
 



EDITORA MULTIFOCO
Simmer & Amorim Edição e Comunicação Ltda.
Av. Mem de Sá, 126, Lapa
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20230-152

Capa:
Guilherme Peres

Diagramação:
Tayanne Cura

Edição:
Frodo Oliveira

O Labirinto Sagrado - 1ª edição
Março de 2010
Dos Santos, Ronyvaldo Barros
ISBN: 

Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução deste livro com fins comerciais sem

prévia autorização do autor e da Editora Multifoco. 



anthology

um selo da editora multifoco

anthology

Ronyvaldo Barros dos Santos

Rio de Janeiro, 2010





A todos os meus familiares e amigos, àqueles que 
fizeram esta obra possível e também àqueles que me ajudaram 

indiretamente com os seus livros e compêndios.



 

Prefácio  9
I - As Musas  13 
II - O Beijo de Sofia   17
III - Reflexões  23
IV - O Devaneio de Sofia  29
V - O Último Toque  33
VI - O Senhor das Flores  37
VII - O Átomo Original  41
VIII - Neurose Suprema  45
IX - O Devaneio de Um Gênio  49
X - A Musa que Chora  53
XI - A Teoria Fundamental  59
XII - A Origem de Aquiles  63



XIII - A Trindade  67
XIV - A Bailarina  73
XV - O Beijo do Príncipe  77 
XVI - As Duas Adagas  81
XVII - Aquiles e Helena  85
XVIII - O Labirinto Sagrado  89
XIX - Lapsos  95
XX - A Musa do Amor  99
XXI - O Círculo de Fogo  103
XXII - O retorno  107
XXIII - A Véspera  113
XXIV - O Ensaísta  119
XXV - A Musa e a Donzela Majestosa  123
XXVI - A Noiva  127
XXVII - O Noivo 131
XXVIII – Rascunhos  135
XXIX - O Consórcio  139
XXX - Os Dramalhões  145
XXXI - Fim ao Senhor Henrique  155
XXXII - Holly  159
XXXIII - A Languidez  163
XXXIV - As Lágrimas de Holly  167
XXXV - Fim à Senhora Isabel  171
XXXVI - Devaneios de Aquiles  175
XXXVII - A Musa Libertina  179



XXXVIII - O Julgamento  183
XXXIX - A Vingança de Aquiles   185
XL - Distúrbios  189
XLI - O Último Suspiro  193
Capítulo XLII - Féretros Ruminantes  197
Capítulo XLIII – O Livro Sagrado  201
Capítulo XLIV – Intermitência  205
Capítulo XLV – Conflitos Interiores  207
Capítulo XLVI – A Restauração  211
Capítulo XLVII - Transtornos  215
Capítulo XLVIII - No Princípio 219
Capítulo XLIX – A Mulher  225
Capítulo L – O Homem  227
Epílogo  231



9

O Labirinto Sagrado

 

A fragrância das flores, o aspecto dos cadáveres em de-
composição, os cálculos, as aritméticas, a história de povos 
inóspitos, os romanos, os gregos, os cavaleiros bretões: talvez 
tudo isso constituísse um aglomerado de saberes, o que não 
justificaria a austeridade dos doutores, a rigidez dos métodos, 
das doutrinas, das leis sociais e do estudo das culturas orientais. 

Frederic Sigmund, ainda com os seus nove anos comple-
tos, se dedicava a compreender os fatos históricos, sociais, civis, 
científicos e psicológicos. 

Todavia não poderia aderir às teorias psicanalíticas freu-
dianas, compreendia que havia muitos erros e acertos nestes 
fundamentos apontados por Freud. Sentia que seu espírito 
intelectual, satisfeito nos três componentes da mente1, às ve-
zes pendia para o descontrole; porém o resultado não era um 
problema psicológico agudo, ele poderia superar e controlar 

1  Os três componentes da mente são o id, o ego e o superego e 

foram definidos pelo médico Sigmund Freud. Estar satisfeito nestes três 

componentes significa estar com uma boa saúde psicológica.
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o superego em contradição ao id2, ou poderia sustentar seus 
impulsos intelectuais desenvolvendo uma série de medidas de 
controle centrada na meditação, de modo que acalme o espíri-
to e mantenha a sua sanidade. 

A pior sina de Frederic foi ter nascido numa família con-
servadora em que todos os seus integrantes deveriam, por re-
miniscência, estudar no Ateneu da Boa Vista, colégio religioso 
que resistira à prova do tempo até os seus dias graças ao sub-
sídio da sua família, que cada ano doava cinquenta mil reais à 
instituição de ensino. Ali estudavam poucos meninos e meni-
nas pertencentes à nobreza brasileira e alguns órfãos recolhi-
dos ao Ateneu da Boa Vista pelo padre Amâncio de Souza. 

Raras vezes o pequeno gênio via-se compenetrado nas 
matérias da escola, achava todas as disciplinas muito fracas em 
relação ao grau intelectual de seus alunos. Acreditava que to-
dos os seus colegas, tal como ele, eram estudantes fascinados 
pelas ciências, com um nível intelectual avançado e muito mais 
complexo do que exigiam as disciplinas e os compêndios.

Às vezes discordava dos professores, exigindo maior com-
plexidade das doutrinas, recomendando alguns livros e volumes. 

O reitor sempre julgava a atitude do garoto como uma 
arrogância descomedida e o castigava. Ordenava-lhe a ficar 
horas trancafiado na biblioteca. Entretanto, ele abominava 
aquele local, ali havia apenas alguns livros sobre física e poucos 
contos e romances. Já havia lido muitas vezes todos aqueles 

2  O id se refere a instintos naturais, enquanto que o superego 

faz-nos definir o que é certo e errado. Às vezes há conflitos entre essas 

duas partes da mente.
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alfarrábios e se sentia agastado ao meio de tantos conhecidos. 
Gostaria de expandir seus conhecimentos e aderir a novas teorias. 
Sua mente exigia mais conhecimento, um distúrbio que não 
poderia controlar, impulsos frenéticos e saturados. 

Apesar de todas as circunstâncias, o garoto não era ego-
cêntrico. Frederic Sigmund apenas adorava as matemáticas, as 
letras, as ciências exatas e suas teorias primorosas. Navegava 
pelo mundo de Victor Hugo, Dostoiévski, Vladimir Nabokov e 
Edgar Allan Poe, abismava-se perante as teorias e conceitos de 
Roger Bacon, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, entre outros. 

Muitas foram as vezes em que  se viu diante uma dúvida 
ou outra. Indagava os professores em busca de respostas e su-
gestões didáticas; no entanto os seus mestres apenas ficavam 
temerosos e impressionados com os seus burburinhos. 

Frederic cresceu assim, sem entender que era um dos poucos 
homens de inteligência superior. Os seus pais nunca se dedicaram 
a compreender as suas habilidades. Para o senhor e a senhora Pon-
tual o filho era o todo bizarro: vivia trancafiado em seu aposento len-
do livros e assistindo a documentários na TV; nunca se prestava aos 
ócios. Fora um garoto pouco levado e muito astuto nos estudos. 

Certa vez em sua casa, perguntado por um visitante onde 
que se localizava o banheiro, o garoto respondeu com um ar 
de mistério:

— Está localizado na área setentrional à direita — ala norte 
—, próximo à escala nor-nordeste, ao centro3.  

3  Esta localização é similar a um ponto ao norte. “Setentrional 

à direita” é o mesmo que “escala nor-nordeste” (Ponto Cardeal), que 

Frederic prefere exemplificar.  
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O garoto procurava por alguém que fosse tal como ele, 
alguém que apreciasse demasiadamente os livros e as cultu-
ras. Por isso vivia em um mundo solitário e árduo. Fazia com 
que as pessoas se indagassem, segredando racionalmente o 
que as envolvia. 

Às vezes empregava as suas habilidades para ejetar as pes-
soas que ameaçavam se aproximar.  

Este pequeno gênio era tido como arrogante e importu-
no por todos os conhecidos. Entretanto ele não se importava 
com os estranhos, apenas azucrinava-os com explanações acer-
ta dos erros gramaticais, conforme lhe cabia, das precipitações 
impróprias e das piadas mal estruturadas. 

Neste ínterim, este prematuro gênio era afável e amistoso. 

Esta € uma pr€via do romance O LABIRINTO SAGRADO.
 Portanto, € apenas um pequeno fragmento  da obra.

                      
                      Para saber mais acesse: 
     http://ronyvaldo.wordpress.com/olabirinto


