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"No mistério do Sem-Fim,
equilibra-se um planeta.
E, no planeta, um jardim,
e, no jardim, um canteiro:
no canteiro, uma violeta,
e, sobre ela, o dia inteiro,
entre oplaneta e o Sem-Fim,
a asa de uma borboleta."
Cecília Meireles em Verdes Reinos Encantados
Editora Salamandra, Rio de Janeiro, 1988.
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Prefácio à 21- edição brasileira
O relançamento do livro Por Que Tenho Medo de
lhe Dizer Quem Sou? no Brasil, em sua 21â edição retraduzido, revisado e com novo projeto gráfico - é um
marco na vida da Editora Crescer.
Desde a sua fundação, em 1983, sempre soube que,
apesar do nome Crescer, nosso crescimento não seria no
sentido quantitativo. Nunca fui dada a metas grandiosas
em termos numéricos. Preferi sempre escolhas simples que
me trouxessem significado, satisfação e realização, pessoal
e profissional. Compartilhar, ajudar o outro, crescer como
pessoa e ajudar o outro a crescer - estas foram as metas
que deram, ainda dão e, tenho certeza, continuarão dando
sentido à minha vida.
Quando descobri o livro como valioso instrumento
terapêutico e surgiu a Editora, sabia que cresceríamos
muito mais em qualidade do que em quantidade. Sabia
que nosso trabalho seria simples, artesanal, construído
devagar, com uma enorme dose de carinho e afeto - quase
sempre, com entusiasmo e paixão.
Assim foi com a escolha do primeiro título de John
Powell publicado em 1985, Por Que Tenho Medo de lhe
Dizer Quem Sou?, que praticamente lançou a Editora e a
tornou conhecida e reconhecida-tanto no Brasil quanto
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no exterior, especialmente em Portugal (onde muitos de
nossos títulos já foram também publicados).
Ao escolhê-lo, já conhecia seus efeitos benéficos
sobre as pessoas. Em forma de apostilas, ele já tinha sido
testado e aprovado com clientes, estudantes e leitores
em geral. Depois de publicado, foram inúmeras as cartas,
telefonemas e e-mails recebidos de todos os cantos do
Brasil (e de outros países também). Mensagens como
ventes de profissionais, leigos, presidiários, internos em
centros de recuperação para dependentes químicos,
pessoas dos mais variados níveis intelectuais, de idades
e profissões as mais diversas. Como a moça de Salvador,
que trabalhava numa casa de família e que aproveitava
alguns fins de semana para visitar os parentes no sertão
baiano. Segundo ela (em sua cartinha escrita com visível
dificuldade), costumava freqüentar a livraria da rodoviá
ria enquanto esperava a hora de pegar o ônibus. Quando
lá descobriu Por Que Tenho Medo de lhe Dizer Quem
Sou? e não tendo dinheiro suficiente para adquiri-lo,
passou a visitar a livraria para ler um pedacinho de cada
vez! Assim, decidiu escrever à Editora, pedindo que lhe
enviássemos um exemplar de presente para que pudesse
terminar a leitura... Desnecessário descrever a emoção
geral partilhada por mim e pelos funcionários, que se
apressaram em enviar o exemplar solicitado.
E chegou então o momento de gestar novamente o
livro para fazê-lo nascer mais bonito, mais legível, mais
correto - crescido em qualidade, gráfica e literária.
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A mais gratificante das tarefas foi dar à luz a nova
capa. Como aconteceu em vários outros momentos im
portantes da Editora, pude contar com a colaboração de
minha mais sensível, incansável e competente parceira minha filha Renata. Gestando seu primeiro filho, ela
engravidou também da capa e fez nascer a idéia da bor
boleta - "alguém" que começa como larva, fecha-se no
casulo (parecendo ter medo de nos dizer quem é...) até se
transformar na mais bela borboleta, sem medo de se
mostrar como é, em toda a sua inteireza, incluindo um
corpo não tão bonito, mas que faz igualmente parte de
sua identidade e que não precisa mais esconder. Como
nós, seres humanos que, ao reconhecermos nossas belezas
e aceitarmos nossas limitações, perdemos também o medo
de dizer quem somos e nos tornamos pessoas mais autên
ticas, mais plenas, mais verdadeiras.
E, como realmente nada é por acaso, enquanto
preparava a nova edição, recebi de presente de um amigo
"A Lição da Borboleta", belo texto que compartilho com
os leitores neste prefácio.
Clara Feldman
Belo Horizonte, março de 2003
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