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Nize Nascimento 

“Um livro aberto é um cérebro que 
fala; fechado, um amigo que espera; 

esquecido, uma alma que perdoa; 
destruído, um coração que chora.” 

Provérbio hindu

Alice lembra de um momento em sua infância 
quando tinha pouco mais de quatro anos: 
entre os brinquedos e as viagens que eles 

lhe possibilitavam fazer, viu, em um dado 
momento, que passava, na televisão, uma 
propaganda de incentivo à leitura – hoje, 
ela pode chamá-la assim. Era um desenho 
animado em que aparecia uma menina dei-
tada no chão, com os cotovelos apoiados e as 
perninhas para cima, enquanto lia um livro. 
Mostrava-se, com seus olhos brilhantes cor 
de mel, absorvida e encantada na história que 
lia, em um jardim repleto de flores coloridas. 
De repente, o livro fala com ela e diz-lhe 
que, juntos, poderiam não somente conhecer 
diversos lugares, mas também pessoas com 
os mais variados tons de pele e maneiras 
diferentes de falar. Ele, então, a convida e 
diz: “suba”. Ela, prontamente, sobe nele, e a 
aventura começa: os dois juntos passam por 
vários lugares, e ela, admirada e sorridente, 
vai conhecendo o que ele ia lhe mostrando 
e relatando. Com seu olhar observador e 
curioso, Alice acompanha, animadamente, a 
fascinante viagem que o livro do desenho ani-
mado lhe proporciona pelos diversos países. 
Até que, em determinado momento, escuta 
algo que seu amigo livro diz, que muito a 
impressiona: “Para viajar longe, não há navio 
melhor do que o livro.” O desenho, com suas 
imagens, histórias e viagens, permaneceria 
nela, sem que ela tivesse a menor ideia da 
forte influência que teria em sua história. 

Tempos depois, quando ela começou a ler 
e a explorar os livros de sua tia Elza, uma 

professora que, com delicadeza e habilidade, 
estimulava sua curiosidade, pôde fazer outras 
tantas viagens na companhia de seus livros e os 
de sua tia. Um dia, Alice conta a ela sobre viajar 
com os livros, e sua tia, logo depois, repete a 
frase mágica que havia sido dita pelo livro do 
desenho animado que tanto a havia impactado 
– finalmente conseguiu saber quem a havia 
dito: Emily Dickinson, a poetisa americana! As 
viagens aos muitos “outros países” foram-se 
intensificando. Com Peter Pan, na Terra do 
Nunca, viveu incríveis aventuras em uma ilha 
povoada por piratas, fadas e sereias, seres estes 
que a encantavam e a enchiam de coragem 
para, por um lado, enfrentar os perigos e os 
desafios criados pelo escritor escocês James 
Matthew Barrie, e, por outro, os seus, nessa 
cativante aventura de crescer, de tornar-se e 
de ser. Visitou o Sítio do Picapau Amarelo e fez 
uso do pó mágico de pirlimpimpim, para desa-
parecer e ser transportada, acompanhada por 
personagens intrigantes, a lugares que desa-
fiavam os limites da imaginação – graças ao 
querido Monteiro Lobato, a lua era apenas um 
começo. Alice também ficou encantada no País 
das Maravilhas! Inspirada pelo exemplo de sua 
heroína homônima, tomou a oportunidade que 
lhe foi apresentada e bebeu a poção mágica; o 
que fora encolhido, porém, era o mundo real 
que cercava Alice, à medida que a jovem leitora 
mergulhava no universo criado pelo matemá-
tico e escritor britânico Charles Lutwidge 
Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll. 

Com sua avó paterna, de mesmo nome, Alice 
foi crescendo em sua jornada. Os encontros 
intergeracionais tomavam a forma do seguinte 
ritual dominical: a avó Alice, exímia conta-
dora de histórias, colocava sua neta Alice 
em cima da grande mesa da casa, ponto de 
encontro da família em dias festivos, como o 
Natal – mesa que, para Alice, era enooorme 
de grande. Ali, sentada na frente da avó, Alice 
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transitava por uma ampla gama de emoções: os 
risos intensos arrefeciam, por vezes, à medida 
que o suspense de determinados momentos 
despertava apreensões e curiosidades para 
o que viria. Seu olhar atento prescrutava, 
com precisão, os detalhes dos gestos de sua 
avó, e seus ouvidos discerniam as mais ligeiras 
variações na voz da contadora de histórias. O 
repertório literário da avó Alice parecia, aos 
olhos da menina, infinitamente extenso, um 
reservatório ilimitado de possibilidades que 
se descortinavam diante da menina maravi-
lhada. “Vovó, como você guarda tantos livros 
na cabeça?” A resposta veio acompanhada de 
um sorriso cativante: “os livros que gostamos 
passam a fazer parte de nós e ficam em nossa 
biblioteca mágica, que é nossa mente. Também 
podemos criar nossos livros. É só soltar as asas 
da imaginação.” – outra frase que ecoa, até 
hoje, em Alice. A avó tinha um jeito especial 
de contar suas histórias e sempre incluía a neta 
em seu processo criativo. Ao descrever uma 
cena, perguntava à entusiasmada aprendiz, 
por exemplo, a cor do vestido da princesa, de 
seus olhos, etc. E, assim, a avó ia introduzindo 
Alice a outra forma de ler: a modalidade narra-
tiva da leitura oral. Posteriormente, ao fazer 
uma de suas viagens ao “país de sua interio-
ridade”, Alice descobriu que os momentos 
de companhia e de empatia com a tia e a avó 
tinham acendido sua paixão pelos detalhes, 
pelas diferenças, pelos suspenses. 

A experiência da troca na construção de 
histórias norteou a vida profissional e adulta 
de Alice. Como jovem professora no jardim 
de infância, estimulava a criação de narra-
tivas iniciadas pelo clássico “era uma vez” e 
construídas pela vívida imaginação infantil, 
a fim de ampliar o acervo mágico das biblio-
tecas internas de seus alunos; os rumos das 
viagens de Alice, porém, extrapolaram os 
limites da sala de aula, levando-a a explorar 
o país de seu inconsciente na sala de análise. 
Na medida em que as viagens pelos livros 
se foram tornando, também, viagens pelo 
mundo, a interação de Alice com seus analistas 
foi adquirindo matizes transculturais, que 
lhe têm permitindo enriquecer suas vivên-
cias emocionais nas descobertas, revisões 
e reconstruções de suas histórias internas. 
Vem desenhando, assim, um sinuoso e fértil 
caminho de expansão de seus horizontes, não 
somente como pessoa, mas também como 
uma analista sempre em formação. Com seus 
pacientes, Alice tem transitado por singulares 

geografias internas e externas, descobrindo 
possibilidades de (res)significações de histó-
rias vividas. Nessa jornada transcultural, 
os desafios revelaram-se, ao mesmo tempo, 
complexos e estimulantes nas vicissitudes de 
ser e de fazer-se com o outro. E, assim, cada 
um, com suas possibilidades, vai abrindo-se à 
criatividade na arte de ser e de viver na torre 
de Babel de seu inconsciente inserido na Babel 
da cultura. 

Ao longo das viagens de Alice, muitos 
amigos livros têm estado presentes e outros 
vão chegando a cada novo encontro. Para ela, 
é um prazer tê-los, lê-los, relê-los e vê-los 
chegar. As palavras de Borges ressoam com 
força singular: “creio que uma forma de feli-
cidade é a leitura”. Alice diria a seus queridos 
amigos livros, presentes em tantos momentos 
de seu caminhar: “obrigada pelas leituras que 
me nutriram, que me nutrem e que continuarão 
a me nutrir.” E a Freud, o que diria? “Há tanto 
de você em mim! Gostaria de dizer ao incan-
sável pesquisador e amante dos livros o quanto 
sou reconhecida pelo tanto que me impele e me 
inspira. Você, juntamente com meus analistas, 
ajudou-me, e ainda me ajuda, a fazer a viagem 
mais incrível de todas: ao país de minha inte-
rioridade. Obrigada por inspirar-me com seu 
compromisso à verdade, com sua abertura aos 
diferentes campos do saber e da expressão da 
criatividade humana, como literatura, arte, 
filosofia, história, mitologia, relatos de viagens, 
etc.” Gratidão é o que expressaria Alice pela 
vida realisticamente mais rica e expandida 
que vive.
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