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HORÁCIO VIVE!

Sorte a nossa o Mauricio de Sousa ter inventado o Horácio. Esse “tiranossauro co-

medor de alface” faz coisas incríveis, difíceis até de imaginar. Acreditem: sem ele, nosso 

mundo não seria o mesmo. Talvez, sequer estivéssemos aqui! Já pensaram nisso?!

Ainda bem que o pai da Mônica, do Cebolinha e de tantas outras personagens super-

conhecidas vê longe e compartilha com a gente suas incríveis visões. Um tiranossauro 

vegetariano, capaz de se comover com a dor alheia, é um achado fantástico, um arraso! 

Principalmente por sabermos que existe tanta gente que não está nem aí para o sofri-

mento dos outros… 

Agora, é importante dizer que o Mauricio encontrou o Horácio meio tristonho, um 

tanto macambúzio. Parece até que a sensível criaturinha já previa aquela hecatombe 

produzida pelo asteroide que teria caído no México, milhões de anos atrás, durante o 

período chamado cretáceo. Não sei se é correto, mas dizem que brontossauros, antarc-

tossauros, tiranossauros e muitos outros sauros sucumbiram à poeira que cobriu a Ter-

ra toda, por muito tempo. A poluição teria impossibilitado os animais de buscar ali-

mentos. Não conseguiam enxergar nada! Como é de seu feitio, o Horácio devia estar 

preocupado com o futuro incerto, dele e de seus parentes. E quem não ficaria?

Felizmente, apesar da incerteza, o pequeno tiranossauro tinha sangue nas veias. Não 

ficou parado, alheio às mazelas e crueldades da vida, mesmo as impostas pelas leis da 

mãe natureza. E foi por conta de seu temperamento solidário que ele acabou, quem di-

ria, salvando a nossa espécie. De uma forma indireta, verdade seja dita, mas mesmo as-

sim efetiva, como se pode verificar após a leitura desta história surpreendente. 

Entrar nas páginas deste livro é, por isso, um prêmio, oferecido pelo talento de dois 

contadores de causos que sabem combinar palavras, formas e cores de um modo flui-

do, direto e envolvente. De um jeito que apenas os melhores narradores são capazes. 

Eles tratam de assuntos complicados de uma forma compreensível e interessante para 

diferentes públicos. E com eles não há nada de tatibitati ou simplificações. Não precisam 

disso. Possuem o admirável poder dos criadores que sabem tratar de temas complexos 

sem abrir mão da simplicidade e da clareza.

Eis, portanto, uma oportunidade ímpar para embarcar em uma viagem emocionan-

te e rica, guiada pelo criador da Turma da Mônica e pelas imagens belas e precisas de We-

berson Santiago. A experiência nos convida para um jogo cheio de interrogações e pra-

zeres. Navegando no balanço das palavras e das imagens dessa afinada dupla de 

artistas, somos levados a destinos que espantam e encantam, desafiam e comovem. 

O futuro do Horácio é uma celebração da vitória, mesmo que precária, da sensibilidade, 

da inteligência e da solidariedade sobre a brutalidade. Horácio vive e atravessa o tempo, 

por ter sido capaz de se comover com as aflições daqueles que são diferentes dele.

 

Edmir Perrotti 
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Horácio caminhava por uma região onde nunca  

tinha estado antes.

— Que lugar mais esquisito! Credo!
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Até que ouviu um gemido de dor. Quando chegou mais  

perto, viu um dinossauro velho caído no chão e falou:

— Posso me aproximar? O senhor precisa de alguma ajuda?

— Oh! Foram os céus que mandaram você, rapaz!  

Aproxime-se, por favor! Veja se acha um espinho espetado  

aí na sola do meu pé.  
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Dito e feito. Horácio o encontrou.

— Está aqui! — ele disse.

E o dinossauro implorou:

— Tente tirá-lo, por favor! Eu não consigo, por causa da minha 

idade e do reumatismo.

Horácio arrancou o espinho e o mostrou para o ancião.

— Pronto! Veja só o tamanho!
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