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Com todo meu amor, este 
livro é dedicado à minha avó, 
que nunca me deixou crescer.

Eu sei que, de onde ela  
está agora, continua  
vibrando por mim.
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E, 
de 

rep
ente, a minha casa tem o mundo...
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De repente, me deu um 
clique... e tudo começou 
a fazer mais sentido para 
mim. Sempre me achei fora 
deste mundo, da sociedade, 
dos padrões... sempre me 
achei uma peça fora do 
quebra-cabeça. 

E, de repente, tudo se 
encaixou. Eu me senti em 
casa no mundo, descobri  
onde me encaixo.

Tudo fez sentido. 

E foi como um clique... 
tchum, ligou. 

Ou desligou, sei lá...
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De repente, me senti criança de novo. 

Apesar desta criança sempre fazer 
parte de mim com coraçõezinhos, 
estrelinhas, palmas, alegria... comecei a 
perceber que essa criança e essas coisas 
de criança me abastecem e eu não sabia. 

Na verdade, esta criança sempre esteve 
aqui dentro de mim. E, para quem é 
mais próximo, ela sempre aparece. 

Ela me preenche o coração e acho 
que preenche o coração daqueles que 
estão comigo. Porque ela é engraçada, 
amorosa e alegre. A curiosidade dela me 
faz destrinchar o mundo de uma forma 
diferente. 
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Ela que me leva para a natureza, me faz 
gostar tanto de flores, das árvores, de 
bichos, do sol, da lua, das estrelas, de 
olhar para o céu e sempre esperar ver 
um disco voador, uma estrela cadente, 
passarinhos coloridos, borboletas ou 
uma nuvem com formato de bichos, 
palhaços, dragões, naves ou anjos. 
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Carrego esta criança comigo e decidi que quero tê-la sempre 
por perto... mesmo que, de vez em quando, ela esteja mal 
humorada, porque, mesmo mal humorada, ela é engraçada. 
E precisa só de algumas cócegas ou uma boa história para 
distraí-la e ela voltar com sua alegria e curiosidades. 

Decidi que quero tê-la sempre por perto, porque ela é que me 
“salva” deste mundo sério do adulto.

Honro a minha criança.
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Meu pai e minha mãe sabiam 
bem como lidar com esta 
criança. Foram eles que me 
mostraram as coisas da natureza. 

Minha mãe ligada à terra e meu 
pai ligado ao ar, aos céus... 

Lembro que quando tinha 2 ou 3 
anos, ele me chamava para ver 
a lua no céu e as estrelas. Às 
vezes, era tarde da noite para 
uma criança, mas eu adorava. 
Isso me marcou pela vida inteira. 

E minha mãe, super ligada à 
terra, transforma qualquer lugar 
num paraíso de se ver. Ela me 
fez gostar e cuidar de plantas. E, 
com tantos outros dons, minha 
máe também tem esta conexão 
com os céus, com os astros... 

Honro meus pais por tudo isso.
Então... 
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Por um momento, esta criança 
começou a ficar triste e eu me 
perguntei o por quê (gosto muito 
dos porquês). E percebi que a minha 
criança era alimentada por minha 
avó. Vó não deixa a gente crescer 
e trata a gente sempre como uma 
criança... e eu amava isso, como 
amava. 

Primeiro, ela me chamava de 
“filhotinha”. Quem me chama 
assim? Só minha avó... E, depois, só 
ela ficava me lembrando das nossas 
aventuras de quando eu era criança 
e me contava tantas outras histórias 
também... Tristes ou alegres, mas 
sempre histórias fortes. Às vezes, 
contava a mesma história um monte 
de vezes, mas eu nem ligava porque 
adorava ouvi-la contar. 

Honro minha avó por isso.



E, de repente, ela fez a 
passagem... :( e fiquei arrasada.

Foi
 aí q

ue me deu o clique...

Minha avó se foi e 
minha criança ficou sem 
referências para aparecer. 
Como poderia resgatá-la?
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Percebi que ainda tinha 
esta criança internamente 
e precisava achá-la. 

Dentro do meu luto, eu 
buscava a criança e ela 
estava muito triste.

Só que eu não podia ficar 
assim e comecei a usar 
a minha curiosidade 
novamente para ver o 
mundo e as coisas com 
outros olhos – até mesmo 
aceitar as imensas saudades 
que eu sentia da minha avó. 

E, 
ass

im, a conexão aconteceu
.
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Via o mundo e não gostava do 
que estava acontecendo. 

Mas alguma coisa me falava 
que o mundo é bom. Dentro 
desta viagem, minha casa 
era meu porto seguro de onde 
olhava o mundo. 

Minha criança tampava os 
olhos porque não queria ver 
tanto sofrimento. Mas essa voz 
insistia para olhar o mundo. 

E comecei a olhar... mesmo 
que fosse de dentro do porto 
seguro que é a minha casa.

Via o
 mundo e voltava para a minha casa. 
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Via o mundo e voltava para a minha casa. 

E assim foi...

Até que, de repente, 

minha casa  

virou o mundo.

Acordava, meditava, 
dava comida para as 
gatas, tomava café, 
molhava minhas 
flores, mexia aqui, 
mexia ali... olhava para 
o céu, abastecia na 
luz e no calor do sol, 
agradecia, admirava as 
árvores, o verde, sentia 
o vento, via como 
tudo estava crescendo 
(inclusive o mato). 
Conversava com 
alguma plantinha que 
estava debilitada, ria 
das gatices das gatas, 
varria as folhas etc...



Numa manhã, encostada no balcão 
de dormente da varanda, fechei os 
olhos e fiquei pensando em quantos 
trens já haviam passado por aquele 
dormente. 

A visão foi clara, ouvi o barulho, 
senti a vibração, vi os vagões, as 
pessoas, o minério e a quantidade 
de trens passando pelos trilhos 
apoiados naquele dormente. 

E pensei em tantas histórias que 
aquele dormente carregava desde 
quando era uma semente, uma 
árvore... e agradeci por ele fazer 
parte de minha casa agora. 

Quanta honra!

30



32 33

E esta minha visão se 
ampliou... 

Sobre os ladrilhos que eu 
ando e as telhas que vieram 
da terra, quanta história. 

As outras madeiras que estão 
aqui, algum dia também elas 
já foram sementes, já foram 
árvores e estão aqui fazendo 
parte de minha casa. 



Assim, fui percebendo 
que absolutamente tudo 
na minha casa fez parte, 
de alguma forma, deste 
mundáo aí fora. E agora 
estão aqui juntinho de mim! 

Os plásticos que vieram do 
petróleo nas profundezas 
dos oceanos, os metais que 
fizeram parte de alguma 
montanha, os vidros que 
vieram da areia, o cimento 
das rochas... e pensei, meu 
Deus! 

Quanta história minha casa 
está carregando... e quanta 
história eu tenho que honrar 
e agradecer ao mundo por 
ter me permitido construir 
minha casa. 
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E, de repente, o mundo não 
era tão feio como eu via. 

Graças a ele, eu tenho 
minha casa, que é o lugar 
que mais amo neste 
planeta. 
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Que grande descoberta!

Estou conectada ao mundo a 
partir da minha casa... estou 
conectada também às pessoas 
(e às suas famílias) que 
trabalharam nesses materiais 
que, de alguma forma, me 
permitiram ter minha casa. 

Estou conectada à minha 
família e amigos que 
torceram por nós e nos 
ajudaram tanto...

Se eu fizer uma teia de 

ligações, percebo que 

estou conectada a toda a 

humanidade.
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E tudo teve mais sentido: 

Comecei a me sentir parte 
do grande quebra-cabeças.

Com isso, a minha criança 
despertou novamente. 

A curiosidade, os porquês, 
o fato de gostar sempre de 
ouvir histórias, me fizeram 
conectar ao mundo e às 
pessoas... e essas histórias 
podem ter sido boas ou ruins. 
Mas são histórias importantes 
e eu honro todos aqueles que 
fizeram parte delas. 
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E aquela “voz” 
que me dizia 

que o mundo era 
bom, sorriu para 

mim e falou:  
“não te disse?”

42

Concordei, sorri e agradeci.


