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LOHN, Inês Carmelita. Contos bruxólicos. Florianópolis: Editora Pistis, 2014. 

 

 

Inês Carmelita Lohn nasceu na cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC em 

1954, filha de agricultores, é formada em teatro e prestou prova para o Sindicato dos 

Artistas e Técnicos e Espetáculos e Diversão SATED/SC - DRT para artista e atriz. A 

escritora participa e desenvolve projetos voltados a leitura, também é membro da 

Associação dos Cronistas, Poetas e Contistas Catarinense; Academia de Letras de 

Governador Celso Ramos e da Academia de letras do Brasil, seccional Florianópolis. 

Dentre suas publicações destaca-se Retalho (2005); Flores e Cicatrize (2010) e 

Chico e Bento (2012), por este último livro recebeu menção em resenha no site de 

literatura infantil e juvenil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O livro resenhando é uma miscelânea de histórias misteriosas que envolvem 

a Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Os contos acontecem em todo o território de 

cidade, destacando alguns bairros como Ribeirão da Ilha, Joaquina, Lagoa da 

Conceição, Morro das Pedras, Rio Vermelho e o Centro. Os personagens principais 

dos contos geralmente são pescadores, bruxas, sereias, lobisomens, boto, mulas 

sem cabeças entre outros. O livro contém 30 contos ao longo e suas 172 páginas, 

dos quais destacamos para a resenha os seguintes contos: A árvore que contava 

história; Filho da bruxa; Mistério da figueira e a Bruxa Margarida. 

O conto “a árvore que contava história”, é uma narrativa de uma pequena 

semente que foi encontrada por um trabalhador chamado José, o qual a acolheu e 

cuidou da semente, até que um dia ele plantou a sementinha e foi embora por 

caminhos distantes.  

A semente cresceu, tornou-se uma árvore grande, bonita que dava uma 

sombra enorme, em que as pessoas do vilarejo ficavam embaixo, oras namorando, 

as crianças brincando e os mais velhos contados estórias. Passaram se anos, até 

que um dia José, disfarçado de andarilho votou ao pequeno vilarejo e perguntou 

para a árvore se ela sabia quem a tinha plantando naquele local, então a árvore 

respondeu pela primeira vez em voz alta, “foi você José”, então José sorridente, 

deitou no banco que ficava em baixo da árvore e faleceu, e a partir desse dia a 

pequena semente que agora era uma grande árvore, contava suas estórias para 

todos do vilarejo. 



O segundo conto destacado é o “filho da bruxa”, neste conto é narrado  a 

história de Agustina, uma senhora que morava no Ribeirão da Ilha e fazia partos e 

rezas, que encontrou um recém nascido abandonado na praia, que ela batizou de 

Zequinha das Pedras. O menino cresceu e tonou-se uma criança adorada como 

todas as outras do vilarejo, porém sempre era especulada a origem da criança, 

alguns diziam que era filho de sereia outros dizem que era filho de moça solteira da 

região. Mas somente no dia em que Zequinha completou sete anos de idade, todos 

ficaram sabendo sua origem, era filho de uma bruxa, e por ser descendentes de 

bruxa adquiriu poderes e virou um benzedor da região do Ribeirão da Ilha. 

 O outro conto selecionado foi o “Mistério da Figueira” este conto é a narrativa 

sobre uma bruxa chamada Elefantilda, que era mãe de sete bruxas e que ao nascer 

de sua quadragésima neta iria perder seus poderes, como a bruxa não queria perder 

seus poderes reuniu várias bruxas entorno da Figueira que fica na Praça XV de 

Novembro, no Centro, para fazer um feitiço para que seus poderes não sumissem. 

Então, prometeu que se não perdesse os poderes ela iria se tornar uma bruxa do 

bem, ao terminar o feitiço, sua filha que estava grávida deu a luz á um menino. 

Assim, a terrível bruxa Elefantilda, continuou com seus poderes e virou uma bruxa 

boazinha conforme havia prometido. Quando o seu neto completou sete anos a 

bruxa desapareceu deixando apenas a lenda de que a figueira era casamenteira, 

pois ao dar sete voltas em torno da árvore a moça encontraria seu príncipe. 

Por fim, o último conto selecionado foi da “bruxa Margarida”, uma bruxa 

boazinha que cuidava da natureza da ilha de Santa Catarina. Diferente dos outros 

contos mencionados, neste não há muitas referencias ao sobrenatural, somente a 

personagem da bruxa. Aqui é referenciada a preocupação da bruxa com as praias 

do litoral de Florianópolis, percebe-se uma preocupação da autora com o meio 

ambiente. Este é um conto voltado para a preservação e conscientização das 

pessoas em relação à limpeza das praias e da cidade, pode-se dizer que o conto é 

voltado para crianças na educação ambiental, pois trata de conscientizar as crianças 

e os moradores das redondezas em manter a cidade limpa. 

O livro é indicado para os leitores que gostam de histórias sobrenaturais, que 

mencionam bruxas e outros seres mágicos. É um livro que trabalha com dialeto 

regional em alguns contos, retrata o cotidiano da Florianópolis, às vezes faz 

referências ao nome antigo da cidade, Desterro. Alguns contos são engraçados 

outros trazem certa reflexão aos costumes do povo Florianopolitano. Entretanto, por 



se tratar quase sempre dos mesmos personagens, acaba sendo um pouco cansativa 

a leitura. 


