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Carta ao leitor

Inspirar não se trata apenas de 
puxar o ar para os pulmões. Ins-
pirar pode ser também o ato de 

servir de estímulo ou referência 
para alguém. Seja pelo talento, 
conhecimento, carisma, atitudes, 
ou, apenas, pelo modo de ser. 

Servir de referência não é tarefa 
simples. Requer sacrifícios, supe-
ração de barreiras e identificação 
com o que faz. Como diz o rapper 
Projota, exige Foco, Força e Fé. Um 
trio de efes, que gera uma caracte-
rística marcante: fazer a diferença.  

Nesta edição da revista Arco, os 
alunos do 6º semestre do Curso 
de Jornalismo da Universidade Ca-
tólica de Santos trazem persona-
gens com histórias que inspiram. 

É o caso de Kate Costa, funda-
dora do grupo 1° Banco da Soli-
dariedade Materna, que, mesmo 
enfrentando o câncer, encontra 
disposição para ajudar as pesso-
as. Outro exemplo é o de Gian 
Karlo Xavier, professor de Educa-
ção Física e presidente da ONG 
Doutores do Riso, que visita asi-
los e creches com o propósito de 
fazer um exercício de gratidão, 
levar alegria, amor, esperan-
ça, vestido de doutor palhaço.  

Talita Guandalini, Paulo Mauá, 
Bete Nagô e Michele de Morais 

Santos também são nomes que 
se destacam. Através de atitu-
des ou de seus trabalhos, eles 
só pensam em ajudar os ou-
tros, transmitindo conhecimen-
to e inspirando novas atitudes.  

Você, leitor, terá ainda a opor-
tunidade de conhecer um pouco 
sobre Antônio Alves, jovem que 
nasceu sem as duas pernas, mas 
nunca se deixou abater pelos 
obstáculos. Vive a vida de modo 
que possa alcançar seus sonhos.  
Quando completou 2 anos, des-
cobriu sua paixão pelo skate e 
hoje é vice-campeão brasileiro e 
campeão brasileiro de paraskate.

Outro exemplo de determina-
ção é Ricardo Amorim, artista 
plástico com Síndrome de Asper-
ger, que perdeu os pais muito 
cedo, mas encontrou na pintura 
uma forma de compensar as per-
das, superar as dificuldades e co-
municar-se com outras pessoas.

Apesar das dificuldades impos-
tas pela pandemia do novo coro-
navírus, as entrevistas com esses 
personagens foram realizadas de 
forma remota, por meio de vide-
ochamadas. Esperamos que a lei-
tura desta edição possa inspirá-lo 
neste momento de incertezas. 

Boa leitura e fique em casa. 

“Sem pedras, o arco não existe”
Ítalo Calvino, As Cidades InvisíveisDIFE

REN
ÇA

O  M U N D O  P R E C I S A
D E  Q U E M  F A Z  A

VESTIBULAR
21

PROVA ONNLINE
12 E 166DEZ

P R E PA R A DA  PA R A  O  F U T U R O  E  C O M  A  M I S S Ã O  

D E  F O R M A R  P R O F I S S I O N A I S  C A PA Z E S  

D E  C O N S T R U I R  U M  M U N D O  M E L H O R .

S O M O S  U M A  
U N I V E R S I DA D E  Ú N I C A ,  

J U N T E - S E  A  N Ó S  E  F A Ç A  A  D I F E R E N Ç A

unisantos.br/vestibular



Ano 10 - Edição 17 - 5 - arcoAno 10 - Edição 17 - 4 - arco

SUMÁRIOS

6

15

18

12

219

24

27

Conduzindo Vidas
Isabela Weiss
Matheus Degásperi Ojea

Escalada Solidária
Beatriz Ornelas
Marcella Passaes

Tábua de Salvação
Victória Fernandes Brugger

Rir para não Chorar
Daniel Gois
Gabriel Bruno

Retrato da Vida
João Lucas Alves

Lílian Rabelo

Além da Ferida Viva
Beatriz Araújo

Missão de Vida
Laila Aguiar

Thauana Vasconcelos

Entre os muros da 
Fortaleza
Marcela Alonso



Ano 10 - Edição 17 - 7 - arcoAno 10 - Edição 17 - 6 - arco
Ano 10 - Edição 17 - 6 - arco

Todas as terças-feiras, Paulo 
Mauá costuma passar ho-
ras ensaiando músicas com 

a sua orquestra. Regente e pro-
fessor dos músicos, existem al-
gumas peculiaridades na cena de 
Paulo regendo, além do fato de 
o processo todo ter sido movido 
para a frente de seu computador, 
devido à pandemia da covid-19. 

Para começar, Paulo acaba com 
a imagem estereotipada de um 
maestro: aquela do homem gri-
salho, que chacoalha uma batu-
ta no ritmo da música que quer 
que os músicos toquem. Com 59 
anos e um sorriso jovial, ele dá 
palhetadas no seu bandolim em 
sintonia com os seus músicos. 

O que primeiro chama a atenção, 
no entanto, é o fato de ele cantar 

as notas musicais das composições 
enquanto as toca, o método pode 
parecer incomum, mas tem expli-
cação: a grande maioria dos músi-
cos do projeto Mú-
sica Transformando 
Vidas (Promuvi), a 
orquestra de Pau-
lo, tem alguma 
deficiência visual. 

A ideia de Paulo 
inicialmente era um 
projeto de musica-
lização para pesso-
as vulneráveis, não 
necessariamente 
para deficientes. 
Com isso em men-
te, ele apresentou 
a proposta para o 
Rotary Club, ins-
tituição da qual é 
sócio. “Eu tô até 
hoje pra entender 

se eles entenderam o proje-
to, ou se eles não entenderam 
nada. Eu fiz a maior exposição em 
powerpoint na época”, diz Mauá. 

Se eles entenderam ou não, o 
importante é que a ideia foi aceita 
e o projeto aos poucos se tornou 
o que é hoje, funcionando na Casa 
da Visão, na avenida Conselheiro 
Nébias, em Santos, desde 2009. 
O formato, no entanto, veio junto 
com o primeiro aluno e 
integrante da orquestra, 
Silvio Roberto Gonzaga, 
que perdeu a visão en-
quanto trabalhava como 
segurança e foi convidado 
por Mauá para participar. 

“Eu fui em várias enti-
dades antes de chegar na 
Casa da Visão. Lá, a coorde-
nadora  falou pra mim que 
tinha um cego dando aula 
de informática, e que ele 
tinha sido músico quando 
jovem, aí eu fui conversar 
com essa pessoa, que me 
recebeu de maneira mui-
to seca”, recorda Mauá. 

Mauá acredita que a se-
cura inicial de Gonzaga era 
por desconfiança de suas 
intenções com o projeto. 
A versão do aluno, no en-
tanto, é um pouco mais 
direta. “Eu achava que 
ele estava louco pensan-
do que ia me fazer voltar 
a tocar música”, explica. 

Loucura ou não, Mauá 
era incentivado por um 
propósito maior. Em 2007, 
foi vítima de um aneuris-
ma cerebral hemorrági-
co que deixou sequelas 
profundas. “Eu voltei pra 
casa sem poder enfiar a 
colher na boca, não con-
seguia escovar os dentes. 
Os neurologistas não sabiam se 
era temporário ou permanente”. 

Antes do aneurisma, Mauá era 
proprietário de uma empresa de 
informática santista. Antes de tra-
balhar na área, no entanto, sua 

primeira formação foi engenha-
ria, na Universidade de São Paulo 
(USP), curso que ele diz ter feito 
por pressão do pai. “Eu queria 
ser músico, mas na minha época 
ou você era médico, ou você era 
advogado, ou você era engenhei-

CONDUZINDO VIDAS

ro, ou você era psicólogo, não ti-
nha muita oportunidade”, conta. 

Na faculdade, em meio à ditadu-
ra civil-militar que assolava o país, 
Mauá era ativo em manifestações, 
participando de diversas ações, ar-

Paulo Mauá teve uma reviravolta em sua vida, provocada pela música, quando tratou um 
aneurisma. Esse fato fez com que se tornasse professor e maestro da orquestra formada 
por pessoas com  deficiência visual. Além disso, mudou sua forma de enxergar o mundo

Isabela Weiss
Matheus Degásperi Ojea

Paulo e Silvio, seu primeiro aluno: “Tinha um cego 
dando aula e ele tinha sido músico quando jovem”

Hoje, Mauá confessa que a busca por acessibilidade à mú-
sica mudou sua forma de enxergar o mundo

tísticas ou não, organizadas pelo 
Centro Acadêmico. “Eu era o rei do 
palco, eu fazia show, eu era o edi-
tor do jornal, eu mais ficava dentro 
do Centro Acadêmico do que den-
tro dos meus cálculos numéricos”.

E foi pela arte que ele conseguiu 
recuperar a sua saúde. In-
centivado por um dos neu-
rologistas com quem se 
consultou, o então empre-
sário se entregou à sua pai-
xão pela música para con-
seguir retomar as funções 
que havia perdido. Aos 
poucos, ele se recuperou 
através da musicoterapia. 

Mauá encarou a sua re-
cuperação como uma es-
pécie de renascimento. 
Foi a partir daí que resol-
veu que precisava montar 
um projeto social voltado 
para pessoas menos fa-
vorecidas, como maneira 
de devolver para a socie-
dade a oportunidade que 
ganhou sobrevivendo. 
“Eu fui lá em cima e o Ho-
mem mandou eu descer”, 
conta, bem humorado. 

No entanto, se os ca-
minhos que levaram à 
criação do Promuvi pare-
cem “bonitas casualida-
des”, como define Mauá, 
o próximo passo só foi 
dado com muito esforço. 
Depois de Silvio Roberto 
Gonzaga, os alunos defi-
cientes visuais foram au-
mentando e Mauá teve 
que encontrar um mé-
todo de ensino que fos-
se adequado para todos 

que participavam do projeto. 
Alguns de seus alunos nunca ti-

nham tido nenhum contato com 
algum instrumento antes de se 
juntarem ao grupo. Ele, então, se 
debruçou no que já havia sido feito 

Fotos: Arquivo pessoal
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no ensino de pessoas com deficiên-
cia visual pelo mundo, juntou com 
a própria experiência, e acabou 
com um método próprio de ensi-
no, sem precisar utilizar o braile. 

“Eu obrigar as pessoas a conhe-
cer o braile, ou a musicografia brai-
le, poderia ser um obstáculo. Eu fui 
anotando tudo o que eu fazia com o 
Silvio desde a primeira aula”, conta. 

O progresso com Silvio era no-
tável, o que trouxe para Mauá no-
vos alunos também portadores de 
deficiência visual, e foi a partir daí 
que o maestro percebeu a neces-
sidade de desenvolver um método 
definitivo. Para isso, ele começou 
a registrar todos os detalhes da 
didática que foi sendo aos pou-
cos aperfeiçoada com a nova tur-
ma no início do projeto. Tudo era 
fotografado, até mesmo a forma 
de se sentar foi modificada diver-
sas vezes para chegar na posição 
mais adequada para todos, “como 
uma investigação”, explica ele. 

Durante o aperfeiçoa-
mento, Mauá observou 
as necessidades de seus 
alunos e desenvolveu 
um dispositivo de apoio, 
que seria um compas-
so em madeira onde os 
músicos cegos pudes-
sem lê-lo com as mãos. 
O processo de criação do 
chamado Compassôme-
tro durou um ano e meio, 
com várias adaptações, 
e o resultado final não 
contém apenas diferen-
tes texturas para o toque, 
mas também cores para 
quem possui baixa visão. 

Todo o esforço valeu a 
pena. Mauá e sua orquestra che-
gam cada vez mais longe, adqui-
rindo profissionalismo, reconheci-
mento e sucesso. Hoje ele confessa 
que o caminho que percorreu na 
busca por acessibilidade à músi-
ca mudou sua forma de enxergar 

o mundo. 
“O que 

t r a n s f o r m a 
mais é você 
dar menos 
importância 
para futili-
dades. Você 
vê que tem 
coisas muito 
mais impor-
tantes para 
serem pre-
ocupadas, e 
tem coisas no 
mundo para 
serem trans-
f o r m a d a s ”, 
conta ele. 

Durante a 
pandemia, o 
maestro teve 
tranquilidade 
para manter 
suas aulas a 

O processo de criação do Compassômetro durou 
um ano e meio, com adaptações

Mauá acaba com a imagem estereotipada de maestro

distância, orientando seus alunos 
sobre como criar e utilizar os ser-
viços de videoconferência, sempre 
com bom humor e nunca deixan-
do de dar importância aos deta-
lhes, que podem até parecer des-
necessários a princípio, mas são 
significativos para quem acredita 
que a música transforma vidas. 

Um bom exemplo disso é a po-
sição da câmera dos cegos, que 
Mauá sempre faz questão de aju-
dar a acomodá-las perfeitamente 
para que ele os veja, pois explica 
que fazer com que seus alunos 
estejam dentro do contexto é es-
sencial. “É dar importância para as 
coisas, você começa a dar impor-
tância para mostrar para eles que 
eles são importantes para você”. 

A maior conquista de Mauá, 
diante de sua história e experiên-
cia, se tornou mostrar a acessi-
bilidade que todos nós podemos 
ter, pois, ao contrário do que mui-
tos imaginam, ela não é limitada. 
Acessibilidade é dar oportunidade 
para todos fazerem parte da arte, 
da cultura e da sociedade como 
um todo. E é nisso que Paulo Mauá 
e tantos outros com uma visão à 
frente de seu tempo enxergam 
um mundo melhor e mais musical.

Alguém de nome desconhe-
cido disse a seguinte sen-
tença: a fotografia é uma 

das poucas coisas que têm poder 
sobre o tempo. Ela o paralisa. As-
sim como a fotografia, descrita 
nesse pensamento de autor des-
conhecido, Bete Nagô tem poder. 
“Hoje eu sou grandiosa”. Parali-
sando o tempo com seus registros, 
eternizando em questão de se-
gundos momentos que contam a 
história, ela entendeu o que é ser 
uma mulher de cor. Cor essa que 
brilha como o flash de uma má-
quina fotográfica. Nagô ilumina. 

Em preto e branco, a fotógra-
fa guarujaense Elisabete Maria 
Carlos Fitzgerald Furuya retrata 
a luta de um povo, se emocio-
na e faz emocionar. Os sobreno-
mes podem soar estranho para 
quem é filha de pai nordestino, 
especificamente da Bahia, mas 
Nagô gosta da originalidade. Um 
casamento interracial com um 
japonês lhe rendeu dois acrés-
cimos ao nome de batismo. 

Nascida nas palafitas, muito 
cedo saiu daquele lugar. A mu-
lher que pouco aparenta, tem 47 

RETRATO 
DA VIDA
Bete Nagô é fotógrafa, artesã, e militante da 
Baixada Santista. Através do seu trabalho, o 
olhar sensível capta o que nossos olhos não 
enxergam, ou não querem ver

Fotos: Bete Nagô

João Lucas Alves
Lílian Rabelo
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anos e mora há 15 em Santos. 
É fotógrafa, artesã e militante. 

É a primeira filha de uma empre-
gada doméstica e de um zelador, 
esse que contribuiu para a paixão 
pela fotografia. Foi o pai, um sindi-
calista que catava revistas das latas 
de lixo onde trabalhava o respon-
sável por apresentar o famoso fo-
tógrafo Sebastião Salgado, que até 
hoje serve como referência para a 
mulher. Motivo para lamentação. 
Nagô procura uma inspiração fe-
minina, ao passo que se torna uma. 

A convite de Djamila Ribei-
ro, filósofa, feminista negra, es-
critora e acadêmica brasileira, 
Nagô teve sua primeira opor-
tunidade de ganhar dinheiro 
com fotografia. Coincidência ou 
destino, passado e presente se re-
encontraram naquele momento.   

Crescida, e agora com uma ba-
gagem de vida carregada de ati-
vismo, a mulher voltou às origens 
para contar a humanidade daque-

les que não tiverem 
a chance de sair do 
lugar onde nasceu. 
Carrega consigo 
o nome de “A fo-
tógrafa da Maré”. 

Para quem crê 
em signos do zo-
díaco, uma faixa 
imaginária do fir-
mamento celeste 
que dita persona-
lidades de acordo 
com data, hora e 
local do nascimen-
to de um humano, 
irá com certeza 
acreditar que Nagô 
é uma verdadeira 
taurina.  Ela tem 
fome. Fome de re-
presentatividade. 
Ela que viveu por 

anos sem entender o 
que era ser uma mu-

lher preta, hoje promove, através 
de suas fotografias, discussões so-
bre movimentos 
sociais que objeti-
vam uma maior (e 
melhor) expres-
são de grupos 
que não são bem 
representados, 
principalmente 
na mídia e na po-
lítica. Destacando 
pela sua ótica e 
através das suas 
lentes a vivên-
cias de mulheres 
fortes, como ela. 

“Mulheres de 
Luta: Força e Plu-
ralidade” foi a pri-
meira exposição 
que a fotógrafa 
realizou. Escolher 
sete fotos dentre 
um arsenal de 
imagens que tra-

duzissem a coragem e singularida-
de foi tarefa difícil. Captar o grito 
rasgado de quem, assim como 
ela, busca resistir para existir. 

O presente que foi dado à irmã 
mais nova, uma câmera, longe das 
usadas pelos profissionais, con-
ta os primeiros passos dados por 
Nagô. A paixão que desde menina 
existia em seu âmago, ganhou im-
pulso quando a irmã percebeu que 
não sabia o que fazer com o obje-
to. Há quem diga que dar o que foi 
ganho seja indelicado, mas todos 
irão concordar que foi o mais cer-
to a fazer. A sua primeira máquina, 
assim como toda sua história, con-
ta com a participação da família. 

A mãe que rezava para não ter 
um filho que seguisse os passos 
do marido, hoje reza para que 
corra tudo bem com a família ao 
rodar os estados brasileiros foto-
grafando momentos que nutrem 
a História. Muito religiosa, foi no 
candomblé que encontrou ampa-
ro quando nenhum médico con-

seguia curar a 
filha. Com vários 
problemas res-
piratórios, no 
terreiro pediu 
ao santo que 
sarasse a crian-
ça. Foi atendida. 
“Se você não 
vem pelo amor, 
vem pelo dor”, 
conta Nagô. 

A fotógrafa é 
encantada pela 
natureza da re-
ligião de matriz 
africana, fre-
quenta sempre 
que possível e é 
regida pelas for-
ças espirituais. 
O nome Nagô 
foi lhe dado em sonho, mas ain-
da não tem a disciplina necessária 
para se firmar no candomblé. O 
resguardo não é habitual na sua 
vida, ela se mantém sempre ativa. 

Em tempos sombrios que o 
mundo inteiro atravessa, se faz 
ainda mais necessário que pau-
tas como a de Nagô sejam dis-
cutidas. Quando nações inteiras 
foram às ruas dizer “Vidas negras 
importam”, o Brasil parecia estar 
acomodado. Mas ela não. “Gritos 
que resistem” é o título da sua se-
gunda exposição. A partir de uma 
vaquinha online, Nagô buscou 
recursos para que fosse possível 
mostrar a todos a composição 
do seu ofício: a luta de cada dia. 

Nagô também é artesã. Aque-
le profissional responsável por 
fabricar produtos através do 
processo manual. O artesana-
to não garante renda suficiente, 
há meses que sequer recebe al-
guma encomenda, mas é uma 
das suas paixões. A arte vem de 
família. Avós rendeiras, mulhe-
res que bordavam e pintavam.

É isso que ela faz, em todos 
os âmbitos da sua vida. Colo-
car a mão na massa e fazer o 
trabalho que tem que ser feito. 

Suas fotografias, que nada mais 
são do que a representação da sua 
vivência, da resistência, nascem 
da paixão e do entendimento de 

ser quem é. Do corpo negro pro-
jetado em uma sociedade que é 
marcada pelo racismo. E é modes-
ta o suficiente para admitir que 
tem muito a aprender. Sobre fo-
tografia, sobre a vida e sobre ela. 

Já adulta, se descobriu como 
uma mulher que também é ca-
paz de amar outra mulher. Diz ser 
representada pela letra b dentro 
da sigla LGBTQIA+. Mesmo antes 
de entender isso, já segurava na 
mão das pessoas da comunidade, 
compreendendo a necessidade 

de usar sua voz.  
A que está 

sempre sorrin-
do e brincando 
compreende a 
importância das 
fotografias que 
manifestam ur-
ros e lágrimas. 
Sabe apreciar os 
registros do pôr 
do sol, das mu-
retas de Santos, 
mas alguém tem 
que mostrar o 
outro lado, por-
que nem tudo 
são flores. Se-
gundo suas pró-
prias palavras, 
“tem algo de er-
rado no paraíso”.

O olhar de um fotógrafo exige 
sensibilidade. Há naquele dese-
jo de retratar alguém, ou algo, 
a capacidade de desarmar o ób-
vio. Transparecer o que se pode 
ver e o que vai além. “Eu não 
faço isso não, a gente precisa 
que façam. Eu admiro, a gente 
precisa que mostrem as coisas 
bonitas, mas é preciso mostrar 
que na quebrada tem gente im-
portante”, fala com gana, com a 
força de quem realmente sente. 

“Dar voz e dar imagem a quem 
está na margem”, ressalta. A tra-
jetória de uma mulher como Bete 
Nagô exige perseverança. Ela diz 
que é poderosa e não há quem 
divirja. Se por muito tempo pes-
soas pretas foram silenciadas, a 
fotógrafa faz, através das suas fo-
tos, que sejam vistas e escutadas. 

O retrato da vida real registrado 
por uma mulher fidedigna. Com 
seu instrumento, a câmera, faz 
justiça com o que lhe é injustiçado. 
A paixão que se tornou propósito: 
lutar por ela e pelos seus. “Minha 
lente é minha arma”, enfatiza.

“Dar voz e dar 
imagem a quem 
está na margem

“

A aprendizagem do trabalho artesanal foi adquirida 
por meio das mulheres da sua família. De maneira 
prática, ela carrega consigo o amor pela arte

Uma mulher de fé, Bete tem consigo a religião até no nome. 
Os orixás a regem na luta contra o preconceito

Fotógrafos negros usam a arte como forma de representatividade, Bete Nagô 
se vê nos corpos que fotografa, nos rostos que refletem a luta do seu povo
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Sua mãe, Jocirene Alves Cor-
rea, de 50 anos, conta que,  
antes de Antônio vir ao mun-

do, teve duas gestações em que 
perdeu os bebês. Com isso, quan-
do ficou grávida de Antônio, dis-
se que nem acreditava muito 
que ele poderia realmente 
nascer, pois os médicos 
diziam que era impro-
vável pelo fato dela 
ter o útero infan-
til e policístico. 
Ela precisou 
fazer trata-
m e n t o .

Jocirene conta que, quando An-
tônio nasceu e vieram contar que 

ele portador de 
má-formação, 

ela perguntou 
com alegria: só 
isso?”,  e todos 
se assustaram 

com a sua 
r e a ç ã o . 

J o c i -
r e n e 

conta que sua mãe também en-
frentou problemas para gerar 
filhos. Ela mesma nasceu com 
uma deficiência no intestino. 
Por isso, acredita que, talvez, a 
má-formação de Antônio tenha 
sido fruto de questões genéticas.

Independentemente de sua con-
dição, Antônio sempre foi um me-
nino sonhador, que aos 2 anos teve 
um amor à primeira vista pelo ska-
te. “Fui a uma festa de casamento 
e vi um skate lá pela primeira vez. 

Eu subi em cima dele 
na maior naturalida-
de e fiquei a festa 

inteira nele”, conta. 
Com o passar do tem-

po, surgiu a ideia de usar o 
skate como forma de locomo-

ção, pelo fato dele ser melhor 
do que se rastejar ou usar per-

nas mecânicas, “Eu usava bastan-
te prótese até o meu 2º ano do 

Ensino Médio, mas ela começou 
a me machucar bastante, 

então hoje em dia 
eu só uso 

ca s o 

realmente seja necessário, 
como em dias chuvosos ou 
ocasiões “especiais””, explica.

Jocirene conta que Antônio 
sempre foi muito independente, 
nunca dependeu de ninguém para 
nada e gostava de explorar o má-
ximo que podia, às vezes até o que 
não poderia. “Uma vez eu estava 
em casa e escuto o vizinho me 
chamando, quando vou para fora 
de casa vejo Antônio pendurado 
na grade querendo escalar, e isso 
me marcou muito, pois meus so-
brinhos que tinham nascidos com 
a formação perfeita, nunca nem 
conseguiram subir e meu filho que 
não tinha as duas pernas, subiu”.

Antônio comenta que algo que o 
deixava incomodado era o fato de 
as pessoas às vezes o tratarem di-
ferente por conta de sua deficiên-
cia. “Fora do esporte eu não tive 
nenhum grande problema com 
preconceito, é que muitas pessoas 
enxergam as pessoas deficientes 
como coitadinhos, mas como eu 
sempre fui bem ativo e até mes-
mo por estar sempre no skate, as 
pessoas acabam não me vendo 

tanto como um coitadinho, como 
seria o caso, se eu estivesse numa 
cadeira de rodas, por exemplo”.

TÁBUA 
DE SALVAÇÃO

Com histórico de gestações complicadas, resultando em uma má-formação, Joci-
rene explica sobre obstáculos e aprendizados com o filho

Ele recorda que, quando crian-
ça, sofria algumas limitações ou 
dificuldades em locais especí-
ficos. “As pessoas nos parques, 
às vezes achavam que eu não 
seria capaz de ir em tal brin-
quedo, mas eu sempre dava 
um jeito de ir, escondido ou 
chorando até deixarem (risos)”.

Antônio conta que nunca teve 
problemas com acessibilidade, 
pelo fato de ter sido criado com 
bastante independência e ensi-
nado desde cedo como se loco-
mover, mas nem todos tiveram 
a mesma educação ou apren-
dizados iguais a ele. “Aprendi a 
subir escadas, rampas e andar 
em todo tipo de lugar, ou seja, 
para mim eu consigo tirar de 
letra. Mas é evidente que de 
modo geral a Baixada é bem 

despreparada, há muitos bura-
cos nas calçadas, nem todas pos-

Aos 2 anos de idade, Antônio Augusto Alves Correa, que nasceu sem as duas pernas, desco-
briu o skate. Ao longo da vida, fez dele seu meio de diversão, de locomoção e esportivo

O 
amor 
pelo skate fez 
com que Antônio 
percebesse que poderia 
tornar-se skatista profissional

Victória Fernandes Brugger

Na pista de skate, Antonio sente amor, liberdade e adrenalina como nunca sentiu

Foto: Cristian Sepúlveda

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Robson Borges
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suem guia acessível, nem todo 
lugar possui rampas, e também 
tem o fator dos ônibus, muitos 
motoristas quando veem um 
deficiente passam direto e isso 
atrapalha bastante”, desabafa.

Apesar da deficiência, Antônio 
sempre foi atrás dos seus sonhos. 
O amor pelo skate cresceu e com 
ele o engajamento no esporte, e 
levando isso de uma forma mais 
profissional. “Eu acho que por 
volta dos 7 anos, eu percebi que 
era possível praticar o esporte, 
pois eu conhe-
ci um menino 
que morava do 
lado de casa 
e também ti-
nha um skate 
e meio que 
começamos a 
tentar mano-
bras e evoluir”. 

A n t ô n i o 
conta com os 
olhos brilhan-
do o amor que 
sente pelo ska-
te, a felicidade, 
a liberdade, a 
adrenalina e 
outros diver-
sos sentimen-
tos que ele diz 
que são inex-
plicáveis. Ele 
revelao quanto 
se sentiu in-
serido e como 
o skate é um 
esporte que 
inclui as pes-
soas, indepen-
d e n t e m e n t e Para Antônio, não há obstáculos que ele não consiga ultrapassar

de sua deficiência. “A comuni-
dade do skate é muito inclusiva 
e sempre motiva todos os que 
estão dentro dela”, diz Antônio, 
com um sentimento de alivio.

Mas mesmo havendo a inclusão 
das pessoas dentro do esporte, 
por ser uma categoria nova, o es-
porte em si não está incluído em 
campeonatos. Com isso, os atletas 
têm dificuldades dentro do espor-
te, desde destaque até patrocí-
nios. “A falta de campeonatos faz 
com que a visibilidade da cate-

goria não fique tão conhecida no 
mainstream, e faz com que seja 
difícil de conseguir patrocínios, 
pois os patrocinadores querem 
visibilidade”, desabafa Antonio.

Antônio Alves atualmente tem 
20 anos, reside em Santos e faz 
faculdade de Direito na Universi-
dade Católica de Santos. Ele diz 
com orgulho que irá atrás dos 
seus sonhos e que cada cam-
peonato participado é um novo 
desafio e cada dia é uma nova 
etapa, que ele sempre estará 
pronto para ultrapassar.  “Mes-
mo havendo algumas dificuldades 
ou situações e situações descon-
fortáveis, devemos ir atrás dos 
sonhos e fazer o que fazemos de 
melhor, com amor e dedicação”.

Há cinco anos, Talita Guanda-
lini caminhava em meio ao 
fluxo do crack, entre os labi-

rintos dos barracos e vielas das fa-
velas de Paraisópolis, Heliópolis e 
Cracolândia. Entrava nos presídios 
masculinos e femininos, levando 
esporte e ajuda a locais domina-
dos pelo tráfico. Tudo o que envol-
ve grande vulnerabilidade social 
não assusta essa mulher de 34 
anos. Pelo contrário, desperta um 
propósito de vida: “Eu quero usar 
todas as minhas potencialidades, 
tudo que eu me capacitei, me qua-
lifiquei para ajudar o próximo”.

Talita já mudou de emprego 
várias vezes. Campeã de vendas 
na maioria dos lugares em que 
trabalhou, foi corretora de imó-
veis e representante farmacêu-
tica. Ela, porém, não queria mais 
dar lucro para empresas. “Escolhi 
trabalhar para Deus”, diz, se re-
ferindo à espiritualidade, à mis-
são de vida, pois a sua vocação 

Paulo, realizou vários mutirões 
para ajudar um abrigo com mais 
de 130 cães em Riacho Grande. 

Nessa época, frequentava um 
centro espírita onde era palestran-
te, mas, todas as vezes em que ter-
minava uma palestra, o seu men-
tor Marcos Medeiros a esperava 
sentado em uma poltrona para lhe 
dar broncas. Ele falava sobre o dom 
de Talita para a oratória, mas lem-
brava da importância de estudar 
mais. Apesar dos traços marcantes 
de determinação e liderança, ela 
não era uma jovem muito estu-
diosa, tinha dificuldades de orga-
nização, planejamento e controle.

Em 2015 uma amiga apresentou 
para Talita o ex-jogador de bas-
quete André Brazolin, que tam-
bém nutria uma grande paixão 
por causas sociais e desenvolveu 
o “Anjos do Esporte”. Os dois jun-
taram as escovas e uniram forças 
para levar basquete a regiões de 

Fotos: arquivo pessoal

Laila Aguiar
Thauana Vasconcelos

mesmo, sempre foi trabalhar em 
benefício de pessoas carentes.

Nascida em São Paulo, ela já mo-
rou em Vila Velha, Espírito Santo, 
Peruíbe, Botucatu, Portugal, vi-
sitou Estados Unidos e Punta Del 
Leste, no Uruguai. Após quatro 
meses morando em Londres, Ta-
lita voltou para o Brasil de forma 
trágica, para o enterro do irmão. 
Apesar do episódio doloroso de 
perda, ela revela que realizou 
um grande sonho de menina ao 
conhecer os cinco continentes.

O espírito livre e desbravador 
dela é resultado da criação sol-
ta e sem amarras de uma família 
de muitas mudanças. Durante a 
infância, ela chamou de lar mais 
de 20 casas e frequentou cerca de 
quinze escolas. O amor e a dedica-
ção por projetos sociais vêm des-
de a juventude de Talita,  que arre-
gaçava as mangas para arrecadar 
quilos de alimentos para famílias 
de bairros carentes de Itanhaém, 
distribuía sopão para pessoas em 
situação de rua no centro de São 

M
I S S Ã O 

D E  V I D A

Ajudar o próximo sempre foi a vontade de Talita, que com 
seus diversos caminhos se encontrou no trabalho voluntário

Foto: Erick Jah
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O que o deixava incomodado 
era o fato de as pessoas, às vezes, o 

tratarem de modo diferente, por conta 
de sua deficiência

“

“
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grande vulnerabilidade. Juntos 
eles fizeram um trabalho de resso-
cialização com o Edson Cholbi Nas-
cimento (mais conhecido como 
Edinho), filho de Pelé, quando 
ele estava preso em Tremembé. 

Na época, Talita esava muito en-
volvida com o projeto. A respon-
sabilidade e os deveres por ocu-
par o cargo de vice-presidente da 
organização social despertaram 
seu interesse para a busca de uma 
capacitação na área. Em 2019, ela 
iniciou pós-graduação em Gestão 
de Organizações Sociais do Ter-
ceiro Setor na PUC de São Paulo. 

Esse foi um período de autoco-
nhecimento para ela, pois perce-
beu que os objetivos de vida tanto 
pessoal, quanto profissional não 
eram os mesmos que o do com-
panheiro, por isso em abril deci-
diu se separar de André. Durante 
a quarentena, voltou a morar com 
o pai, em um condomínio residen-
cial em Peruíbe, algo que só ha-
via feito com 9 anos. Talita notou 
que não existe coleta seletiva no 
município, o que despertou uma 
paixão antiga: a dos trabalhos 

de conscientização ambiental.
Em meio às suas reflexões sobre 

quem poderia coletar os resíduos 
sólidos, ela resolveu ir a campo, 
conheceu o aterro sanitário, visi-
tou os ferros-velhos para conhecer 
melhor o cenário. Em meio às an-
danças ela conheceu os catadores 
e suas histórias de vida. A curiosi-
dade sobre saber para quem e por 
que eles vendiam, ou para quem 
não vendiam. Ela 
olhou bem fundo 
nos olhos do pri-
meiro catador que 
conversou e disse 
intu i t ivamente: 
“Murilo, eu quero 
fazer alguma coisa 
por você e não sei o 
que é, mas você se prepara aí, que 
eu não sei o que vai acontecer”.

A intuição não estava errada, 
mas até chegar o momento de 
ajudar os catadores da cidade de 
Peruíbe, Talita sentiu a necessi-
dade de estudar mais sobre esse 
assunto.  “Eu quase explodi meu 
celular”, relata. Nesse processo de 
estudo, ela frequentava lives, sal-
vava contatos, entrava nos perfis e 

tirava print de fotos e informações. 
“Eu estava fazendo um vuco-vuco 
doido”. Durante esse período, ela 
conheceu o trabalho do Instituto 
Lixo Zero, que é uma OSC (Organi-
zação da Sociedade Civil) pioneira 
no conceito de lixo zero no país, e 
o Juventude Lixo Zero,  também 
com o mesmo propósito,  e assim 
foi pesquisando contas no Insta-
gram que pudessem ajudar esse 
projeto de coleta seletiva da cida-
de. As leis e políticas nacionais não 
ficaram de fora desse processo. 
Com isso, ela percebeu uma situa-
ção muito complexa. “Peruíbe não 
tem nada sendo feito em coleta 
seletiva, o galpão está desativado, 
não tem nenhuma cooperativa, 
o contrato deles aqui é só gestão 
convencional do aterro”, conta.

Com tantos estudos, seu TCC 
(Coleta seletiva e eu com isso?) 
foi ganhando forma, e o projeto 
chamado “Locomotiva do bem” 
conquistou uma página nas re-
des sociais, cresceu rapidamen-
te e obteve muita visibilidade. A 
ideia é fomentar aplicativos que já 
existem para que esses catadores 
tenham autonomia e uma renda 
maior, um exemplo seria o aplica-

tivo chamado “Cataki”, 
funciona com um mapa 
e o usuário poderá ver 
qual catador, ecopon-
to ou ferro-velho está 
mais próximo da sua 
localização e fazer o 
agendamento para que 
seu resíduo seja levado. 

“Nossa ideia é estimular a popula-
ção a usar esse aplicativo e através 
dos catadores desviar o máximo 
de resíduos sólidos aumentan-
do ao máximo a renda deles”.

Com uma força de vontade “ca-
paz de mover montanhas”, Talita 
enviava dia e noite várias mensa-
gens nas redes sociais, e e-mails, 
do projeto “Pimp My Carroça”, 
mas, não obteve nenhuma res

Talita Guandalini, à direita, e seu ex-marido, à esquerda, desenvolveram 
na cracolândia o projeto Anjos do Esporte 

Murilo, eu quero fa-
zer alguma coisa por 
você e não sei o que 
é, mas você se prepa-
ra aí, que eu não sei 
o que vai acontecer

posta.  Entretanto, no dia 17 de 
julho, uma ligação telefônica 
deu um empurrãozinho que fal-
tava. E em poucos minutos de 
conversa ela e o seu dom com 
as palavras encantaram Wila do 
projeto “Abrace uma causa” que 
ajudou a fazer a ponte entre Tali-
ta e o projeto “Pimp My Carroça”.

No mesmo dia, Talita ligou para 
Elissa do “Pimp My Carroça” e aca-
bou se surpreendendo. “Ela ficou 
encantada com as ideias”. Talita 
comentou que queria fazer algo 
pelos catadores, pintar as carroças 
deles e fazer com que eles fossem 
vistos. Foi quando Elissa pergun-
tou de forma sutil quantos cata-
dores havia na cidade, Talita sem 
pretensão alguma disse que havia 
em torno de 80 a 150 catadores. 

Nesse momento veio a surpresa. 
A “Pimp My Carroça” fez uma va-
quinha virtual que arrecadou R$ 
1.500.000,00 e esse valor seria 
destinado aos cartões renda mí-
nima que foram distribuídos para 
catadores de todo o Brasil.  Oiten-
ta desses cartões poderiam ser do 
Locomotiva do bem. “Comecei a 
pular igual uma louca. Meu TCC 
do nada ganhou R$52 mil”, relatou 
Talita. Porém, o prazo para fazer 
o cadastramento era de 15 dias, 
todo o levantamento precisava ser 
feito da forma mais rápida possí-
vel. “Eu virei a cidade de cabeça 
para baixo”, relata.

Talita começou a ca-
dastrá-los e também 
a pensar no evento 
para recebimento 
desses cartões. Em 
um mês e 20 dias o 
evento aconteceu, e 
com tudo que tinha direito: cami-
sas personalizadas, 60 voluntários, 
45 empresas parceiras e ajudando 
os catadores da cidade. “As pesso-
as acreditaram, apoiaram, então 
eu fiquei muito realizada, porque 
eu sentia que eu precisava fazer 
algo que gerasse um grande im-
pacto”, revela. O evento teve um 
resultado tão positivo que sema-
nas após ter acontecido ainda se 
via pessoas nas ruas de Peruíbe 
com a camiseta personalizada do 
Locomotiva do bem. “As pesso-
as estão com um sentimento de 
pertencimento, que era isso que 
a gente queria provocar nelas”.

Toda essa movimentação em 
ano eleitoral acabou chamando  a 
atenção dos políticos da cidade, 
e eles até queriam o projeto no 
plano de governo deles, mas Ta-
lita seguiu firme mostrando que 
o projeto é apartidário. Ela che-
gou a dizer para um candidato 
que quando for o momento certo 
toda a sociedade civil conheceria 
o seu projeto, e já que era candi-

dato ele estaria apto a desenhar 
planos de governo para a cidade. 
“Nesse momento se eu der aber-
tura para eles eu estarei com parte 
de um todo, e eu quero estar com 
o todo. Então, nossa ideia é cons-
truir algo tão eficiente que a gente 
vai conseguir estar com todos sem 
se comprometer com ninguém”.

O Locomotiva do bem leva em-
poderamento e conhecimento 
para aqueles que para sobreviver 
salvam o meio ambiente, segundo 
o IPEA (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) dentro dos 4% 
de lixo que o Brasil recicla, 90% 

são pegos por catado-
res, mas ainda assim, 
eles sofrem preconcei-
to e trabalham em um 
regime de exploração. 
Por conta do trabalho 
não ser regulado os 
ferros-velhos não têm 

uma tabela fixa de preço, nem 
uma forma certa de pagar pelo 
serviço prestado.  “Você fala que 
paga 40 centavos no quilo do pa-
pelão, ai no final da tarde o cata-
dor chega exausto e ele fala assim: 
“olha o pessoal de São Paulo não 
está pagando bem hoje eu vou te 
dar só 20 centavos”. Se ele quiser 
ele paga 20, 30, 5 centavos”, conta.

Por meio de estudos e auto-
valorização Talita pretende, e já 
está conseguindo, ajudar diversas 
pessoas que precisam do seu co-
nhecimento e do seu desejo que 
a acompanha desde menina de 
querer ajudar o próximo.  “De to-
das as experiências que eu já pas-
sei no terceiro setor, você nunca 
vai conseguir fazer tudo, porque 
você sempre vai querer fazer algu-
ma coisa a mais. Você chega ali só 
para dar comida, no dia seguinte 
você vai querer dar roupa, depois 
você vai querer tirar o documento. 
Isso é uma coisa natural de quem 
trabalha nesse segmento”, relata.

Então, nossa ideia é 
construir algo tão efi-
ciente que a gente vai 
conseguir estar com 
todos sem se compro-
meter com ninguém
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 ESCALADA SOLIDÁRIA

Mantendo a promessa da mãe na memória e no coração, Michele Morais seguiu o mesmo 
caminho e, hoje, transforma a dor em solidariedade e amor

Beatriz Ornelas
Marcella Passaes

Da comunidade do Miosótis, 
em Guarujá-SP, para um 
mundo com ações solidá-

rias. Michele de Morais Santos 
começou a vida adulta prestando 
concursos. Tornou-se guarda mu-
nicipal e, além disso, pôde tra-
balhar com música, ao se formar 
em uma banda musical composta 
apenas por mulheres. Entre idas e 
vindas de seu grupo, houve muita 
diversão e, é claro, muito aprendi-
zado, lições de vida e união, já que 
as integrantes eram suas irmãs. 

Na época em que Michele era 
moradora da comunidade, levava 
uma vida normal, até que sua mãe 
prometeu a uma criança doente  
fazer o possível para presenteá-
-la com uma festa de aniversário 

que sempre desejou. Dito e feito. 
Durante sete anos, foram realiza-
das comemorações do dia de nas-
cimento do menino adoentado.

Para a surpresa e alegria de to-
dos, a doença da criança foi cura-
da. Ao ver o empenho da mãe em 
fazer o bem ao próximo, Michele 
entendeu o que seu destino lhe 
preparava. “Minha mãe me dei-
xou uma missão. Eu preciso e que-
ro seguir os passos dela e dar sem-
pre o meu melhor pelo outro”, 
conta Michele. A partir daí, as 
festas deixaram de ser apenas ce-
lebrações de uma vida, passaram 
a ser celebrações da vida, agra-
decimento e luta por igualdade.

As festas tornaram-se, de fato, 
ações de caridade natalina. Mi-
chele passou a convidar pessoas 
para serem padrinhos e ajudar a  

fazer outras pessoas felizes. Des-
se modo, ela conseguiu que cada 
vez mais pessoas pudessem ser 
alcançadas e iluminadas pelo seu 
ideal de amenizar o sofrimento de 
necessitados. Michele quer que 
essas pessoas sintam-se acolhidas 
ao saberem que existe alguém 
que se preocupa e preza pelas 
vidas alheias, providenciando 
desde sapatos para crianças des-
calças até uma consulta médica 
para a realização de tratamentos.

 Na época de Natal, com a 
ajuda de um Papai Noel, Miche-
le organiza a entrega  de brin-
quedos e gêneros a mais de 100 
crianças,  só para vê-las sorrir em 
um dia especial. A corrida por 
ajuda e patrocínios sempre exige 
grande esforço, que ela encara 
como uma missão a ser cumprida.

A corrida de Michele não ter-
mina no dia 26 de dezembro. 
Muito pelo contrário, a maratona 
é diária e envolve a procura por 
doações, que envolvem vagas 
em hospitais, consultas médicas, 
cadeiras de rodas, internações, 
remédios e outras necessidades. 

“Depois de as pessoas passa-
rem por consultas médicas, por 
exemplo, elas ainda recebem 
doações de cestas básicas para 
se manterem e, até mesmo, mó-
veis para obterem maior quali-
dade de vida”, relata Michele. 
Ela sempre procura disponibilizar 
utensílios básicos e vestimenta. 

Rita de Abreu é aposentada e foi 
uma das pessoas a quem Miche-
le teve a chance de proporcionar 
uma vida melhor. Durante muitos 
anos, Rita sofreu com a perda de 
seu marido, que a ajudava a colo-

car comida dentro de casa e criar 
seus quatro netos. Quando se viu 
sem ele, enlouqueceu, afinal, não 
teria condições financeiras de ar-
car com as despesas mensais, tan-

to de comida, quanto de saúde. 
“Eu não conseguiria ter passado 
pelo que passei se a Michele não 
estivesse ao meu lado no momen-
to que mais precisei”, relata Rita.

Papai Noel deu presente a mais de 100 crianças Projetos de Michele incluem arrecadação de alimento

Formatura de Michele, com a família. Da esquerda para 
direita: Juliana (irmã), Gabriela (irmã), Miguel (sobrinho), 
Michele, Cassia (avó), Marilda (mãe) e Eduardo (pai)

Michele conheceu Rita por in-
termédio de colegas em comum. 
“Desde então, decidi ajudar no 
que fosse possível e estivesse 
a meu alcance”, conta. Ela ar-
recadou fundos e doou cestas 
básicas durante anos para a fa-
mília. Rita diz que jamais teria 
conseguido sobreviver a um pe-
ríodo tão difícil sem uma atitu-
de como a da guarda municipal.

Michele considera-se “uma pes-
soa louca”, porém, cheia de amor 
pelo que faz e “com apoio dos 
amigos para tornarem suas lou-
curas reais”. Sempre teve a família 
a seu lado e amigos de trabalho 
para incentivá-la a continuar sen-
do quem é a trabalhar com o que 
mais deseja. “Muitas vezes, tirei 
dinheiro do meu próprio bolso, 
para jamais deixar de dar conti-
nuidade aos meus projetos, que 

Minha mãe 
me deixou 

uma missão. Eu 
preciso e quero 
seguir os passos 

dela e dar sempre 
o meu melhor 

pelo outro

“

“
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Beatriz Araujo

A canção “Como nossos 
pais”, de Elis Regina, ecoa 
no coração de Kate Cos-

ta, assistente social de 45 anos, 
de forma especial desde sua in-
fância. Foi a primeira música que 
ela cantou junto ao som do vio-
lão de seu pai e à companhia de 
sua mãe. Agora, sem seus pais 
em casa, mas crendo que estão 
guardados por Deus, os versos 
refletem o caminho que Kate es-
colheu, de estender a mão ao pró-
ximo sempre que possível, como 
cresceu observando de perto.

Sua mãe faleceu em 2004, após 
enfrentar um câncer de mama, e 
seu pai partiu oito meses depois. 
Seus dois irmãos mais velhos eram 
casados e tinham suas próprias 
casas. Neste momento, sozinha, 
imersa em uma profunda depres-

são e síndrome do pânico por ter 
suas estruturas abaladas, Kate 
parou de cantar. Em meio ao luto, 
porém, ela reencontrou um cole-
ga que morava em sua rua quando 
criança, o Emanuel, que retomou 
o contato após saber o que havia 
acontecido. Uma semana depois, 
os dois foram morar juntos na 
Vila Telma, na casa que Emanuel 
havia construído, e o romance 
que persiste até hoje teve início.

Kate explica que este recomeço 
foi muito difícil, pois ela e seu par-
ceiro estavam desempregados. “A 
gente comia arroz, feijão e salada 
de tomate. Se o preço do tomate 
estivesse alto, a gente só comia 
arroz e feijão”, relembra Kate. Era 
um bairro humilde e, por Emanuel 
ser conhecido por jogar futebol 
e ser carismático com as pessoas 
da região, muitas pessoas batiam 
à casa deles para pedir ajuda - e 

eram sempre atendidas, apesar da 
dificuldade que o casal passava.

Aos poucos, as coisas foram me-
lhorando. Kate e Emanuel começa-
ram a trabalhar. Três anos depois, 
eles se casaram. Após um mês do 
compromisso oficializado, Kate fi-
cou grávida de João Pedro. Um mi-
lagre, como diz, pois ela não podia 
ter filhos. “Deus só estava esperan-
do eu casar pra me dar ele”, brin-
ca Kate, que é uma mulher de fé.

Quando João Pedro estava com 
seis meses de idade, em 2010, as 
palafitas da Vila Telma pegaram 
fogo. “Eu vi mães passando com 
seus bebês no colo que só tinham 
a roupa que vestiam no corpo, 
ou apenas a fraldinha que usa-
vam na hora”. Foi neste momento 
que Kate e seu esposo decidiram 
doar as fraldas que tinham ganho 
no chá de bebê de João Pedro, 
para aqueles que haviam perdi-

Apesar da morte de seus pais, de lidar com depressão e ser surpreendida com um câncer de 
mama, Kate Costa não deixa de transmitir felicidade e estender a mão ao próximo

Fotos: Arquivo pessoal/Kate Costa

não têm fins lucrativos ou políti-
cos”, explica. Ela acredita que o 
maior pagamento que poderia 
receber para fazer tudo o que faz 
é ver cada vez mais alegria nos 
olhos dos que obtêm seu amparo.

Segundo Michele, fazer cari-

dade não é algo simples e fácil, 
mas é gratificante. “Poder ajudar 
quem precisa compensa todos 
os altos e baixos de uma vida de 
luta, dedicada não somente a 
mim mesma, mas ao outro”. Com 
muita dedicação e suporte de fa-

Uma das crianças contempladas com as doações de natal

Crianças aproveitando os momentos com o Papai Noel em um dos projetos

mília e amigos, ela consegue fazer 
mágica e mantém seus projetos 
mais vivos do que ela mesma.

No atual cenário de pandemia, 
mais uma vez Michele não se viu 
em outra posição que não fosse 
a de colaborar com o possível e 
quase o impossível para fazer o 
bem. Olhou pelos que perderam 
seus empregos, e não pensou 
duas vezes. Pegou o dinheiro que 
estava destinado para o pagamen-
to de sua conta de energia e com-
prou material para a produção de 
máscaras de proteção. Com isso, 
trocou seu produto por alimen-
tos para doação. Jamais vendeu 
com a intenção de lucrar, mesmo 
com um cenário caótico. Sem-
pre realizou uma troca para pro-
porcionar paz os desamparados.

Nascida em uma família humil-
de, que sempre foi sua base, ela 
conta que pôde aprender bons 
costumes e, o principal, aprendeu 
a ser solidária, principalmente com 
os mais necessitados. Ela acredita 
que praticar boas ações é um cos-
tume familiar, por isso, ajudar o 
próximo está em sua essência e ja-
mais deixará de estar. É algo natu-
ral e espontâneo, que Michele vê 
como necessário. “Praticar boas 
ações é algo que precisa existir nos 
corações de todos”, acrescenta.

Apesar de não ser rica financei-
ramente, considera-se rica de bon-
dade. “Ninguém acreditava que 
eu seria capaz de deixar a comu-
nidade algum dia, ser concursada 
na área da segurança, mas hoje 
eu digo para todos que é possível 
que nós sejamos o que quisermos, 
sempre! O sucesso vem com cada 
atitude honrosa e do bem, seja 
ele pessoal ou profissional”, diz. O 
conselho que Michele sempre se-
guiu e que dá para quem quer que 
seja sempre foi e sempre será: 
“Acredite e verá do que é capaz”.
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Outras que não trabalha-
vam, colocarem seus filhos 
na creche e irem atrás de 
um sustento”, ressalta Kate.

O envolvimento com estas famí-
lias transformou sua rotina. Além 
dos trabalhos feitos na sede do 
Banco de Maternidade, Kate e as 
demais voluntárias do projeto iam 
até as casas das gestantes levar 
os enxovais, “uma palavra amiga, 
fé e confiança”. Kate também foi 
acompanhante de mulheres que 
não tinham ninguém que as 
apoiasse durante o parto e 
perdeu as contas de quan-
tas vezes fez compras do 
mês para mãezinhas, com 
seu próprio dinheiro, por 
ficar com o coração partido 
ao ver seus armários vazios.

Ao ser questionada por 
muitos sobre o que ela ga-
nha com todo este trabalho, 
sua resposta é “o retorno de 
Deus, a cura da minha de-
pressão e da minha síndro-
me do pânico”. O recomeço 
na graduação de Serviços 
Sociais, em 2017, também 
foi uma superação pesso-
al. Em 2018, Kate e Ema-
nuel foram habilitados para 
entrar na fila da adoção, 
dando sequência ao sonho 
de ter um casal de filhos. 

No ano seguinte, em mar-
ço de 2019, foi descoberto 
um nódulo em Kate, como 

já havia acontecido com sua fale-
cida mãe e, no ano anterior, em 
sua irmã - que sempre foi uma 
grande aliada. Em setembro, o 
câncer de Kate foi comprovado. 
Em dezembro, durante a apre-
sentação de seu TCC, a cirur-
gia já estava marcada e Kate se 
apresentou à banca da mesma 
forma. Os trabalhos com as ges-
tantes e os enxovais também não 
cessaram e as orações de todos 
que ela ajudou chegaram a ela.

“É um processo delicado. Mas, 
pelo fato de eu me ocupar, ser mui-
to positiva e otimista, não posso 
dizer que tive muitos problemas”, 
diz. A cirurgia de Kate foi em janei-
ro deste ano e ela não se vê mais 
com câncer, “a gente faz o trata-
mento para que outras células can-
cerígenas não se despertem, mas 
estou curada desde a cirurgia”.

Agora, o sonho de Kate Costa, 
assistente social, com cabelos não 

tão longos quanto antes, mas 
uma pessoa curada de seus an-
seios e que canta em sua casa 
buscando alento para a alma, é 
aprimorar o Banco de Solidarie-
dade Materna. Ter uma ONG em 
que haja palestras de aleitamen-
to, onde as mulheres aprendam 
maneiras de se auto sustentar, 
psicólogas possam atender gra-
tuitamente e oficinas sejam 
promovidas - além do enxoval 
entregue e cuidado por todas.

Olhando para tudo isso que 
conquistou, e que deseja alcan-
çar, Kate diz, em tom irônico, 
que no fim das contas mordeu 
sua língua. “Na minha adoles-
cência eu não aprovava o que 
meus pais faziam, não gostava 
disso de eles ficarem ajudando 
todo mundo. Falava que eles 
eram trouxas. Agora, faço quase 
a mesma coisa que eles”, relem-
bra, com um sorriso de canto.

Foto: Arquivo pessoal/Kate Costa

“É um processo de-
licado. Mas, pelo 
fato de eu me ocu-
par, ser muito posi-
tiva e otimista, não 
posso dizer que tive 
muitos problemas”

do tudo. “Até aquelas roupinhas 
que a gente gosta mais de guar-
dar, porque é bonitinha, eu dei. 
Dei tudo. Só fiquei com a saída de 
maternidade”, relembra. Sua casa, 
como ela explica, ficava na entra-
da da favela e era de alvenaria, 
então não foi atingida pelo fogo. 

Depois desse ato de compaixão, 
cada vez mais pessoas passaram 
a bater à porta de Kate para pedir 
ajuda. Para dar conta da deman-
da, ela começou a pedir ajuda de 
conhecidos, que se quisessem po-
deriam contribuir com doações. 
Foi assim que essa rede de apoio 

foi crescendo. Crescendo. Cres-
cendo. Até Kate tomar a decisão 
de este ser seu propósito de vida.

A depressão que a acompanha-
va desde pouco antes da perda 
de seus dois pais, persistia ao seu 
lado. “Eu nunca saí para comprar 
uma chupeta e roupinhas para 
o meu filho. Eu não saía de casa, 
porque tinha um pânico tremen-
do”, conta, que ainda assim não 
deixava de se mobilizar aos que 
precisavam. Kate tinha boas con-
dições financeiras, mas a estabi-
lidade emocional era um grande 
empecilho. Ela, por exemplo, co-

meçou a fazer faculdade de ser-
viço social mas, por conta do que 
vivia, teve que trancar o curso.

A ajuda psiquiátrica foi a saída. 
“Se eu fosse curada, eu iria traba-
lhar ajudando as pessoas”, deter-
minou. E este combinado, entre 
ela e Deus, foi ouvido. Kate, que 
teve o salmo 91 como aliado nesse 
percurso, sentiu-se restabelecida e 
começou a dar uma nova forma à 
sua vida. “Falei para mim mesmo: 
agora estou bem, vou começar a 
sair, dirigir e vou ajudar as pessoas”.

Então, no fim de novembro de 
2014, o Banco de Solidariedade 
Materna saiu do papel, dando se-
quência ao que Kate já fazia des-
de o incêndio em seu bairro. O 
projeto, agora estruturado, criou 
uma rede de apoio para montar 
enxovais e doá-los para mães em 
situação de vulnerabilidade social.

O que começou como um pe-
queno grupo no Facebook - hoje 
com mais de 1.300 participan-
tes - já transformou a vida de 
mais de 200 ‘mãezinhas’, como 
Kate as apelida carinhosamente.

Em 2016, unindo o útil ao agra-
dável, a casa de Kate na Vila Tel-
ma se transformou na sede da 
iniciativa. Ela foi morar na casa de 
seus falecidos pais, com a família 
que constituiu. A sobreposta foi 
dividida em dois, a parte de cima 
foi alugada para complemen-
tar a renda da família de Kate e 
a parte de baixo se transformou 
em um cantinho de acolhimen-
to. Lá, as gestantes da região se 
cadastravam no banco de soli-
dariedade, promoviam bazares, 
recebiam instruções e carinho.

“Eu não sei descrever qual é o 
sentimento em torno desse tra-
balho. É tão bom. Tão gratificante. 
Tão maravilhoso. O meu maior re-
torno é ver essas mulheres cres-
cerem. Ver algumas que estavam 
nas drogas saírem dessa vida.

Fotos: Arquivo pessoal/
Kate Costa

Kate Costa entrega kits de enxoval para gestantes em situação de 
vulnerabilidade social, por meio do Banco de Solidariedade Materna

João, de 10 anos, raspando o cabelo de sua mãe Kate Costa, em fevereiro deste ano, 
enquanto ela batalhava contra o câncer
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Daniel Gois e Gabriel Bruno

Às vésperas de ir ao hospital, 
ele assiste a Chaves, Bob 
Esponja e Carlitos, para se 

inspirar na hora da caracteriza-
ção. Entre as missões, está ser 
bem-humorado em um ambiente 
que faz o coração sangrar. Esque-
cer toda a rotina e estresse diário 
justamente quando vê pessoas 
que podem estar entre a vida e 
a morte. Tudo isso faz parte da 
vida de Gian Karlo Rogério Xavier. 

Aos 45 anos, ele é pai da Ga-
briele e filho da Idalina, as duas 
qualificações mais importantes 
de um extenso currículo, e faz do 
Doutores Voluntários do Riso, or-
ganização não governamental que 
preside há oito anos, a própria 
religião. A fé de Gian consiste em 
levar alegria, amor e esperança 
aos pacientes de hospitais, comu-
nidades carentes, asilos, creches 
e casas de repouso em Santos.

Mas qual o valor de uma boa ri-
sada? Para Gian, não tem preço. 
“O riso bloqueia a dor. Age de uma 
forma terapêutica. Uma gargalha-
da bem dada tem a capacidade 
de liberar hormônios que relaxam 
as artérias e bloqueiam a dor. É 

Rir para 
não chorar
Ele já apanhou na escola e ficou aterrorizado com as mazelas sociais. Apesar de ter cicatrizes 
no coração, Gian Karlo Xavier leva alegria e esperança aos que estão entre a vida e a morte

Fotos: A
rquivo pessoal

Fo
to

s: 
A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

Fotos: A
rquivo pessoal

Para se caracterizar, Gian Karlo Xavier se inspira em desenhos animados dos 
quais é fã, como Chaves, Bob Esponja e Carlitos

um exercício de gratidão”, afirma.
Levar humor, mas sem ser abu-

sivo. De forma respeitosa e enal-
tecedora. Sem qualquer narigão 
de palhaço. E sim, com uma carac-
terização similar à de um médico. 
Avental e roupas que lembram o 
cotidiano de um centro hospitalar. 
Ser um similar, mas não familiar. 
Assim, Gian e os voluntários se 
transformam em doutores palha-
ços e buscam a “criança anterior”. 
Seja bagunceira ou envergonha-
da. “É o resgate da inocência dela. 
Você transcende a pessoa que é”.

Lá no fundo daquele homem 
alegre, descontraído e que pro-
cura levar o sorriso a necessi-
tados de alegria, existe um ser 
humano emotivo, que chora 
quando a atividade que desempe-
nha exige frieza e racionalidade. 

Longe disso. “O meu coração 
sangra toda vez que vou ao hospi-
tal. Mas sei que o bem proporcio-
nado é muito maior. Transcende 
qualquer dificuldade, vergonha, 
tristeza. Preciso ser firme e forte 
para vencer aquela batalha. Vai 
me ferrar depois, vou chorar 

muito. Mas é pequeno diante do 
que almejo como ser humano”.

Essa não é a primeira batalha 
que fez o coração de Gian sangrar. 
Por quatro anos, ele foi conselhei-
ro tutelar na Zona Noroeste, em 
Santos. Profissional que, segundo 
ele, só é procurado quando o di-
reito da criança e do adolescente 
já foi violado. Por lá, assim como 
nos hospitais, ficou aterroriza-
do. Eram casos de “abuso, estu-
pro, negligência, Estado ausen-
te. O estresse era muito grande. 
Você tem que entrar em comu-
nidades onde o crime domina”.

O trabalho voluntário sempre 
foi paralelo. Além de levar sorri-
so e esperança aos pacientes, ele 
também cuida de imensas pape-
ladas. Seja como presidente da 

Trabalho de escritório também faz parte da vida de Gian Karlo Xavier. Duran-
te a semana, ele trabalha na Secretaria de Esportes de São Paulo, acordando 
às 5 horas e se deslocando de ônibus fretado

Mesmo com arrepios, Gian Karlo procura levar esperança aos hospitais, com 
caracterização semelhante à de um médico. São os doutores palhaços, que 
buscam a “criança interior“
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ONG, ou na Secretaria de Esportes 
de São Paulo, onde trabalha todos 
os dias, das 8 às 18 horas. Para 
ir à capital paulista, Gian acorda 
às 5h e pega um ônibus fretado. 
O tempo para levar alegria aos 
hospitais só existe nos fins de se-
mana e terça à noite. Isso quan-
do a família não fala mais alto.

Os esportes, aliás, são outras 
paixões de Gian. Mais especifi-
camente as artes marciais. Tudo 
começou na infância. “Eu apa-
nhava de um menino na esco-
la. Meu pai foi tomar satisfação 
com o pai do menino, que dava 
três do tamanho dele. Daí, ele 
me colocou no karatê”, recorda.

De um menino briguento, que 
apanhava onde ia estudar, Gian se 
tornou professor de karatê aos 20 
anos. Mais tarde, também se for-
mou em Educação Física. Traba-
lhou no Sesc Bertioga, em escolas, 
academias e projetos sociais. Sem-
pre levando valores que considera 
fundamentais a crianças e adoles-

centes vulneráveis, de periferia.
“O valor mais alto, tanto nas artes 

marciais, quanto em outras moda-
lidades, é a autoestima. Acreditar 
em si mesmo. Não importa se você 
é negro, gordo, alto, baixo, meni-
no, menina. O importante é você 
se gostar e aceitar que você con-
segue. Através do esporte, você 
consegue dar noções de horário, 
respeito, hierarquia. É importan-
te saber seus limites”, destaca.

Mudar positivamente a vida de 
alguém. Esse privilégio faz Gian 
sentir o poder da própria pre-
sença. Poder este que, quando 
sentido, o faz se importar menos 
consigo próprio. Ao vestir o aven-
tal, é como uma roupa de anjo. 
“Aprendi que o amor é transcen-
dental. Existem pessoas que es-
tão vivendo momentos cruciais, 
de vida e morte. Aí você pensa: 
vou me abalar por não atingir a 
meta que queria? Eu sou um pri-
vilegiado. A própria luta, o próprio 
cotidiano em si, é um privilégio”.
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Nos hospitais, Gian Karlo Xavier encontra pacientes dos mais diversos. Na grande maioria, eles estão entre a vida e a 
morte. Mesmo com muita dor no coração, ele procura manter o sorriso no rosto dele e dos pacientes

Fotos: A
rquivo pessoal

Artes marciais fazem parte da vida 
de Gian Karlo Xavier desde a infância. 
Como professor de karatê, ele procu-
ra ensinar valores aos alunos, como 
disciplina, hierarquia, autoestima, 
compromisso e respeito

Entre os muros 
da Fortaleza
A história de um pintor autodidata escondi-
do nas muralhas centenárias de um patri-
mônio histórico

Marcela Alonso

Devido ao seu jeito introver-
tido, não se percebe à pri-
meira vista o talento e a 

força de vontade de Ricardo 
Amorim, de 40 anos.  O 
rapaz, que transita pe-
las muralhas centená-
rias da Fortaleza da 
Barra Grande, no 
Guarujá, guiando 
turistas e contando 
histórias, esconde um 
otimismo e uma ap-
tidão pela arte que 
vai além de sua per-
sonalidade tímida.

Ricardo é mora-
dor de Santa Cruz 
dos Navegantes, 
um bairro guaru-
jaense que carre-
ga muita história 
entre suas ruas 
estreitas e vielas. 
Lá, é onde fica o 
local de 

trabalho e a fonte de inspiração 
de Ricardo: a Fortaleza da Barra 

Grande, patrimônio histórico 
da cidade. O rapaz, além de 

ser monitor no local, pos-
sui diversos quadros 

em seu portfólio 
que retratam, de 

várias formas, 
a fortificação 

que existe há 
quase 500 anos.

Segundo Ricar-
do, ele não segue 
nenhuma técni-
ca de desenho 
preestabelecida 
para a pintu-
ra dos quadros. 
Pelo contrário, o 

Foto: Marcela Alonso
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pintor cria sua própria téc-
nica, habilidade que foi 
descoberta por sua pro-
fessora quando Ricardo 
tinha apenas 5 anos. 
“Eu fui evoluindo. Fui 
crescendo e desen-
volvendo minha técni-
ca sozinho, sem auxílio 
de professor”, explica. 

A persistência que Ricar-
do teve durante a infância 
é nítida pela maneira como 
ele conta sua história. Por 
ter sofrido com dificul-
dade de aprendiza-
gem na infância, 
que na época 
ainda não 
era diag-
nosticada 
por um 
médico, 
R i c a r -
do foi 
trans-
ferido 
p a r a 
a clas-
se de 
e d u c a ç ã o 
e s p e c i a l 
aos 7 anos, 
onde rece-
beu todo o 
apoio ne-
cessário de 
sua então 
professora, 
que veio a 
falecer pos-
teriormente, 
mas que Ri-
cardo relem-
bra com muito 
apreço. “Eu ti-
nha ela como 
segunda mãe. 
Ela me incen-
tivou muito, 
se dedicou 

muito por mim e 
foi por isso que 
me desenvol-
vi. Se ela não 
se dedicasse, 
eu não sei o 
que seria de 
mim hoje. 
Ela me deu 
um em-
purrão na 

vida, para 
eu ser mais 

i n d e p e n -

dente”, lembra o pintor. 

O rapaz não demonstra, na 
voz, nenhuma vergonha do 
que passou nessa época de sua 
vida. “Sempre fui buscando 
desafios. Eu gosto de quebrá-
-los e superá-los. Quando eu 
vejo coisas difíceis para mim, 
gosto de desenrolar”, ressalta.

O diagnóstico da dificuldade 
de aprendizado veio tarde, aos 
36 anos, depois de uma tentati-
va falha em conseguir um laudo 
neurológico que o agradasse. 
Foi então que Michele Cicconi, 
funcionária da Secretaria de Cul-
tura do Guarujá, o indicou uma 
psiquiatra da cidade, com quem 

fez exames e finalmente con-
seguiu o laudo que esperava: 
Síndrome de Asperger, grau 
leve. Entretanto, o diag-
nóstico é apenas um lem-
brete que suas restrições 
não definem seu talento, 
nem seu caráter. “Consi-
go superar várias limita-
ções, tenho várias delas”, 

diz Ricardo, com orgulho
Michele conta que desco-

briu os talentos de Ricardo e 

Foto: Arquivo pessoal

A Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande foi tombada como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Iphan

o colocou para explorá-los den-
tro da Secretaria de Cultura. A 
funcionária pública explica que 
o pintor consegue encantar vá-
rias pessoas com as artes que 
produz, além de chocar com 
a personalidade autodidata.  

O encaminhamento à psiquiatra 
foi com o objetivo de proporcionar, 
posteriormente, uma aposenta-
doria ao pintor e assim conseguir 
que Ricardo tenha um futuro mais 
seguro. Michele também conse-
guiu que a consulta fosse feita de 
forma gratuita. “Eu quis ajudá-lo 
pois temos que ajudar a todos. 
Uma hora é o próximo e outra 
hora é a gente”, ressalta Michele. 

Ricardo chegou ao então curso 
Colegial, atual Ensino Médio, aos 
20 anos, mesma idade em que 
pintou seu primeiro quadro, um 

de óleo sobre tela. Como se consi-
dera uma pessoa “teimosa” e que 
“mete as caras mesmo”, Ricardo 
também aprendeu a pintar com 
tinta acrílica e com aquarela, além 
de ter desenvolvido técnicas de ar-
tesanato, como a de papel machê, 

que é sua especialidade. Tudo so-
zinho, sem ajuda de professores. 

Em seus quadros, as muralhas 
familiares da Fortaleza são retrata-
das várias vezes. Como o patrimô-
nio era uma vista corriqueira na sua 
infância e ao decorrer da sua vida, 
a fortificação migrou de seu dia a 
dia para a ponta dos pincéis de Ri-
cardo. Além da Fortaleza, Ricardo 

também retrata outros pontos his-
tóricos da cidade, como a Ermida 
do Guaibê e o Farol do Itapema. 

Aos 25, depois de anos evo-
luindo suas habilidades artísticas, 
Ricardo teve que dar uma pausa 
nas telas para cuidar de sua mãe, 
que era cadeirante na época. 
Hoje em dia, seus quadros estão 
expostos nas paredes do Teatro 
Procópio Ferreira, no Guarujá, 
e na própria Fortaleza da Barra 
Grande. Posteriormente, a ex-
posição será aberta ao público. 

Na arte e na literatura, uma for-
taleza é comumente retratada 
como uma construção impenetrá-
vel e resistente a ameaças físicas 
ou simbólicas. Na trajetória de 
Ricardo, sua Fortaleza é um gran-
de pedaço de sua história e uma 
figura na ponta de seus pincéis. 

“Sempre fui buscando desa-
fios. Eu gosto de quebrá-los e 

superá-los.”
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