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“(...) o leitor encontrará os ingredientes de uma trama romanesca insti-

gante, onde os conflitos de uma época se misturam a dramas familiares  

 que envolvem amor, lealdade e traição, repaginados pelo olhar de al-

guém que se redescobre nas pegadas da sua infância, pois como já nos  

disse o famoso samba: ‘Voltar/quase sempre é partir/para outro lugar’.” 

Salgado Maranhão 

 

 

SOBRE O livro 

Os personagens de ficção se movimentam com desenvoltura entre as pessoas que realmente participaram 

dos episódios políticos que fizeram de Teresina a terra do fogo. Cidade cujas casas tinham cobertura de 

palha e ruas com frondosas mamoranas. O autor vai buscar nas lembranças infantis (infância vivida vinte 

anos depois dos acontecimentos da narrativa), os fios da meada que tecem a história. E, assim, os perso-

nagens tomam forma como na montagem de um mosaico construído de memórias imprecisas, nas quais 

pessoas que viveram no passado contracenam com o imaginário. 

 

Para Edmar Oliveira, “qualquer história que foi vivida merece ser lembrada, mesmo enquanto lenda. E tu-

do que é imaginário existe, é e tem”.  

 

 

SOBRE O AUTOR 

Edmar Oliveira, piauiense que veio morar no Rio de Janeiro desde muito jovem, é médico e militante do movimento 

da Reforma Psiquiátrica. Autor de dois livros sobre a prática em Saúde Mental (Ouvindo Vozes, Vieira & Lent, RJ, 

2009; vonMeduna, Oficina da Palavra, PI, 2011). Terra do Fogo é seu primeiro atrevimento ficcional num romance his-

tórico regional. Nasceu às margens do Rio Parnaíba, em Palmeirais, e passou parte da infância no interior do Mara-

nhão, onde teve contato com as lendas e os mistérios locais. Torna-se adulto na capital do sertão, a Teresina que co-

nhecera menino, desembarcando no cais num vapor gaiola. Cedo deixou o sertão, mas a vivência da formação nor-

destina deixou marcas afetivas. Sempre revisita a filha do Sol do equador, sua terra mãe, para matar saudades. Re-

centemente, empreendeu uma viagem sentimental aos lugares por onde andou naquele chão. Terra do Fogo resulta 

de um trabalho de pesquisa, de memórias marcadas pelo afeto, e da imaginação que aqui ganhou asas. 
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