudos acerca do Labirinto Sagrado; 

A obra está de acordo com as novas normas ortográficas que entraram em vigor em 2009, 

segundo acordo assinado em 1990. 

 

III 

                                                          Do título e tema 

 

O tema do romance é visto como muito ousado, pois aborda uma temática que envolve uma 

discussão que está presente nos bastidores da física moderna e da ciência experimental. 

A Teoria de Tudo, por exemplo, é vista por muitos cientistas como uma utopia, porém alguns 

confiam que a Teoria das Supercordas pode abrir luz à Teoria de Tudo. 

A chamada Energia em Ponto Zero (EPZ) também é 

muito discutida e vista como um erro, levando em consideração a 

dificuldade de gerar energia através de uma flutuação quântica 

do vácuo
*
. 

Essencialmente preza-se o trabalho do grupo pertencente 

ao Design Inteligente. Ele confia que há a mão de um criador 

inteligente (Deus) na origem do universo, por isso despreza a 

Teoria da Evolução de Darwin. 

O grupo é formado por grandes nomes da ciência que 

aderiram à proposta que muitas vezes contradiz o Big Bang 

(grande explosão que deu origem ao universo) e abre luz à 

possível existência 

de um designer, visto 

este como o Deus 

cristão por Frederic 

Sigmund Pontual, 

protagonista do 

romance. 

 
Fonte: Bruno P. Ramos 

Representação esquemática da Teoria 

das Supercordas, provável Teoria de Tudo. 
 

                                                 
*A flutuação quântica do vácuo ocorre quando o estado de energia mínima de uma partícula é atingido, sem 

chegar à energia zero. 

Níveis de Ampliação: 

1. Nível Macroscópico - Matéria 

2. Nível Molecular 

3. Nível Atômico - Prótons, nêutrons, e elétrons 

4. Nível Subatômico - Elétron 

5. Nível Subatômico - Quarks 

6. Nível das Supercordas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
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A expressão LABIRINTO SAGRADO surgiu de uma necessidade do então narrador-

observador de descrever uma série de indagações sobre a origem de todas as coisas. 

O termo “Labirinto” denota a dificuldade do protagonista de encontrar-se com a Teoria de 

Tudo. Já o “Sagrado” expressa o rumo das prescrições de Frederic, algo que se faz essencial na vida 

deste prodígio. 

 

IV 

                                                  Dos personagens principais 

Acompanhe os principais personagens que integram o romance, que estão listados abaixo. 

Frederic Sigmund Pontual: personagem central da obra. Ele é um jovem superdotado que tenta 

vencer um problema psicológico que há muito tempo o aflige. Não teve o apoio dos pais quanto à 

sua genialidade e estudou numa escola conservadora e autoritária. 

Anita Brunelli Albuquerque (Bruna): a grande paixão do protagonista. É uma jovem linda e sedutora 

que assume caráter central na obra. Frederic sempre se recorda dela para que não fique psicótico, 

pois para ele esta moça representa a sua temperança. 

Pedro Royel (Aquiles): é um jovem que servira ao exército e não se conforma com o assassinato dos 

seus pais, que foram mortos em sua presença de forma brutal. Ele retorna do Mato Grosso ao Rio de 

Janeiro a fim de reaver a sua grande paixão, Bruna. Ele, a moça e Frederic são amigos desde a 

infância e juntos formavam A Trindade. 

Henrique Sigmund Pontual: pai do protagonista. É um homem que enfrenta um câncer que lhe tirara 

um pouco a vivacidade. É conservador e misoneico.  

Isabel Sigmund Pontual: mulher fascinante, mãe de Frederic, quem o estima tenazmente. 

Holly: uma personagem muito importante para o desenvolvimento do enredo. É uma jovem ninfeta 

que vislumbra Frederic.  

Clarice: irmã de Frederic, que retorna de Londres ao Rio de Janeiro. É descrita como uma 

personagem de fibra e que apoia o protagonista. 

Luiz: irmão mais velho de Frederic. Também chega ao Rio e inicia uma relação improdutiva com 

ele. É um economista descrito como arrogante e estável. 

Augustus: é um homem de ciência. Representa a agudeza de Frederic e evidencia a sua insanidade. 

David: filho de Luiz. É um garoto superdotado e que, por isso, se identifica com Frederic. 

Karina: filha de Frederic. É uma adolescente cheia de problemas provocados por uma estrutura 

familiar alquebrada. 
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V 

                                                               Da Editora 

 

A Multifoco, com sede no Rio de Janeiro, é uma editora especializada em publicar novos 

autores. Através de novas tecnologias e com uma nova forma de organizar a produção editorial, 

conseguimos lançar nossos livros sem repassar nenhum custo de edição e impressão aos autores e 

organizadores selecionados. 

Isso nos possibilita formar um catálogo recheado de novos autores e apostar em uma 

literatura inédita e surpreendente, bem como oferecer uma nova possibilidade para a publicação de 

livros acadêmicos. Tudo isso com a mesma qualidade das editoras tradicionais. 

  

 

  

 

 
“A Ciência pode mover montanhas?” 

(RBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.editoramultifoco.com.br 

www.ronyvaldo.wordpress.com/rbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


