


Duas histórias são contadas paralelamente. A história de 
Aurora, uma menina de sete anos, cheia de vivacidade, intrepi-
dez e perguntas. Ela mora com sua irmã mais velha, Cora, e sua 
mãe, Luana. Juntas, as três vão aprendendo mais sobre pergun-
tas e respostas. A outra história é a de Auira, uma mulher que 
faz uma viagem em um veleiro rumo ao encontro da aurora 
austral. Em seu diário de bordo, Auira vai anotando seus pro-
cessos de autoconhecimento na relação com o mar, com o 
tempo natural e com a escrita de uma história infantil.

Ao longo da viagem, as duas histórias vão esbarrando em 
sincronicidades, e o ponto de chegada pode ser aquele 
ponto do infinito onde as retas paralelas se encontram.                                                                                                                                
O livro também pode ser lido simultaneamente por pessoas 
de diferentes faixas etárias, bastando, para isso, ir alternando 
os capítulos: os de número ímpar contam a história de Aurora, 
com uma linguagem mais voltada ao público infanto-juvenil. 
Já os de número par trazem reflexões um pouco mais profun-
das, ativadas pela jornada marítima e pelo despertar do conhe-
cimento sobre as ondas do tempo.
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Ao filho que não tive
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MAPA

S Escolha se você quer acompanhar a criança ou a mulher. 

 Se escolher a criança, vá aos pulos, comece pela Aurora, pule o próximo 
capítulo, leia o seguinte e siga assim, na brincadeira, como quem 
pula amarelinha. 

S Mais uma dica?

 Vá nos números ímpares que não tem como errar.

 Agora, se escolher acompanhar a mulher, eu recomendo que não pule. 
É importante sempre voltar à criança antes de continuar seguindo. 

 Qualquer um desses caminhos, com sorte, levará a um reencontro. 

S Escolha.
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Caminhante, não há caminho

Tudo passa e tudo fica
porém o nosso é passar,

passar fazendo caminhos
caminhos sobre o mar 

(...)
eu amo os mundos sutis

leves e gentis,
como bolhas de sabão

Gosto de ver-los pintar-se
de sol e graná voar

abaixo o céu azul, tremer
subitamente e quebrar-se…

(...)

“Caminhante não há caminho,
faz-se caminho ao andar…”

Ao andar se faz caminho
e ao voltar a vista atrás

se vê a estrada que nunca
se há de voltar a pisar

Caminhante não há caminho,
senão rastros no mar...

Antonio Machado 

(Kin 234 - Mago Cósmico Branco)



•
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O Ponto inicial

Como seria escrever a história da menina Aurora, em 
uma viagem, de veleiro, rumo a um destino incerto, 
em busca de presenciar a aurora austral em um dos 
polos do planeta Terra?

E quem é essa Aurora, afinal? 

Menina, criança, luz colorida que habita em mim. 
Curiosa, quer saber como o mundo gira e que magia é 
essa que faz com que tudo esteja sempre em movimento.

Aurora gosta de brincar com a luz e com a sombra. E faz 
perguntas que exigem estudo antes de terem respostas.

Seguindo por essas rotas, é bem possível que cada dia 
se revele como um novo aprendizado e que a navega-
ção passe naturalmente a acontecer também através 
das ondas do tempo. Essa movimentação certamente 
trará à tona uma mistura de memórias da infância, 
reflexões sobre conquistas da humanidade, observação 
do meio ambiente e questionamentos sobre a natureza 
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das coisas. Por isso, é necessário colocar na bagagem 
luz e sombra, medo e coragem. Integrar imaginação e 
realidade, histórias e possibilidades. Tudo no mesmo 
barco. Para seguir ao sabor das ondas e dos ventos, 
sempre ajustando as velas e rumando a um lugar so-
nhado, porém, ainda desconhecido. 

Entrego-me ao ponto inicial, como quem recebe uma 
dádiva, um presente cuidadosamente embrulhado. Es-
tou certa de que é esta viagem que irá abri-lo, pouco a 
pouco, como uma criança que se diverte prolongando 
o prazer da curiosidade pelo que há por vir. 

Auira pede para que esta menina de luz colorida a 
pegue pela mão e a leve. 

— Aurora, conte a sua história! Me eleve. 

Recolho a âncora e subo as velas do Aurora, como 
se elas já fossem uma extensão de mim. Deixo-me 
levar pelo vento outonal, para que passado e futuro 
se façam presente. 

Em tempo, lembro-me de fazer a “prece às sete dire-
ções galácticas”.

Penso ser a mais apropriada para esta jornada: 
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Desde a Casa Leste da Luz
Que a Sabedoria se abra em aurora sobre nós

Para que vejamos as coisas com nitidez.
Desde a Casa Norte da Noite

Que a sabedoria amadureça entre nós
Para que conheçamos tudo desde dentro
Desde a Casa Oeste da Transformação

Que a sabedoria se transforme em ação correta
Para que façamos o que tenha que ser feito

Desde a Casa Sul do Sol Eterno
Que a ação correta nos dê a colheita

Para que desfrutemos os frutos do ser planetário
Desde a Casa Superior do Paraíso

Donde se reúnem a gente das estrelas e os 
antepassados

Que suas bênçãos cheguem até nós agora
Desde a Casa Interior da Terra

Que o pulsar do coração de cristal do planeta
Nos abençoe com suas harmonias para que 

acabemos com as guerras
Desde a Fonte Central da Galáxia

Que está em todas as partes ao mesmo tempo
Que tudo se reconheça como luz de amor mútuo.

Salve o sol central 
Salve a harmonia da mente e da natureza.
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1. Outono

AURORA. Era esse seu nome. Desde que aprendera a escrevê-lo, se 
tornara, de fato, sua palavra preferida. Gostava de escrevê-lo em todos os 
lugares e de todas as formas possíveis. 

Desta vez teve uma nova ideia: iria escrever seu nome com as folhas da 
amendoeira que estavam caindo como nunca, devido ao outono, bem em 
frente a sua casa.

Quem seria esse ser invisível chamado Outono e por que ele fazia as 
folhas caírem? 

Tantas perguntas! Assim era o pensamento de Aurora, sempre pergun-
tando, sempre querendo saber de tudo.

Aurora vivia com sua mãe, Luana, e sua irmã, Cora, em uma casa 
pequena e amarela. Bem em frente à casa onde moravam havia uma árvo-
re grande conhecida como chapéu-de-sol, ou amendoeira. Nessa época, a 
árvore trocava suas folhas largas e avermelhadas, já um tanto envelhecidas, 
por folhas verdes e novas. Por isso, durante todos os dias do outono, a cal-
çada em frente à casa ficava cheia de folhas, e era tarefa de Aurora varrê-las 
diariamente desde que completara sete anos — há exatos vinte e oito dias.

A mãe de Aurora e Cora saía cedo de casa quase todo dia para tra-
balhar, enquanto as filhas ficavam em casa até a hora de ir para a escola, o 
que ocorria logo depois do almoço. Antes de sair, a mãe tinha o cuidado de 



20

deixar tudo bem ajeitado para que as filhas pudessem preparar seu próprio 
almoço com facilidade. Mas ela já as avisava que também precisavam ajudar 
a cuidar da casa. Por isso, logo após a saída da mãe, as meninas faziam as 
tarefas domésticas antes mesmo das escolares. 

As duas irmãs sempre achavam uma forma de fazer tudo brincando, 
afinal, cuidar de uma casa pode ser mesmo uma grande e divertida brin-
cadeira. E mesmo sendo sempre as mesmas coisas a serem realizadas todos 
os dias, elas faziam de jeitos diferentes: um dia cantando, outro dançando, 
outro inventando jogos ou brincando de ser pessoas e seres diversos. Assim, 
brincando, arrumar as camas, varrer a casa, tirar a mesa do café e lavar a lou-
ça a cada dia tinha um gostinho diferente, e nunca um dia era igual ao outro. 

Assim como Aurora, Cora também tinha sua tarefa exclusiva: esquen-
tar o almoço deixado pela mãe. Isso era tarefa apenas dela. Sendo maior em 
tamanho e idade, já conseguia mexer no fogão com mais segurança.

Aurora sempre deixava para varrer as folhas da calçada quando vol-
tava da escola, pois gostava especialmente desse momento do dia. Ali, na 
calçada, com a vassoura na mão, ela experimentava os sons que as folhas 
faziam ao serem varridas, observava as mudanças de iluminação que acon-
teciam à medida que o sol ia se movendo e, nesse dia, brincava de escrever 
seu nome com as folhas: 
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Aurora ficou contemplando seu nome escrito assim, grande, com as 
folhas largas e vermelhas do chapéu-de-sol, na calçada de sua casa. E, olhan-
do para ele, logo as perguntas começaram a pipocar em sua mente e ela se 
deu conta de que não sabia por que, afinal, tinha tal nome. Pensou forte na 
pergunta que não poderia esquecer de fazer a sua mãe assim que ela chegas-
se do trabalho. E logo outras foram brotando dentro da cabeça de Aurora, 
enquanto ela ficava ali, parada, com a vassoura na mão, olhando para sua 
própria sombra deitada sobre o seu nome feito todinho de folhas vermelhas, 
laranjas e amarelas:

— Como será que essas folhas ficam com cores tão diferentes?

— E essa luz? Por que será que também fica com cores diferentes?

A última pergunta surgiu enquanto Aurora olhava para sua sombra e 
percebia que todo o seu entorno era iluminado por uma luz dourada, que 
deixava tudo com um brilho meio mágico. Lembrou-se de sua mãe dizendo 
que adorava a luz do outono, e pensou: 

— Esse outono deve ser um artista, que pinta folhas e até a luz…

De costas para o sol, Aurora continuava olhando para seu nome de 
folhas, sua sombra e sua casa iluminada pela luz do outono, até que... sua 
sombra... sumiu! Ou se misturou, num passe de mágica, à luz brilhosa ao 
seu redor, que agora era rosada, com uma leve pitada de amarelinho claro. 
Seu nome estava todo iluminado por essa luz. Porém, para onde teria ido a 
sua sombra? A sombra de Aurora?

Nossa! Aurora teve uma explosão de curiosidade. Queria tanto ter al-
guém para perguntar, que deu um grito, esperando que sua irmã, que devia 
estar no banho, ouvisse: 

— Para onde foram as sombras?!

Ela gritou e esperou que alguém devolvesse outra pergunta, como 
era de costume, já que Aurora era mesmo uma menina que fazia pergun-
tas bem difíceis de entender e de responder (principalmente). Mas nin-
guém respondeu. 
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Mesmo assim, algo dentro da própria Aurora respondeu com, certa-
mente, outra pergunta:

— Você tem certeza de que viu direito?

Aurora achou a resposta em forma de pergunta bem perspicaz e 
ousada. Gostou:

— Vou olhar melhor, então.

Olhou bem, procurando pela sombra por todos os lados. O sol já ha-
via se escondido atrás das casas do outro lado da rua, e o céu ia ficando de 
um azul cada vez mais escuro. A luz sobre seu nome ainda estava bem boni-
ta, e, olhando bem, parecia, agora, que tinha um tom lilás. Aurora gostava 
daquelas cores, especialmente daquele tom de azul mais escuro. Enquanto 
observava tudo isso com muita atenção, ia pensando:

— Antes, tudo estava dourado e eu vi minha sombra bem ali no chão. 
Depois ficou tudo meio rosa e a minha sombra, que estava lá, dali sumiu. 
Talvez esteja em outro lugar!

Aurora olhou para os seus pés na esperança de ver sua sombra encolhi-
da bem pertinho deles, como estava acostumada a vê-la geralmente dentro 
de casa. Mas a sombra também não estava ali. Ou será que estava?

Aurora olhou com afinco. Olhos de detetive profissional, que ela 
sabia fazer sempre que precisava resolver algum mistério enigmático 
muito desafiador:

— Ahá! Achei você, sua sombra danada! Nossa, mas você está tão en-
colhida e fraquinha de cor que quase não te vi. 

Nessa hora, a luz do poste do outro lado da rua acendeu, e, no mesmo 
momento, a sombra de Aurora ficou um pouco mais forte e maior. Vendo 
isso, Aurora riu e pulou de alegria, pois entendeu parte do mistério: a som-
bra se alimentava de luz! Quanto mais forte a luz, mais forte a sombra. 

Aurora ficou muito feliz por entender um pouquinho mais sobre a 
sua sombra. Mas ainda queria saber sobre muitas outras coisas. Na verdade, 
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dentro de sua cabeça já estava nascendo um cacho de novas perguntas. “Um 
cacho de perguntas”, já pensou? 

— Como a sombra se move, se estica, se encolhe?
— E como o sol consegue iluminar com várias cores diferentes logo 

depois de se esconder?
— Por que as folhas caem no outono?
— Quem é esse outono afinal, e como ele pinta as folhas?
— E por que o céu não fica sempre de uma cor só, como as paredes?
Ah, e Aurora também queria perguntar para sua mãe se podia pintar 

as paredes de sua casa daquele azul mais escuro. Melhor ainda: será que ela 
deixaria pintar só os tetos!?

Os pensamentos na cabeça de Aurora não paravam. Mesmo assim, ela 
respirou fundo, e, com força, pegou a vassoura e varreu todas aquelas folhas 
que formavam seu nome, transformando-as em uma montanhinha. Antes 
de entrar em casa, olhou para cima com olhar maroto, e, apontando para a 
árvore com o cabo da vassoura, disse: 

— Amanhã nos vemos novamente!
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2. Diário

“A vida só é possível quando reinventada.”

Cecília Meireles

Lua nova 
Vento fraco 
Mar calmo 

Temperatura 23ºC
(1º dia da 6ª onda, de 13 dias)

Kin 66 Enlaçador de Mundos Magnético Branco

Inicia-se minha organização: 
deixo de querer controlar todas as coisas que me rodeiam.

Uma alma dentro de um corpo, um corpo dentro de uma casa/barco, um veleiro 
deslocando-se nas águas, levado pelo vento.

Estamos em um planeta azul, que está em movimento dentro de um universo 
em expansão. Nosso planeta dá voltas e mais voltas em torno de uma estrela 
chamada Sol. Estamos viajando em círculos? Acredito que não exatamente. 
Penso que viajamos em espirais, através de várias dimensões de tempos e espa-
ços. O que de fato sabemos sobre isso é pouco, bem pouco. Mas o mistério nos 
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seduz. Às vezes esquecemos que estamos neste planeta e que já fazemos parte 
de tudo. Talvez, nem faça sentido buscar por respostas fora de nós, esse impulso 
de explorar e de ver o que ainda não vimos, viajar para outros lugares... quem 
sabe não seja uma fuga do que realmente precisa ser visto, uma ilusão que, 
com sorte, nos mostrará pelo revés aquilo que deveríamos ter buscado muito 
antes. Já estamos onde devemos estar, basta abrir bem os olhos, respirar fundo 
e mergulhar para dentro.

Senti um leve balanço que imediatamente me tirou do estado anterior e me 
lembrou que estou em uma casa no mar, a minha Aurora. Um barco: “uma ilha 
que se move e que afunda”, como anotei na primeira vez que considerei mais 
seriamente ter um veleiro. 

E aqui estou eu, Auira, capitã da minha própria vida, realizando dois sonhos 
bem sonhados: velejar e escrever. 

Dentro da cabine, me vejo sentada em frente à mesa de navegação sobre a qual 
diariamente escrevo, estudo e me alimento, não necessariamente nessa ordem. 
Saio agora de um estado meditativo, que aprendi ser tão essencial para mim 
como me alimentar. Respiro profundamente com consciência, percebo meu corpo 
e observo com o mínimo de julgamentos possível. Os pensamentos, a respiração, 
as sensações e os sentimentos. Permito-me sentir. Assim, também permito-me 
sintonizar com a energia de cada dia. Mas, hoje, quando senti o leve balanço, 
instantaneamente abri os olhos, percebendo que era o momento de deixar a me-
ditação e começar a escrever.

Gostaria de escrever uma história infantil que já está gritando dentro de mim, 
querendo nascer, mas ainda não sei se isso é possível nessas condições, pois são 
tantos novos sentimentos que me envolvem desde que se iniciou essa jornada, que 
sinto urgente também escrever sobre eles. Como conciliar essa navegação externa 
e interna sem correr o risco de não conseguir chegar ao ponto final de uma e de 
outra? A resposta é meio óbvia, o risco existe e é inevitável, mas se eu não tentar, 
aí sim é que nunca vou chegar a ponto algum. 
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Então, melhor começar pelo início, da mesma forma que fiz há alguns anos 
quando comecei a alimentar o sonho de velejar. Estudei, busquei parcerias, mexi 
todos os pauzinhos necessários. Consegui fazer algumas viagens com as quais 
ganhei experiências preciosas. Cursos e mais cursos, muito trabalho, para, final-
mente, comprar meu veleiro, o belo Aurora. Fiz as reformas necessárias, repintei 
o casco de amarelo e me lancei na aventura mais louca até o momento: ir até o 
sul, em direção à Antártica, ao inusitado encontro da aurora austral. 

Na bagagem, trago uma inspiração sincrônica, o clássico da literatura náuti-
ca O Longo Caminho, que conta a história verídica de Bernard Moitessier, 
navegador solitário francês, que, dias antes de cruzar o temível Cabo Horn, 
precisamente no dia 21 de janeiro de 1969, presenciou uma aurora austral por 
horas. Sigo na esperança de ter a mesma sorte que ele, mesmo sabendo que essa 
possibilidade é muito remota, considerando que pretendo ir e voltar ainda no 
outono. Mas entendo que toda viagem tem seus presentes, e vou aproveitando 
tudo o que se apresenta.

Também decidi logo no início desta jornada que em meu diário de bordo 
anotaria os dias tendo por base não o calendário gregoriano, mas sim o Sin-
cronário Maia. Simplesmente por perceber que desse modo eu fico muito mais 
atenta aos acontecimentos que se apresentam em minha vida e consigo ser mais 
assertiva em minhas ações. É uma ferramenta de autoconhecimento que me 
sintoniza com o tempo natural.

Diferentemente do calendário gregoriano, que nos coloca em um tempo artifi-
cial, o Sincronário Maia é organizado em treze meses, ou luas, de exatos vinte 
e oito dias, mais um dia “fora do tempo” — que sempre cai no dia 25 de julho 
do calendário gregoriano. Dentro dessa organização mais natural do movimento 
do tempo, se apresentam também “ondas” de treze dias, cada uma delas regida 
por uma frequência única, treze códigos, que agem como um farol. Vão ilumi-
nando o caminho e dando um direcionamento para cada período. Assim, faço o 
que todas as pessoas que também seguem e estudam o Sincronário Maia fazem: 
me conecto ao movimento da lua, do planeta Terra e dos astros do nosso sistema 



28

solar, e, com a ajuda da Matriz Sagrada do Tzolkin — uma espécie de tabuleiro 
que apresenta 260 símbolos, cada um com sua cor e característica única —, vou 
recebendo os presentes que cada dia único da nossa vida nos traz. Cada símbolo 
desse tabuleiro é chamado de “kin”, e é o resultado da mistura de diferentes for-
mas (arquétipos), cores e frequências sonoras. 

Durante uma volta ao redor do Sol, a Terra passa por 20 ciclos de 13 dias, 
chamados — dentro do Sincronário — de “ondas encantadas”, mas que prefiro 
nomear como “ondas do tempo”. Numa rápida matemática, 20x13 = 260, o 
equivalente a 9 meses (o tempo de uma gestação humana!). Então, praticamen-
te, usando esse sistema, a cada 9 meses temos a oportunidade de aprender 20 
novas lições e renascer novamente a cada ciclo. 

Sigo, portanto, acompanhando os dias por meio das leis do tempo natural, dei-
xando-me conduzir por esse conjunto de 13 dias — cada um com uma energia 
vibratória única — que se complementam, entre si, com o propósito de sempre 
evoluir, renascendo a cada novo ciclo.

Vejo como extremamente poético e, claro, muito sincrônico, velejar pelas ondas 
do mar e do tempo. Como bem dizem os seguidores desse sistema de leitura dos 
dias: “tempo é arte”. 

Esta viagem começou, sincronicamente, no início de uma onda do tempo. Era 
o dia da energia do Caminhante do Céu Magnético Vermelho, kin número 53: 
treze dias para “Unificar-me com o fim de explorar o espaço, aspirando pela 
unificação do céu e da terra; atraindo a vigilância, buscando a consciência ple-
na.”. Nesse dia, a frase guia que acompanhava o kin dizia: “Inicia-te na arte de 
explorar, pois espera-te uma viagem misteriosa no tempo e no espaço”. E foi as-
sim, com essa energia, que minha jornada em busca da aurora austral se iniciou. 

Hoje já se passaram treze dias a bordo e mais uma onda encantada reini-
cia — dentro da décima segunda lua. Portanto, inauguro hoje este novo 
diário de bordo.
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As duas velas já estiveram mais rizadas nos dias anteriores, quando seguíamos 
em uma velocidade bem razoável, 5 nós em média — o que corresponde a 9 
km por hora. Aqui cabe uma observação: velejar é mesmo vivenciar um tempo 
diferente. O tempo de deslocamento de um barco talvez possa ser comparado ao 
andar da bicicleta: às vezes bem devagar, outras mais velozmente, dependendo 
das condições externas que se apresentam no caminho. Porém, justamente nesta 
noite, o vento parou de soprar e o mar ficou estranhamente calmo. 

Na verdade, eu confesso que esperava por este momento sem vento. Mas, igual-
mente, torço para que ele não dure muito, apenas o tempo suficiente para dormir 
uns minutos a mais e escrever sem tantos movimentos. Aproveito para reexami-
nar a carta náutica e reavaliar as possíveis melhores rotas, levando em considera-
ção as previsões das condições atmosféricas e das correntes marítimas. Torço para 
que essa pausa seja suficiente para dar um descanso às velas também. 

Além disso, esta calmaria me inspira a refletir sobre essa outra qualidade do 
oceano: a quietude.

Mar tranquilo e praticamente sem vento, início de mais uma onda do tem-
po, símbolo do “Enlaçador de Mundos”... tudo me impulsiona a começar sim 
a aventura de escrever a história da menina Aurora, mesmo nome do veleiro 
valente que me leva — não consigo pensar em nome mais apropriado para “en-
laçar” o meu mundo com o dela. Essa menina que não sou eu exatamente, mas 
que me habita e me conecta com minha criança interior, cheia de vitalidade, 
curiosidades, questionamentos e sonhos coloridos. Sinto a criança cheia de per-
guntas já ganhando vida em mim:

— Quanto tempo será necessário para escrever o livro todo? E quanto tempo 
levaríamos até o nosso destino? E que destino será esse? 

Muitas perguntas para as quais não há resposta exata. Ou melhor, existe a res-
posta mais verdadeira para mim neste momento: tudo depende dos movimentos 
internos e externos, dos ventos, das correntes marítimas, da disposição, da pa-
ciência e também da sabedoria e da sorte, para saber agir nos momentos certos e 
se colocar nos lugares onde o melhor possa acontecer.
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Sinto que, antes de pegar firme na escrita do livro, preciso alongar o corpo, beber 
água e, claro, sair um pouco da cabine para checar o barco, ver o mar, o sol, e pe-
dir mais uma vez à Iemanjá que abra os caminhos da nossa viagem e, também, 
da minha história em busca da aurora e da menina Aurora, respectivamente.

Faço meu “ritual da deusa” em exatos vinte minutos. Ele consiste em beber água 
com limão, me alongar, exercitar pernas e braços e, a parte que mais gosto, me 
olhar no espelho por um minuto, sorrindo! Pronto. Já posso sair.

Assim que abro a porta da cabine, para meu assombro, deparo-me com Gabriel, 
que me aguardava, mãos na roda do leme, sorrindo.

— Bom dia!
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3. Cabaninha

Que brincadeira gostosa, construir uma 
cabaninha, uma casa única, acolhedora, 

manifestar uma ideia e entrar dentro dela.

Aurora montou um acampamento na sala para aguardar sua mãe. 
Dentro de sua tenda feita com colchão dobrado, cobertas e lençóis, ela es-
perava ansiosa, junto ao seu cacho de perguntas.

A irmã de Aurora achava graça e também aguardava, curiosa, para ver 
a reação da mãe quando se deparasse com a cena montada bem no meio da 
sala e com as várias perguntas que a irmã estava matutando desde que voltou 
da varrição das folhas em frente à casa. 

Já tinha um tempinho que estava noite lá fora. A qualquer mo-
mento Luana chegaria do trabalho, trazendo, como sempre, pãezinhos e 
outros mantimentos.

A cabaninha de Aurora estava muito bem feita. Lá dentro havia col-
chonetes, almofadas e travesseiros arrumados de forma que dava para as três 
passarem a noite ali confortavelmente como num verdadeiro acampamento. 
Aurora também queria perguntar para sua mãe se elas poderiam dormir ali, 
todas juntas, naquela noite.
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Assim que a porta se abriu, Aurora desandou a falar:

— Mãe, quem é o Outono? Você sabe se ele é um pintor? E por que 
ele faz as folhas das árvores caírem tanto?

— E por que eu me chamo Aurora, de onde vem esse nome?

— E a sombra da gente? Como é que às vezes ela é grande e, outras 
vezes, pequena? 

— Eu acho que hoje eu já descobri como ela aparece e desaparece, 
porque ela quase sumiu e depois eu consegui achar, mas ela estava bem fra-
quinha e bem pequena… você sabe por que isso aconteceu? Eu ainda tenho 
muitas dúvidas sobre a sombra, mas me responda essas primeiro, por favor, 
mãe? Eu preciso muito saber!

Luana olhou surpresa para a filha que perguntava tudo aquilo sem pa-
rar para respirar. Depois olhou para a outra filha que, sentada no sofá, assis-
tia a tudo e sorria para a mãe. Então, juntas, as duas começaram a rir muito.

— Nossa, quantas perguntas, Aurora. Venham aqui me dar um abra-
ço! Que linda cabaninha vocês fizeram!

Depois de abraçar a mãe junto à sua irmã, tudo parecia se acalmar. 
As perguntas de Aurora ficavam mais tranquilas, como se também tivessem 
sido abraçadas. Ainda durante o abraço, Luana disse:

— Vou te contar sobre o seu nome primeiro enquanto tomamos um 
lanche. Está bem assim? 

— Que tal a gente fazer o lanche no acampamento, tipo um piqueni-
que? — disse, de súbito, Cora. E, já adivinhando o que a mãe responderia, 
arrematou:

— A gente arruma tudinho depois.

E, assim, o piquenique foi feito!
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4. Visão

Desconcertada com a visão de Gabriel sorrindo para mim ali no meio do ocea-
no, não tive outra reação além de sorrir de volta, aceitando a visita inesperada. 
Seu largo sorriso tinha um motivo a mais do que apenas me dar bom dia. Ao 
lado do barco, nas inesperadas e bem-vindas águas calmas, estava, nada mais 
nada menos, que uma arraia!

— Ela está nos acompanhando desde que o sol nasceu. — disse ele, apontando 
para a água. 

Demorei um pouco para entender toda essa cena, mas quando olhei para a água 
realmente pude ver as asas de uma linda arraia tocarem a superfície a poucos 
metros de distância da proa, e não tive como conter um gritinho fino de alegria, 
“que maravilhosa!”. Era grande a danada. Acho que se eu abrisse os braços para 
abraçá-la, provavelmente a ponta de meus dedos não tocaria as pontas de suas 
asas. Que animal lindo e misterioso! 

As arraias são vistas pela cultura maori como protetoras, guardiãs que garantem 
a prosperidade da colheita de mariscos. Por sua leveza e graciosidade, mas tam-
bém pelo seu ferrão venenoso, são consideradas um símbolo espiritual de muita 
força. Era sem dúvida um bom presságio para a nossa viagem — quer dizer, 
para a MINHA viagem. 
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O que esse homem ainda fazia aqui nos meus pensamentos? E ainda por cima 
sorrindo desse jeito? Mas, ao invés de lhe fazer tais indagações, perguntei por que 
não havia me chamado antes para saudar tão bela e elegante visitante. Apenas 
respondeu que não queria atrapalhar minha meditação.

— Vou fazer um café pra gente, que tal? — disse ele, com aquele tom de voz 
carinhoso que me vencia. Prosseguiu:

— Fique aí, conversando com nossa amiga. Já soube que hoje à tarde o vento 
chegará forte, então vamos aproveitar ao máximo essa calmaria juntos. Que tal?

Nos beijamos e, ao mesmo tempo, ele segurou minha mão esquerda — o lado 
que rege as emoções — e a colocou no timão, a roda do leme. Sorrimos um 
para o outro, mas senti que a cumplicidade do sorriso não tinha o mesmo sig-
nificado para nós dois. 

Quando Gabriel apareceu na minha vida, tempos atrás, a sua presença iluminou 
o sonho de velejar por novos ângulos e impulsionou os planos e preparativos para 
esta jornada. Uma paixão que gerou energia suficiente para fazer sonhos pessoais 
acontecerem. Ocorre que, assim como a paixão foi grande, a ilusão gerada por 
ela também foi crescendo como uma onda. Daquelas que a gente precisa decidir 
rápido: se mergulha por baixo, rezando para passar logo, ou se toma coragem e 
surfa — também rezando para não cair e se quebrar toda. Fatalmente, a pro-
babilidade de se tomar um caixote traumatizante e não querer mais saber de 
onda ou de paixão por um bom tempo é grande. Foi assim comigo. Tomei alguns 
caixotes dessas ondas de paixão e ilusão, mas, felizmente, mesmo atordoada, con-
segui passar por baixo de outras que vieram na sequência das primeiras. E estou 
aprendendo a surfar para longe do lugar de vítima das ilusões que eu mesma 
crio. Percebi que a sabedoria de aprender com os erros só é possível de ser alcan-
çada se, primeiramente, os reconheço. E reconhecendo-os, entendi que era preciso 
movimento para que a frase “o tempo cura”, tão dita, fizesse efeito verdadeiro. 
Afinal, tempo também é movimento. Só contamos as horas porque os ponteiros 
giram, enquanto a Terra também gira em uma dança rodopio em torno de si 
mesma, e segue também deslizando, como um barco, navegando ao redor do Sol. 
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Pedi à Terra que me ensinasse a dançar com ela e aqui estou. Tomo o leme da 
minha própria vida, criando os passos da minha dança e surfando nas ondas 
do tempo.

Troquei de mão. A ilusão se desfez assim que coloquei a mão direita na roda 
do leme. Não era preciso dizer, nem pensar mais nada. Agora era eu, o Aurora, 
a arraia, a brisa, o sol, o mar, o céu… e, logo mais, o vento. Chega de ilusões. 
Os sorrisos aqui são os meus e me bastam. Assim como o café que eu mesma 
passo, forte e sem açúcar.

Fiquei observando esse ser marinho tão ilustre que parecia mesmo estar dis-
posto a me acompanhar. Sumia por alguns segundos sob a água, mas logo 
reaparecia com suas costas cartilaginosas, flutuando em um voo deslizante e 
livre. Isso sim parecia uma visão, mas, ao contrário de Gabriel, era real. Achei 
graça. Lembrei do filme de animação Moana, no qual a arraia era o animal 
de poder da avó de Moana, que se transforma nesse animal depois de morrer. 
A ancestralidade das arraias é realmente inquestionável: animal antigo dos 
mares, inspira a calma típica de grandes mestres, cheios de sabedoria, mas 
também humildade. Certamente um totem ligado aos antepassados, devido 
não só à idade da espécie, mas sobretudo pela capacidade de ir a partes mais 
fundas das águas com a mesma leveza e graça que sobe à superfície. Subita-
mente recordei do dia de hoje no Sincronário e entendi que a arraia era um 
Enlaçador de Mundos materializado bem ali na frente do Aurora, indicando 
o caminho.

Com essas coisas em mente, fiz uma canção-oração para aquela arraia. Um 
agradecimento a sua real companhia e sabedoria que me foi transmitida, tor-
cendo para que levasse embora, para o fundo dos mares, as ilusões criadas 
pelos meus apegos a sonhos passados, que apenas serviam para me distanciar 
de mim mesma, atrasando minha evolução. Batucando no convés em ritmo de 
ciranda, cantei enquanto as velas amareladas do Aurora flamejavam ao vento, 
como a chama de uma vela acesa em fervorosa oração.
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Arraia que voa no céu do mar sem fim
que espelha na água a sua vida em mim,
fluindo nas águas, dançando bem leve,

flertando com o vento e com o barco que segue.
Arraia tão linda, me guia, me ensina, 

sob o seu manto, divino, aprendo
que coisas bonitas nem sempre são vivas
e a vida é tão rara para ser distraída,

Viaje comigo, você é bem vinda, 
me traga alento, poesia e intento.

Unindo os mundos de dentro e de fora
Encontro comigo e te deixo ir embora

Arraia que voa no céu do mar sem fim…

Segui cantando até que perdi de vista essa perfeita enlaçadora de mundos. 

Olhando para o horizonte, ao sul, pensei forte, dizendo para mim mesma: 
siga em frente.

Como é boa a sensação de virar a página!
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5. Piquenique

Piquenique montado!

Sobre a toalha redonda, vermelha e branca, estendida no chão, havia 
pão quentinho com manteiga, uvas, fatias de maçãs, suco de acerolas ado-
çado com mel, algumas castanhas de caju, os famosos cookies de banana e 
aveia feitos por Cora e uma xícara de café para a mãe.

Aurora sentou-se na frente de sua cabana, aguardando, atenta, as pala-
vras de sua mãe, que, logo ao sentar-se, fechou os olhos e disse em voz baixa:

— Agradeço por este momento de nutrição com minhas filhas. Que 
todas as pessoas responsáveis por estes alimentos sejam abençoadas, desde 
quem plantou, colheu, transportou e embalou até quem os comprou e os 
preparou. Que nunca lhes falte nada. Somos gratas e pedimos humildemen-
te que esses alimentos nos deem alegria, vitalidade e saúde. 

Luana abriu os olhos, pegou a caixa de fósforos para acender a vela 
branca que estava sobre um pires no centro da toalha, e, ao mesmo tempo, 
disse “amém”. As duas meninas também repetiram: 

— Amém. 

Aurora já sabia que essa palavrinha no final da oração significava 
“que assim aconteça”, pois claro que ela já tinha perguntado sobre isso 
muitos dias antes.

— Agora já podemos começar a comer! — disse Luana. 
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 Aurora pegou o suco e um cookie e, já impaciente, falou:

— Mãe, conta logo, por que me chamo Aurora?

Luana começou a contar:

— Filha, este seu nome foi escolhido pelo seu pai junto comigo. Nós 
estávamos acampados num lugar muito bonito, só nós dois. A Cora estava 
na casa da vovó.

— Uau, acampados igual a gente hoje aqui? — perguntou Aurora.

— Sim, mas não era dentro de uma casa, era no alto de uma monta-
nha. Naquele dia, choveu a noite todinha, mas, assim que começou a ama-
nhecer, a chuva foi embora e a aurora chegou, ou seja, o sol já estava quase 
nascendo, trazendo lindas cores ao céu. Tratava-se daquele momento do 
dia conhecido como “aurora”, que acontece pouco antes do sol despontar. 
Assim, achamos que seria o nome perfeito para essa nova filha que ia chegar 
e que seria irmã da Cora.

— Então, aurora é o nome que o dia tem quando começa? — pergun-
tou Aurora, para garantir que tinha entendido.

— Isso mesmo. É um momento muito bonito, bem cedinho. Nessa 
hora, a maioria das pessoas ainda está dormindo, mas o sol já está acordado 
e chega iluminando. Colorindo de luz mais um dia.

— Quando você disse que a aurora chegou depois da chuva, eu achei 
que era uma outra pessoa chamada Aurora… — disse Aurora, e todas 
riram juntas.

— Não, querida, aurora é essa hora em que a noite deixa de ser noite 
e o dia começa. Naquele dia, eu também senti você se mexendo dentro da 
minha barriga, então achei que tinha que ser este mesmo o seu nome.

Cora, que já sabia dessa história, também pediu para a mãe contar o 
porquê do seu nome mais uma vez:

— Cora era também o nome da mãe da minha mãe, a bisavó de vocês. 
E nós escolhemos este nome juntinho com você, Cora, no dia em que você 
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nasceu. Com você em meus braços, assim que dissemos o nome “Cora”, 
você sorriu como se gostasse muito dele. 

— Sim! Eu adoro o meu nome, assim como adoro as cores, e colorir, 
e desenhar — disse Cora, animada.

De fato, Cora desenhava super bem e sabia usar as cores de um jeito 
muito mágico. Tudo o que ela coloria ficava mais bonito.

— Imagine um mundo sem cor, que coisa mais chata, não é mesmo? 
— disse Luana, enquanto abraçava Cora.

Aurora ficou pensativa. Se a irmã tinha um nome que adorava porque 
também adorava colorir as coisas, será que o seu nome também iria ajudá-la 
a adorar fazer alguma coisa? 

Ela se deu conta que ainda não tinha visto uma aurora, mas já tinha 
visto algo bem parecido naquele dia.

— Mãe, falando em cores, hoje eu estava lá fora varrendo as folhas que 
o outono derrubou e percebi que as cores da luz foram mudando até tudo fi-
car bem mais escuro. Essa hora em que o dia vira noite também tem nome?

— Sim, essa é a hora do pôr do sol. E, logo depois que o sol se põe e 
o céu fica ainda um tempinho claro, chama-se “ocaso”. Mas não acho um 
nome tão bonito quanto aurora.

— Ocaso. — repetiu Aurora, já pensando que ele devia ser amigo do 
outono. — Então, mãe, hoje eu reparei nessa cor que eu acho a mais bonita 
de todos os azuis que eu já vi... e acho que foi bem na hora do ocaso. Será 
que a gente pode pintar os tetos da nossa casa da mesma cor de azul que o 
céu fica quando é a hora do ocaso...? Ia ficar bem lindo, vocês não acham? 
— arrematou Aurora com mais essa pergunta.

Cora, especialista em cores que era, já ficou toda alegre com essa 
ideia e disse:

— Acho que o nome dessa cor é índigo, eu também adoro essa cor!

— Então eu deixo! No fim de semana que vem nós podemos comprar 
uma tinta dessa cor e, para começar, pintar o teto do quarto de vocês duas. 
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— disse Luana.

—Viva! Isso merece um brinde! — disse Cora. 

 E, assim, cada uma pegou seu copo de suco e brindaram bem no cen-
tro da roda que formavam.

— Tim-tim! 

— Às novas cores da nossa casa!

— Muito bem! — disse Luana. — Primeiras perguntas de dona Auro-
ra respondidas. Qual é a próxima?
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6. Medo

explorar o grande mistério
espaços externos
espaços internos

Infinitos.

Lua nova 
Vento brisa moderada 

Mar calmo 
Temperatura 17ºC

Kin 68 Mão Lunar Azul:

 O desafio de minha cura é minha dedicação para transformar-me.

O fundo do mar talvez seja um dos lugares mais misteriosos deste nosso plane-
ta. Em seu interior, oculta-se uma miríade de possibilidade de novos mundos, 
com correntes formadas pelos movimentos das águas, nas quais convivem ani-
mais enormes e minúsculos, sob a lei da sobrevivência harmônica. São tantos 
seres estranhos aos nossos olhos que mais nos parecem habitantes de outros pla-
netas. E, para nós, seres humanos, é um mundo onde não nos compete viver. 
Primeiro, logicamente, pela nossa própria estrutura física. Dentro d´água, 
nossos pulmões não conseguem nos brindar com a vida e, da mesma forma, 



46

nossa pele não foi feita para suportar muito tempo o contato com a água, 
menos ainda se for salgada. Há também a diferença de pressão que aumenta 
a cada metro para baixo dentro d’água, e pode ser fatal ao nosso frágil corpo. 

Mas, da mesma forma que há um impulso instintivo de urgente sobrevivên-
cia que nos afasta da ideia de entrar no mar e explorar suas profundezas tão 
evidentemente mortais para nós, também há o impulso contrário. Trata-se de 
nossa teimosia inata, esse inconformismo por não podermos experimentar tudo 
o que queremos — seja voar nas alturas, seja mergulhar nas profundezas, seja 
nos lançarmos no espaço ou, simplesmente, navegar. Somos constantemente 
seduzidos pelos mistérios do desconhecido. Então, nos enchemos de coragem e 
seguimos nesse fino equilíbrio entre medo e coragem, nos lançando a todos os 
espaços possíveis e impossíveis. Dessa forma, não foram poucos os seres huma-
nos que já se aventuraram a explorar as profundezas do oceano, seja em busca 
de alimentos, seja apenas em busca de novos conhecimentos e experiências. 
Devemos a esses corajosos mergulhadores muito do que sabemos sobre essas 
profundezas misteriosas. 

Aqui cabe o trecho de um texto de Jacques Cousteau, incrível mergulhador, 
amante e documentarista dos mares, cujos filmes e textos sempre me inspiram:

“Quem somos nós? Como todos os seres humanos, nascemos no coração da 
mãe-terra. Temos braços e pernas. Respiramos oxigênio que entra em pequenos 
pulmões. Passamos grande parte de nossa vida na posição vertical, que nos dá 
uma maior autonomia e um maior conforto na terra. Mas, analisando um 
pouco mais a fundo, alguma coisa nos faz diferentes. Nascemos com os olhos 
acostumados ao azul das águas. Temos um corpo que anseia pelo abraço do 
mar. Somos homens e mulheres de espírito inquieto. Buscamos na nossa vida 
mais do que nos foi dado.”

Se não temos um corpo que nos permite experimentar mais do que já nos foi 
dado, temos imaginação e inteligência para buscar meios de construir ferra-
mentas e equipamentos que nos permitam seguir esse outro impulso, em busca 
do que ainda nos é oculto, mesmo que arriscando a própria vida. Pois conhecer 
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e conviver com cada pedacinho desse nosso singular planeta nos recompensa com 
novas possibilidades para que reconheçamos a nós mesmos, simultaneamente. 

Então, construímos desde máscaras que nos permitem ver sob a água, até pul-
mões externos que levamos nas costas e que nos permitem respirar onde seria 
impensável. Canoas, barcos, aviões e até foguetes… ferramentas e máquinas 
que são extensões do nosso corpo e que nos permitem expandir para além das 
fronteiras da nossa pele. Mas, para isso, é preciso enfrentar constantemente o 
medo do desconhecido, do nunca antes experimentado, é preciso enfrentar o 
tempo todo novos desafios e aprender a conviver com o medo, como se ele fosse 
nosso melhor amigo. E isso não é, definitivamente, tarefa fácil.

Enquanto penso, refletindo sobre medo e coragem, preciso ajustar o rumo, 
colocar o barco na direção desejada, posicionando as velas de forma que o 
vento possa ser aproveitado ao máximo. Com as duas velas só um pouquinho 
mais tensionadas, posso aproveitar melhor o vento de través, que chega cada 
vez um pouco mais forte, e, em contato com a vela mestra e a vela de proa, 
traz velocidade ao Aurora. Meu veleiro, que é uma extensão do meu corpo e 
me permite viajar nessas ondas de água, ar e tempo. Com o leme obedecendo 
sempre os pequenos toques de minhas mãos no timão, sigo agradecendo o sobe 
e desce das águas e o deslizar sobre a superfície do mar. 

Agradecer, sempre. Assim como o vento é o combustível do veleiro, a gratidão 
tem sido o combustível do meu ser. Quanto mais sinto gratidão, mais percebo 
que o movimento do tempo sempre me leva aonde preciso estar. E, invaria-
velmente, chego a lugares novos, às vezes mais lentamente, outras vezes com 
bastante rapidez, dentro e fora de mim.

Da arraia ficou a lembrança de sua beleza e leveza. Do sorriso do Gabriel, com 
seu café de ilusão, ficou a sensação de um sonho que não se realizou da maneira 
esperada, mas que certamente foi a melhor forma possível naquele momento.

Estou só. E o destino agora não importa mais do que a jornada que me trouxe 
até aqui. Aceito o vento, aceito as ondas, o sol e as estrelas. Agradeço mais uma 
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vez e sigo para o sul. O vento leste me empurra enquanto o sol começa mais 
uma vez a me brindar com o segundo espetáculo do dia: o pôr do sol!

Firmo-me em meu corpo e em minha mente. Respiro. Deixo-me levar com a 
consciência de que, agora, a melhor companhia sou eu mesma e, assim, o sucesso 
desta jornada depende das ações corretas que terei que ter daqui para frente. 

Disciplina, foco, determinação e força de vontade. Dormir pouco, estar aten-
ta aos detalhes, saber priorizar. Tanta coisa da qual a gente abre mão para 
realizar um sonho. E isso, por si só, é de uma beleza e loucura intrínseca. Ter 
companhia certamente me daria mais segurança e facilitaria muito poder 
revezar as funções da navegação. Sobretudo, seria bom compartilhar as expe-
riências in loco. Mas a sensação de não depender de mais ninguém e enfrentar 
esse medo da solidão — subvertendo a crença de não ser capaz sozinha — é 
tão urgentemente grande para mim, que só pode ser comparada a toda essa 
natureza que me rodeia. 

Sinto a força do fundo dos meus ossos e da cor laranja do céu. Ambos estão me 
dizendo que é possível sim, e que estar sozinha também é seguro, justamente 
porque, em meu íntimo, sei que não estou tão sozinha assim. 

Toda a preparação para me lançar a esta aventura contou com a coopera-
ção de muita gente. E, de alguma forma, sinto que estão todos aqui comigo 
agora. Sinto essas presenças constantemente; às vezes até acho que estão se 
comunicando comigo sem a necessidade de nenhum equipamento que não seja 
nossa própria telepatia. Entretanto, sinto também a presença do medo, tenho 
consciência disso e, diariamente, digo que ele é bem vindo para observar, mas 
nunca para assumir o controle.

A noite vem chegando e o espetáculo da apresentação das estrelas é iminente. 
Como a programação cultural de quem veleja em alto mar é intensa! São inú-
meros os espetáculos diários.

Fico feliz por ter vencido tantas resistências e pela oportunidade de estar aqui 
agora. Meu companheiro olha desconfiado, como quem me pergunta se eu 
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venci mesmo esses medos de solidão, afinal, ele, “o Medo”, ainda está presente 
aqui comigo. Então, faço uma retrospectiva para tentar encontrar o cerne dos 
meus medos. Aquele primeiro, que fica encravado no fundo do corpo, no escuro 
das nossas mais profundas águas.

O texto de Jacques Cousteau me dá uma pista, buscar nas primeiras águas 
que mergulhamos todos um dia: o ventre de nossa mãe. Nosso primeiro medo 
é um medo ancestral, sem dúvida, e nos acompanha desde a nossa formação, 
enraizado em nosso DNA; ele já garantiu a sobrevivência da nossa espécie, 
por isso ainda nos acompanha. Ganhou por mérito esse lugar. E, lá dentro da 
barriga de nossa mãe, recebemos também a informação do medo dela. O medo 
de ser mãe, o medo do desconhecido, da responsabilidade de ter um filho, de 
ter um ou uma filha doente… medos que podem ter gerado uma rejeição bem 
ali, no início da nossa mais frágil vida, ainda em formação e já sentindo essa 
dúvida, recebendo os nutrientes, mas também as sensações de nossa mãe. E, 
assim, surgia, bem ali, a sementinha do medo do abandono, da sensação de 
desconexão, de ser um obstáculo para o fluir da vida da nossa querida mãe. 
Olho para o medo para garantir que estou indo por um raciocínio certo, e vejo 
como ele está sorrindo. Sim, é por aí o caminho. Eu também já fui mãe. Já 
senti tudo isso. Nessa ebulição de sentimentos, quis fugir. Desejei voltar atrás 
e não ter um ser sendo gerado dentro de mim que iria mudar o rumo da vida, 
que eu pensava ter sob controle. Que ilusão. Foi por pouco tempo, mas eu senti 
sim essa rejeição e minhas filhas também a sentiram. Em vista disso, peço per-
dão a elas, e também perdoo minha mãe, pois sei que são sentimentos normais 
e todos passamos por eles de alguma forma. Pensando sobre essas coisas, me 
emociono. Lembro da oração havaiana do Ho’oponopono, que consiste basi-
camente em pedir perdão, agradecer e amar incondicionalmente. Como ela é 
curadora. Por isso tudo, perdoo, agradeço e digo a mim mesma que me amo.

Olho para o horizonte. À frente da proa, ao sul, já está bem escuro, mas vejo 
um espirro para fora d’água a meia milha de distância. Meu coração dispara. 
Uma baleia! Ou minha imaginação me pregando peças? Instintivamente 
coloco as mãos sobre meu peito, na altura do coração. Sorrio e esqueço o medo. 
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Sinceramente, nem sinto sua presença agora. Mas sei que esse é um exercício 
diário, e que logo ele estará novamente ao meu lado, cada dia com uma rou-
pagem diferente. Sempre terei que olhá-lo e conversar com ele para, assim, 
poder continuar seguindo em frente.

Lembro-me de quando percebi que poderia velejar sozinha: foi quando perdi 
o medo de dormir pouco. Sabendo que velejar era o que fazia meu coração ex-
pandir em leveza, fui experimentando a sensação única de atenção, presença, 
entrega e prazer que o simples imaginar-me velejando já me despertava. Foi 
quando também soube que, no mar, não era preciso dormir para sonhar. Viver 
sobre ele já era como um sonho acontecendo diariamente.

O sol já sumiu abaixo da linha do horizonte, me deixando a impressão 
de que mergulhou no mar para se encontrar com a baleia, que penso estar 
por perto. O céu dá lugar às cores do ocaso: o azul índigo, de um lado, vai 
se misturando com o preto gradualmente, até ganhar toda a imensidão da 
abóbada do universo, salpicando estrelas ao meu redor. A promessa de uma 
noite de vento moderado e tempo bom me enche de autoconfiança, esperança 
e, mais uma vez, gratidão.
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7. Sombras

Luana ajeitou a vela que estava no centro da toalha, posicionando-a 
um pouco mais para perto de Cora e Aurora que, sentadas com as pernas 
cruzadas como indígenas, aguardavam que a mãe se juntasse a elas. Seus 
rostinhos estavam iluminados pela trepidante chama amarela. Ela recolheu 
as louças do piquenique, e, em seguida, apagou todas as luzes da casa.

— Vamos fazer uma conversa ao redor do fogo. — disse Luana para 
suas filhas.

— Legal! Como as feiticeiras de As Brumas de Avalon! — disse Cora, 
lembrando-se do livro que estava lendo.

Aurora teve vontade de perguntar sobre essas tais feiticeiras, mas achou 
melhor deixar essa pergunta para outro dia. Agora ela queria mesmo é saber 
sobre outras coisas, muito mais urgentes para ela:

— Mas, mãe, eu quero saber mais sobre a aurora e também sobre as 
sombras, por favor!

— Muito bem, queridas, vamos começar pelas sombras então? Afinal, 
eu já contei um pouco sobre como seu nome foi escolhido e que aurora é o 
nome que se dá para o momento em que o sol chega iluminando a noite, 
para que ela se transforme em dia.

— Sim, mas eu quero saber mais sobre a aurora, eu quero ver a aurora! 
Podemos?
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Nesse momento, Cora quase se queimou na chama da vela, pois estava 
começando a queimar umas folhas secas que entraram pela janela do seu 
quarto, trazidas pelo vento, naquele mesmo dia.

— Cora! — disse Luana, com a voz preocupada e um pouco brava. 
— Cuidado com esse fogo aí. Respeito com o fogo, pois ele é muito bom, 
mas também pode ser muito ruim se usado sem cuidado. Pode machucar 
bastante. Vamos ter mais prudência? Caso contrário, eu vou apagar a vela e 
virar bruxa má, que manda as filhas irem dormir sem acampamento.

Pronto. Na mesma hora, Cora parou de mexer no fogo da vela, escon-
deu as folhas atrás de suas costas e, para despistar a bronca da mãe, emendou 
a pergunta da irmã:

— Podemos? 

Luana respondeu, mantendo a voz calma:

— Podemos sim, mas para isso teremos que acordar bem mais cedo 
para chegar a tempo num lugar que dê para ver bem o sol nascendo. Um lu-
gar mais alto é melhor. Vamos ver se dá certo ir neste fim de semana. Sábado 
já será daqui três dias, e, se o tempo continuar bom, sem nuvens e sem chu-
va, podemos ir sim. Agora, Aurora, o que você quer saber sobre as sombras?

Aurora explicou que queria entender como as sombras a cada hora 
estavam de um jeito diferente. Às vezes bem fraquinhas, quase invisí-
veis. Outras vezes, fortes. E também queria saber como elas se esticam 
e se encolhem.

— Olha, agora parece que elas estão bem fortes e gordas! — disse 
Aurora, olhando para as sombras de sua mãe e irmã, projetadas na parede 
atrás delas.

Luana olhou para trás e respondeu:

— Ah, isso é uma sombra feita pela de luz de vela. As sombras depen-
dem da luz para existir e, dependendo do tipo de luz, são mais ou menos for-
tes. E agora, como a única luz acesa é a do fogo da vela, tudo o que a chama 
ilumina de um lado, faz sombra do outro lado. Vamos observar para aprender.
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Luana começou a fazer movimentos com as mãos para explicar melhor:

— Coloquem as mãos em cima da vela, mas não muito perto, para 
não queimar. 

As meninas começaram a experimentar diferentes movimentos com 
as mãos ao redor da chama da vela, e puderam ver como as sombras de suas 
mãos ficavam bem grandes quando chegavam perto da luz, e diminuíam 
de tamanho quando se afastavam. Era bem divertido brincar assim, pois, 
conforme elas movimentavam os dedos e as mãos, as sombras iam se trans-
formando em seres bem malucos.

— Olha, fiz um pássaro! — disse Aurora, juntando as duas mãos e 
movimentando-as como se estivessem batendo as asas.

— Pra mim parece mais a arraia que o meu tubarão vai morder! — 
disse Cora, juntando as palmas das mãos e fazendo um movimento de 
abrir e fechar.

Luana deixou elas brincarem um pouco para continuar com a explicação:

— Quando tem mais de uma luz acesa ao mesmo tempo, as sombras 
ficam diferentes, pois dependem dos tipos de luz e, também, se são mais ou 
menos fortes. O jeito da sombra também depende da distância, e até se tem 
alguma coisa na frente da luz, como um vidro fosco, por exemplo.

Nessa hora, Luana pegou uma lanterna que estava ali pertinho dela, 
mas que as meninas ainda não tinham reparado, e a acendeu. Pediu para 
que as meninas ficassem com as mãos abertas e posicionadas em frente à 
lanterna, mas acima dos olhos — dessa forma, a luz frontal não atrapalharia 
a visão delas. 

— Observem que essa lanterna tem um plástico transparente na frente 
da luz, que está lá dentro. Quando eu rodo a parte da frente da lanterna, esse 
plástico fica mais perto ou mais longe da luz e isso faz com que ela atravesse 
esse plástico de dois jeitos diferentes: se espalhando ou se concentrando mais. 

Enquanto falava, Luana mostrava que a luz da lanterna iluminava 
mais a mão de uma das filhas quando ela rodava a lente para um lado, ou 
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se espalhava, iluminando as quatro mãozinhas juntas, quando ela a rodava 
para o outro lado. 

— Mas reparem também como a luz fica mais forte quando está 
concentrada em uma área menor. E fica um pouco mais fraca quando é 
preciso iluminar mais coisas. E com as sombras, o que está acontecendo é 
bem parecido.

As meninas estavam com os olhinhos brilhantes, atentas à explicação 
da mãe. Elas adoravam quando a mãe dava uma de professora legal em vez 
de bruxa chata.

— A luz vem viajando de dentro da lanterna, na chamada velocidade 
da luz, uma das mais rápidas que se tem conhecimento. Passa pelo plástico 
e chega até a parede, mas antes ela encontrou as mãos de vocês na frente e, 
como elas não são transparentes, a luz não consegue atravessar as suas mão-
zinhas. Então, essa parte da luz não pode continuar viajando até chegar na 
parede. Só chega a luz que não encontrou nenhuma mão na frente. Por isso, 
fica um “buraco na luz”… lá na parede... na forma do que tinha na frente 
dela que, neste caso, são as suas mãos. 

As meninas adoraram essa explicação! Aurora nem queria fazer mais 
nenhuma pergunta, apenas queria brincar com as sombras. Então, elas pedi-
ram para entrar com a lanterna dentro da tenda, que já estava arrumadinha 
para que fossem dormir. Apagaram a vela e entraram as três com a lanterna. 
Ali ficaram por bastante tempo inventando histórias de fundo de mar e 
de espaço sideral, usando as mãos e também as folhas secas da Cora para 
fazerem os mágicos “buracos de luz” no teto da cabana. Contaram várias 
histórias engraçadas, até que, aos poucos, foram sendo vencidas pelo sono.

Antes de dormir, Aurora ainda fez mais uma pergunta para a mãe:

— Mãe, existe alguma coisa que seja mais rápida do que a veloci-
dade da luz?

Luana pensou um pouquinho antes de responder:

— Existe sim, é a velocidade da nossa imaginação.
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8. Coragem

No escuro completo é que as estrelas mais aparecem.

Lua crescente
Vento brisa fraca 
Mar espelhado T

emperatura 15ºC
Kin 68 Estrela Elétrica Amarela

Revisa como vês a ti mesmo, com tuas crenças, ideais e sonhos.

Deitada sobre o convés, fecho os olhos, relaxo o corpo e entrego o meu sentir. 
Aos poucos, a percepção de que tudo está em movimento torna-se uma expe-
riência que quase posso saborear. Respiro profundamente. A partir da pulsa-
ção de meu coração, reconheço o universo em plena expansão da qual meu ser 
faz parte. Nessa entrega, experimento a conexão com o todo. Sinto-me grande, 
gigante, tudo cabe dentro de mim: o oceano inteiro, o planeta inteiro, todos os 
seres, toda a galáxia. E tudo está se expandindo também, enormemente, den-
tro de mim. Vou ficando mais e mais pesada, apenas observando passivamente 
tudo ficar cada vez maior, no completo escuro do meu silêncio.

Então, abro os olhos e contemplo o céu. O universo se espelha nas águas, vasto 
e cheio de mistérios. A lua ainda não nasceu, o que me permite refletir sobre 
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a infinidade das estrelas. Estariam lá também outros seres que, assim como 
eu, contemplam o universo, deitados sobre sua própria nave? Estariam meus 
antepassados me observando, me amparando ou simplesmente me enviando 
luz através dos astros? Essa luz de cada estrela, que viaja pelo universo até 
tocar a pele do meu rosto. Recordo que em meu corpo há poros e que todos eles 
estão respirando também. Da pele para dentro e da pele para fora, sinto-me 
agraciada compreendendo que sou realmente feita do pó das estrelas. 

Solto-me como quem está à deriva no universo e, mesmo assim, confia. Sinto 
um profundo alinhamento entre meu sentir, meu pensar e minhas ações. Eu 
sou também esse mistério e agradeço. 

Neste meu curto tempo de vida, passaram-se muitas ondas do tempo, e cada 
uma delas — a sua maneira — veio despertando em mim, de forma mais 
ou menos consciente, o que era preciso desenvolver, aperfeiçoar, liberar ou 
purificar para evoluir minhas emoções e chegar neste aqui e agora. É curioso 
constatar que as águas são símbolos universais para representar as emoções e 
também o inconsciente.

Navegar sobre as águas é algo que tem me possibilitado entendimentos e com-
preensões que não vêm de um lugar racional. É um constante apurar o sentir 
de um lugar totalmente vulnerável. Mesmo com todo o planejamento que 
culmina em indispensáveis ferramentas analógicas e digitais, itens de seguran-
ça, provisões cuidadosamente preparadas e demais apetrechos e conhecimentos 
para uma jornada como esta, ainda assim… a vulnerabilidade frente a águas 
tão vastas é sempre latente. 

Recordo-me da coragem tomando corpo conforme fui me cercando de histórias. 
Bebendo na fonte, lendo e ouvindo as experiências de quem já velejou muito 
e tem estudos práticos sobre os ventos, as correntes marítimas, as construções 
e consertos dos mais variados veleiros e equipamentos… ouvir essas pessoas e 
aprender com elas fez meu sonho decolar conforme as pequenas ações práti-
cas se desdobravam e traziam entendimentos do que mais era preciso fazer. 
Um leque de mais e mais ações necessárias foi se abrindo conforme o sonho 
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amadurecia. Nessa brincadeira de ouvir histórias e me preparar para viver a 
minha, com a alegria de quem aprendeu a priorizar seus sonhos, fui atraindo 
as parcerias essenciais, que me ajudaram nos preparos mais minuciosos. Mag-
netizando. Assim, estava garantida a minha melhor performance — e a do 
Aurora — para qualquer eventualidade mais ou menos radical. 

Tudo isso me deu plena coragem para me lançar dando um grande SIM ao 
sonho de velejar em mar aberto. Todavia, mesmo com os mapas certos, com 
tudo funcionando bem e preparada para o pior cenário, não vejo como não 
me sentir frágil. Afinal, o que seria de nós, mortais, nessas águas imortais, 
sem nenhuma ferramenta, sem barco, sem vela, sem mapa, sem roupa, sem 
bóia, sem nada... somente este corpo que pensa e sente? O sentimento de estar 
exposta me assalta. E, da mesma forma que me sinto grande, me encolho de 
frio e começo a me sentir pequena. As estrelas ainda estão brilhando incessan-
temente ao meu redor, ouço o som da vela panejando, pois estão posicionadas 
na “zona morta do vento”. A água bate nas laterais do barco, fazendo sons que 
não lembro de ter ouvido durante o dia. Acho estranho. Se dizem que as águas 
guardam memórias, me pergunto se essas águas, que parecem não ter fim, estão 
querendo me contar as histórias que já foram vividas por tantos navegantes, 
em outras ondas de tempo. Apuro os ouvidos e toda minha percepção para 
ouvir melhor.

Agarro-me ao que tem me ajudado nos últimos anos: minha espiritualidade 
e minha entrega aos estudos do Sincronário Maia. Pulsar em sintonia com 
esse conhecimento milenar que explica o tempo como uma dimensão a ser na-
vegada, a quarta dimensão, organizada de forma geometricamente perfeita, 
cíclica e constante, como ondas. Sim, como o mar, o tempo também tem ondas, 
e saber aproveitá-las é uma arte.

Com a humildade de quem está no meio de um oceano de mistérios, me en-
trego a todas essas vibrações cósmicas de terceira, quarta, quinta dimensões e 
além. Aceito e confio nos universos de fora e de dentro de mim como grandes 
guias. Nossos antepassados já faziam isso, deixavam-se conduzir pelas estrelas. 
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Quanta sabedoria eles vivenciaram. Humildemente me curvo ao vento e o 
agradeço, me curvo aos seres que tiveram a sabedoria e a destreza de construir 
barcos e velas, me curvo humildemente à enormidade das ondas e às profun-
dezas das águas. Sou tão pequena e, ao mesmo tempo, minha gratidão e meu 
amor por poder vivenciar a plenitude da vida, deste ponto de vista tão huma-
namente vulnerável, é gigante e ressoa com o universo de forma que não para 
de crescer. Assim sigo me harmonizando com ele, o universo, e me aceitando 
como sou: pequeno ser único neste planeta, navegando nos mistérios do tempo 
e do espaço. Sintonizando minhas antenas e me entregando em silêncio e pre-
sença para perceber a mensagem que chega.

Hoje, a mensagem que chegou, mais uma vez, me exigiu coragem: “purifica 
suas águas, aceita ir fundo onde está sujo e lodoso. Limpa as raízes de sua flor 
de lótus e sobe trazendo o entendimento necessário que só precisa vir à luz, ser 
acolhido e visto. Integra na luz das estrelas para que quando o sol nascer tudo 
já esteja limpo.”.

Confiei no que a energia desta onda do tempo me pedia, kin 68, “Revisa como 
vês a ti mesmo, com tuas crenças, ideais e sonhos.”

Busquei no fundo das águas de minha memória acessar o lugar lodoso que 
ainda nutria um feminino desempoderado, carente, subjugado historicamente 
por um masculino também distorcido. Sim, por muito tempo senti que simples-
mente por ter nascido mulher não poderia me atrever a querer algumas coisas; 
navegar, por exemplo, nem pensar. Tive medo do que se revelava, mas percebi 
que o que mais me doía era ter aceitado como normal me sentir fraca assim 
por tanto tempo, aceitando raspas e restos, e fingindo estar satisfeita por medo. 
Medo de quê? Medo de ser inadequada, de ser fraca, de não ter força suficiente, 
de ser estuprada, violentada, desrespeitada de todas formas imagináveis? 

Hoje quero cantar diferente a música do Cazuza: “raspas e restos NÃO me 
interessam”. Não mais.

Lembrei ainda de quando dormi pela primeira vez sozinha e tive que enfren-
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tar meus monstros. Foi na casa onde passei toda minha infância, uma casa 
estilo colonial. Os quartos eram grandes e o forro de madeira estalava a noite 
toda com as diferenças de temperatura, fazendo barulhos assustadores. 

Minha mãe me amamentou em seu peito até os meus três anos de idade e, 
talvez por comodidade, meus pais não se importavam de eu dormir com eles. 
Pelo menos não até certo ponto, a partir do qual começaram a sentir que pre-
cisavam de privacidade. 

Então, houve várias noites em que eles tentaram me convencer a dormir em 
um quarto só meu. Arrumaram o quarto com brinquedos, cama confortável, 
e muitas histórias foram contadas para me deixar com sono. Tudo em vão. 
Assim que eles saíam do quarto, a luz semiapagada fazia com que as sombras 
de todos os objetos parecessem monstros, e o medo me dominava. Uma meia 
no chão tornava-se uma serpente venenosa, pronta para atacar se eu dormisse. 
Não queria ficar sozinha e chamava desesperada por meus pais. Minha mãe, 
que não suportava me ver chorando com medo, cedia aos meus pedidos e me 
levava de volta ao quarto deles para dormir junto, na mesma cama, apazi-
guando meus pavores com carinho e muito amor. E seria assim por muito mais 
tempo, se meu pai não tivesse tomado uma atitude mais firme, mas nem por 
isso menos amorosa. Vendo que essa situação repetitiva não era saudável nem 
para mim, nem para minha mãe, e muito menos para o relacionamento desse 
casal que me trouxe ao mundo, meu pai um dia disse para minha mãe: 

— Hoje ela vai dormir sozinha no quarto dela. E você não vai trazê-la para cá.

Eu chorei e tentei argumentar aos soluços, contando sobre os monstros que 
iriam me atacar. Meu pai, paciente, ficou comigo por um tempo, contra-ar-
gumentando meus temores, num revezamento de luz acesa e luz apagada, me 
mostrando como as sombras eram apenas sombras e como as serpentes venenosas 
e os monstros eram roupas, brinquedos e outros objetos inofensivos do quarto.

Por fim, meu pai me deu um gibi, um beijo de boa noite, e me disse antes de 
sair para eu ter certeza de que estava tudo bem. Eu sabia que minha mãe ou-
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via tudo, segurando o choro. Da mesma forma, sabia que ela precisava que eu 
crescesse para que ela também pudesse encarar sozinha os seus medos. E assim 
eu fiz, talvez mais por ela do que por mim. Cresci.

Com o tempo, aprendi a usar a mesma criatividade que me paralisava, criando 
monstros ilusórios, para criar histórias incríveis. Mesmo no escuro, andei sobre a 
madeira estalante do teto, e fiz meus bichos de pelúcia ganharem vida para se-
rem meus fiéis escudeiros. Até mesmo as serpentes passaram a ser minhas aliadas.

E agora, estou aqui, no escuro novamente, em cima de um veleiro, ao relento, 
cercada de água; não sou mais criança, mas ainda estou aprendendo a usar a 
meu favor minha mente criadora de ilusões.

O vento parou completamente. Faço as checagens habituais; parece que fica-
remos novamente umas boas horas sem vento. Recolho os panos das velas e me 
recolho na cabine para me alimentar, escrever e descansar. Daqui a pouco é 
outro dia do espetáculo da vida, e quero presenciar o sol nascer mais uma vez. 
Isso é um ótimo alimento para a minha coragem.
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9. Lua

Dentro da cabaninha montada no meio da sala de sua casa, Aurora 
teve um sonho:

Ela estava em um acampamento de verdade, junto com seus pais, em 
um lugar distante, isolado, no meio de uma floresta. Era noite e, de repen-
te, todos foram acordados por um som muito forte de trovão. Seus pais 
levantaram juntos, em um pulo, e, rápidos como o vento — que também 
era forte e veloz do lado de fora —, tentaram impedir que o acampamento 
fosse levado pela tempestade que se aproximava. Eles guardavam em cai-
xas todas as coisas que estavam soltas: roupas, alimentos e outros objetos. 
Esticavam e prendiam cordas, martelando estacas para que a barraca não 
se desprendesse do chão.

Aurora sentia muito medo, mas, ao mesmo tempo, confiava que seus 
pais, agindo assim, juntos, iriam conseguir que tudo ficasse bem. O barulho 
da chuva e do vento era bem forte e o pai precisava ficar em pé com as per-
nas e os braços abertos, segurando a armação de ferro da barraca para que 
não fosse arrancada do chão e levada pelo vento. Fazia frio e a água entrava 
pelo chão, molhando tudo. Aurora abraçava forte sua mãe, que a abraçava 
de volta com um só braço, e, com o outro, abraçava a perna do pai.

De repente, uma onda grande chegou e engoliu tudo: pai, mãe, crian-
ça, acampamento. Todos rodavam dentro d’água e aquilo parecia não ter 
fim. Até que as águas começaram a se acalmar e a barraca se transformou em 
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um barco. Aurora continuava abraçada à sua mãe, que a abraçava de volta 
com um braço, enquanto o outro abraçava o mastro principal do barco.

A tempestade passava ao longe, e o barco-barraca navegava no meio 
do oceano. Aurora procurou seu pai, mas ele não estava a bordo. Ela olhou 
para a água do mar e viu o brilho da lua cheia refletida. A mãe lhe disse com 
uma voz bem calma: 

— Não se preocupe, o pior já passou. O seu pai está aqui com você 
também.

Nesta hora, Aurora acordou. Olhou para um lado e viu sua irmã dor-
mindo; olhou para o outro lado e viu que o colchão de sua mãe estava vazio. 

Aurora sentiu um arrepio. Será que a sua mãe havia ficado presa no seu 
sonho? Com essa pergunta no pensamento, Aurora saiu da barraca. Ao ver 
sua mãe, ficou aliviada. Ela estava em pé, olhando pela janela da sala. Ainda 
era noite, mas havia uma luz brilhante, prateada, que entrava pela janela e 
iluminava o rosto de Luana.

— Mãe, o que você está olhando? — Aurora perguntou.

Luana virou-se, e, ao ver a filha, deu um sorriso e respondeu baixinho, 
pois sabia que Cora ainda estava dormindo:

— Vem aqui ver a lua... como está cheia e brilhante. Linda!

Aurora foi, já se preparando para contar seu sonho e disparar um 
monte de perguntas, mas percebeu que a mãe estava com uma cara de quem 
havia chorado. Então se contentou em apenas olhar a lua também, que 
estava mesmo linda. Pensou que, às vezes, o silêncio pode ser a melhor per-
gunta e até mesmo a melhor resposta.

Mãe e filha ficaram ali na janela em silêncio, admirando a lua cheia 
por algum tempo. O sono de Aurora tinha ido embora como a tempestade 
de seu sonho, mas a imagem do reflexo da lua cheia nas águas do mar não 
saía de sua cabeça, ainda mais com aquela lua cheia bem ali em frente a elas, 
como no sonho. A diferença é que agora não estavam em um barco. Toda-
via, os sentimentos que Aurora havia experimentado no sonho continuavam 
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presentes dentro dela e pareciam girar numa mistura de susto, surpresa, 
alívio e dúvida. Ela se perguntava se ainda não estaria sonhando, quando 
Luana, estranhando ver a filha tão quieta, resolveu intervir, fazendo-lhe uma 
pergunta provocadora:

— Aurora, você não quer saber por que tem dias que a lua está cheia 
e, em outros, muda para minguante, nova e crescente, até ficar cheia 
novamente? 

A pergunta foi como a luz de um raio que se acendeu dentro de Auro-
ra, fazendo desaparecer todos aqueles sentimentos estranhos. Olhando para 
sua mãe, com uma expressão arteira, ela respondeu:

— Quero sim, senhora mãe, cientista e professora, me conta!
Luana achou graça na resposta da filha, pois realmente era uma pes-

quisadora — outra palavra que define o trabalho de cientistas — e gostava 
de ensinar por meio da observação das coisas. Então, Luana explicou que 
todos os elementos do universo são também “professores e professoras” se 
soubermos prestar atenção a eles, como a lua e o sol, por exemplo. 

— O sol emite luz, como a chama de uma vela, mas a lua não. Ela 
recebe a luz do sol, assim como o nosso planeta.

Luana continuou explicando que a lua, na verdade, gira ao redor do 
nosso planeta, e este, por sua vez, gira ao redor do sol, mas que ambas — lua 
e terra —, também giram ao redor de si mesmas, sempre no mesmo ritmo, 
como numa dança, mudando os lados que recebem a luz do sol.

— Quando a lua está toda iluminada como agora, ela está recebendo 
a luz do sol de um lado que nós aqui na Terra conseguimos ver. Mas, con-
forme ela e o nosso planeta vão se movimentando, o lado iluminado que 
conseguimos ver daqui vai diminuindo, até que a lua fica escura. Quando 
isso acontece, dizemos que a lua está nova. 

As duas continuaram a conversar por algum tempo. Aurora pergun-
tando, Luana respondendo do melhor jeito que conseguia, tentando saciar 
a sede de curiosidade despertada na filha. O momento prosseguiu assim, até 
que o céu começou a clarejar e a lua já estava mais baixa.
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— Olha, mãe! A aurora já está chegando, o sol já vai aparecer!

— Sim, filha, é verdade. Porém, o sol nasce do outro lado da nossa 
casa, a leste. Daqui não vamos conseguir ver toda a beleza de uma aurora, 
mas, no fim de semana, nós vamos. 

— Como assim? O sol sempre nasce do mesmo lado?

— Isso mesmo, nasce no leste e se põe no oeste, assim como a lua que, 
daqui a pouco, já vai se pôr também, a oeste, como o sol.

Aurora se sentiu confusa novamente com essas novas informações, e 
queria continuar perguntando sobre essa movimentação de lua, sol e plane-
ta Terra, mas sua mãe precisava começar a se arrumar e a preparar as coisas 
do almoço para deixar tudo bem ajeitado antes de sair para o trabalho. 
Então pediu que Aurora fosse desenhar o que havia aprendido ou que fosse 
descansar, afinal, tinha dormido bem pouco.

Aurora gostou da primeira ideia e foi desenhar a dança da lua.



68



69

10 - Ondas

O vento de fora vem e vai
às vezes mais forte

às vezes quase imperceptível

Lua crescente 
Vento brisa forte 

Mar ondulações de 2,5m 
Temperatura 12º

Kin 69 Lua Autoexistente Vermelha

Presta atenção ao que te atrai e ao que rejeitas, 
estabiliza tua força e teu talento.

Vêm chegando a cada dia novas informações, renovam-se nossas células dia-
riamente. Vai e volta, vai e volta. Purifica. Vai e vem, vai e vem.

O vento de dentro inspira e expira, como as constantes ondas do mar, subindo 
e descendo. Partículas invisíveis aos olhos são absorvidas pela minha inspira-
ção e se espalham pelo meu ser, nutrindo cada célula com a vitalidade do mar. 
Inspiro e me inspiro. E, em seguida, expiro, crio, manifesto. Deixo minhas 
marcas neste planeta, com o cuidado e o respeito que tenho por ele, nossa Pa-
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chamama, Gaia, Terra, Planeta Água… preocupo-me em não agredi-lo com 
minhas criações. Afinal, os seres humanos, mesmo com a melhor das intenções, 
já o agrediram muito com todo tipo de toxidade. Esquecemos que somos parte 
desta Terra, como células de um só corpo e, quando a maltratamos, estamos 
agredindo a nós mesmos.

Por isso a escolha por uma viagem com o mínimo de impacto ambiental, usan-
do o vento como combustível — energia limpa, renovável e natural do nosso 
planeta. Também uso em minha casa navegante a energia solar, captada pela 
placa cuidadosamente instalada no veleiro, de forma que a energia gerada é 
utilizada para inúmeras funções. Por exemplo, o aquecimento do interior — 
dentro do Aurora, muitas vezes sinto-me no aconchego de um útero quentinho 
— e da água e, ainda, a produção da luz elétrica, bem como funcionamento 
de diversos equipamentos. Claro que sempre existe algum impacto, mas acho 
importante tentarmos ao máximo viver em harmonia com nossa mãe Pacha-
mama, como a chamam os sábios mestres andinos. 

O barco sobe e desce, com relativa tranqüilidade. Mesmo com o frio, procuro 
ficar mais tempo do lado de fora para ver e sentir melhor os caminhos por onde 
navego. Olho para o mar e o seu movimento contínuo. Aprendo com ele. As 
ondas e as correntes trazem e levam informações de todos os seres do planeta 
ininterruptamente, nesse constante fluxo e refluxo das águas.

Absorvendo, transformando, purificando e limpando a sujeira do mundo. E 
quando as impurezas são de substâncias impossíveis de serem dissolvidas, a 
força das águas as agrupa — existe uma ilha do tamanho de um continente 
formada de lixos de todo o tipo. Uma solução da natureza de condensar tudo 
o que não serve à vida em um só local, como tentativa de garantir que a exis-
tência em outras partes possa seguir o mais saudável possível. Mas o lixo gerado 
pelos humanos continua chegando, e a ilha vai aumentando como um câncer. 
Já estamos num ponto onde as metástases estão se espalhando por diversas par-
tes do planeta. Vamos criando doenças dentro e fora de nós, esquecendo que 
tudo é uma coisa só. É triste ver como o lixo produzido pelos seres humanos 
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impacta os seres que precisam do oceano para viver. Inclusive a nós mesmos. 
Acredito que, se conseguíssemos parar de produzir tanto lixo, com o tempo, 
o planeta se regeneraria e o mar seria o maior responsável por essa limpeza. 
Recolho sempre que possível lixos que encontro, seja na água ou em terra, e 
penso que, se todos fizéssemos isso, já seríamos várias células do planeta trans-
mutando esse câncer em cura.

O sol já vai despontar a qualquer instante: o leste está preenchido de uma cor 
rosa suave que toca o horizonte, como quem faz um carinho bem de leve na 
pele de um bebê recém-nascido. Fecho os olhos para sentir o toque dessa luz 
carinhosa na pele do meu rosto. Abro meus espaços internos para receber esse 
momento mágico e para que a essência do meu ser possa se nutrir e encontrar 
espaço para fluir. Digo em pensamento para mim mesma: eu sou esse espírito 
vivo, eterno, dentro deste corpo físico cheio de limitações, mas em conexão 
profunda com a sabedoria da natureza que me rodeia, dentro e fora.

Escuto um som diferente vindo da água, abro os olhos e quase não acredito 
quando vejo uma baleia franca bem ao lado do barco. Ela levanta o rabo e a 
luz do sol desponta ao mesmo tempo no horizonte. 

Fico contemplando a cena e as lágrimas descem pelo meu rosto. A vontade de 
compartilhar este momento com as pessoas que mais amo me domina e corro 
para buscar a câmera. Claro que já tinha fotografado o sol nascendo algumas 
vezes, mas com uma baleia me fazendo companhia era a primeira vez. 

Estava confirmado que o espirro d’água que avistei dois dias antes era mesmo 
de uma baleia. Volto com a câmera na mão, rezando para que ela se deixe 
fotografar. Ela ainda está por perto, talvez curiosa com minha presença, talvez 
apenas querendo ver o sol nascer com outra mamífera de companhia, penso. 
Aponto a lente e percebo que ela não está sozinha; há também outro cetáceo, 
um pouco menor. Começo a achar que é melhor fazer rápidas fotos e ajustar as 
velas para me afastar um pouco. Provavelmente eles estão em um movimento 
de acasalamento. Logo, é bom que eu me previna de algum movimento mais 
brusco, já que são animais realmente bem grandes e pesados. Mas a movi-
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mentação segue suave e, somada ao espetáculo luminoso e colorido do início 
do dia, me enche de amor e da certeza de que estou na companhia de uma 
baleia mãe e uma baleia filha, sendo amamentada. Penso em como vai ser 
bom voltar e compartilhar essa e outras histórias com as minhas próprias 
filhas. Não obstante, surgem em minha mente vários questionamentos so-
bre o futuro: quais outros presentes essa viagem ainda me reserva? Será que 
presenciar a aurora austral está mesmo no meu roteiro? Ou será apenas um 
sonho que não se realizará? 

De repente, uma súbita rajada de vento, combinada com a expiração do ser 
marítimo à minha frente, me arremessa um abrupto jato de água gelada na 
cara, vindo diretamente das entranhas da baleia mãe. O susto me trouxe 
imediatamente para o presente, trazendo a resposta para minhas perguntas de 
maneira transparente, molhada e fria: o único presente que você tem é estar 
aqui e agora, contente-se com isso! Não se perca da presença. “Não se perca 
da presença”, repeti em voz alta para fixar bem a lição. Enxuguei o rosto e os 
cabelos, rindo da situação, e agradeci.

A rajada trouxe o vento leste, de través; hora de voltar a velejar. Com sorte, 
chegarei hoje à metade da jornada. Faltam ainda mais de 1.500 milhas até 
a Terra do Fogo, também conhecida por “Fim do Mundo”. Estou demorando 
mais do que previ, com tantas calmarias, mas sinto que agora o vento não vai 
mais dar trégua. Só preciso manter o foco para que a chegada seja tão certa 
quanto a partida. Como as ondas, eu vou e também voltarei.

Velas bem posicionadas, começo a deslizar com velocidade sobre as águas, que 
continuam com seu sobe e desce, como um galope. Observo se as baleias estão 
me acompanhando, mas elas permanecem no mesmo local. Fico um pouco 
desapontada, mas me despeço em pensamento e vou agradecendo as tão lindas 
companhias desta manhã. De repente, uma das baleias coloca todo seu corpo 
pesado para fora d’água, e, em seguida, se deixa cair novamente, espalhando 
espumas ao seu redor. Linda despedida! E que bom que eu não estava mais 
tão perto, pois esse sim seria um banho completo. Gostaria de ter fotografado 
a cena, mas, de qualquer forma, sei que nunca a esquecerei. 
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Durante todo esse dia, o vento segue firme, e eu vou pensando em todas as pes-
soas e seres que me ensinaram algo, direta ou indiretamente. As baleias entram 
na minha lista, pois me deram duas poderosas lições: como não me perder da 
presença — basta dar um certeiro espirro de água gelada na cara — e um jeito 
lindo de dizer adeus. 

Sinto-me forte e feliz.
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11. Contratempo

Aurora contava os dias e fazia planos para o fim de semana. Final-
mente iria presenciar a aurora junto a sua mãe e irmã. Ela até escolheu a 
roupa que ia usar, e contou para os amigos da escola que ia começar um 
diário, no qual iria sempre contar as novas descobertas de cada dia. Mas 
que só começaria a escrever no dia em que visse de verdade, com seus pró-
prios olhos, a sua primeira aurora.

Cora também fez planos, e, pesquisando mais sobre as cores de azul, 
percebeu que o azul cobalto é mais próximo da cor do céu na transição 
do dia para a noite do que o azul índigo. Aurora e Luana concordam com 
ela. Então, na sexta-feira à tarde, após a varrição das folhas, elas foram 
comprar uma lata cheia de tinta da cor azul cobalto.

— Amanhã será o grande dia, vamos ver a aurora e pintar os quar-
tos! — diz Aurora, enquanto corre de alegria pela loja de tintas. 

À noite, Aurora não conseguiu dormir de tanta ansiedade. Não 
adiantava sua mãe lhe explicar que teriam que acordar bem cedo para ir 
até o alto de um mirante, onde teriam uma vista muito linda da aurora, e 
que, por isso, era melhor dormirem mais cedo também.

Cora deu a ideia de assistirem juntas a um filme — assim seria mais 
fácil pensar em outra coisa —, e depois iriam dormir. Então elas escolhe-
ram Moana – Um mar de aventuras. A ideia realmente funcionou. O filme 
fez com que as três se envolvessem na história da jovem e corajosa Moana, 
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filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de 
navegadores, que não navegavam mais, pois tinham muito medo do mar. 
Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, Moana resol-
ve partir em uma pequena embarcação, em busca de respostas. 

O filme estava ainda na metade quando um vento forte começou lá 
fora, e a luz da casa acabou. Sem energia para continuarem a ver o filme, o 
jeito foi inventar brincadeiras à luz de velas.

Aurora juntou três cadeiras, improvisou um remo com a vassoura, e, 
inspirada pelo filme — e pelo barulho do vento —, pôs-se a enfrentar ondas 
gigantes. Logo a tempestade chegou com força, acompanhada de sons de 
trovões e das luzes ofuscantes dos raios. A sala virou um oceano onde Aurora 
navegava, enfrentando uma forte tempestade. Cora aproveitou o aprendiza-
do do outro dia para criar sombras com a luz da vela, e fazia com suas mãos 
criaturas marítimas perigosas, prontas para devorar o barco. Mas Aurora era 
valente, igual a Moana do filme, e enfrentava os seres marítimos e a tempes-
tade, bravamente. A brincadeira continuou até que o vento lá fora se acal-
mou e a luz voltou a funcionar. Mas o barco de Aurora já estava destruído e 
ela estava à deriva, boiando sobre o tapete da sala.

Lá fora, o barulho da chuva não parava. Finalmente, Luana, que es-
tava assistindo a brincadeira e achando o teatro de suas filhas tão divertido 
quanto o filme, precisou anunciar a triste notícia:

— Meninas, com essa mudança do tempo, não vai dar pra ir ver a au-
rora amanhã. E, se continuar chovendo, nem vai dar para pintar o quarto, 
pois a tinta vai demorar muito pra secar.

Aurora não podia acreditar nas palavras de sua mãe. Ela preferia ter 
sido devorada por uma baleia gigante do que ouvir aquilo. Ficou super triste.

— Por que tinha que chover justo agora? — disse Aurora, chorando.

Luana, que sabia acalmar suas filhas, abraçou Aurora, e, tranquilizan-
do as filhas, disse carinhosamente para que ficassem tranquilas, que logo 
daria tudo certo. Quem sabe no domingo mesmo. Completou dizendo:
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— Às vezes as coisas não são mesmo do jeito que a gente planeja, 
mas podem ser até melhores depois. Vamos aprender a ter paciência. — e 
completou: — Vou fazer uma pipoca e chocolate quente pra terminarmos 
de ver o filme.

E, assim, elas terminaram de assistir à história da qual gostaram 
muito, pois a Moana conseguiu voltar para casa depois de viver aventuras 
maravilhosas. 

Nessa noite, as três foram dormir embaladas pelo barulho da chuva, 
que seguiu caindo sem parar sobre a casa amarela até o dia seguinte.
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12. No tempo certo

Lua quase cheia 
Vento fresco 

Mar ondulações de 3,5m 
Temperatura 10ºC

Kin 72 Humano Ressonante
(hoje é exatamente o meio da onda encantada do Enlaçador de Mundos)

Avalia tudo o que podes ser e abre-te para esta oportunidade.

Quanta coisa aprendemos sobre a arte de viver com a arte de velejar?

Faço-me essa pergunta enquanto orço o barco pela enésima vez desde que o ven-
to mudou de posição. O vento é de proa, ou seja, na direção contrária ao meu 
destino. Mesmo assim, consigo avançar, trimando as velas de tempos em tempos, 
para fazer um trajeto em ziguezague — este que, em termos náuticos, chama-se 
“navegar à bolina”. Apesar de bem mais cansativo, ainda é melhor do que estar 
sem vento algum, pois ao menos mantenho o movimento. Velejando com o barco 
adernado, inclinando ora a bombordo, ora a boreste, bordejando e cambando, 
vou costurando as ondas, enquanto teço também meus pensamentos. 

É tudo uma questão de conhecimento do vento, do mar e da própria embarcação 
para tirar o máximo de proveito no ajuste das velas, sem estressar demais o 
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barco. Assim também é na vida: se deixamos de avançar quando as situações 
parecem ser contra os nossos propósitos, perdemos a oportunidade de evoluir, 
de conhecer nossos próprios limites, de exercitar nossa sensibilidade, para apro-
veitar até mesmo o que está vindo contra, como uma força que também pode 
nos impulsionar para frente. 

Fiquei uns dias sem escrever, pois as condições do mar e do vento me exigiram 
entrega absoluta à navegação. Tive pouquíssimo tempo de descanso, mas avan-
cei bastante. Já foram uns 15 graus de latitude percorridos, ficando para trás o 
Rio Grande do Sul e, agora, devo estar na altura de Santa Catarina. Em breve 
passarei pela latitude 33ºS, onde fica a Barra do Chuí, e o Brasil não estará 
mais a boreste. Ficará para trás. 

Muitas vezes a gente espera pelas condições ideais na vida para realizar nossos 
sonhos. Não se trata de afirmar que tais condições não existam, mas, se for 
depender só delas para alcançar um objetivo desejado, é quase certo que se vai 
desistir por cansaço de tanto esperar. Saber aproveitar tudo o que a vida nos 
oferece, encarando ventos contra ou a favor como uma oportunidade de nos 
aprimorar, é um grande aprendizado. Nessas caminhadas mais desafiadoras, 
vamos percebendo que a condição ideal é tão somente a da disposição de acei-
tar e saber aproveitar o que vier. A sabedoria consiste justamente em fazer de 
dois limões... limonadas. Afinal, “mar tranquilo não faz bom navegador”, 
como bem dizem os ditados.

Percebo quando posso exigir mais ou menos do veleiro Aurora; sinto a sua 
força e também os seus desgastes. Aprendi com ele que a hora de parar é jus-
tamente quando meu corpo e minha mente também já estão perto do limite 
do cansaço. Entramos em uma relação simbiótica, na qual um depende do 
outro para prosseguir. O cuidado que preciso ter com o “corpo” do Aurora é 
bem parecido com o que tenho que ter com o meu próprio. Manter a limpeza, 
a vitalidade e, sobretudo, a harmonia entre mente e coração. É preciso muita 
diligência para conseguir equilibrar momentos de tensão e relaxamento, de 
força e alongamento, de produção e ócio. 
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Finalmente, o vento rondou, e já é possível manter-me no rumo sem preci-
sar costurar as águas para avançar, mesmo que ainda bem lentamente, às 
altas latitudes. 

Evoluímos hoje a uma velocidade média de 6 nós, equivalente a 11km/h, o 
que é uma ótima performance para um veleiro como o Aurora. Nesta altura 
da viagem, já estamos bem sintonizados, eu e meu barco Aurora, e, igual-
mente, eu e a personagem do meu livro, também Aurora. Sinto quando estão 
preocupados ou se estão felizes.

Olho e ouço as velas do Aurora e já sei que está feliz, que quer prosseguir, mes-
mo com o mar ainda grande e mexido. Tanto as velas quanto eu estamos bem 
menos tensas que nos dias anteriores. Continuando assim, logo estaremos na 
latitude 40ºS e avante! Cada milha subindo um pouquinho mais. Não preten-
do passar além da latitude 56º sul, onde está o Cabo Horn. Foi mais ou menos 
nessa latitude que Bernard Moitessier presenciou uma aurora austral — sigo 
perseguindo esse mesmo sonho. Mas, até lá, sei que ainda há muito mar. E a 
distância entre um grau e outro de latitude vai sendo vencida conforme avanço 
no espaço e no tempo. Sigo checando diariamente as coordenadas geográficas 
da carta náutica. Gosto de ver as anotações das unidades de tempo e de espaço 
transformando-se no rastro do meu caminho conforme passo por elas.

Veio chegando o fim de mais um dia e, junto, o indubitável frio que aumenta 
na mesma medida que ganho latitudes na direção ao polo sul. Tanto o ven-
to como as águas do oceano vão me lembrando o quanto gosto dos trópicos. 
Meu corpo, com urgência, pede algo quente. Não tenho vontade de esperar o 
espetáculo diário do pôr do sol. Posso tentar observá-lo das vigias pelo lado de 
dentro, de onde também posso monitorar o barco e até mesmo pilotar o leme 
— graças à adaptação que fiz no Aurora, inspirada pelo famoso veleiro Da-
mian, já antevendo que teria momentos de muito frio do lado de fora. Antes 
de entrar, lembro-me do nascer do sol com as baleias, vivido há três dias, e do 
banho de presença que me deram. Foi realmente um momento mágico da via-
gem. Pergunto-me se elas também virão passear por essas bandas, brindando-
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me novamente com suas presenças, ou se estavam indo na direção contrária, 
para longe do gelo. Não tenho resposta.

Em respeito ao meu corpo e mente, decidi acionar o piloto automático mais 
cedo do que o costume. Este meu tripulante eletrônico apelidei de “Muluc”. 
Mesmo nome maia do selo kin da Lua, que representa a navegação em nossas 
águas da memória. Muluc cuida de manter o leme na posição certa enquanto 
vou para a cabine em busca de algo que me aqueça. Preciso ir ao banheiro e 
me alimentar. Com o barco inclinado, tudo fica um pouco mais complicado, 
mas a gente acaba se acostumando e rindo de si mesma. Morar em uma casa 
viajante pode ser uma grande brincadeira de adaptações novas e criativas o 
tempo todo. Tempo é mesmo arte, afinal. 

No momento que penso isso, avisto, para meu espanto e total surpresa, uma 
pequena companheira de viagem! No cantinho atrás da porta do banheiro, 
vejo o pequeno ser de oito patas passeando pela sua quase transparente teia. 
A pobrezinha deve estar passando fome, pois além dela não vi nenhum outro 
inseto desde que partimos de Ilhabela. Quanto tempo será que essa tripulante 
está vivendo no Aurora sem que eu tenha me dado conta de sua presença? Será 
que ela sabe que está navegando em alto mar, ou vive indiferente àquilo que 
existe para além da parte de dentro do barco? Colocando assim em palavras, 
percebo que eu mesma sou deste jeito em alguma medida: tecendo a pequena 
teia de histórias à minha volta, sigo distante — ou até mesmo inconsciente — 
do que ainda não conheci e que talvez esteja bem perto como, por exemplo, 
a presença desta aranha, bem aqui, no banheiro que uso todos os dias. Ou 
tantos outros seres marinhos que passam por mim diariamente. Sigo passando 
por uma infinidade de seres sem conhecer seus universos, enredada em minha 
própria trama… tecendo minha história… como esta aranha!

Observando-a por um pouco mais de tempo, vejo que ela também tem seu 
pequeno estoque de alimentos. Talvez, os mosquitos de Ilhabela que, desavi-
sados, passaram por sua teia e, agora, estão no cantinho entre uma parede e 
outra, cuidadosamente empacotados pela seda branca da minha mais nova e 
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prevenida companheira. Decido apelidá-la de Kika, em homenagem a minha 
amiga virginiana, tão cuidadosa com os detalhes importantes da vida. 

Inspirada por ela, decido ir até a despensa, localizada sob os bancos da cabine 
principal, para fazer um balanço das minhas provisões de água e alimentos. 
Calculo que tenho o suficiente para mais cem dias sem atracar, se souber eco-
nomizar bem. Lembro-me no mesmo instante de Cem dias entre céu e mar, 
o primeiro livro de Amyr Klink, que narra sua viagem da África ao Brasil 
em um pequeno barco a remo chamado Paraty. Essa instigante história, que 
conheci ainda adolescente por meio de minha avó poetisa e leitora compulsi-
va, foi sem dúvida uma das referências que me inspiraram e me encorajaram 
a fazer minha própria jornada sozinha. Apesar disso, eu decididamente não 
pretendo ficar mais cem dias navegando. Aliás, essa viagem toda... acredito 
que não passe de vinte e oito dias; o tempo que a lua precisa para viajar em 
volta da Terra é mais do que suficiente para eu realizar esta jornada pessoal. 
Mesmo assim, como tenho total convicção de que tudo tem o seu tempo certo, 
meu planejamento incluiu também a possibilidade da viagem se alongar bem 
mais do que o calculado. Importante sempre estar bem prevenida. 

Neste momento, felizmente, a previsão é que, se tudo continuar fluindo bem, 
estarei ajustando as velas para aportar dentro do tempo previsto. Por isso, hoje, 
decidi que mereço usar um pouco mais de água para tomar um banho. Já 
estava mais do que na hora. Mas não me iludo: água doce e, ainda por cima, 
quente, é luxo por aqui. Por isso, meu banho tem no máximo um litro de água 
quente borrifada no corpo. E agora, que tenho consciência da nova tripulante, 
tomo o cuidado de garantir que algumas gotas fiquem também à sua dispo-
sição, borrifando cuidadosamente um pouquinho de água em sua teia, como 
gotas de orvalho, trazendo mais conforto à sublime Kika.

Meu valente Aurora saiu da Barra Seca, em Ubatuba, Litoral Norte de São 
Paulo, e foi descendo sentido sul. Nos primeiros dias de viagem, passamos 
primeiramente por Ilhabela e, depois, pelo Guarujá, onde descansamos por 
alguns dias, ancorados em enseadas protegidas, e pudemos terminar os prepa-
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rativos. De lá viemos direto, sem novas paradas, e seguimos ainda rumo ao fim 
do mundo, a Terra do Fogo. É lá que está uma das possibilidades de destino 
final, antes de começar a voltar: a Ilha Martillo, uma das várias ilhas do Ca-
nal Beagle, na fronteira entre Argentina e Chile.

Porém, qualquer que seja o ponto geográfico escolhido, ele não será o verdadei-
ro destino de minha viagem — assim como o ponto final no último capítulo 
de um livro não é o destino final de uma história. Na verdade, esse tal destino 
final não é algo que me interessa tanto se ele for assim, tão fixo. Aliás, nem sei 
se ele pode ser definido dessa maneira, como algo único. A todo instante faze-
mos escolhas, e os movimentos que o nosso livre arbítrio desenha no mapa de 
nossa vida vão apontando, a cada nova decisão, para destinos diferentes. No 
fim das contas, acho que a jornada como um todo é que é o verdadeiro destino. 
E ela é mutável por natureza. 

Limpa, bem aquecida, alimentada, tranquila em relação às provisões e à na-
vegação conduzida por Muluc, meu fiel piloto automático, me deito para 
descansar um pouco. Mas não sem antes desejar boa noite para Kika. 

Coloco o despertador para tocar em meia hora, quando será prudente avaliar 
novamente a rota, verificar se não há perigo nos arredores e escolher o melhor 
movimento a fazer. Porém, antes de pegar no sono, já em um estado de quase 
sonho, meu antigo companheiro de viagem, o medo, que estava adormecido 
até então, acorda, vem se aproximando do meu pescoço — como uma aranha 
prestes a capturar a presa que caiu em sua teia — e sopra-me uma pergunta. 
Impressiono-me com o conteúdo enigmático trazido, já que me lembra a ponta 
de um iceberg. Registro-a aqui no diário para não esquecer de manter-me 
atenta ao que não se revela logo à primeira vista: “A jornada diária encerra 
todos os destinos?”
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13. Chapéu-de-sol

A chuva e o vento continuaram durante todo o sábado. Não foi pos-
sível nem ver a aurora e nem pintar o quarto nesse dia. O jeito foi mesmo 
se conformar. As meninas aproveitaram o tempo com sua mãe em casa e 
prepararam juntas um nhoque de batata doce para o almoço. Brincaram de 
cantar e de fazer desenhos. Aurora continuou preparando um caderno que 
havia ganhado de aniversário para ser seu diário. Enfeitou a capa e as fo-
lhas internas, e desenhou molduras em volta de cada página. Em breve, ela 
iria escrever todas as perguntas que surgissem em seus pensamentos, assim 
como suas descobertas sobre a vida.

Durante toda a tarde, Aurora foi várias vezes até a janela da sala olhar 
o céu. Torcia para que a chuva parasse. Queria muito presenciar a aurora no 
domingo. Numa dessas checagens, ela reparou que o chapéu-de-sol já estava 
quase sem folhas, e chamou sua irmã para olhar a árvore também:

— Cora, vem ver a nossa árvore quase pelada depois dessa tempestade!
— Sim, o vento deu uma ajuda para o outono, mas, por outro lado, 

você vai ter muito trabalho para varrer todas essas folhas quando a chuva 
parar. — disse Cora.

— Eu não ligo, eu gosto de varrer as folhas. Eu só quero que essa 
chuva pare logo.

Quando Aurora terminou a frase, algo repentino aconteceu: a chuva 
parou completamente e elas puderam ir para fora da casa. 
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O chão, que ainda estava bem molhado, encontrava-se repleto das 
folhas e das frutas do chapéu-de-sol. As perguntas de Aurora começaram a 
brotar novamente, como sementes depois da chuva. Pegando algumas frutas 
vermelhas do chão, ela começou:

— Será que nós podemos comer essas frutas, Cora? Olha que cor bo-
nita elas têm!

Cora, que também achava bem bonita a cor das folhas e dos frutos 
avermelhados dessa árvore, foi olhar de perto.

— Acho que sim… olha, em algumas parece até que os passarinhos 
já andaram dando umas bicadas. Vamos perguntar à mamãe para garantir.

— Sabe, eu ainda não entendo por que o outono faz isso com as árvo-
res... — disse Aurora, já preparando outra pergunta para também fazer à mãe.

— Isso o quê? 
— Ele deixa as folhas com cores tão bonitas, e depois derruba todas 

no chão.
Cora, que já sabia um pouco sobre as estações do ano, achou que de-

veria explicar o que sabia sobre o outono para sua irmã:
— Aurora, o outono não é um mágico que pinta as folhas. É o nome 

que se dá pra uma das estações do ano. No caso, um ano tem quatro estações 
diferentes, que vão acontecendo conforme o nosso planeta dá um giro com-
pleto em torno do sol. Essa volta que a terra dá em volta do sol faz com que, 
às vezes, um lado do planeta fique mais quente por estar um pouco mais 
perto do sol. Enquanto o outro lado fica menos quente, por estar um pouco 
mais longe do sol. Aí, o lado mais quente chama-se verão e o lado mais frio 
chama-se inverno. E quando o inverno começa a esquentar novamente — 
mas sem ainda esquentar por completo — chama-se primavera. Já o outro 
lado começa a esfriar e chama-se outono. Aliás, exatamente agora estamos 
no outono aqui no Brasil, mas é primavera nos países que ficam lá para cima 
da linha do Equador...

Antes que a irmã concluísse a explicação, ao ouvir mais uma curiosa 
palavra — a tal “linha do Equador” —, Aurora atentamente exclamou:
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— Linha do Equador? Como assim? Que história é essa de países que 
ficam para cima? 

Cora, com um suave riso diante da súbita interrupção da irmã, disse:

— A Linha do Equador é uma espécie de linha inventada que passa 
bem no meio do planeta Terra, dividindo-o em parte de cima, chamada 
hemisfério Norte, e em parte de baixo, chamada hemisfério Sul. Nós, no 
Brasil, fazemos parte do Sul. 

Aurora gostava quando sua irmã explicava as coisas, pois parecia sua 
mãe, com o mesmo jeito de cientista professora. Ela se lembrou da explica-
ção da mãe sobre as fases da lua, e achou que estava entendendo. Afinal, a 
lua também girava ao redor do sol. 

— Então essas estações são como as fases da lua! Quando a lua está 
cheia, toda iluminada, deve ser o verão dela, e, quando está sem luz, deve ser 
o inverno. A lua crescente é a primavera e a minguante é o outono!

Cora olhou confusa para a irmã e falou:

— Aurora, acho que você está se atrapalhando um pouco...

A verdade é que Cora começou a achar muito difícil explicar essas 
coisas para a irmã. Por isso, prometeu que, mais tarde, faria desenhos bem 
coloridos, com imagens que mostrassem a diferença das estações e como elas 
aconteciam. 

Aurora, que já estava bem satisfeita com seu entendimento, respondeu 
que estava tudo bem e podia esperar. Porém, ainda não havia entendido 
qual a finalidade das folhas ficarem tão bonitas, e, depois, caírem.

Cora pensou um pouco antes de responder. Lembrava de já ter rece-
bido essa informação... teve que buscá-la nos cantinhos da sua memória. 
Finalmente lembrou e, escolhendo bem as palavras, respondeu: 

— Acho que as folhas caem para preparar as árvores para o inverno. 
Para não morrerem de frio, algumas árvores concentram sua vida dentro da 
terra, nas raízes. Por isso, as folhas que ficam no alto caem, pois a força da 
árvore fica embaixo, mais encolhidinha, se protegendo do frio lá dentro da 
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terra. Assim ela se prepara para quando o calor voltar, podendo esticar sua 
energia novamente para todos os galhos e, dessa forma, brotar novas folhas, 
flores e frutas. 

Aurora adorou a explicação e, para mostrar que estava entendendo 
bem, complementou:

— As folhas quando caem também devem fazer um cobertor sobre a 
terra, deixando as raízes ainda mais quentinhas! E essas frutas com suas se-
mentes dentro também devem aproveitar as folhas para se cobrirem do frio.

Cora sorriu para a irmã, feliz por estarem se entendendo.

— É verdade, mas não pense que vai poder parar de varrer as 
folhas, pois o inverno aqui deste lado do planeta não é tão frio como em 
outros lugares.

— Nossa, Cora, eu nem tinha pensado nisso, mas agora vou ficar com 
dó da nossa árvore quando você vier varrer.

— Não se preocupe, nossa árvore é forte, e olhe lá os galhos do alto, 
ela já está com novas folhinhas brotando. Então acho que ela não é muito 
friorenta.

As duas riram e foram chamar a mãe para indagar sobre os frutos 
da árvore.

Luana estava falando com alguém no telefone e pediu para que as me-
ninas esperassem um pouco. O assunto parecia ser sério e demorado, então 
Cora convidou a irmã para, juntas, pesquisarem no computador sobre os 
frutos do chapéu-de-sol. Será que podiam ser consumidos por humanos?

Com uma rápida pesquisa, as meninas descobriram que essa mesma 
árvore também era conhecida por vários outros nomes: sete copas, amen-
doeira-da-praia, figueira-da-índia, cuca, chapéu de praia, amendoeira… e 
que não só o seu fruto podia sim ser comido, como ainda tinha muitas 
vitaminas. Também aprenderam que, se quebrassem a semente, poderiam 
comer a castanha que ficava lá dentro. A árvore toda era útil ao ser humano. 
Seus troncos podiam ser usados para fazer canoas e suas folhas para fazer al-
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guns tipos de remédio e para melhorar a água de aquários. Elas encontraram 
até mesmo algumas receitas de geleia e, finalmente, decidiram fazer um suco 
com os frutos derrubados pelo vento.

Luana terminou a conversa pelo telefone e foi procurar as filhas. As 
duas já estavam novamente na calçada, escolhendo os melhores frutos para 
fazer um suco. Contaram a descoberta para a mãe, empolgadas. Luana ficou 
orgulhosa das filhas:

— Que boa notícia! E eu tenho outra muito boa também: a previsão 
do tempo para amanhã é de céu aberto, sem nuvens e sem chuva. Vamos 
poder fazer nosso passeio, ver a aurora e ainda pintar os quartos!

Era realmente uma boa notícia, e foi comemorada com o suco ver-
melho da amendoeira e com a luz dourada do fim de tarde outonal 
após a tempestade.
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14. Magia

 Lua cheia 
Vento forte

Mar ondulações de 4m 
Temperatura 8ºC

Kin 73 Caminhante do Céu Galáctico Vermelho

Cria um equilíbrio entre o céu e a Terra em teu dia a dia.

Minhas mãos tocam a superfície da água e sentem a temperatura fria. Mesmo 
assim, adentram. Embaixo, as águas envolvem todo o meu corpo, que parece se 
aquecer, como quem lembra dos primeiros líquidos — o útero materno. Dissipo 
as águas com mãos e braços que, como asas, fazem meu corpo voar. Espalho as 
nuvens frias que se espelham na superfície, e elas também propagam arrepios em 
meu corpo, fazendo eriçar meus pelos, pequenas antenas ativadas para captar 
melhor a energia quente e luminosa do Sol. Não há sombras, pelo menos agora 
não as vejo. Suspiro e acordo de supetão, com uma virada brusca a bombordo.

Meu corpo está frio e molhado de suor. Não ouvi o despertador? 

Levanto às pressas, visto um casaco por cima da camisa molhada. O suor é 
salgado como o mar e como as lágrimas. Mas a saliva e o sangue são doces 
como as águas dos rios, e também fluem por mim. Estou lunando na lua cheia.
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Checo o radar e parece estar tudo bem lá fora. Mesmo assim, visto o cinto de 
segurança, e, com a lanterna na mão, vou para o exterior do barco, me clipo aos 
cabos de segurança e vou verificar o piloto automático. O mar está mexido, o 
vento está forte; olho para o céu, procuro o Cruzeiro do Sul para me guiar como 
os antigos faziam, mas demoro para achá-lo, pois há muitas nuvens. Quando o 
vento as dispersa um pouco, vejo que estou na direção leste. Desse jeito, vou pa-
rar nas Ilhas Malvinas, o que não seria de todo mal. Sempre é possível mudar a 
rota se for preciso. Penso um pouco antes de corrigir a direção, mas, finalmente, 
ajusto o leme e as velas, continuo para sudoeste, vento a 33 nós. “Idade de Cris-
to”, penso, e peço proteção ao mesmo tempo. A lua cheia aparece rapidamente 
um pouco acima do horizonte, para logo mergulhar novamente nas nuvens. 
Sua presença revela um prateado diferente nas ondulações ao lado do Aurora: 
um cardume de peixes parece estar apostando corrida comigo; de tempos em 
tempos dão saltos para fora d’água, se exibindo. Peixes voadores. Aperto o gorro 
do casaco protegendo minhas orelhas. Está muito frio, e uma cólica começa a 
lembrar que meu útero está fazendo as suas limpezas. Lembro-me da imagem 
da ponta do iceberg, e o medo reaparece. Como era mesmo a frase? Depois pro-
curo. Melhor centrar no presente, focando em cada ação necessária para que o 
medo não assuma o controle. Bem que ele tenta.

Avançar pelo mar, na direção do extremo sul — “a casa do sol eterno”, segun-
do a prece às sete direções galácticas — exige de qualquer um que queira se 
aventurar por lá muito planejamento, estudo e disciplina. São muitas as his-
tórias de tragédias marítimas nessa região de intensa movimentação de ventos 
e águas geladas. Tempestades, colisões com icebergs, naufrágios... quanto mais 
próximos ao respeitável Cabo Horn, mais histórias. Como pretendo chegar 
bem perto de lá, então, a partir de agora, mais do que nunca, não devo me 
distrair. Um olho no horizonte e outro no equipamento de radar. Mãos no 
timão, nos cabos e também comunicação diária pelo rádio, para me inteirar 
das condições meteorológicas. 

Para distrair o medo, lembro-me primeiro de agradecer por já ter chegado até 
aqui. Invento uma música e começo a cantar ao vento — canto bem alto, 
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quase gritando. Vou agradecendo enquanto monitoro as velas, e penso no meu 
objetivo e nas histórias inspiradoras que me guiam. Lembro-me, mais uma 
vez, do francês Bernard, que teve a sorte de presenciar uma aurora austral 
quando estava já perto do Cabo Horn. Certamente, os deuses — e deusas 
— dos ventos estavam a seu favor. Tanto os ventos da terra quanto os ventos 
solares, que, ao se encontrarem, formam as auroras. 

Resolvo dar uma aula aos peixes prateados que me acompanham; assim, eles 
terão o que contar para seus outros irmãos pela noite. O medo é engolido pelas 
nuvens, junto com a lua, e eu desando a falar, me imaginando em um daque-
les “Ted Talks”, como se houvesse imagens projetadas em uma tela que ilustra 
o que vou dizendo: 

“As auroras são formadas pelo encontro dos intensos ventos solares — 
estes que se formam quando ocorrem erupções na superfície do Sol — com o 
ar atmosférico nos polos do nosso planeta. Essa emanação de irradiação mais 
concentrada viaja desde a nossa estrela central — o Sol — e vai passando 
pelos planetas de seu sistema, até que atinge o nosso planeta. Quando esse 
vento solar chega próximo da atmosfera da Terra, ele é canalizado pelo campo 
magnético terrestre, e as partículas do vento solar se concentram nos polos, 
onde colidem com os átomos do nosso ar, liberando luz. A luz das auroras! Um 
encontro entre ventos masculinos e femininos, que irrompem em êxtase de luz 
colorida!”. E mostro, orgulhosa do meu brilhante poder de síntese, a imagem 
projetada na tela imaginária.

Vou seguindo com essas divagações em forma de palestra para peixes voadores, 
até que o dia começa a raiar. Continuo com a apresentação, em tom forçada-
mente sério: 

— Agora temos também um outro tipo de aurora, que é exatamente este mo-
mento sendo projetado aqui na nossa tela, em 360º. As cores que vemos no 
céu também são efeito do encontro da irradiação solar com os átomos de ar, 
somados à angulação dos raios de Sol que chegam diariamente na atmosfera 
do nosso planeta.
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Os peixes voadores desaparecem. Dou razão a eles. Como minha alma tem 
empatia pela alma dos peixes, ela também considera chata essas explicações, 
principalmente porque afastam a poesia e o encanto. Claro que os cientistas 
também têm suas ferramentas de sedução; inclusive admiro suas incansáveis 
curiosidades. Mas ciência sem arte fica mesmo quase intragável. 

Por isso mesmo, dou voz à minha criança artista e a deixo explicar desta vez: 

— A luz colorida do pôr e do nascer do sol é um jeito do dia nos dizer que sen-
tiu e que vai sentir saudades. As cores do céu nos lembram que as chegadas e as 
partidas são momentos especiais da vida, e que não encerram um único signi-
ficado, afinal, o pôr do sol também anuncia a chegada da noite, com milhares 
de outros sóis. Estrelas incontáveis, cada uma com sua magia própria, bem 
acima da nossa cabeça. Assim, uma partida é também chegada e vice-versa. 

E a música volta aos meus lábios, desta vez pela memória de uma já bem co-
nhecida, “Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento. Volto a cantar, e 
a luz do sol nascente vai iluminando meu canto. Imagino o ar da minha voz 
encontrando-se com o vento solar, e a música do Milton ganhando cores, como 
uma linda aurora, conforme vou cantando:

 “E assim chegar e partir, são dois lados da mesma viagem, o trem que chega é 
o mesmo trem da partida, a hora do encontro é também despedida, a platafor-
ma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida.”

Percebo que a importância do partir se apresenta mesmo é na chegada. Isso, 
quando voltamos versões mais verdadeiras de nós mesmos. 

E a vida, aqui neste lugar onde estou, longe das cidades, cercada por céu e 
mar a perder de vista, me enche de vontade de cantar e dançar diariamen-
te. Canto sem medo, nem desejo de ser ouvida; canto pelo simples prazer de 
me expressar, sem vergonha da minha voz, achando graça quando desafino. 
E assim como invento as letras na língua do planeta que eu quiser, invento 
também os meus próprios passos de dança. É evidente que dançar a bordo 
de um veleiro como esse é bem mais desafiador, sobretudo quando está ba-
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lançando muito. Mas aí meu corpo vira barco e danço em sintonia com ele, 
gingando nas ondas do mar, e, de rosto colado ao vento, sigo o passo do meu 
próprio tango, forró ou dança moderna, conforme o ritmo que se apresente. 
E isso é o resgate curador da minha alegria de viver, da criança brincalho-
na que vive em mim, e que, infelizmente, já foi tantas vezes castrada, até 
por mim mesma. 

Viver na com liberdade de expressão é algo que nos vai sendo tirado, pela so-
ciedade e por nós mesmos, desde o momento em que começamos a crescer.

Por que não é mais fácil simplesmente ser? É preciso estudar pra caramba, se 
encher de coragem e vir parar no meio do mar para descobrir uma coisa tão 
simples e essencial: para ser livre basta ser. Gritar quando dá vontade de gritar 
é libertador. Xingar também. E rir de mim mesma, junto comigo, é tão gos-
toso quanto um macarrão bem feito em dias que a fome bate forte. Descobri 
muito sobre mim aqui. O quanto gosto de inventar, representar papéis só por 
diversão — e não por proteção. Contemplar a vida me deixando sentir o que 
quero ser ou fazer, a cada instante. Viver essa relação saudável entre o sentir e 
o fazer. E também entre o aceitar e o existir.

Manifestar a nossa essência sem medo de ser ridícula, sem medo de ser jul-
gada ou de sentir-se deslocada. Como é bom tirar todas essas máscaras e ser 
nossa própria companhia, com completa aceitação do que somos. Não é que 
seja impossível sermos nós em meio à sociedade. É possível sim, claro. En-
tretanto, sempre vai ter alguém para nos julgar como louca. Escandalosa, 
sem noção, sem vergonha, e por aí vai. Então vamos acumulando máscaras 
para nos proteger. A máscara de comportada, a de bem-sucedida, bem re-
solvida... a de estudiosa, a de boa filha, boa mãe, boa esposa… e quando 
nos damos conta, estamos submissas, subjugadas, infelizes e desconectadas 
de nós mesmas. Logo, é mais difícil sim nos conectarmos à realidade inter-
na depois de tanta ilusão. Na cidade, as máscaras vão sendo impostas de 
tantas formas, que chega uma hora em que a gente nem sabe mais quem é 
quem de verdade. 
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Volto para a cabine em busca de algo quente. Aproveito para esvaziar e lavar 
o copinho do coletor menstrual, com a mesma água quente que também uso 
para fazer um chá de camomila, poderoso calmante de cólicas. 

Ao passar pelo espelho, lembro-me da história de que a gente atrai o que vibra 
e que tudo é um espelho. Sendo assim, as pessoas com quem nos relacionamos 
refletem as nossas próprias máscaras. E é mais fácil julgar e apontar os defeitos 
que vemos nos outros, sem perceber que nós mesmos também temos exatamente 
as mesmas características que tanto nos incomodam ver no outro. Portanto, as 
relações que vivemos tratam-se também de oportunidades para olhar as tais 
máscaras e dimensionar quantas camadas nos distanciam da nossa essência. 
Claro que cada história é única, mas a forma que EU encontrei de lidar com 
isso foi me distanciar de todos esses distorcidos espelhamentos e vir me relacio-
nar com a natureza em seu estado puro, para, nela, me espelhar. Aqui tenho 
a certeza de que vejo minha essência, cada dia com mais transparência, e ela 
é luminosa e alegre. Espero nunca mais sufocá-la. 
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15. Mirante

Ainda estava noite quando Luana entrou no quarto das filhas para 
acordá-las. Delicadamente, ela deu um beijo em cada uma, lembrando-as 
que, se quisessem ver a aurora, tinham de sair rápido para ir até o mirante, 
antes de o dia começar a raiar. 

Aurora pulou da cama na mesma hora, feliz da vida. Cora, um pouco 
mais lenta, ainda com muito sono, também se levantou, mal conseguindo 
abrir os olhos. As duas foram juntas se aprontar, enquanto Luana foi passar 
um café e preparar alguns lanchinhos para levar no passeio.

Tudo pronto, as três saíram de casa e foram andando a passos rápidos 
até um ponto de ônibus, que ficava três ruas acima. O céu ainda estava es-
curo, mas as ruas da cidade estavam iluminadas pelas luzes acesas dos postes. 
Quase não havia movimento, a maioria das pessoas ainda estava dormindo 
— ainda mais que era domingo. As casas estavam fechadas, mas algumas 
tinham cachorros presos no quintal, que latiam insistentemente quando 
viam as três caminhando livres pela rua. 

Chegaram no ponto bem na hora, praticamente junto ao ônibus que 
ia em direção ao bairro alto. A mãe fez sinal para que parasse. 

O ônibus estava quase vazio, pois, além do motorista e do cobrador, 
estavam apenas mais quatro jovens no fundo. Com roupas e cabelos co-
loridos, pareciam voltar de uma festa. Sorridentes, cumprimentaram as 
novas passageiras com um uníssono “bom dia”. Aurora ficou se pergun-
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tando se existem momentos do dia em que as pessoas ficam mais — ou 
menos — simpáticas. 

Luana sentou-se sozinha em um banco, Cora e Aurora juntas em ou-
tro, logo atrás da mãe. Pela janela, Aurora viu que o céu começava a clarear, 
e torceu para que chegassem logo. As três aguardavam em silêncio o mo-
mento de descer do ônibus, e cada uma delas sentia — à sua maneira — 
que esse era um dia especial. A qualquer momento, algo novo iria começar, 
provavelmente junto com o nascer do sol. 

Aurora falou baixinho para a irmã:

— Será que o sol vai nos esperar para nascer?

— Só se a Terra girar mais devagar que nos outros dias. — disse 
Cora, lembrando a irmã que quem se movia na verdade não era o Sol, e, 
sim, a Terra. 

Finalmente, o ônibus começou a subir uma grande ladeira. Luana se 
levantou e chamou as meninas para se prepararem para descer. 

As três saltaram do ônibus no ponto mais alto da rua, o ponto do 
mirante, ao lado de uma praça com poucas árvores. O ônibus saiu nova-
mente assim que elas desceram, e as jovens sorridentes de cabelos coloridos 
fizeram tchauzinhos pela janela. Cora, Aurora e Luana sorriram e acenaram 
de volta, como se fossem amigas. O céu já estava bem próximo a da dita 
cor azul cobalto da qual as meninas gostavam, e ia clareando quase imper-
ceptivelmente a cada segundo. O som dos cantos dos pássaros começou a 
aumentar gradativamente; pareciam estar ansiosos também pela chegada do 
dia. Aurora estava achando tudo isso muito mágico. 

As três andaram juntas até o mirante, e olharam admiradas para a ci-
dade lá embaixo. Havia uma névoa bem fina que cobria as casas, como um 
fino cobertor de lã. Alguns postes ainda estavam com as luzes acesas, outros 
já tinham se apagado. Os passarinhos voavam e cantavam alegremente sobre 
a cidade. Luana apontou na direção do bairro lá embaixo, para que as filhas 
localizassem a casa onde moravam. 
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Sentaram-se juntas em um banco de madeira que parecia ter sido feito 
para aquele momento. Aurora no meio, Cora em uma ponta e Luana na 
outra. 

— Agora vamos assistir ao grande encontro das auroras! — disse Luana.

O céu foi ficando azul claro, iluminado por três faixas de luz cor de 
rosa bem intensa e, em volta dessas faixas, uma linha de luz dourada deixava 
tudo ainda mais incrível. Luana tirou da bolsa biscoitinhos, maçãs, bananas 
e uma garrafa com um suco que era uma mistura de limão, maçã, gengibre 
e também dos frutos da amendoeira. Por ter uma cor parecida com aquela 
cor rosa do céu, elas o batizaram de suco aurora.

— Aurora vê a aurora tomando suco aurora! — brincou Luana.

As três riram, e suas alegrias foram iluminadas pela translúcida e ala-
ranjada luz do sol, que despontou brilhante, lá no horizonte, por trás das 
montanhas azuis que ficavam depois das casas do bairro onde elas moravam. 
Os primeiros raios tocaram as folhas das árvores, as asas dos passarinhos e a 
pele de Aurora. O dia amanheceu. Era um dia realmente lindo! 

Aurora olhou para sua mãe para lhe dizer que estava tão feliz que nem 
conseguia pensar em nenhuma pergunta, mas viu que lágrimas escorriam 
pelo rosto de Luana. Então perguntou:

— Mamãe, por que você está chorando? É de alegria?

Aurora já sabia que o choro vem em momentos em que as emoções — 
que podem ser várias —, são tão grandes que não cabem dentro do nosso 
corpo, ou seja, precisam sair. Caso contrário, podemos até ficar doentes. 

Luana olhou firme para as filhas. As lágrimas escorriam, iluminadas 
pela luz do sol nascente. Ela respirou fundo antes de falar:

— Sim, estou emocionada por estar aqui com vocês e o amanhecer 
está mesmo muito bonito. Mas a verdade é que tem também um outro mo-
tivo para eu estar chorando.

Luana respirou fundo mais uma vez, e fez sinal para que Cora também 
viesse se sentar ao seu lado.
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— Vocês lembram que ontem à tarde eu recebi um telefonema e fiquei 
conversando bastante tempo?

Cora e Aurora se lembravam; tinha sido bem na hora em que a chuva 
parou e elas foram para fora da casa. 

Luana continuou falando, as duas filhas ouvindo, atentas:

— Foi uma ligação do meu trabalho. Fui chamada para realizar uma 
pesquisa em outra cidade, bem longe daqui, por um ano. É uma pesquisa 
bem importante e eu gostaria muito de ir, mas me disseram que o lugar não 
tem estrutura para crianças e que não seria possível eu levar vocês.

A alegria das meninas se transformou em preocupação, e as duas se 
perguntavam o que a mãe faria, se aceitaria o convite ou não.

— Mãe, o que você vai fazer? — se adiantou Cora.

— Eu ainda não sei. Eu quero muito ir, pois é importante para mim 
fazer parte dessa pesquisa, mas me separar de vocês por tanto tempo eu não 
sei se vou conseguir. Me desculpem contar isso justo hoje.

As meninas abraçaram a mãe, e as três choraram juntas, imaginando 
como seria ficarem separadas por tanto tempo. 

O sol já estava mais alto e começou a aquecer o corpo de todas as três. 
Aurora soltou a mãe, olhou o sol, secou as lágrimas, se encheu de coragem 
e disse:

— Mãe, você tem que ir. Vai dar tudo certo. Igual à Moana do filme. 
Você vai e quando você voltar tudo será melhor ainda.
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16. Pai 

Lua cheia 
Vento forte 

Mar ondulações de 5m 
Temperatura 7º

Kin 75 Águia Planetária Azul

Entrego o que me limita ao céu, e deixo minha abundância na terra.

Continuo a pensar sobre as máscaras. Lembro-me do dia em que meu pai fez 
uma atividade de produção de máscaras. Para isso, usávamos nosso próprio 
rosto como molde, colocando sobre a cara camadas de papel picado e alter-
nando com uma mistura de água e cola caseira, deixando secar antes de tirar, 
para depois aplicar gesso e pintar. Achava mais engraçado usar a máscara dele 
— que ficava grande no meu rosto — do que a minha, que achei feia e me 
dava medo.

Dentro da abordagem da Constelação Sistêmica — nome dado a um método 
terapêutico desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Helling, que traba-
lha principalmente as emoções e energias inconscientes que influenciam nossas 
decisões —, os sentimentos que temos por nosso pai biológico impactam dire-
tamente o nosso ir para o mundo. 
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Hoje acredito nisso ainda mais, pois minhas lembranças aqui, durante esta 
viagem, recorrentemente me levam a situações vividas com meu pai. Já lembrei 
de como ele me ajudou a dominar meu medo de dormir sozinha quando eu era 
ainda bem pequena. Felizmente, tenho muitas outras lembranças bem especiais 
de convivência com ele. Lembro-me das viagens que fizemos de carro e de nossas 
conversas, lembro-me de histórias que ele me contava, lembro-me de uma noite 
em que estávamos acampados em uma praia de Paraty e juntos observamos as 
estrelas — acho que foi a primeira vez que vi uma estrela cadente. 

Meu pai também me ensinou a respeitar o mar, mas não a temê-lo. Me ensi-
nou a aproveitar as ondas a meu favor quando possível e, quando não, atra-
vessá-las por baixo. Era muito bom entrar no mar com ele para brincar. Ele 
incentivava o meu destemor com as ondas, mas acho que nunca imaginou que 
um dia eu iria tão longe por cima delas.

Lembro-me também do seu olhar no lado de fora do hospital, dias antes de fa-
lecer. Ele olhava o pôr do sol e parecia beber cada gotinha de luz; algum lugar 
dentro dele já sabia que aquele era o último pôr do sol que seu corpo presenciava. 

Meu pai partiu cedo, vítima de câncer. E foi através de um sonho que tive com 
ele, uns doze anos após sua partida, que fui perceber que ainda estava muito 
magoada por meu pai nos ter deixado. 

No sonho, ele estava recebendo abraços carinhosos de várias pessoas. Quando 
chegou a minha vez de abraçá-lo, eu virei as costas e fui embora. Acordei 
chorando nesse dia: como eu pude fazer isso com meu pai? Mas, então, per-
cebi que foi a minha emoção reprimida que, finalmente, conseguiu se expres-
sar, negando um abraço. E que bom reconhecer que eu estava brava por ter 
sido deixada. Isso estava escondido de mim mesma, no inconsciente, e, por 
vergonha de me expressar verdadeiramente, eu estava usando a máscara que 
achava mais bonita, a da filha boazinha e conformada. E o que me impedia 
de abraçar meu pai no sonho era o mesmo que na vida estava me impedindo 
de abraçar as oportunidades que o mundo me oferecia. Meu desenvolvimento 
estava bloqueado pela mágoa. 
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Cuidei desse sentimento primeiro chorando muito, gritando e até quebrando 
objetos, para deixar a raiva sair, reconhecendo que estava sim magoada e 
inconformada pela morte de meu pai. Em seguida, fiz um exercício de visua-
lização criativa intencional, recriando a mesma cena do sonho, mas mudando 
o final. Quando chegou minha vez de abraçar meu pai, primeiro olhei fundo 
em seus olhos e depois o abracei, pedi perdão, contei-lhe que não conseguia 
me conformar com sua partida deste mundo... tão cedo… e disse que o ama-
va, agradecendo por tudo, especialmente por ter me presenteado com a vida. 
Como pude sentir que ele me desejava uma vida plena, prometi honrar esse 
presente, vivendo a minha verdade. Me despedi com muito amor, e só então 
aceitei realmente sua partida. Foi uma cura consciente, uma harmonização 
do meu amor próprio. Um ano depois, estava comprando meu veleiro. 

E hoje estou aqui, olhando para cada nascer e cada pôr do sol que se apresenta, 
e bebendo todas as gotas de sua luz, por mim e por todos os que vieram antes 
de mim. Continuo observando meus sentimentos e emoções com lentes de au-
mento, para não deixar que se escondam em meu inconsciente e me façam ter 
ações no mundo que me levem por caminhos mais dolorosos do que poderiam 
ser. Tanta dor pode ser minimizada ou mesmo curada quando simplesmente 
encaramos os sentimentos com sinceridade. E esse exercício simples de sonhar 
acordada é poderoso, pois os sentimentos despertados são reais, tão reais quanto 
situações vividas, e podemos ressignificá-los sempre que necessário. Mas temos 
essa tendência de complicar as coisas, de viver no drama, e, assim, inconscien-
temente, viver o papel da vítima. Por isso é importante manter a atenção. E 
essa é mais uma das lições que velejar ensina: atenção plena, e, claro, coragem.

Coragem para aprender a olhar o espelho de nossa alma, reconhecer as másca-
ras de proteção que vamos acumulando, e, carinhosamente, agir para remo-
vê-las. Mesmo que doa. É preciso aprender a dizer a si mesmo: “é seguro ser 
você, não se preocupe”. 

Esta jornada faz parte da cura de me permitir estar vulnerável, tirando todas 
as máscaras autoimpostas: a da mulher comportada, a da mãe abnegada, que 
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nunca deixaria as filhas para realizar um sonho arriscado, a da esposa inde-
fesa, que precisa se apoiar em um companheiro, a da mulher forte e indepen-
dente, mas que precisa provar alguma coisa para alguém, a da guerreira, a da 
abandonada... máscaras que fui tirando e que foram me deixando mais leve. 
Cada vez mais para perto de quem realmente sou.

Ao velejar, essas percepções chegaram facilmente, pois é uma atividade que tem 
um tempo lento e nos leva a lapidar o que é essencial na vida. Decerto que 
sempre há algumas máscaras mais insistentes que precisam ser uma e outra 
vez reveladas e liberadas. A da perfeição, a da pretensão, a do orgulho, a da 
menina birrenta… e quantas outras! 

Jogo todas ao vento! Jogo todas ao mar! E declaro aos sete mares, com um grito, 
que sou livre para ser quem sou de verdade, para refletir a minha luz interna 
autêntica, trazendo minha essência à tona. Sou livre até para criar novas 
máscaras se assim eu desejar, para brincar com a vida, porém nunca para me 
esquivar dela. É o que de mais verdadeiro posso oferecer ao mundo, e espero 
que isso baste.

Estou a dois capítulos de finalizar a história infantil. Ainda não sei ao certo 
como terminá-la, ou mesmo se vou conseguir concluí-la. Da mesma forma 
que não sei se terei a sorte de ver a aurora austral, também não sei se chegará 
a inspiração para seguir até o último ponto final da história desta criança, 
a Aurora. Às vezes, imagino-a como sendo a alma deste barco ou a minha 
própria ou, ainda, alguém completamente independente da minha história. 
Confiante, ela segue avançando, linha a linha, assim como meu barco Aurora, 
que também segue, milha a milha. 

E eu também estou curiosa para ver onde vamos chegar.

Olho para o horizonte e vejo montanhas azul-escuras se formando. Antes fos-
sem montanhas e eu já estivesse chegando; mas são nuvens, vestindo máscaras 
ameaçadoras de montanhas, como seres gigantes, querendo se mostrar intrans-
poníveis. Pelos meus cálculos, faltariam apenas mais quinhentas milhas até 
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poder atracar com o Aurora em algum ponto da “Tierra del Fuego”, pro-
vavelmente mais uma semana de viagem, porém, com o “contratempo” que 
se anuncia, essa previsão pode não fazer mais nenhum sentido. Encaro meu 
companheiro medo, e, juntos, olhamos para os gigantes que se aproximam na 
mesma velocidade em que vai ficando para trás a minha esperança de não 
precisar passar por ciclones nesta jornada.
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17. Mudanças

A tinta azul cobalto aguardava as três mulheres chegarem em casa para 
sair da lata e colorir o quarto das duas irmãs; mas, neste dia, as cores das 
paredes da casa de Aurora continuaram as mesmas. 

Aurora finalmente abriu seu diário para começar a preenchê-lo. 
A primeira coisa que ela escreveu foi uma pergunta: “o que será que vai 
acontecer agora?”.

Sentia-se mais forte depois de ver a aurora. Estava feliz por ter rea-
lizado seu desejo, mas também sentia tristeza, pois não queria ficar longe 
de sua mãe. Lembrou-se do momento um pouco antes de vê-la chorando, 
quando os primeiros raios dourados do sol saíram por trás das montanhas 
azuis. Naquele momento, as perguntas todas haviam sumido de sua mente, 
e, também, não era preciso nenhuma resposta. Ela apenas se sentia bem. 
Estava com o corpo relaxado e com o sorriso de quem acaba de ganhar um 
lindo presente. 

Então, Aurora pegou seus lápis de cor e desenhou montanhas azuis, 
árvores com folhas verdes, pássaros voando sobre casinhas, um céu azul e 
cor de rosa com raios de sol alaranjados. Na outra folha, ela desenhou a 
si mesma com o copo do suco aurora na mão e um sorriso cor de rosa, 
igual ao suco. 

Olhando para o seu desenho, Aurora percebeu que não precisava de 
respostas para a pergunta que escreveu. Ela já sabia voltar a sentir aquela 
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sensação boa porque os raios de sol daquela manhã estavam dentro dela. 
Bastava se lembrar. 

Quando Cora viu o desenho de Aurora, o achou muito bonito e tam-
bém mostrou o que ela tinha feito no mesmo momento. O seu também era 
cheio de cores: ela desenhou três mulheres, todas coloridas, com os cabelos 
bem pintados nas cores laranja, roxo, azul e rosa. 

— São a mamãe, você e eu, no futuro. — disse Cora, apontando com 
o dedo para as três mulheres do desenho.

— Parecemos aquelas meninas que estavam no ônibus hoje! — lem-
brou Aurora.

— Será que elas também viram o nascer do sol? — completou.

— Ah, voltaram as perguntas da Aurora! — disse Luana, entrando no 
quarto das filhas.

A mãe veio contar que decidiu mesmo aceitar o trabalho. E mais, 
havia conversado com Juan — o pai das meninas — e concluído, em con-
junto, que o melhor neste momento era que as duas fossem morar com ele. 
Isso seria uma mudança e tanto, pois Juan estava vivendo em outro país.

As meninas ficaram surpresas, realmente não esperavam por isso. Para 
elas, mesmo que a mãe fosse viajar para longe, continuariam a morar na 
mesma casa, talvez com uma babá ou com a avó... Já fazia tempo que não 
viam o pai. Ele até ligava de tempos em tempos, porém, desde que se sepa-
rou de Luana, não tinha voltado mais, e nem as meninas tinham ido ainda 
até ele. Já tinham pensado em passar uns dias de férias com o pai, mas morar 
com ele não estava nos planos. Bom, não até agora.

Luana continuou explicando:

— Eu acho que vai ser bom para vocês passar esse tempo com ele. 
Seria só até eu terminar o projeto da pesquisa. Até lá vocês poderão fazer 
novos amigos, conhecer outra cultura, outra língua, aprender muita coisa 
nova. E eu ficarei mais tranquila sabendo que vocês estão sendo cuidadas 
por alguém que as ama tanto quanto eu.
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Aurora sentiu vontade de fazer um milhão de perguntas para a mãe, 
mas como todas queriam sair de uma só vez, formaram um nó em sua 
garganta. Amarradas, as perguntas não saíam. 

Cora abraçou a mãe e disse que estava com medo.

— Eu também estou, Cora, mas isso é porque a gente não sabe direi-
to como vai ser daqui pra frente. É normal sentir medo. Todo mundo tem 
medo do desconhecido, mas se a gente não seguir em frente, o desconhecido 
nunca vai virar conhecido. — disse Luana.

Aurora, que ainda estava tentando desamarrar o nó de perguntas na 
sua garganta, ouvindo sua mãe, pensou que, se existisse uma máquina do 
tempo para olhar as coisas lá do futuro, não iriam sentir medo, pois já sa-
beriam tudo o que iria acontecer. Mas isso também tirava a graça dos fatos 
desconhecidos, já que não teriam mais surpresas.

E, falando em surpresa, nesta hora o telefone tocou e era o pai delas, Juan. 

Ele estava feliz, elas puderam sentir pela voz dele. Contou que ia pin-
tar o teto da casa toda na cor azul cobalto para receber as filhas. Contou 
também de uma escola bonita que ficava bem pertinho de sua casa. Falou 
das montanhas cobertas de gelo, onde era possível esquiar, e do seu cachorro 
chamado Macaco, que adorava pular.

Cora e Aurora ficaram conversando com o pai por bastante tempo. 
As perguntas de Aurora, finalmente, conseguiram sair, e os quatro, juntos, 
foram procurando respondê-las.

Então, as meninas começaram a aceitar que era mesmo a hora de tudo 
mudar. Decidiram usar a tinta azul para pintar a frente da casa delas — 
quem sabe assim o chapéu-de-sol não sentisse saudades de Aurora.
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18. Espelho 

Lua cheia 
Vento calmo! 

Mar espelhado! 
Temperatura 8º

Kin 78 Espelho Cósmico Branco
(último dia da onda encantada do Enlaçador de Mundos)

Se me é oferecido um caminho de saída dentro de uma ordem 
harmoniosa, vivo com autenticidade.

“Aurora se olhou no espelho para sentir sua própria companhia. Como seria 
ficar longe de sua mãe por tanto tempo, em outra casa, em outro país?… 

Viu e sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto e, com a língua, sentiu o gosto 
salgado das pequenas gotas que caíam de seus olhos.”

Sinto que sou eu o reflexo dessa menina no espelho. Estendo minha mão para 
secar suas lágrimas. Quero lhe dizer que tudo vai ficar bem, que ela não está 
sozinha, mas percebo que são minhas as lágrimas que escorrem pelo seu rosto, 
e, para minha surpresa, é ela quem me acolhe.

Quando me vejo às voltas com minha autocrítica interna, sem saber mais se 
esse livro tem algum sentido, paro de escrever e vou navegar.
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Contemplo o reflexo do céu no oceano. Que estranho. Subitamente a superfície 
da água se fez espelho, no qual se misturam os elementos todos à minha volta. 
Ao longe, pelo grafismo da água e pelas nuvens gigantes que parecem se apoiar 
no horizonte, posso ver que há vento e chuva. Observo as nuvens escuras se 
movimentando, navegando pelo mar e nele desaguando, como eu. A água doce 
do céu voltando para o sal do mar... pergunto-me quantas vezes esse ciclo já 
aconteceu na existência deste planeta. Realizo que esses ciclos infindáveis de 
nascimento e morte são como a própria respiração do planeta. Evaporar e tor-
nar-se nuvem, condensar e tornar-se líquida. Inspiro e expiro vagarosamente, 
e me imagino leve como o vento, para, em seguida, entregar-me liquidamente 
ao meu corpo. As lágrimas continuam vertendo quentes pelos meus olhos. E 
têm o sabor do mar. Entretanto, sinto-me a própria chuva, navegando ao 
largo. Um fractal da vida do planeta... que privilégio fazer parte de algo tão 
misterioso e belo. Não me sinto só.

Como a confirmação do meu pensamento, bem ali ao lado da chuva navegan-
te, surge um arco-íris incrivelmente nítido. Seu reflexo revela um portal em 
forma de olho, com pálpebras coloridas, que se abrem para me observar. Tenho 
o impulso de me beliscar, pois a visão é como um sonho. Sinto a natureza à 
minha volta, comunicando-se. Já não sei mais o que é pensamento e o que é 
paisagem. Tento parar de chorar, pois as lágrimas embaçam a minha visão. 
Quero buscar a câmera para fotografar o olho arco-íris, mas receio que, assim 
como essa cena mágica surgiu, também vá se desvanecer a qualquer instante. 
Além do mais, preciso estar realmente atenta ao leme e às velas. Então, per-
maneço contemplando e gravo a cena em minha memória, para, mais tarde, 
tentar transmitir por meio de palavras o que vi. E essa “não ação” foi a melhor 
ação a ser feita, pois, em questão de segundos, a chuva mudou seu rumo para 
o norte e apagou o arco-íris. Neste mesmo instante, me foi revelado o final da 
história de Aurora. Quantos presentes!

Olhei para todos os lados. A leste, o vento sul levando a chuva para o nor-
te, e, a oeste, mar crispado. Norte e sul também. Estava confirmado, eu me 
encontrava em um buraco de vento! Como uma lagoa de calmaria, cercada 
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por ventos de diversas direções. Não é um bom sinal. A tendência era que esse 
buraco desaparecesse rapidamente, como o arco-íris, assim que o vento mais 
forte chegasse impiedoso, engolindo todos os outros. 

“Estou em um buraco”, essa frase reverberou em mim como uma sensação real, 
e, paradoxalmente, onírica. Impressionante momento, que trouxe com ele um 
sono estranho e me fez fechar os olhos por — o que penso ter sido — apenas 
alguns instantes. E, de repente, caí. De olhos fechados, fui ao fundo do mar, 
através de um túnel gigante que foi me levando por camadas de águas em di-
ferentes espessuras. Águas claras e escuras. Verdes, azuis, amarelas... em todas 
as frequências e oitavas de escalas cromáticas. Passei por cardumes de peixes co-
loridos e continuei descendo... passaram por mim golfinhos, baleias, arraias... 
e atravessei uma camada toda iluminada por seres translúcidos e fluorescentes. 
Finalmente cheguei ao fundo do mar. Uma clareira bem definida, com chão 
de areia branca, rodeada por corais esverdeados e protegida por uma cúpula de 
uns vinte metros, luminosa e transparente, como os seres que há pouco eu ha-
via transpassado. No centro, um enorme e dourado polvo dormindo, enrolado 
sobre seus oito braços. Cheguei perto dele aos poucos. Vi quando um de seus 
olhos se abriu e me fitou profundamente. Eu não sabia o que fazer; me sentia 
como a Alice da famosa história, perdida em um país desconhecido. O polvo 
abriu o outro olho, e, para meu espanto, falou:

— Auira, Auira.

— Você me conhece? — perguntei.

— Sim, conheço.

— Por que repetiu meu nome?

— Você não lembra? “Auira” é uma saudação, como todos os nomes aqui o são. 
Quis lhe dar as boas-vindas. E você, se conhece?

— Estou à procura da aurora austral, você sabe onde posso vê-la?

— Não sei onde, mas sei quando.
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— E quando seria?

— Assim que você me responder quem é você.

— Mas você já sabe. 

— Eu sei, mas e você?

— Acho que estou me redescobrindo nesta viagem...

— Seu tempo aqui já está se acabando. Olhe-se no espelho.

Dizendo isso, o polvo fez um movimento rápido para cima e revelou um baú 
de madeira avermelhada que estava sob ele. Fui até o baú e, depois de algumas 
tentativas, o abri.

Lá dentro havia infinitas constelações, sistemas solares, buracos negros... era 
estonteante. Todo o universo estava contido ali, em um único baú vermelho. 
Como era possível?

Em vez de responder à minha pergunta, o polvo, que estava suspenso, flutuan-
do acima de mim, voltou delicadamente para o baú, fechando-o.

— Está na hora de voltar. — disse ele com uma voz tão alta quanto o som de 
uma rajada de vento que chega atingindo as velas de mau jeito.

Despertei em um sobressalto e me vi de volta ao barco. O vento forte havia de 
fato chegado e era preciso agir rápido.
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19. Acima das nuvens 

Aurora conseguiu sentar-se ao lado da janela do avião, e não parava 
de olhar por ela nem por um segundo. O dia estava cinza e chuvoso. Ela 
pensava nas coisas que estavam prestes a lhe acontecer pela primeira vez: é 
sua primeira viagem de avião, é a primeira vez que vai ficar longe de sua mãe 
por tanto tempo, é a primeira vez que vai conhecer outro país, é a primeira 
vez que vai morar com seu pai... tantas novidades que a estavam deixando 
muito ansiosa. Então, para se acalmar, tentou se lembrar novamente da 
sensação de ver a aurora pela primeira vez, de como as perguntas sumiram 
e como a ansiedade foi se dissolvendo naquela luz colorida no céu. Desejou 
que aquela sensação voltasse, mas, em vez disso, o que surgiu foi um pensa-
mento que a deixou triste: ela nunca mais veria a aurora pela primeira vez. 

O avião começou a decolar. Aurora sentiu um frio na barriga e aper-
tou forte a mão de Cora, que estava ao seu lado. Era a primeira vez que ela 
sentia isso e se perguntou se aquela sensação de frio na barriga acontece só 
na primeira vez que se voa de avião.

As perguntas se multiplicavam na cabeça de Aurora.

Ela respirou fundo e olhou a cidade cinza se afastando enquanto o 
avião ia subindo. As casas lá embaixo pareciam cada vez menores, e uma 
chuva fina caía sobre seus telhados. Aurora sentiu-se ainda mais triste ao ver 
a chuva lá fora, descendo para a cidade, enquanto ela própria continuava 
subindo, dentro do avião, para longe. 
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Logo a imagem das casinhas lá embaixo sumiu e o avião começou a 
tremer. Lá fora ficou tudo completamente cinza, e, logo em seguida, tudo 
branco. Cora, querendo acalmar a irmã, explicou:

— Estamos dentro das nuvens, é assim mesmo: treme um pouco por 
causa do vento, mas já vai melhorar.

Aurora, que continuava com as perguntas brotando, direcionou uma 
delas à irmã:

— Você sente as mesmas coisas que sentiu na primeira vez que voou 
de avião?

Cora achou graça, gostava das perguntas de Aurora que sempre a fa-
ziam pensar antes de responder. Pensou um pouco e finalmente disse:

— Não. Sinto diferente. Mas é como se fosse novamente a primeira 
vez, porque é a primeira vez que estou sentindo desse jeito. Eu acho que, 
no fundo, tudo é sempre diferente, pois as coisas que acontecem nunca se 
repetem. Mesmo que sejam muito parecidas, são sempre diferentes.

Aurora ouviu a irmã sem tirar os olhos do branco das nuvens lá fora. 
Repetiu a resposta recebida com suas próprias palavras, para não esquecer:

— Tudo na vida é uma primeira vez! Mesmo que não pareça ser, é.
E sua irmã concordou.
De repente, o avião parou de tremer e a luz do sol entrou pela janela. 

As duas irmãs colaram o rosto no vidro da janela para ver o que se passava lá 
fora. Agora elas estavam voando sobre as nuvens, o céu estava todo azul e o 
sol brilhava forte. Era muito bonito observar as nuvens por cima. Pareciam 
castelos gigantes, e, também, montanhas arredondadas, brancas e fofas. Au-
rora nunca havia pensado que um dia veria as nuvens pelo lado de cima. Era 
incrível estar tão alto, no céu. Será que era assim que Deus e os anjos olhavam 
para o planeta? Será que eles moravam naqueles castelos fofos de nuvens? 

Olhando a paisagem lá fora do avião, iluminada pelo sol, Aurora não 
estava mais triste — sua tristeza tinha ficado abaixo das nuvens. Aliás, sen-
tia-se feliz por ter uma irmã que entendia suas perguntas. Logo, resolveu 
fazer mais uma:
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— Será que Deus já sabe tudo o que vai acontecer com a gente?
Cora, que não era boba, já sabia que só tinha um jeito de responder. 

A maneira era emendar com outra questão:
— O que você acha? 
Aurora ficou em silêncio. Precisava pensar um pouco.
— Eu acho que ele não sabe totalmente, mas só porque prefere não 

saber, pois ter surpresa é muito melhor do que já saber tudo o que vai 
acontecer. Senão, fica igual ver um filme ou ler uma história e já saber o 
fim, não tem graça nenhuma. — disse Aurora.

— Mas o que dizem é que Deus sabe tudo. — disse Cora.
— É. Mas, acho que ele escolhe não saber às vezes... só pra ser mais di-

vertido, e também aproveitar as coisas como se fosse sempre a primeira vez. 
— Nossa, Aurora, você pensa em cada coisa! Você acabou de pensar nisso?
— Sim. Pensei nisso agora pela primeira vez, mas acho que parece 

ser verdade, porque, se eu fosse Deus, eu só ia querer saber o fim da minha 
história no último minutinho mesmo. Para ser a última primeira vez.

— Também dizem que Deus não tem começo nem fim, então, se 
você fosse Deus, sua história nunca teria fim. — disse Cora, com certo 
tom provocativo. 

— Isso deve ser bem legal, não ter começo, nem fim…
Aurora ia continuar falando, mas foi interrompida pela voz do piloto 

comandante do avião, que saía pelos altos falantes: “Senhoras e senhores, 
neste momento estamos começando a sobrevoar a Cordilheira dos Andes.”

As duas colaram novamente o rosto no vidro da janelinha e puderam 
ver, logo abaixo delas, entre o espaço de uma nuvem e outra, as pontas de 
diversas montanhas. Algumas atravessavam as nuvens e despontavam como 
grandes bicos pintados de branco. 

— É tão bom conhecer as coisas! Acho que é por isso que eu faço tantas 
perguntas, quero conhecer mais e mais. Porém, às vezes, a gente conhece as 
coisas sem nem ter feito pergunta nenhuma, como agora. — disse Aurora.
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As duas irmãs ficaram contemplando por um bom tempo. Parecia que 
aquelas montanhas não tinham fim.

Aurora sentiu novamente aquela sensação de ficar sem perguntas. 
Apenas olhava aquelas montanhas impressionantes abaixo dela e mergulha-
va em uma grande paz.

E dessa paz começou a brotar um sentimento novo, com a mesma im-
ponência de uma montanha tão alta quanto aquelas que elas estavam vendo. 
Mais um pensamento de Aurora acabava de brotar:

— Se a mamãe não tivesse sido chamada para essa pesquisa do traba-
lho dela, nós não estaríamos vendo tudo isso aqui do alto. Parece até que 
alguém estava escrevendo a nossa história e já sabia que isso iria acontecer.

— Será que alguém estava escrevendo a sua história, Aurora? — brin-
cou Cora.

Aurora ficou incomodada. Não gostou da ideia de alguém escrevendo 
sobre ela, então resolveu que o melhor que podia fazer era ela mesma 
começar a escrever.

— Não sei… mas, enquanto eu estiver longe da mamãe, eu mesma 
vou escrever toda a minha história. Assim vou ter muita coisa para contar 
para ela quando voltarmos. E será uma história feita por mim!

O avião já estava começando a se aproximar do seu destino final. Elas 
passaram novamente por dentro das nuvens, que pareciam ser mais finas 
desta vez. Aos poucos, foram avistando uma cidade com avenidas, ruas, ca-
sas, prédios, poucas árvores e o mar. Um enorme mar. Caía uma chuva fina, 
mas o sol também conseguia passar pelos vãos das nuvens, e elas puderam 
ver um arco-íris se formando sobre a cidade. Mas o arco-íris visto ali do alto 
não era em formato de arco, e sim em formato de um grande círculo. 

Aurora sentiu seu coração bater acelerado. 
Ela pôde ver que esse arco-íris circular não tinha começo nem fim. E para 

culminar, ela e sua irmã estavam passando bem no meio dele. Era muito lindo!
Então Aurora pegou o seu diário e a caneta que havia ganhado da mãe no 

dia em que se despediram, e começou pela primeira vez a escrever sua história:
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20. Tempestade

Lua minguante 
Vento tempestade (60 nós) 

Mar ondas de 8m 
Temperatura 5º

Kin 79 Tormenta Magnética Azul

Inicia-se minha expansão: 
atravesso as muralhas para minha autogeração.

Pelo rádio VHF, canal 16, confirmei a chegada do ciclone: ventos violentos 
ao sudoeste estavam vindo em minha direção, e chegariam com muita for-
ça em poucas horas. Não havia muito o que fazer, a não ser me preparar 
para o que eu já sabia que seriam momentos intensos de provação. Estava 
chegando a hora da verdade. Será que realmente iria conseguir colocar em 
prática tudo aquilo que já havia treinado e repassado mentalmente várias e 
várias vezes? Por entender que precisaria estar bem alimentada, hidratada 
e protegida, preparei um rápido macarrão enquanto invocava incessante-
mente meus anjos, arcanjos, mestres, protetores e guias espirituais. Minha 
religiosidade é mesmo assim, eclética. Por outro lado, reconheço a Unidade 
Divina presente em todos os seres, inclusive em mim mesma.
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Faço o checklist: cinto de segurança, clipar, rizar as velas… traçar uma nova 
rota tangente à tempestade; informar minha localização atual e o novo curso 
pretendido para as marinhas chilena e argentina; checar cabos reserva; amar-
rar, prender e guardar tudo o que pode se perder com o balanço do barco. Por 
último, me visto de coragem, respirando fundo, dizendo a mim mesma com 
confiança que também sou parte dessa natureza forte, e, sendo assim, hoje 
ambas poderão se expressar com toda sua plenitude.

Fecho bem a cabine e vou para o timão aproveitar ao máximo o vento, que 
ainda não chegou na força total, para tentar sair pela tangente da rota prin-
cipal do ciclone, sentido alto mar. O vento vem contra, mas consigo surfar as 
ondas que vêm pelas amuras do barco. Deixo somente a vela de tempestade 
armada. Mãos na roda de leme, os minutos vão passando e o mar vai ficando 
cada vez mais grosso, as ondas crescem assustadoramente. Descê-las traz a 
sensação de estar em uma montanha russa. O céu escuro rosna trovões e joga 
raios. Começa a chover, os pingos são duros e gelados. Me lembro das contra-
ções do parto, e grito, em plenos pulmões, ao mundo:

— Salve Yemanjá! Salve Iansã! Odoya! Eparrei!

— Agora é a hora, Aurora, e que Nossa Senhora dos Bons Partos nos acompanhe! 

— Vamos juntas! Respirar a força dos ventos! Vamos atravessar essa tormenta!

Aurora é barco forte como uma mulher parideira. Nordestina, acostumada aos 
ventos quentes, veio até o meu encontro navegando de Porto Seguro até Paraty. 
Apaixonei-me por ela. Casco amarelo ouro, como um sol tropical. Negociei até 
o último minuto com o dono, que, finalmente, me ensinou os segredos do velei-
ro e concordou, inclusive, que eu lhe mudasse o nome. Não sei o que ele diria 
se na época eu lhe contasse da intenção desta viagem — muito provavelmente 
não teríamos fechado a venda. Mas eu cuidei de Aurora, o barco, como quem 
cuida de uma filha grávida, lhe dando vitaminas, conselhos e massagens nos 
pés. Viramos boas companheiras, aprendi mais sobre mim com Aurora do que 
com qualquer pessoa. Convencê-la a enfrentar mares e ventos gelados não foi 
fácil; foi preciso muita convivência e paciência. Preparos, reformas, mudanças 
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e reforços. Mas chegou o dia em que finalmente decidi que estávamos prontas, 
e ela confirmou. Se estávamos certas ou não, agora é que iríamos descobrir.

Lembro-me de marinheiros experientes dizendo que algumas rotas são só para 
os cascas-grossas, ou seja, homens. Mas me pergunto: algum desses “cascas-gros-
sas” alguma vez pariu? Eu já, duas vezes. Sei da minha força interna e confio 
que farei sempre o meu melhor, e, se isso não for o suficiente para me manter 
viva, me entregarei ao fluxo, na confiança de que não foi por falta de força, 
preparação ou coragem. Diante da força da natureza, somos todos frágeis, essa 
é a pura verdade. 

Aguentamos mais de cinco horas sob a chuva dura e o vento impiedoso. Até 
que as ondas começaram a ficar caóticas demais, e era quase impossível con-
trolar o leme. Um dos cabos que prendiam a vela mestra soltou-se, e a adriça 
começou a rodopiar como louca com a força do vento. Então me arrasto como 
posso até a catraca da vela principal e amarro mais uma vez, com toda minha 
força, o pano anteriormente já recolhido. E, bem mais difícil, decido recolher 
a vela de tempestade; isso sim é a prova de fogo, pois tenho que fazer tudo com 
uma mão só enquanto me agarro ao barco para não ser jogada para fora. As-
sim que termino, sou atingida por uma onda que invade o convés. Só não sou 
arrastada por ela graças aos cabos de segurança que me prendem, mas quase 
me afogo com tanta água. Zonza com a pancada molhada e congelante, sinto 
tudo subindo e descendo de frente, lado e costas. A onda fez o barco inclinar 
90º, e acredito que só não capotamos porque a vela foi recolhida a tempo, o 
que ajudou a água a passar direto pelo barco. Agora entendo na pele a expres-
são “o mar não tem cabelos onde se possa agarrar”. Confiando minha vida aos 
cabos do cinto de segurança e à quilha — estrutura pesada embaixo do barco 
que não o deixa virar —, vou me arrastando em direção à entrada da cabine. 
Tudo escorrega, mas, graças às minhas preces todas, consigo voltar para o inte-
rior do barco em segurança. Porém, assim que fecho a porta, uma onda atinge 
o interior da cabine; dessa vez, porém, a onda jorrou de dentro de mim, em 
forma de vômito, esparramando no chão o macarrão com a água salgada que 
tinha engolido há poucos minutos atrás. 
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Toda a minha pretensão de controlar alguma coisa na minha vida foi jogada 
ali na minha frente, junto com os pedacinhos de massa e molho. Tudo sacode, 
range e bate. O vento e o mar parecem duas crianças gigantes brigando para 
ver quem vai ficar com o brinquedo que, no caso, é o Aurora, sacudindo de 
um lado para o outro loucamente, como um João Bobo. Tenho a impressão 
de que o barco vai se rachar ao meio, e imagino-o visto de cima; prova-
velmente deve mesmo parecer um frágil brinquedinho perdido em um mar 
caótico e desacolhedor.

Lembro-me da fala de um experiente navegador contando sobre o albatroz, 
pássaro dessas bandas que gosta de voar nos ventos das tempestades. Um pás-
saro, este sim, casca-grossa. Definitivamente não sou como um albatroz neste 
momento. Prefiro o mar calminho, azul e quentinho, com ventos calmos. Já 
estou a ponto de chamar por minha mãe e arrependida por ser tão teimosa. 
Minha máscara de marinheira forte e destemida acabara de cair. Sinto que 
estamos prestes a ser vencidas pelas ondas, e que, em breve, estaremos no fundo 
do mar. Eu choro de desespero, de frio, de fraqueza e de medo, entendendo que 
chegou o fim da minha jornada neste planeta. 

Sentada em cima do meu próprio vômito, ouvindo e sentindo os estrondos de 
ventos, trovões e águas, começo a ouvir também meu coração, que bate forte e 
rápido, quase saindo pela boca e indo juntar-se ao líquido gosmento do chão. 
Vejo o medo refletido no espelho do fundo dos meus olhos. Ele está maior do 
que eu jamais havia notado. Tento encará-lo de frente: vou sentindo toda a 
vibração desse medo enorme e, aos poucos, vou invocando a minha presença, 
apenas olhando para cada instante, sem tentar prever o futuro e, assim, ma-
gicamente, começo a senti-lo como um aliado. Permito que ele se segure junto 
comigo às entranhas do barco, como um companheiro seguraria a mão da mu-
lher parindo seu filho, e me lembro que tenho que respirar antes de qualquer 
outra coisa, pois quem vai ter que trazer essa nova mulher à luz sou eu. 

Tento pensar no que mais preciso fazer nessa situação, além de me segurar, 
chorar e rezar. A resposta veio de todas as células do meu corpo se unindo por 
um só propósito: viver. 
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Continuo concentrada nas batidas fortes do meu coração misturando-se aos 
sons descompassados da tormenta. Sinto a lembrança de estar no ventre da 
minha mãe, me entrego a essa sensação, aceito a força das contrações e também 
aceito me entregar e ser a diluição deste corpo físico, à deriva neste mar revol-
to. “Aceito, aceito”, vou repetindo e meu coração vai se acalmando, a adrenali-
na vai baixando, e, como consequência, momentaneamente, o frio desaparece. 
Meu corpo se entrega e minha consciência se esvai. Sou lançada ao vazio.

Encontro-me com uma mulher encantadora, vestida com um manto feito de 
água. Maravilhosa visão. E ela canta para mim, revelando-se por completo:

“Sou como um rio e minhas águas querem desaguar no mar. 
Sou alma cheia de mistérios, de estrelas, de amor e de luar. Sou 
o canto da sereia, a dança da chuva no centro do arco-íris. Eu 

rodo, eu giro no rodopio pulsante. Gero e ativo toda luz.”

Enquanto canta, ela descortina o manto aquoso em frente ao peito, e me mos-
tra seu coração, vermelho, como o baú que o polvo dourado guardava. 

Não sei dizer quanto tempo fiquei nesse lugar, desconectada completamente de 
meu corpo. Mas o fato é que voltei, despertada por mais um espasmo de dentro 
para fora, outro jato de água saindo de mim. Renasci?

Meu corpo todo tremia e implorava aquecimento. Aurora parecia já ter se 
livrado da brincadeira violenta entre vento e mar, e tudo parecia estar se 
equilibrando novamente. Ainda trôpega, tiro a roupa encharcada, busco uma 
toalha e cobertas, me enrolo nelas e aguardo o frio e os tremores passarem. 
Olho para o chão, restos de macarrão boiam por todo o piso. Que nojo! 

Reparo o espelho preso acima da mesa de navegação, lembro-me do ritual da 
Deusa: “sorrir para mim mesma, diariamente”. Tenho um acesso de riso. Gar-
galhadas me invadem. Meu Deus, que experiência, parece mesmo que renasci!

Lá fora a coisa ainda está feia, ainda é noite, e as luzes dos relâmpagos não pa-
ram de entrar pela gaiuta, iluminando o interior da cabine com cores estranhas.
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Recomeço minimamente a controlar a situação. Checo os equipamentos para 
descobrir minha localização, mas penso terem se quebrado. Não parecia possí-
vel estar tão ao sul. Latitude 56 graus! Entendo que terei que pedir ajuda pelo 
rádio. Antes, porém, decido colocar água na chaleira elétrica para tomar algo 
quente. Mesmo cercada por uma imensidão de águas, preciso me hidratar; não 
posso me dar ao luxo de outro desmaio.

A chuva já tinha parado, mas os relâmpagos continuavam. Achei estranho, 
pois não ouvia mais o som de trovões. Será que estavam tão longe, e, ainda 
assim, suas luzes conseguiam chegar? A não ser que...

Num pulo, alcanço a claraboia para observar o céu com mais atenção. Fico 
boquiaberta com as luzes que, mesmo por trás das nuvens, emitem cores que 
as colorem de uma cor rosa e lilás extremamente brilhantes, entremeadas por 
um amarelo fluorescente. Meu presente havia chegado na ponta da cauda da 
tormenta. Sinto que é preciso dizer que a surpresa foi muito melhor do que eu 
poderia esperar. 

Recebi o bálsamo das Luzes do Sul tomando chá de alecrim, gengibre e maçã, 
me recuperando da experiência de ter vivenciado uma tormenta em alto mar, 
e me sentindo profundamente grata por ainda estar viva.

Toda aquela explosão de sons trazidos pela força dos ventos e das águas haviam 
ficado no passado, as luzes da aurora brindavam minha viagem com sua magia 
e me trouxeram o grande entendimento de que o medo da morte é apenas a visão 
limitada que não entende que isso não significa o fim. Tudo é um fluxo de mu-
danças; o tempo todo morremos e renascemos, morte e vida fazem parte de um 
mesmo círculo, sem começo nem fim, como duas metades da mesma fruta. Porém, 
quando só vemos uma metade, não entendemos o todo e temos medo. Provavel-
mente, como os albatrozes sabem disso, gostam tanto de voar sobre as tempestades 
— de lá do alto, eles devem ter a visão privilegiada do encontro dessas duas forças, 
podendo observar sem julgamentos o movimento natural de expansão do univer-
so. O albatroz observa, de seu mirante móvel, o ponto de mutação. Inspirando e 
expirando, vida e morte, em movimentos espirais expansivos. Gostei desses pensa-
mentos e me senti forte para, se necessário, enfrentar outras tormentas.
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O Ponto Final

“O futuro que virou presente acaba de passar”

(Iceberg, música de Duca Leindecker)

Lua minguante 
Vento brisa forte 

Mar ondas de até 2,5m 
Temperatura 7º

Kin 83 Noite Harmônica Azul

Vigio meus pensamentos e realizo a magia de meus sonhos.

Depois de tantos sustos, ainda velejamos por mais três dias, com condições bem 
ruins, mas já voltando para o norte, afinal, eu já havia visto a aurora — ou algo 
realmente muito parecido. Sentia-me realizada, porém, extremamente cansada.

Então, assim como Aurora decidiu que já era hora de começar a escrever sua 
própria história, eu decido que já é hora de pisar em terra firme. Por isso, traço 
a rota para oeste. Precisava urgentemente revisar se estava mesmo tudo bem 
com o veleiro, minha valente “navegante dos mares do sul”, Aurora — agora já 
brinco chamando-a assim. Além disso, ambas merecíamos um bom descanso. 

Agora sim, rota favorecida pelos ventos alísios, buscando um lugar no conti-
nente um pouquinho menos frio que o extremo sul. Avisei pelo rádio que em 
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breve estaria chegando à área náutica da Universidade Nacional da Patagô-
nia, onde consegui permissão para aportar. Observando a ardentia no hori-
zonte, me dei conta de que veria árvores e plantas novamente, e de que a sua 
ausência me fez mais falta do que pessoas. 

O dia começa a amanhecer, e as primeiras luzes do sol me mostram pedacinhos 
de continente no horizonte. Finalmente “terra à vista”, e iluminada pela au-
rora. Não poderia imaginar momento mais perfeito para esta mirada.

Perceber que a viagem dos meus sonhos estava chegando a um ponto final me fez 
refletir sobre a motivação mais profunda que me levou a movimentar tanta ener-
gia para simplesmente presenciar um fenômeno da natureza. Por que esse querer? 

A resposta foi se apresentando aos poucos, por meio das imagens guardadas em 
minha memória afetiva: o encantamento das diversas cores espalhadas pelo céu, 
desde o horizonte até as nuvens, durante os tantos nasceres e pores de Sol que 
presenciei. A magia das cores do arco-íris que também sempre me faz sorrir, e, 
infalivelmente, me desperta a gratidão. O privilégio de contemplar, mesmo que 
do meu limitado ponto de vista, os fenômenos deste planeta, seja o desabrochar 
de uma flor, seja observar as fases da Lua... e até mesmo a intensidade de um 
ciclone em alto mar. Tudo isso é de uma beleza pulsante e me faz perceber, 
através de todos os sentidos, que faço parte, ainda que de um jeito misterioso, 
mas completamente verdadeiro: sou aprendiz da magia da vida! Presenciar 
a manifestação das cores da aurora austral colocou a minha consciência em 
um novo lugar dentro de mim, reconectando-me novamente à inocência de 
simplesmente estar viva. Desvendei um pouquinho desse mistério. Sinto-me 
completamente cansada, mas, ao mesmo tempo, plenamente preenchida. 

Traço uma reta, aciono o meu querido piloto automático apenas tempo suficien-
te para me arrumar um pouco e comer algo. Afinal, hoje encontrarei pessoas!

Pego o último kiwi da dispensa, sobrevivente também essa fruta que se mante-
ve saudável até essa altura da viagem. Parto-o ao meio e, com uma colherinha, 
vou cavando a fruta, até que fiquem somente as cascas, em forma de duas 
frágeis canoinhas. Volto ao leme, olho para as minicanoas em minha mão: 



134

duas metades perfeitas, como conchas gêmeas, uma unidade partida ao meio. 
Com um movimento pendular de braço, jogo ambas as canoinhas nas águas 
azuis e geladas do Atlântico Sul. Elas somem quase que instantaneamente na 
imensidão do mar. 

Adentro a baía de Puerto Madryn. O lugar é bonito, uma mistura de natu-
reza preservada em meio à concreta cidade. Prédios baixos e construções mais 
antigas. Consigo ver algumas árvores, não muito altas, ao longe. Nada compa-
rado à abundância da mata tropical, mas, ainda assim, é muito reconfortante 
vê-las. Sigo até onde a profundidade me permite chegar. A maré está baixando 
e por isso não posso me aproximar muito. Não há ondas e o vento está ideal 
para uma chegada silenciosa e tranquila. Assim, o motor segue desligado. Vários 
pássaros sobrevoam o barco e pousam na água; parecem ser uma espécie de pato. 

São 10h10. Ancoro o Aurora e, na sequência, libero o bote, Sereno, de todas as 
travas de seguranças e amarras que o impediram de se perder na tempestade. 
Ele resistiu fielmente! Como não avisei ninguém que já estava tão perto, não há 
pessoas à minha espera. Fico um tempo a mais no Sereno, prolongando o gosto 
da visão da terra a partir do mar, revisando mentalmente toda a jornada até 
aqui. Agradeço mais uma vez, um a um, os presentes recebidos, e vou passando 
a mão pelo casco externo do Aurora, por toda a extensão da linha d’água, como 
quem faz carinho em alguém muito especial. Aciono o motor elétrico do Sereno 
e sigo em direção à praia; já me imagino fazendo uma saudação ao sol na areia.

Chego em terra firme às 11h11 da manhã. Pisar novamente no chão é um 
prazer enorme. O dia está claro, há sol, mas o ar é gelado. Ainda na areia da 
praia, enquanto recolho o bote, um cachorro preto, peludo e saltitante vem 
latindo em minha direção e pula em minhas pernas, como se estivesse com 
saudades. O dono vem correndo em seguida, envergonhado, pede “perdon” 
pela falta de modos do “perro” e o chama pelo nome: “Macaco!”

Recordo da frase síntese do “Macaco Cósmico Azul”, kin que encerra a onda 
do tempo da tormenta, o 13º dia, o tom da transcendência. Confirmo a sin-
cronicidade do momento: 
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“O amor é o círculo infinito de brincar com a magia da vida.”

Lembro-me das aulas de geometria tempos atrás e me pergunto: 

— Será que cheguei ao ponto onde as retas paralelas se encontram? 
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Sem máscaras

Saudações, leitoras e leitores!

Fico aqui imaginando como foi a experiência de 
cada pessoa que já leu ou ainda lerá este meu segun-
do livro... como minha imaginação é fértil, já penso 
em muitas possibilidades. Por isso mesmo, senti a 
necessidade de escrever mais este trecho, “sem máscaras”, 
trazendo a escritora real, a Auira, que até hoje ainda 
não teve a experiência concreta de velejar com tanta 
propriedade como a Auira, personagem da história.

Em primeiro lugar, eu acho que é importante 
frisar que toda a produção do livro foi feita durante 
o momento da pandemia, o que impôs a todos nós a 
necessidade de recolhimento e reduziu drasticamente as 
possibilidades de encontros entre pessoas. Isso permitiu 
um mergulho real em mim mesma e o reencontro com 
minha criança interna — essa que gosta mesmo de in-
ventar histórias. Claro que adorei deixá-la me condu-
zir! Por outro lado, eu tenho um gosto muito grande por 
documentários, e também adoro ler histórias de navega-
dores contando as suas experiências vividas viajando em 
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alto mar. Então, também pude resgatar essas leituras, 
trazendo muitas delas para o repertório da minha nar-
rativa. Claro que eu realmente ainda quero ter minhas 
próprias experiências velejando, mas isso, de fato, não 
aconteceu durante a realização do livro. 

Portanto, mesmo que eu tenha pesquisado bas-
tante sobre como seria realmente fazer uma viagem 
velejando sozinha até uma latitude onde fosse possível 
mesmo presenciar a aurora austral — para poder trazer 
ao meu texto detalhes que remetam ao tom documental 
que tanto gosto —, tenho total consciência de que posso 
ter cometido alguns erros, pelo simples fato de não ter a 
vivência prática. 

Logo, aos leitores mais exigentes e atentos aos de-
talhes, peço compreensão. Afinal, mesmo sendo a fron-
teira entre real e imaginário muitas vezes inexistente, 
trata-se essencialmente de uma obra de ficção. 

Ainda assim, muitas das informações trazidas no 
diário de bordo da personagem Auira são verdadeiras. 
Muito graças à disponibilidade do capitão Gian Franco 
Ferraiuolo Jaque, que me prestou consultoria para elu-
cidar desde as dúvidas mais simples, como, por exemplo, 
o procedimento para se tomar um banho de água doce 
em uma viagem em alto mar, até outras mais comple-
xas, relativas ao vento, ondas e velocidades de desloca-
mento de um veleiro. Gian, agradeço-o profundamente 
pela disponibilidade e espero fazer as aulas práticas de 
navegação em breve com você, em Ubatuba!

Também quero aproveitar este último capítulo 
para agradecer a mais algumas pessoas que foram im-
portantes neste projeto:
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Ao super velejador e escritor Beto Pandiani, com 
quem tive sim uma vivência prática, velejando algumas 
horas em um de seus destemidos catamarãs, em Ilhabe-
la. Isso fez toda a diferença para que eu conseguisse tra-
zer ao texto sensações e emoções bem verdadeiras.

À Jéssica Vicente, que me auxiliou com os termos 
“náuticos” da navegação do tempo, mediante o seu 
conhecimento do Sincronário da Paz, o Sincronário 
Maia, esse campo amplo e repleto de informações, em 
meio ao qual ainda sou mera aprendiz. 

Agradeço também aos primeiros apoiadores, 
aqueles que acreditaram e investiram no projeto assim 
que comecei a pensar sobre ele. Gratidão Alice, Pitiu, 
Viviane, Francine, Sergio, Clarissa, Yasmin e Ariane. 
Vocês fortaleceram muito minha confiança e por isso 
persisti. Espero sinceramente que gostem do resultado. 

Ainda gostaria de registrar que escrever este livro 
foi sim uma aventura tão prazerosa e desafiante quanto 
navegar em busca das luzes do sul. Portanto, aos tripu-
lantes que toparam embarcar comigo nesta aventura, 
eu ofereço meu amor incondicional e celebro com eles as 
dores e as alegrias do percurso: 

Luanda Boainain, minha filha caçula, que topou 
fazer as ilustrações sem imaginar que seria tão desafian-
te colocar sua sensibilidade a serviço de uma história 
feita pela mãe. Isso sim foi, para nós duas, atravessar 
uma tempestade de emoções, e acredito que só consegui-
mos porque somos as duas muito teimosas. E também 
porque tivemos o apoio carinhoso, sensível e paciente da 
artista Angela Tuti com sua supervisão, do carinhoso 
“pai emprestado” Sergio Seabra e da querida Verena, 



140

minha filha mais velha, igualmente carinhosa e com-
preensiva. A eles agradeço a dedicação e a disponibi-
lidade em colaborar para que as criações da Luanda 
também chegassem ao ponto final da história.

À Aline Reis, por todo o capricho com as postagens 
do projeto nas redes sociais, com a divulgação e com o 
desenvolvimento do site. À Simone Rodrigues e toda a 
equipe da Nau Editora, pela confiança, disponibilida-
de e atenção aos detalhes. Aos artistas George Gutli-
ch, pelo presente sincrônico de sua gravura em metal 
“Aurora”, e Lucas Nasser, pela sensibilidade em criar 
harmonia entre os vários elementos da história, trazen-
do-os para a capa. 

Pela cooperação e copilotagem, quase não tenho 
palavras para dizer o quanto sou grata à amiga Federi-
ca Fochesato, a Kika. Mas sei que ela vai me ajudar a 
encontrar a palavra certa e a forma correta, como fez ao 
longo de todo o texto em sua atenta e paciente revisão.

Finalmente, agradeço profundamente à pequena 
Lana Seabra, pela carinhosa e pronta disposição em 
aceitar ser a “modelo vivo” da menina Aurora, e por ter 
feito com suas próprias mãozinhas o desenho do arco-í-
ris no diário. E também à sua mãe, Priscila, pelo apoio 
e forte amizade.

Claro que há muitas outras pessoas queridas que 
mereciam ser citadas, por terem direta ou indiretamente 
contribuído de alguma forma. A elas também agradeço 
de coração e peço desculpas por não mencionar mais no-
mes, afinal, a intenção aqui é ser breve. 
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Agora, que espero já ter colocado alguns pingos 
nos is, agradeço profundamente a cada um de vocês pela 
paciência de terem lido o que escrevi. Se tiverem suges-
tões, se quiserem apenas elogiar, ou mesmo se acharem 
que faltou algo e que podia ser tudo diferente, entrem 
em contato comigo. Vou adorar essa troca!

Finalmente, seguem, para quem quiser fazer um 
percurso parecido com o que eu fiz na pesquisa para este 
projeto, algumas sugestões de livros, sites e redes sociais 
de pessoas que me inspiram e ensinam, bem como um 
miniglossário de termos náuticos. Isso é só mesmo para 
dar um impulso a mais em suas próprias pesquisas, pois 
hoje em dia todas as informações estão bem à nossa dis-
posição, à distância de apenas alguns cliques. É muito 
prazeroso realizar essas pesquisas quando temos interes-
se em descobrir mais sobre alguma coisa. Porém, se me 
permitem um conselho, sempre que tiverem oportunida-
de, criem seus próprios roteiros de descobertas. E viajem! 
Seja por meio dos sonhos, dos livros, dos filmes ou por 
meio de percursos reais sobre a terra, o ar e a água. 

Mas, sempre, com muito respeito por este nosso 
singular planeta e todos os seres que aqui coabitam.

IN LAK CH 
(Eu Sou um Outro Você)
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Referências e inspirações
de aventuras pelo mar

Livros
Cem dias entre céu e mar, Mar sem fim, e todos os outros do Amyr Klink.
O mar é minha terra, de Beto Pandiani.
O Longo Caminho, de Bernard Moitessier.
A Viagem, de Tania Aebi.
Damien – do Spitsberg ao Cabo Horn, de Gérard Janichon.
O Mundo silencioso, de Jacques-Yves Cousteau.

Perfis no Instagram
@betopandiani 
@chrisamaral_oficial 
@gianjaquevelejador
@ligadasmulherespelooceano
@mulheresvelejandopelomundo
@nomade_ali 
@veleiromutum

Canais no YouTube
Homo zarpiens (Charlie Flesch)
Marcelo Velejador
#sal 
Tamara Klink

Para saber mais sobre o Sincronário Maia
Site: https://tzolkin.com.br/

Perfis no Instagram
@flaviah_motta
@rotalunar 
@sincronariodas13luas
@tanapratica 
@trezeluaspodcast 
@tzolkinnapratica 
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Miniglossário náutico

●	 	Adernar: inclinar o barco para um dos lados, facilitando manobras de des-
locamento.

●	 	Adriça: cabo que tem a função de içar, levantar as velas ou bandeiras.
●	 	Alísios: ventos constantes que sopram em direção ao Equador, de nordeste 

(no hemisfério norte), ou de sudeste (no hemisfério sul).
●	 	Ardentia: fosforescência marítima visível em noites escuras.
●	 	Amura: parte lateral do costado de uma embarcação, entre a proa e o través; 

bordo, ou cabo, do lado que recebe o vento; o punho por onde se prende 
uma vela na linha longitudinal do barco; o rumo do barco em relação ao 
bordo, por onde recebe o vento (amurado por bombordo ou amurado por 
estibordo).

●	 	Atracar: entrar em porto ou baía para “fundear”; ancorar; lançar âncoras 
com o objetivo de parar o barco; parar a embarcação em local seguro e pro-
tegido para desembarcar.

●	 	Bolina: técnica de navegação contra o vento.
●	 	Bombordo: o lado esquerdo do barco, quando se está olhando para a proa.
●	 	Boreste ou estibordo: o lado direito do barco, quando se está olhando para a proa.
●	 	Bordejar: alterar a direção que se segue com alguma assiduidade, de modo 

a conseguir aproveitar o vento — mesmo que este seja contra o rumo dese-
jado — para continuar seguindo em frente, ziguezagueando.

●	 	Cambar: Mudar as velas de lado para passar de um bordo para o outro, de 
modo a aproveitar o vento da melhor forma possível.

●	 	Carta náutica: representação gráfica de uma ou mais áreas de águas navegá-
veis; mostra os meridianos de latitude e longitude; informa os navegadores 
sobre a profundidade das águas, faróis, boias, perigos submersos etc. 

●	 	Claraboia: janela fechada com vidro espesso, geralmente redonda, localiza-
da no teto da cabine, servindo para iluminar o ambiente interno e, também, 
para observar o céu.

●	 	Clipar: prender-se aos cabos de segurança com o mosquetão (clipe) preso 
ao cinto ou ao colete salva-vidas, a fim de evitar ser lançado ao mar em caso 
de tempestades.



144

●	 	Convés: a parte de cima do casco; pavimento superior do veleiro.
●	 	Içar: ação de subir as velas; armar as velas.
●	 	Leme: é a peça submersa acoplada à embarcação que se utiliza para dirigir 

o barco, podendo ser controlada por uma cana de leme ou por uma roda de 
leme, o timão.

●	 	Linha d’água: a linha que separa a parte imersa do casco de uma embarca-
ção da parte submersa. 

●	 	Milha náutica: unidade de medida de distância ou comprimento — uma 
milha náutica tem 1.852 metros, ou seja, quase 2 quilômetros.

●	 	Nó: unidade de medida usada na área náutica para se referir à velocidade 
e à intensidade do vento. Um nó equivale a uma milha náutica por hora; 
para fazer a conversão, basta multiplicar o valor do nó por 1,8 e tem-se o 
equivalente em km/h.

●	 	Orçar: girar a proa na direção do vento, sendo o contrário de “arribar”; ve-
lejar o mais próximo possível da linha do vento em direção contrária a este.

●	 	Panejar: movimento que o pano da vela faz, balançando irregularmente, 
quando está muito folgada.

●	 	Proa: parte da frente do barco.
●	 	Popa: parte traseira do barco; a expressão “de vento em popa” é devido a si-

tuações onde o vento vem na direção da popa para a proa, a favor da direção 
do barco.

●	 	Rizar as velas: reduzir a superfície de uma vela quando o vento se levanta, 
utilizando os rizes (cabos que ajudam a manter o pano da vela reduzido).

●	 	Radio VHF: VHF é a sigla em inglês para Very High Frequency (Frequên-
cia Muito Alta); principal meio de comunicação no meio náutico, tem al-
cance de até 30 milhas de distância. O canal 16 é o canal internacional da 
marinha, e é usado para transmitir a previsão do tempo e também como 
canal de comunicação de emergência.

●	 	Rondar: quando o vento muda de direção.
●	 	Timão: o mesmo que roda de leme, peça redonda de madeira ou alumínio, 

é o volante que se usa para dirigir a embarcação. 
●	 	Través: parte lateral da embarcação, a 90 graus do eixo; de lado.
●	 	Vigia ou “escotilha”: janela pequena, com vidro espesso, que pode ou não 

se abrir, utilizada nas laterais da embarcação. · 
●	 	Zona morta: momento quando a vela fica em um ângulo de aproximada-

mente 90 graus em relação à direção do vento; dessa forma, um barco à vela 
não é capaz de velejar. 
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