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RESUMO 
 
 

PRESA, Christian. “Da sombra à luz: a transformação da dor sob todas as formas. 
2018. Trabalho de conclusão de curso (Comunicação social) – Unicesumar – Centro 
Universitário de Maringá, Maringá, 2018. 
 
 
O presente memorial tem o objetivo de responder a problemática de “como retratar 
histórias de maneira narrativa em um livro-reportagem com o objetivo de informar, 
entreter e inspirar?”. Para tal, foram utilizados conceitos de jornalismo literário, com 
o objetivo de utilizar esse elo entre jornalismo e literatura a fim de retratar as 
histórias de maneira narrativa para estimular o leitor, tal como é feito nos livros 
literários. No campo teórico, pesquisou-se sobre os primórdios da reportagem, o 
nascimento do livro-reportagem e os motivos que levaram o jornalismo ao encontro 
da literatura por meio de bibliografias de Nilson Lage, Edvaldo Pereira Lima, 
Eduardo Belo, Sergio Vilas Boas, Felipe Pena, entre outros. Também foi necessário 
pesquisar e expor conceitos de Jorge Kanehide Ijuim sobre a humanização do 
jornalismo, uma vez que o livro-reportagem trata sobre histórias de pessoas comuns 
que, a partir de uma perda ou adversidade, desenvolvem ações para melhorar a vida 
de outros indivíduos. A escolha dos personagens seguiu o recorde de “pais com 
filhos que tiveram problemas de saúde” e a produção do material foi feita por meio 
de entrevistas. O objetivo do livro é exaltar como a adversidade ocorrida na vida 
dessas pessoas foi transformada em algo que faz bem não só a elas, como também 
a outras pessoas. 
 
Palavras-chave: livro-reportagem, luto, superação, trabalho social. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The present memorial aims to answer the question "how to approach stories in a 
narrative way in a book-report with the purpose of informing, entertaining and 
inspiring?". For this were used concepts of literary journalism, with the purpose of 
using this connection between journalism and literature to approach stories in a 
narrative way to stimulate the reader. In the theoretical field, a research was carried 
out on the origins of reporting, book-report and the reasons that led journalism to 
meet the literature by means of bibliographies of Nilson Lage, Edvaldo Pereira Lima, 
Eduardo Belo, Sérgio Vilas Boas, Felipe Pena, among others. It was also to research 
and present Jorge Kanehide Ijuim concepts about journalism humanization, since the 
book is about ordinary people who take action to improve the lives of other 
individuals after a loss or adversity. The choice of the characters followed the idea of 
"children with children with health problems" and the production of the book was 
done by means of interviews. The purpose of the book is to exalt how adversity 
occurred in the lives of these people has been transformed into something that does 
well not only to them, but also to other people. 
 
Key-words: book-report, mourning, overcoming, social work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ato de contar e ouvir histórias é sempre irresistível. É muito difícil encontrar 

alguém que, diante de um relato fascinante, não se prenda ou se encante. O mundo, 

nos mais inúmeros níveis, é repleto delas, mas há tempos se convencionou o 

comportamento da mídia tradicional de não evidenciar essas histórias na 

profundidade que mereceriam. Em muitos casos, é comum que os personagens se 

transformem em uma parte ilustrativa de notícias e reportagens. 

Essa produção jornalística, marcada pela periodicidade e pressão financeira, 

reduz o jornalista a um profissional que se desafia a conseguir produzir o conteúdo 

mais chamativo no menor tempo possível. Desta forma, outras maneiras de diminuir 

essa pressão e dar aos jornalistas a oportunidade de se aprofundarem na realidade 

começaram a surgir. Uma delas é o livro-reportagem, que é quando um assunto é 

abordado e, utilizando técnicas jornalísticas, transformado em um livro. De acordo 

com Lima (1995), além de diminuir a pressão financeira, o livro-reportagem é uma 

oportunidade de abordar histórias de maneira mais ampla e contextualizada.  

Nesse formato, os jornalistas têm a oportunidade de exaltar essas histórias 

que perdem espaço nos veículos tradicionais. Jornalistas como Eliane Brum são 

referências no ato de abordar e relatar casos de pessoas comuns nos chamados 

“perfis”, definidos por Vilas Boas (2004) como narrativas curtas sobre vivências 

marcantes de um indivíduo. No entanto, a abordagem de perfis em livros-reportagem 

é um recurso para que o jornalista possa se elaborar ainda mais. 

Os livros-reportagem também são marcados pelo encontro entre o jornalismo, 

representado por, entre outros fatores, a apuração dos fatos, e a literatura, que 

aparece por meio do uso de recursos linguísticos que dão à narrativa jornalística ar 

de obras literárias, como romances. Daniela Arbex é outro exemplo desse encontro 

em obras como Holocausto brasileiro, um livro-reportagem sobre os maus-tratos 

ocorridos no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, e Todo dia a mesma 

noite, que retrata a história do incidente na Boate Kiss, em Santa Maria (RS). 

Em livros como A vida que ninguém vê, de Eliane Brum, o destaque das 

histórias corriqueiras de pessoas comuns é algo que revela a importância de o leitor 

acessar realidades que, por vezes, possam fazê-lo se reconhecer. Nas obras de 

Daniela, a humanidade também é evidenciada, uma vez que o retrato da realidade 

de pessoas envolvidas, para além dos fatos, também cria reconhecimento e 
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empatia. Nesse tipo de produção vê-se uma premissa básica do jornalismo: a função 

social que o retrato da realidade apresenta. 

Desta forma, a temática deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

retratar a superação de pais que, diante de problemas de saúde sofridos pelos 

filhos, se dedicam a promover ações com o objetivo de transformar a realidade de 

pessoas que se deparam com os mesmos obstáculos. 

Foi decidido que o objeto de pesquisa deveria ser a produção de um livro-

reportagem que, por meio de perfis, exaltaria a trajetória dessas pessoas como 

forma de celebrar a transformação de obstáculos em propósitos, bem como divulgar 

as ações que elas fazem no contexto em que estão. A produção se deu por meio de 

critérios e técnicas jornalísticas com a finalidade de apresentar o resultado, por fim, 

em forma de livro-reportagem. Com a produção há o objetivo de responder a 

seguinte pergunta: como retratar as histórias em questão de maneira narrativa em 

um livro-reportagem com o objetivo de informar, entreter e inspirar? 

A resposta para a pergunta se deu por meio de pesquisas a respeito dos 

elementos que caracterizam um livro-reportagem. Por isso, o primeiro capítulo deste 

memorial traz uma reflexão, embasada por autores como Lage (2001), Sodré (1986) 

e Lima (1995), sobre os primórdios da reportagem e o que culminou na migração da 

reportagem para o formato livro. Nesse capítulo há também a definição de biografias 

e perfis, citando Vilas Boas (2004), além de trazer a explicação de Lima (1995) 

sobre como esse gênero chegou ao livro-reportagem. 

No capítulo seguinte traz os conceitos de jornalismo e literatura e como essas 

áreas convergirem ao ponto de ser criado o termo “Jornalismo literário”. Por meio da 

fala de Lima (2009), é explicada a formação desse gênero jornalístico, além da 

definição do conceito “Estrela de sete pontas”, uma analogia desenvolvida por Pena 

(2006) para explicar os sete critérios para a produção no jornalismo literário. 

No terceiro capítulo trata-se sobre a humanização do jornalismo, ou seja, a 

importância de fazer o jornalismo ser a respeito das pessoas que são retratadas, e 

não unicamente sobre a apuração de dados e fatos. Ijuim (2017) explica a 

importância de o repórter trabalhar sentimentos de empatia e responsabilidade, 

consoante a Brum (2006), que destaca o ato do repórter de simplesmente olhar e, 

com isso, dar às histórias dos personagens o peso e importância que merecem. 
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No presente memorial há também a exposição dos detalhes dos 

procedimentos metodológicos que culminaram na produção do livro, bem como o 

projeto gráfico e aspectos editoriais para uma futura publicação. 

Já o livro-reportagem é aberto com os agradecimentos, seguido do prefácio 

escrito pelo doutor em Sociologia Tiago Valenciano. Na sequência há uma 

apresentação sobre as formas do luto. A partir da fala de uma psicóloga são 

descritas as fases que sucedem a perda e, em seguida, introduz-se a prática de 

ações como uma das maneiras saudáveis de processar o luto de maneira saudável. 

Em seguida são apresentados três capítulos, cada um contendo uma das histórias 

retratadas. Por fim, há o encerramento, no qual o acadêmico explica os motivos que 

o levaram a desenvolver o trabalho. 

Espera-se que a produção do livro contribua para o jornalismo no sentido de 

demonstrar uma forma de contar histórias que vai além do que se vê nos veículos 

periódicos. Por meio da utilização das técnicas expostas nos capítulos, a expectativa 

é que outros jornalistas conheçam formas diferentes de realizarem a própria 

profissão. 

É objetivo do trabalho também que os leitores possam ver nesse livro-

reportagem uma forma de enaltecer a vivência dessas pessoas, valorizando a 

transformação pelas quais passaram e como esse processo resultou em algo capaz 

de transformar a realidade de outros indivíduos. 
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2. REPORTAGEM: O APELO EMOCIONAL DA REALIDADE 

 

A reportagem se tornou uma parte da produção jornalística europeia em 

meados do século XIX, marcado pela Revolução Industrial que ampliou o público 

leitor em níveis não antes vistos. Segundo Nilson Lage (2001), o gênero surgiu, 

naquele contexto, como uma forma de se opor ao sensacionalismo e a ficção, que 

eram os modelos mais presentes nos noticiários por causa do fácil apelo emocional. 

Para Lage (2001, p.15): “a realidade deveria ser tão fascinante quanto à ficção e, se 

não fosse, era preciso fazê-la ser”. 

Com o surgimento da reportagem, também surge o repórter, um profissional 

que adquiriria status na cena jornalística enquanto refinava o próprio olhar sobre os 

acontecimentos cotidianos e sociais. Lage (2001) explica que, agora, a reportagem 

colocava novos problemas em evidência, além de estabelecer novos critérios sobre 

notícia, interesse público, interferência e cobertura do Estado e limites éticos. 

 

À medida que a figura do repórter se definia, que ele se tornava importante, 
que era mais vezes acionado para cobrir os fatos sociais - os crimes, as 
agitações de rua, as guerras e os debates parlamentares -, mais se 
instauravam contradições entre os relatos jornalísticos e os preconceitos ou 
valores sustentados pelas elites e pelos anunciantes. Já não se podia, como 
antes, tratar os protestos populares como casos de polícia, desviar fundos 
públicos ou massacrar povos coloniais mantendo tudo em segredo. A 
história oficial era desmentida antes mesmo de ser escrita. (LAGE, 2001, p. 
16). 
 

Nesse mesmo intuito, Sodré (1986, p. 11) define a reportagem como “[...] uma 

extensão da notícia e, por excelência, a forma-narrativa do veículo impresso”. Sendo 

uma forma elaborada e aprofundada da notícia, isso deflagra, também, a 

necessidade de a reportagem demandar a criação de novas exigências para 

produção, como investigação e interpretação, de acordo com Lage (2001).  

Em consonância, Lima (1995) explica que o gênero é responsável por 

preencher lacunas deixadas pela simplicidade da notícia, trazendo ingredientes 

como contexto, antecedentes, desdobramentos e projeções para o futuro, com o 

objetivo de criar uma visão multiangular sobre o fato para o leitor. 

O termo reportagem foi se elaborando à medida que a produção ganhava 

requinte. Assim, surge também o termo “grande reportagem”, uma oportunidade 

ainda mais ampla de trabalhar os conceitos e técnicas supracitados, como o 

aprofundamento. Lima (2004) define dois tipos de aprofundamento: o horizontal, que 
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traz um número maior de informações, como dados, números e detalhes 

relacionados, para que o leitor possa ter mais conhecimento sobre o assunto, 

enquanto o aprofundamento vertical relacionada as informações quantitativas à 

causas, consequências, efeitos e repercussões. 

A reportagem da forma como se conhece hoje foi popularizada nos Estados 

Unidos, no início do século XX. Naquele período, a imprensa americana se tornava 

cada vez mais profissionalizada, já que os acontecimentos da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) mostraram a importância de informar o maior número de 

pessoas possíveis sobre eventos de proporções mundiais. 

Nos anos 1920, os americanos também viram o gênero reportagem chegar 

não só aos jornais, como também nas revistas semanais. Um bom exemplo é a 

revista Time, que foi fundada nos Estados Unidos em 1923 e inspirou a criação de 

filiais e modelos similares ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Por aqui, a revista 

Veja surgiu no mesmo formato em 1968 e, assim como a Time, trazia forte influência 

do New jornalismo, ou Novo jornalismo, que será discorrido adiante. 

 

2.1. O LIVRO-REPORTAGEM E A REALIDADE NARRADA 

 

De acordo com a Unesco (Organização das Nações Unidas da Educação, 

Ciência e Cultura), é considerado livro uma publicação que possua mais de 48 

páginas. Mas o que caracteriza um livro-reportagem? 

Segundo Lima (1995), o livro-reportagem, ao contrário dos veículos 

periódicos, é utilizado para tratar assuntos de maneira mais ampla, enfatizando o 

tema em foco nos aspectos extensivo e intensivo. De acordo com Lima (1995), o 

livro-reportagem se diferencia das publicações periódicas pelo conteúdo, tratamento 

e função. A respeito do conteúdo, o autor explica que os temas tratados são sempre 

reais, sem que haja espaço para a ficção. No tratamento, os padrões jornalísticos 

precisam ser seguidos para guiar a relação entre a edição do texto e da narrativa. 

Por último, Lima (1995) define como a função do livro-reportagem a mesma do texto 

jornalístico: informar, explicar e orientar. 

Por causa da não periodicidade e pela liberdade em relação à atualidade de 

assunto, o jornalista responsável pelo livro-reportagem tem a chance de se 

aproximar da história, utilizando de floreios e figuras de linguagem que têm o 

objetivo de dar tom narrativo à notícia, que neste ponto adquire caráter de história. 
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O livro-reportagem, agora, como no passado, é muitas vezes fruto da 
inquietude do jornalista que tem algo a dizer, com profundidade, e não 
encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito regular de trabalho, na 
imprensa cotidiana. Ou é fruto disso e (ou) de uma outra inquietude: a de 
procurar realizar um trabalho que lhe permita utilizar todo o seu potencial de 
construtor de narrativas da realidade. (...) A satisfação pelo uso de todo o 
seu potencial e talento, pelo desafio da comunicação de amplitude, é um 
fator motivador que impulsiona alguns dos profissionais de imprensa a 
procurar, no livro-reportagem, a medida exata para exigir ao máximo suas 
habilidades de comunicador do real. (LIMA, 1995. p. 33). 

 

Além do aspecto informacional, o livro-reportagem também seduz os olhos 

dos jornalistas por apresentarem menos empecilhos em relação ao aspecto 

financeiro. De acordo com Kotscho (1989), as grandes-reportagens exigem altos 

investimentos de tempo e dinheiro dos periódicos, o que acaba inviabilizando essas 

produções. Assim, os jornalistas encontram no livro-reportagem a possibilidade de 

“dizer tudo”, ou seja, de escolherem temas e usarem todos os recursos linguísticos e 

criativos que dispõem. Lage (2001, p. 136) também se refere ao aspecto econômico 

quando diz que “Preocupação inicial de quem se lança a uma pesquisa mais 

extensa é, sem dúvida, como financiá-la”. 

 

Na redação, o livro-reportagem absorve o estilo do autor, ficando 
impregnado com sua forma de narrar e encadear descrições e cenas, ao 
sabor dos recursos literários que o escritor julgar conveniente para tornar a 
narrativa fluente e viva para o leitor. Ao lado da fluência, o livro-reportagem, 
como produto acabado, deve mostrar eficiência nas tarefas de informar e 
orientar com profundidade, objetivos que a edição não deve perder de vista. 
(PENA, 2009, p. 3). 

 

Sodré (1986, p. 94) explica brevemente um dos caminhos possíveis para que 

uma reportagem se transforme em um livro: “Quando uma história se mantém no 

foco do interesse público, é quase certo virar uma ‘reportagem-novela’. Reproduz-

se, então, a mesma fórmula do folhetim, que veio a dar no romance – e surge o livro-

reportagem”. 

Lima (1995) explica que a função do livro-reportagem é exercer as funções 

matrizes do jornalismo como um todo, desde o uso das ferramentas necessárias 

para a composição do texto até o fato de que o escritor geralmente é um jornalista. 

Ele observa que o trabalho realizado na produção de um livro-reportagem engloba 

todas as etapas que são características básicas da produção jornalística: pauta, 

apuração, seleção e construção. 
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De acordo com Otto Groth (apud Lima, 1995), há quatro aspectos 

fundamentais que são seguidos no jornalismo: atualidade, difusão coletiva, 

periodicidade e universalidade. A preocupação com a atualidade diz respeito à 

relação entre o fato em questão e o contexto presente, enquanto a difusão coletiva 

se refere ao trajeto da informação via periódico às inúmeras camadas sociais. A 

periodicidade é sobre o número pré-estabelecido de publicações que um certo 

veículo faz e a universalidade é ligada à ideia da capacidade de abrangência do 

jornalismo. 

No entanto, alguns critérios também ficam em segundo plano na produção de 

um livro-reportagem. Lima (1995) expõe que características como a difusão coletiva 

e a universalidade são mantidas, mas conceitos como periodicidade e atualidade 

perdem o sentido. A periodicidade pelo fato de o livro-reportagem ser um produto 

jornalístico não periódico, enquanto a atualidade vai depender do veículo informativo 

em relação ao assunto. 

 

A atualidade, idéia de presente, ganha diferentes contornos, de acordo com 
a periodicidade do veículo onde é inserida. Assim, no jornal diário o atual é 
o ocorrido ontem, há poucas horas. Na revista semanal, o atual é a 
ocorrência social que resiste um pouco mais ao tempo, por causa do maior 
impacto público e perdura reverberando na sociedade, na medida em que 
suas causas e origens vão sendo descobertas, identificadas no transcorrer 
dos dias, na medida em que também sua rede de implicações e 
conseqüência se torna visível. (Lima, 1995, p. 31). 

 

Belo (2006, p. 41) também vê no livro-reportagem uma alternativa aos 

periódicos, mas define o conceito desse tipo de produção como “apenas uma 

reportagem, passível de empregar exatamente o mesmo padrão técnico e de 

conduta, como se fosse publicada em qualquer outro meio de informação”. Segundo 

ele, o livro-reportagem é um instrumento aperiódico para veicular e difundir 

informações jornalísticas. 

No entanto, Belo (2006) aponta a dificuldade da produção de um livro-

reportagem, que em alguns casos pode se estender por anos de apuração. Belo 

(2006, p. 56) diz também que “o livro-reportagem [...] pode perfeitamente ocupar os 

espaços deixados pelas deficiências da cobertura cotidiana – complementando-a ou 

fazendo o que outros meios não fazem”. 

Alguns títulos se tornaram referência de publicação do livro-reportagem. Um 

dos mais famosos é A Sangue Frio, um relato sobre o assassinato brutal de uma 
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família em Holcomb, no estado do Kansas (EUA), escrito por Trumam Capote e 

publicado em 1966. No Brasil, alguns títulos famosos que são citados por Lima 

(1995) são Rota 66 (1992) de Caco Barcellos, Olga (1992), de Fernando Morais, e A 

vida que ninguém vê (2006), de Eliane Brum – este último foi vencedor do Prêmio 

Jabuti em 2007. 

 

2.1.1. Biografia e perfil 

 

A produção de uma reportagem em livro também cria novos precedentes para 

os perfis, que até hoje ganham espaço nos jornas periódicos. De acordo com Vilas 

Boas (2004), os perfis são textos curtos que narram episódios marcantes na vida de 

um indivíduo, anônimo ou não. Segundo ele, as reportagens-perfis estão presentes 

nos jornais há mais de dois séculos, mas foi nos últimos cinquenta anos que esse 

gênero ganhou publicações individuais, com detalhes aprofundados e escritos de 

forma literária. 

No Brasil, os perfis começaram a aparecer com essa profundidade na década 

de 1960 em publicações como as revistas O Cruzeiro e Realidade, assinados por 

jornalistas como Carlos Azevedo e Luiz Fernando Mercadante. 

 

Os autores de perfis dos anos cinqüenta e sessenta eram encorajados a 
conduzir diálogos verdadeiramente interativos para humanizar o máximo a 
matéria. Podiam mesclar informações sobre cotidiano, projetos e obras do 
sujeito; e opiniões desde sobre temas contemporâneos como fama, sexo, 
família, drogas, dinheiro, lazer e política. Idéias e empatias coexistem em 
nome de um retrato literário nítido, em nome de captar o passado e o 
presente do personagem. (VILAS BOAS, 2004, p. 96). 
 

De acordo com Sodré (1986, p. 125), “existe sempre um momento da 

narrativa em que a ação se interrompe para dar lugar à descrição (interior ou 

exterior) de um personagem. É quando o narrador faz o que, em jornalismo, 

convencionou-se a chamar de perfil”. O autor explica que escrever um perfil significa 

focar os olhos do leitor na história de alguém, transformando esse indivíduo em 

protagonista da narrativa, que no caso é a própria história. 

Outro pesquisador que inclui o perfil dentro da reportagem é Oswaldo 

Coimbra (1993), quando divide esse gênero em três estruturas principais: narrativa, 

dissertativa e descritiva. Na narração, o jornalista busca construir fatos a partir de um 

conceito de tempo organizado; no aspecto argumentativo, o texto é baseado em 
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uma vertente do raciocínio; e na descrição, o autor utiliza, sem prender essa 

estrutura ao aspecto temporal, de características de uma pessoa ou lugar. 

Sobre os perfis, Lima (1995) incorpora ao conceito a proposta de realizar um 

recorte de um momento selecionado, geralmente o presente, da vida de uma 

pessoa. Ele explica que elementos do passado, bem como perspectivas e 

pressuposições do futuro, aparecem como uma forma de atribuir contexto ao 

presente, mas que o foco principal da narrativa é o presente. 

Para Lima (1995), as biografias também se encaixam no livro-reportagem-

perfil: 

 

Trata-se da obra que procura evidenciar o lado humano de uma 
personalidade pública ou de uma personagem anônima que, por algum 
motivo, torna-se de interesse. No primeiro caso, trata-se geralmente de uma 
figura olimpiana. No segundo, a pessoa geralmente representa, por suas 
características e circunstâncias de vida, um determinado grupo social, 
passando como a personalizar a realidade do grupo em questão. (LIMA, 
1995, p. 46). 

 

No entanto, há distinções entre os gêneros, ou seja, barreiras que servem 

unicamente para criar limites entre as produções. Segundo Motta (2005), enquanto a 

biografia é uma prática exercida no campo da história e da sociologia, o perfil é 

“mais jornalístico”. “Diferentemente da história, a narrativa jornalística, ainda que 

utilize predominantemente o pretérito perfeito ou imperfeito em seu discurso, refere-

se ao presente, ao momento contemporâneo” (MOTTA, 2005, p. 43). 

Pereira (2007, p. 43) ressalta que uma característica importante desse tipo de 

produção jornalística é a relação que estabelece entre o jornalismo e a literatura, 

“sendo assim, um dos subgêneros do jornalismo literário”. Lima (1995) diz também 

que os livros-reportagem são muito próximos do conto e do romance. Enquanto os 

livros que compõem uma série de reportagens se assemelham aos contos, as 

produções jornalísticas com profundidade em um assunto específico geralmente são 

produzidos aos moldes de obras de romance. 
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3. O ENCONTRO ENTRE JORNALISMO E LITERATURA 

 

Segundo Lima (2009), as primeiras manifestações do que hoje se conhece 

como jornalismo literário ocorreram entre as décadas de 1960 e 1970, nos Estados 

Unidos, como um reflexo das profundas transformações culturais e sociais que o 

país passava naquele momento. Esse gênero, chamado de New journalism ou Novo 

jornalismo, se conduziu com o passar do tempo e chega até os dias atuais com 

novos formatos e evoluções. 

Edvaldo Pereira Lima escreveu para o site da Academia Brasileira de 

Jornalismo Literário (ABJL) uma definição para jornalismo literário: 

 

[...] é a modalidade de prática da reportagem de profundidade e do ensaio 
jornalístico utilizando recursos de observação e redação originários da (ou 
inspirados pela) literatura. Traços básicos: imersão do repórter na realidade, 
voz autoral, estilo, precisão de dados e informações, uso de símbolos 
(inclusive metáforas), digressão e humanização. Modalidade conhecida 
também como Jornalismo Narrativo. (LIMA, 2004). 

 

Lima (2009) cita quatro nomes que, entre os limites cada vez mais tênues 

entre jornalismo e literatura, representam essa nova forma de contar histórias: Tom 

Wolfe, Trumam Capote, Norman Mailer e Gay Talese. 

Wolfe foi um jornalista e escritor que, de acordo com Lima (2009), percebeu 

um déficit nos romancistas da época de capturarem a realidade americana, ou seja, 

de conseguirem retratar a realidade que “invadia mentes, rostos e peles de quem 

estava minimamente atento ao panorama social da época” (Lima, 2009, p. 150). 

Segundo ele, Wolfe via a literatura congelada, sem vigor temático ou narrativo, e 

essa insatisfação culminou em, além de produzir livros-reportagem, publicar o The 

New Journalism, em 1973, como forma de exaltar um novo tipo de jornalismo. 

Capote, que já foi citado neste trabalho anteriormente, era um escritor de 

ficção que conseguira atingir certo destaque com a publicação do romance A 

bonequinha de luxo, em 1958, que foi adaptado para o cinema em 1961 e estrelado 

pela atriz Audrey Hepburn. Mas foi com o livro-reportagem A sangue frio, publicado 

em 1965, que Capote cravou o próprio nome como uma das maiores referências do 

New journalism. 

Norman Mailer também era escritor de romance. Com o livro Os nus e os 

mortos, seu romance de estreia, Mailer foi alçado ao estrelato nos Estados Unidos. 
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No entanto, Lima (2009) explica que os reflexos dos movimentos políticos e sociais 

norte-americanos levaram Mailer a voltar os olhos para essa realidade. Esse 

contexto, que inclui desde manifestações contra a Guerra do Vietnã até a morte da 

atriz Marilyn Monroe, tida por Mailer como uma vítima de um complô da família 

Kennedy, foram o estopim para a produção do livro-reportagem Os exercícios da 

noite: os degraus do Pentágono, em 1968. 

Por fim, Gay Talese começou a demonstrar os primeiros sinais de 

desprendimento das regras de lead e pirâmide invertida dos periódicos enquanto 

ainda era repórter do The New York Times. De acordo com Lima (2009), a eficiência 

de construir perfis e explorar situações cotidianas que podem ser tidas como banais 

marcam a produção de Talese, como por exemplo o best seller A mulher do próximo 

(1980), uma obra de New journalism que foi responsável por promover 

questionamentos a respeito da revolução sexual durante os anos 1960 e 1970. 

Embora não sejam os únicos e nem os primeiros representantes desse 

movimento no jornalismo – Lima (2009) aponta que essa modalidade já aparecia nos 

Estados Unidos por volta de 1920 –, o autor explica que Capote, Mailer e Wolfe 

defendem ferrenhamente o trabalho deles como a literatura da mais alta qualidade. 

 

Não se trata, frisam, de uma literatura como a conhecida até então, a de 
ficção. Nem se trata do jornalismo convencional da imprensa noticiosa do 
dia-a-dia. Estão trabalhando uma arte narrativa que nada deve à primeira, 
mas que ultrapassa os parâmetros costumeiros da segunda. O que fazem, 
dizem, nada deve à melhor literatura ficcional. (LIMA, 2009, p. 152). 

 

Talese, no entanto, era criticado por outros profissionais, que céticos 

duvidavam que a riqueza de detalhes empregada por ele nas histórias era 

puramente jornalística. De acordo com Lima (2009), Talese define assim o termo 

“literatura da realidade”. 

Cansado de tanto tentar convencer seus colegas de que pratica jornalismo, 
sim, mas numa oitava superior de qualidade, diz o folclore que um dia o 
escritor dá um basta, passando a concordar com seus detratores. Bem, o 
que faço não é mesmo jornalismo, dizem que diz Talese, é literatura da 
realidade! Pronto! Como uma simples mudança de nome resolve 
montanhas de problemas! Os críticos estão satisfeitos e Talese, livre dos 
fiscais intelectuais das formas e normas para continuar produzindo 
trabalhos maravilhosos, transportadores de elegância estilística e fidelidade 
precisa ao real. (LIMA, 2009, p. 152). 
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3.1 JORNALISMO LITERÁRIO 

 

Apesar de representar uma ruptura em relação ao estilo tradicional de 

reportagem, é importante ressaltar que o jornalismo literário não extingue as 

características básicas da produção jornalística. Ele ressalta que o jornalismo 

literário não chega com a intenção de jogar no lixo os aprendizados do jornalismo 

diário, ou mesmo ignorar técnicas narrativas, e sim desenvolver esses conceitos 

com a virtude de construir novos olhares e perspectivas a partir de princípios básicos 

como apuração, observação, abordagem ética e capacidade de se expressar. 

 

Não se trata apenas de fugir das amarras da redação ou de exercitar a veia 
literária em um livro-reportagem. O conceito é muito mais amplo. Significa 
potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos 
acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, 
exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lide, 
evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e 
profundidade aos relatos. No dia seguinte, o texto deve servir para algo 
mais do que simplesmente embrulhar o peixe na feira. (PENA, 2006, p. 6). 

 

Para explicar o conceito de jornalismo literário, o autor utiliza a analogia da 

“Estrela de sete pontas”. Em primeiro lugar, ou primeira ponta, está o motivo pelo 

qual o jornalista escreve, intrínseca a cada um deles. Ele compara a escrita com a 

música, dizendo que a segunda tem muito mais capacidade de penetração do que a 

primeira. Além disso, as pressões das redações criam dificuldades para que o 

jornalista consiga ter ritmo na escrita. Por isso, o autor acredita que o jornalista que 

mira a literatura consegue abdicar dessas pressões.  

A segunda ponta diz respeito ao objetivo do jornalismo literário de ultrapassar 

limites que as publicações periódicas apresentam em relação ao cotidiano. Pena 

(2006), explica que essa quebra de protocolo coloca em segundo plano os conceitos 

de periodicidade e atualidade, conceitos que já foram explorados neste trabalho 

anteriormente. Com o fim das pressões que a novidade e o deALDine colocam na 

produção jornalística, o jornalismo literário inaugura uma nova forma de escrever. 

A terceira ponta da estrela é o compromisso do jornalista/escritor de 

proporcionar uma visão ampla da realidade. Segundo Pena (2006), é importante 

entender que uma abordagem, por mais ampla que seja, ainda assim é um recorte 

da realidade. Por isso, é importante que o jornalista se atenha ao cuidado de retratar 

esse recorde da forma mais abrangente possível, algo que é impossível nas 
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publicações periódicas. No livro, no entanto, Pena (2006, p. 7) exalta a possibilidade 

de “mastigar as informações, relacioná-las com outros fatos, compará-las com 

diferentes abordagens e, novamente, localizá-las em um espaço temporal de longa 

duração”. 

Pena (2006) coloca como quarto critério a ser utilizado na produção de 

jornalismo literário o exercício da cidadania. Segundo ele, esse é o compromisso do 

jornalista com a sociedade: pensar em maneiras de promover o bem comum e a 

formação de um cidadão sempre que for definir a abordagem e o aprofundamento 

do tema tratado. 

Na quinta ponta da estrela está o rompimento das características do lead, 

uma técnica utilizada pelos jornalistas para conferir objetividade à produção 

jornalística. Pena (2006) explica que a prática foi capaz de tornar a imprensa mais 

ágil, porém a subjetividade não diminuiu. Ele observa que a opinião apenas deu 

lugar às aspas, numa tentativa de eximir o jornalista. 

 

Para a socióloga Gaye Tuchman, por exemplo, a objetividade nada mais é 
do que um ritual de auto-proteção dos jornalistas. E a pasteurização dos 
textos é nítida. Falta criatividade, elegância e estilo. É preciso, então, fugir 
dessa fórmula e aplicar técnicas literárias de construção narrativa. (PENA, 
2006, p. 8). 

 

A sexta ponta da analogia de Pena (2006) representa a queda de mais um 

recurso que é fortemente utilizado no meio jornalístico: os definidores primários. 

Essas figuras geralmente são representadas por pessoas que, seja por possuírem 

um cargo público ou função individual, estão sempre aparecendo como fontes 

oficiais nos veículos de comunicação. O recurso ganha força nas redações, uma vez 

que ao recorrer a essas fontes os repórteres ganham tempo na produção de 

materiais. No entanto, Pena (2006) ressalta a importância de ouvir fontes anônimas 

e pessoas comuns para elucidar pontos de vista que nunca são abordados. 

Por fim, o sétimo critério faz alusão ao motivo pelo qual se deve escrever um 

livro: a perenidade. De acordo com Pena (2006), basear uma obra nos critérios de 

jornalismo literário é buscar garantir durante toda a sua extensão o desaparecimento 

do que pode ser fugaz ou superficial. 

 

Diferentemente das reportagens do cotidiano, que, em sua maioria, caem 
no esquecimento no dia seguinte, o objetivo aqui é a permanência. Um bom 
livro permanece por gerações, influenciando o imaginário coletivo e 
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individual em diferentes contextos históricos. Para isso, é preciso fazer uma 
construção sistêmica do enredo, levando em conta que a realidade é 
multifacetada, fruto de infinitas relações, articulada em teias de 
complexidade e indeterminação. (PENA, 2006, p. 8). 

 

Pena (2006) define que o jornalismo literário é classificado de diferentes 

maneiras ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Por aqui, há profissionais que 

enxerguem nessa prática o período em que os escritores assumiam inúmeras 

funções, como editores, crônicas e autores de folhetins, enquanto há outra vertente 

que tece críticas à produção literária que é publicada nos periódicos. Além disso, o 

termo também é frequentemente relacionado ao New journalism, bem como aos 

escritores de obras biográficas, ficções jornalísticas e romances-reportagem. 

Na própria definição dele para jornalismo literário, Pena (2006) recorre 

novamente à comparação com a música, dizendo que o jornalismo literário é como 

se fosse linguagem musical transformada em linguagem expressiva e informacional. 

A mistura de dois gêneros – jornalismo e literatura – dá vazão para um terceiro 

elemento, que caracteriza essa junção. 

 

Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma 
verossimilhança possível. Não se trata da oposição entre informar ou 
entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados. 
Não se trata nem de jornalismo, nem de literatura, mas sim de melodia. 
(PENA, 2006, p. 14). 

 

Há também teóricos que enxerguem essa relação entre jornalismo e literatura 

não como uma fusão, e sim como um simples ponto de encontro. Segundo Danton 

Jobim (1992), jornalismo e literatura são áreas distintas, já que o jornalismo usa o 

recurso das palavras como forma de comunicação, enquanto as palavras são 

usadas na literatura como uma expressão artística. No entanto, o autor não exclui a 

possibilidade de que essas duas áreas se conversem. “O fato é que uma e outra não 

são mundos fechados; intercomunicam-se esses dois domínios, entre os quais, 

separados que estão por uma linha fluida, haverá sempre uma passagem discreta” 

(JOBIM, 1992, p. 45). 

Lima (1995) explica que os norte-americanos explicam o fenômeno do 

jornalismo literário como o emprego de técnicas literárias na narrativa jornalística, o 

que segundo ele é importante para que a produção jornalística tenha condições de 

mobilizar o leitor, que se prende aos detalhes e profundidade do texto a partir da 

qualidade emprestada pela literatura. 
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No caso dos jornalistas e autores de jornalismo literário, a chance de cobrir 

matérias frias era outro aspecto importante para optar por este gênero. Segundo 

Lima (1995), convencionou a divisão nas redações entre as matérias quentes, 

definidas pelos furos de reportagem e acontecimentos imediatos, e as matérias frias, 

que se encaixavam na proposta de produzir jornalismo literário. 

 

As frias caíam sobre o rótulo de matérias de interesse humano, o que 
poderia significa qualquer coisa menos atraente do que a cobertura da 
grande tragédia ou do importante veículo político. Em compensação, os 
jornalistas que produziam features [gênero jornalístico que vai além do 
caráter factual e imediato da notícia] tinham certo espaço livre para 
experimentar com o jornalismo literário. (LIMA, 1995, p. 147). 

 

Outro fator determinante para que a eclosão do jornalismo literário 

acontecesse foi a crescente preocupação com os movimentos culturais e sociais. 

Segundo Pereira (2007), enquanto os romancistas estavam preocupados em 

trabalhar no campo da ficção, esses jornalistas viram a oportunidade de unir duas 

áreas com o objetivo de mostrar o contexto contemporâneo, dando voz à realidade e 

às pessoas. Com esse fenômeno, Lima (1995) explica que os novos jornalistas 

foram capazes de retratar os conflitos da realidade americana consigo mesma e, 

assim, fizeram nascer uma nova face do ato de contar histórias – desta vez, reais. 
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4. A HUMANIZAÇÃO DO JORNALISMO 

 

É fato que o jornalismo é sobre reportar via imprensa os fenômenos sociais 

relacionados às pessoas. No entanto, antes disso, é preciso definir a diferença entre 

imprensa e jornalismo que, apesar de ocorrerem simultaneamente, não são o 

mesmo. De acordo com Genro Filho (2012, apud Ijuim, 2017), a imprensa nada mais 

é do que o resultado do processo técnico do jornalismo em um produto final. 

Enquanto isso, o jornalismo em si é o fenômeno que surge com o objetivo de suprir 

necessidades históricas e sociais. 

Ao passo que o surgimento de gêneros como a reportagem trouxe ao material 

jornalístico precisão a partir de checagem de dados e trabalho de apuração, Ijuim 

(2017) explica que essa urgência deu aos veículos de imprensa características que 

vão de encontro ao que a prática jornalística deveria apresentar. Para isso, ele 

recorre a Melo (2010, apud Ijuim, 2017) para explicar que esse modelo reduz fatos 

sociais apenas ao que pode ser mensurado e externo, sendo esse um elemento 

fundamental para a “coisificação” do ser humano. “Essa racionalidade científica, 

fundamentada no rigor matemático, quantifica e, ao quantificar, desqualifica; ao 

objetivar os fenômenos, os objetualiza e os degrada e, ao caracterizar os 

fenômenos, os caricaturiza” (SANTOS, 2010, p. 54, apud IJUIM, 2017, p. 237). 

Morin (2006) também é um crítico da desumanização no jornalismo, usando 

como referência o método cartesiano, de René Descartes, para explicar que o 

filósofo francês criou uma visão de mundo que separa e exclui enquanto estudava 

sobre o universal e o particular. “[...] o princípio da simplicidade separa o que está 

ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso (redução)” (MORIN, 2006, p. 59). 

Outro teórico que fala da importância da valorização do ser humano é Paulo 

Freire (1983), que é citado por Ijuim: 

 

Para o autor, firmar o compromisso com o mundo tanto requer humanizar 
como é decorrência de um processo humanizador – humanização dos 
outros homens, como de si mesmo. Humanização, para Freire, portanto, 
exige engajamento com a realidade, cumplicidade com o outro – 
solidariedade. Ao negar este compromisso e esta solidariedade, o jornalista 
– alienado dos valores universais – ignora também a complexidade dos 
acontecimentos que deve investigar. (IJUIM, 2017, p. 238). 

 
Ijuim (2017) explica que o repórter, quando focado apenas no aspecto técnico 

dos fatos, usando a pauta jornalística para se informar de maneira reducionista, 
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acaba esquecendo de se atentar a todas as complexidades que compõem um 

fenômeno. “Não engajado à realidade, perde em cumplicidade com o outro e, por 

isso, não reporta a vida. E isso desumaniza.” (IJUIM, 2017, p. 239).  

Segundo Ijuim (2017), o ato de não de perceber a complexidade do ser 

humano e não reconhecer e se comunicar com as outras pessoas não são formas 

de atribuir ao ser humano o status de início e fim do que deve ser a narrativa 

jornalística. Para ele, o jornalismo humanizado é realizado na contrapartida disso: 

 

[...] em sua relação com o mundo, esvazia-se de preconceitos de modo a 
captar, ver e enxergar, ouvir e escutar, questionar e sentir. Munido de uma 
racionalidade criativa e da emoção solidária, assume a postura de 
curiosidade e descoberta, de humildade para sentir as dores do mundo 
(Dines), de empatia, de solidariedade às dores universais (Medina). Assim, 
seu trabalho respeita as diferenças de qualquer natureza e se isenta de 
prejulgamentos, de preconceitos e estereótipos. Sua narrativa adquire 
caráter emancipatório, pois, de forma humanizada, seu ato é humanizador 
(Ijuim, 2012, p. 133-134, apud Ijuim, 2017, p. 242). 

 

Em entrevista à revista acadêmica Alter jor realizada em 2013, Ijuim explica 

ainda que o jornalismo humanizado deve se iniciar antes da concepção da pauta, e 

sim no que induz o indivíduo a ser jornalista. Segundo ele, o trabalho deve englobar 

todos os seres envolvidos na história, e não apenas os fatos apurados. Com isso, o 

jornalista tem a possibilidade de conseguir capturar e expressar todos os níveis de 

um acontecimento. 

 

Na procura da essência dos fenômenos, atribui-lhe significados, os 
sentidos, para proporcionar ao público, mais que a explicação, a 
compreensão das ações humanas. Em sua relação com o mundo, o 
jornalista esvazia-se de preconceitos de modo a captar, ver e enxergar, 
ouvir e escutar, questionar e sentir. (IJUIM, 2016, p. 9). 

 

O espírito do jornalista, segundo Ijuim (2016), deve ser baseado no 

questionamento de “o que estou fazendo, como estou fazendo e por que estou 

fazendo” (IJUIM, 2016, p. 12). 

Eliane Brum, premiada jornalista brasileira, também foi citada Ijuim na 

entrevista para a Alter jor. Ele comenta sobre a fala de Brum a respeito do jornalismo 

humanizado, quando ela diz na abertura do livro-reportagem A menina quebrada, de 

2013, que escreve “sobre gente, mas quem não escreve sobre gente? [...] Seria 

possível alguém fazer ‘matérias inumanas’?” (BRUM, 2013, p.13-14)”. 
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Segundo Ijuim (2016), a fala de Brum provavelmente é resultado das críticas 

dos que questionam esse tipo de rótulo. No entanto, ele explica que Brum tem sido 

uma referência importante no modo como tratar as pautas e os personagens, 

retratando-os com respeito, esclarecimento e pré-julgamentos. “Isso dá um toque 

especial [...] e adquire o que eu chamo de caráter emancipatório.” (IJUIM, 2016, p. 

9). 

No livro A vida que ninguém vê, de 2006, Eliane Brum fala sobre a 

experiência de contar casos de pessoas comuns com o brilho que as grandes 

histórias da literatura têm. Segundo ela, “um ser humano, qualquer um, é 

infinitamente mais complexo e fascinante do que o mais celebrado herói” (BRUM, 

2006, p. 195).  

Brum (2006) faz questão de exaltar que a percepção do jornalista no contato 

com a história é algo capaz de valorizar a produção jornalística. 

 

O dito é, muitas vezes, tão importante quanto o não-dito, o que o 
entrevistado deixa de dizer, o que omite. É preciso calar para ser capaz de 
escutar o silêncio. Olhar significa sentir o cheiro, tocar as diferentes 
texturas, perceber os gestos, as hesitações, os detalhes, apreender as 
outras expressões do que somos. Metade (talvez menos) de uma 
reportagem é o dito, a outra metade o percebido. Olhar é um ato de silêncio. 
(BRUM, 2006, p. 191). 
 

Após as exposições sobre as definições que são elementares e fundamentais 

para entender os conceitos de livro-reportagem, jornalismo literário e a humanização 

do ato de fazer jornalismo, é possível apresentar o trabalho realizado no livro-

reportagem Da sombra à luz: a transformação da dor sob todas as formas. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta um produto 

jornalístico de caráter midiático, que resultou em um livro-reportagem contendo três 

histórias de pessoas que tiveram filhos com problemas de saúde. Diante dos 

desdobramentos de cada história em particular, essas pessoas começaram a 

promover ações com o objetivo de ajudar pessoas que se deparam com os mesmos 

obstáculos. 

A primeira concepção do tema era um pouco mais ampla, abrangendo 

pessoas que, ao se depararem com uma adversidade, escolheram dedicar a própria 

vida em prol dessa causa. No entanto, à medida que as histórias foram selecionadas 

e apresentavam a relação entre pais e filhos, fazer esse recorte fez mais sentido, 

tanto para criar um elo entre as histórias quanto por motivos de pesquisa e 

produção. 

O recurso básico para o desenvolvimento do trabalho foi a entrevista. De 

acordo com Lage (2001), a entrevista é o procedimento elementar de apuração 

jornalística, já que a partir desse recurso é possível coletar dados com o objetivo de 

reconstruir fatos. Essa reconstrução, de acordo com o autor, é algo intrínseco à 

produção jornalística, uma vez que o repórter está onde o leitor não pode estar e 

isso confere ao jornalista a função de ser os olhos e os ouvidos do público sobre 

algo que possa ser interessante. 

A primeira entrevista realizada foi com Andréia Moretti Lazarin, presidente do 

Instituto Davi Moretti Lazarin, uma instituição sem fins lucrativos que tem como 

objetivo a promoção da vida, e mãe de Davi, que teve câncer. A entrevista ocorreu 

no dia 4 de agosto de 2018, na residência dela em Maringá (PR), e durou 

aproximadamente uma hora e trinta minutos. No entanto, foi necessário encontrar 

Andréia novamente para esclarecer alguns elementos, por isso uma nova entrevista 

foi realizada no dia 29 de setembro com duração de uma hora e quinze minutos. 

A segunda entrevista é a de Gilberto Braz Palma e Michele Margarida 

Capdeboscq Palma, pais de Álvaro, portador de autismo, e fundadores do Instituto 

Maringaense de Autismo. A entrevista foi realizada no dia 22 de setembro de 2018 

em um hotel de Maringá e teve duração média de uma hora e cinquenta minutos. 

Todas as informações necessárias para a produção da história foram coletadas na 

entrevista em questão. 
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Por fim, a terceira entrevista é a de Linda Franco, que se tornou ativista em 

prol do tratamento de adrenoleucodistrofia por causa do filho, Gabriel, que teve a 

doença. Pelo fato de ela morar em Curitiba (PR) e diante das limitações de tempo 

em relação à produção do trabalho, a entrevista com Linda foi realizada por telefone 

no dia 29 de setembro e teve duração média de cinquenta minutos. Alguns pontos 

específicos da história precisaram ser esclarecidos posteriormente e ela se 

prontificou em fazê-lo via WhatsApp. 

Nenhuma das entrevistas foi roteirizada, ou seja, não houve a produção 

prévia de um questionário. Durante as conversas, os personagens, guiados pelo 

repórter, contaram as histórias e o repórter intervinha à medida que alguma dúvida 

surgia. Nenhuma informação fundamental para a fidelização das histórias foi 

suprimida e todos os participantes sabiam da finalidade exata do projeto, 

concordando, assim, espontaneamente em participar. 

Para o capítulo introdutório sobre luto, foi necessário entrevistar a psicóloga 

Rosana Frugério, formada pela Universidade Estadual de Maringá e que atende na 

linha junguiana há aproximadamente vinte anos. A entrevista ocorreu no dia 17 de 

outubro e teve duração média de quinze minutos. 

Procurou-se, acima de tudo, produzir os materiais da forma mais fidedigna 

possível aos relatos, além de respeitar o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 
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6. PROJETO EDITORIAL 

 

6.1 ASPECTOS EDITORIAIS 

 

 A seleção dos personagens seguiu dois critérios. Primeiramente era preciso 

que se tratassem de pais com filhos que tiveram problemas de saúde, e em segundo 

lugar o objetivo era retratar histórias que não fossem famosas, ou seja, que não 

tivessem sido abordadas pela mídia exaustivamente. 

O título, Da sombra à luz: a transformação da dor sob todas as formas, foi 

escolhido a partir da analogia utilizada para descrever o processo de luto, embasada 

pela psicóloga Rosana Frugério, entrevistada para este trabalho, na teoria de Carl 

Gustav Jung, o pai da psicologia junguiana. A escolha do título também é 

relacionada superficialmente ao Mito da caverna, no qual Platão propõe-se a 

explicar a condição de ignorância humana e o que seria preciso para encontrar a 

realidade. Neste caso, a comparação faz-se da seguinte maneira: ir para a luz é por 

vezes muito doloroso, mas chegar lá traz muita bonança.  

 

6.1.1. Linha editorial 

 

 A peça jornalística não apresenta linha editorial pois foi produzida de forma 

independente para fins acadêmicos. O trabalho produzido se encaixa na categoria 

“livro-reportagem”. 

 

6.1.2. Descrição das sessões 

 

 A capa e a contracapa têm a função de apresentar o livro-reportagem, 

trazendo informações sobre a produção e sobre o autor. As cores trabalhadas são o 

preto e o branco justamente como alusão à sombra e à luz. 

A ficha-técnica possui os dados do autor do livro, que também é responsável 

pelo projeto gráfico, e da pessoa encarregada pela revisão do livro. Em seguida 

estão dedicatória, agradecimentos, prefácio e introdução. 

O primeiro capítulo traz a história de Linda, que foi escolhida para abrir o livro-

reportagem por ser a mais curta. O segundo capítulo é composto pela história de 

Andréia, a mais longa e, de acordo com a opinião do autor, a mais densa. O terceiro 
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capítulo contém a história de Gilberto e Michele, que foi deixada para o final por ser 

a história que tem um ar mais positivo. Por fim, o livro é encerrado com uma crônica 

do autor, explicando os motivos que o levaram a querer produzir o livro-reportagem, 

bem como a relação dele com a temática. 

 

6.2 ASPECTOS GRÁFICOS 

 

 A concepção dos aspectos gráficos do livro objetivou a consonância com o 

tema abordado. Por isso não há nenhum elemento, fonte ou ilustração coloridas, 

pois o intuito era justamente trabalhar o conceito de luz e sombra. A fonte utilizada 

na capa foi Aller, pois não possui serifas e confere à arte um aspecto moderno e 

minimalista. A partir da capa foi utilizada a fonte Linux Libertine, já que esta possui 

serifas e facilita a leitura. 

 

 Capa:

- Título 

Fonte: Aller Bold 

Corpo: 50 

Caixa: alta 

Modo: centralizado 

 

- Subtítulo 

Fonte: Aller Light 

Corpo: 15 

Caixa: baixa 

 

- Autor 

Fonte: Aller Light 

Corpo: 18 

Caixa: alta 

Modo: centralizado 

FIGURA 1 – PRÉVIA DA CAPA 
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 Ficha técnica: 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 14 

Caixa: baixa 

Entrelinha: 30 

 

FIGURA 2 – PRÉVIA DA FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 Abertura de capítulo: 

Fonte: Aller Bold 

Corpo: 25 

Caixa: alta 

Modo: alinhado à direita 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – PRÉVIA DA ABERTURA 

DO CAPÍTULO 
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 Início do capítulo: 

 

- Título: 

Fonte: Linux Libertine Bold 

Corpo: 30 

Caixa: baixa 

Modo: Justificado à esquerda 

 

- Texto: 

Fonte: Linux Libertine Display 

Corpo: 30 

Caixa: baixa 

Modo: Justificado à esquerda 

 

F

IGURA 4 – PRÉVIA DO INÍCIO DO 

CAPÍTULO 

 

 Contra-capa 

 

- Texto: 

Fonte: Aller Light 

Corpo: 15 

Caixa: baixa 

Modo: Justificado à esquerda 

 

- Autor: 

Fonte: Aller Light Italic 

Corpo: 15 

Caixa: baixa 

Modo: Justificado à esquerda 

 

FIGURA 5 – PRÉVIA DA CONTRA 

CAPA 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de um livro-reportagem requer uma série de cuidados. Em 

primeiro lugar, é preciso definir previamente o objetivo da produção, fundamentado 

nos critérios jornalísticos exaustivamente estudados e praticados durante os quatro 

anos da graduação. Dessa maneira, os processos vão sendo lapidados de forma a 

alcançarem resultados bem próximos do esperado. Paralelamente a esse esforço, 

as entrevistas precisam ocorrer de maneira que favoreçam a produção do livro-

reportagem, contento dados e descrições que levem à imersão do leitor nas 

narrativas deste autor. Só assim, o produto jornalístico cumpre a função social 

proposta desde o início deste estudo. 

A escolha por escrever três histórias de vida e transformação, baseadas em 

perdas e dores que geralmente só são compreendidas por quem vivencia situações 

semelhantes, deu-se por razões relacionadas ao tempo de produção do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). A imersão exigida pelo contexto, que requer sobretudo 

aprofundamento na informação, determinou essa limitação. A escolha também se 

mostrou essencial para que as histórias fossem conduzidas com o mesmo grau de 

importância, algo que também foi uma meta a ser alcançada desde o início desta 

produção. 

Durante as entrevistas, foi premissa básica manter as conversas da maneira 

mais natural possível, para que a essência de cada história não se perder. E os 

personagens foram pontos fundamentais para que isso não acontecesse. Do início 

ao fim, eles foram completamente generosos ao compartilhar cada detalhe valioso 

das próprias vidas que, para eles, são os bens maiores e mais profundos das 

histórias aqui relatadas. Eles embarcaram na experiência de maneira honesta e 

esse é, provavelmente, um dos maiores tesouros deste trabalho. 

A escrita que sucedeu fase de apuração por meio das entrevistas revelou-se 

um processo muito individual – quase egoísta. É o ato em que o repórter ou autor, 

munido de todas as informações e percepções que necessita, transforma isso em 

texto, com o objetivo de ser a ponte que conecta a realidade das pessoas retratadas 

à empatia e curiosidade de quem está lendo. Neste trabalho houve a possibilidade 

de que as histórias, mediante orientação e uso das premissas jornalísticas já citadas 

anteriormente, fossem retratadas de forma a conservar o estilo e a liberdade criativa 

deste autor. 
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Ao realizar todo esse processo, passo a passo, confirmou-se de extrema 

importância o trabalho de pesquisa, para compreender tecnicamente os caminhos 

de produção do livro-reportagem. Desde os conceitos elementares da publicação 

apresentados por Lima (1995), passando pela caracterização do jornalismo literário, 

emprestada por Pena (2006), e compreendendo a importância ressaltada por Ijuim 

(2017), de humanizar o jornalismo. Os conceitos abordados pelos autores citados 

acima criam uma gama de informações que conduzem e justificam na produção 

jornalística, uma vez que essas técnicas podem – e devem – ser facilmente 

aplicadas não apenas à esta produção, mas a todo o restante da vida profissional 

deste futuro jornalista. 

É importante ressaltar a contribuição humanitária que este trabalho trouxe. Ao 

entrar em contato com os personagens, desde a revelação das memórias afetivas 

até a realidade em que vivem atualmente, foi possível vislumbrar uma máxima 

clichê, mas real, do jornalismo: é preciso gostar de gente. A partir deste Trabalho de 

Conclusão do Curso, cresce no acadêmico a vontade de seguir na profissão, 

especialmente tendo a oportunidade de se aproximar das pessoas e contar as 

histórias delas – assim como ocorreu aqui. A imersão necessária no universo das 

pessoas retratadas possibilitou uma aproximação das diversas realidades dos 

personagens sem pré-julgamentos ou falsos moralismos. E a exclusão desses dois 

elementos que serviriam apenas para obstaculizar o trabalho jornalístico permite o 

resultado mais humano e passível de identificação. 

Foi preciso, principalmente, entender que o papel do jornalista é, antes de 

tudo, ouvir para escutar e não para responder. Sempre que alguém se propõe a 

contar uma história, a maior parte do trabalho consiste em ouvir, generosamente, o 

outro. 

Apesar de tratar sobre histórias em muitos momentos tristes, este livro-

reportagem buscou valorizar a transformação que os personagens estão fazendo 

nos cenários em que estão inseridos. Além disso, o objetivo é que este trabalho seja 

lembrado e perpetuado como um ode à vida e às transformações que levam as 

pessoas a caminhos melhores, que elas jamais imaginaram trilhar – e que hoje são 

fundamentais para viabilizarem as suas e tantas outras existências. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 
Da sombra à luz: a transformação da dor sob todas as formas 

 
Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es) Rosane 

Verdegay de Barros e Christian Henrique Porto Presa em relação a minha 
participação no projeto de pesquisa intitulado “Da sombra à luz: a transformação da 
dor sob todas as formas”, cujo objetivo é desenvolver um livro-reportagem composto 
por perfis de pessoas que tiveram filhos com problemas de saúde e, a partir dessa 
adversidade, começaram a promover ações para ajudar pessoas que passam pelas 
mesmas situações. Os dados serão coletados por meio de entrevistas, gravadas em 
áudio, para que não haja risco de alteração dos fatos. Caso haja alguma inverdade 
escrita no produto final, o participante pode recorrer ao acadêmico e orientador para 
retratação no livro-reportagem. Por fim, ressalta-se que uma cópia do TCLE ficará 
com o entrevistado e uma cópia com o pesquisador. Estou ciente e autorizo a 
realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados 
destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 
brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações 
relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber 
resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra 
a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que possa 
prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em contato com o 
pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o meu 
consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga 
qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou 
meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

 
 

 
Eu, ______________________________________________________, após ter 
lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a 
este estudo com o acadêmico Christian, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE que 
__________________________________________ participe do mesmo. 

 

 

Maringá – PR,  ___ de __________ de 2018 

Continuação do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 
 



42 

 

Eu, Rosane Verdegay de Barros declaro que forneci todas as informações referentes 
ao estudo, para o sujeito da pesquisa. Para maiores esclarecimentos, entrar em 
contato com os pesquisadores nos endereços abaixo relacionados: 
 
Nome:       Rosane Verdegay de Barros________________________________ 
Endereço: Avenida Guedner, nº 1610__________________________________ 
Bairro:       Jardim Aclimação_________________________________________ 
Cidade:     Maringá UF: PR__________________________________________ 
Fones:      (43) 98407-1070______________  e-mail: rosane.barros@gmail.com  
 
Nome:       Christian Henrique Porto Presa_______________________________ 
Endereço: Avenida Guedner, nº 1610___________________________________ 
Bairro:       Jardim Aclimação_________________________________________ 
Cidade:     Maringá UF: PR___________________________________________ 
Fones:      (43) 99954-4254_____________  e-mail: christian.presa1@gmail.com 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 
PELOS PERSONAGENS 
 
2.1 ANDRÉIA MORETTI LAZARIN 
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2.2 LINDA FRANCO 
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2.3 GILBERTO BRAZ PALMA 
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3.4 MICHELE MARGARIDA CAPDEBOSCQ PALMA 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA COM OS PERSONAGENS E 

FONTES 

 

 As entrevistas, desde fontes até personagens, foram realizadas pessoalmente 

e gravadas via smartphone, com exceção de uma delas que foi realizada por 

telefone, mas também foi gravada. 

 Todos os arquivos de áudio podem ser acessados no seguinte link: < 

https://drive.google.com/open?id=1FBB6CQ-vgjc9_MCVPRYjEmES-Z8FO9g0>. Os 

arquivos em questão contêm todas as entrevistas, na íntegra, que foram realizadas 

para a produção do livro-reportagem. 

 Os arquivos contendo as entrevistas também estão disponíveis no pendrive 

que acompanha este memorial descritivo. 
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APÊNDICE B – LIVRO-REPORTAGEM 

 

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, e a todas as outras 

pessoas que, assim como eles, embarcam na desafiadora tarefa de ter filhos. 

E a quem tem a coragem de transformar a dor em algo genuinamente bom. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

O primeiro agradecimento é a Deus. Nos momentos mais difíceis, foi a Ele 

que recorri, pedindo bênção e luz para conseguir dar o meu melhor, e fui atendido – 

como sempre. Que Ele siga me iluminando, pois é essa luz que cria e solidifica tudo 

o que nos rodeia.  

Aos meus pais, primeiramente por todo o apoio que me deram nesses quatro 

anos de curso. Mas a gratidão vai muito além disso. Obrigado, mãe e pai, por terem 

me trazido até aqui, ensinando-me os valores de quem prima pelo trabalho duro e 

bem realizado, e por fornecerem todas as estruturas necessárias para que eu 

pudesse ser quem sou, em todos os níveis. Obrigado por todo o amor e por terem, 

antes de qualquer um, acreditado em mim. Absolutamente nada disso seria possível 

sem vocês, e meu amor e gratidão vão além dos limites de tempo e espaço que 

conhecemos. 

Também é importante agradecer aos docentes que passaram pela minha vida 

acadêmica, especialmente à minha orientadora, professora Rosane, que desde o 

segundo ano da graduação me inspira a usar as palavras como forma de me 

conectar com o mundo. Obrigado, Rosane, por ter aceitado embarcar comigo nessa 

jornada tão importante para a minha formação e principalmente por tê-lo feito com 

tanto amor e dedicação. Estou orgulhoso e grato por ter a sua participação 

elementar neste trabalho. 

Meu agradecimento também se estende à Rosana Frugério. Além de ter 

participado do livro contribuindo com uma entrevista esclarecedora, você foi a 

pessoa que se prontificou a ouvir todos os meus anseios sem literalmente pedir 

nada em troca, e eu não sei como este ano inimaginavelmente turbulento teria sido 
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sem a sua presença. Você me ajudou de maneiras que talvez nem imagine, mas eu 

sei cada uma delas e serei eternamente grato por isso. 

Muitos amigos tiveram uma grande participação na minha vida durante os 

últimos quatro anos e agradecê-los é essencial, especialmente quatro deles: 

Amanda, Letícia, Monique e Randy. Obrigado por serem meus companheiros e por 

terem me acompanhado nesse caminho que nos leva à realização do nosso sonho: 

usar as nossas habilidades de comunicação como forma de transformação social. 

Vocês estarão para sempre nas lembranças mais bonitas da melhor fase da minha 

vida.  

Também agradeço à Vitória, que acompanhou o processo de produção deste 

trabalho lendo partes importantes das histórias e me estimulando a continuar. 

Obrigado, amiga, por suas palavras doces e por sua amizade tão pura, que é para 

mim um dos maiores triunfos dessa vida. Obrigado também à Kamilla que, assim 

como eu, escolheu colocar em palavras as histórias das pessoas e foi alguém que 

em muitos momentos me ajudou com esclarecimentos, direcionamentos ou 

simplesmente incentivando, como quem diz: “relaxa, amigo. Você vai conseguir”. 

Você é muito talentosa e eu tenho orgulho da jornalista competente que você está 

prestes a se tornar. E a todos os outros amigos que entenderam o meu sumiço para 

que este trabalho se concretizasse: obrigado por compreenderem. 

A minha eterna gratidão vai, principalmente, à Andréia, Linda, Giba e Michele. 

Muito obrigado por terem acreditado nesse projeto. Vocês dividiram comigo as suas 

experiências e memórias afetivas, me dando a oportunidade de transformá-las em 

algo que se perpetuará – se assim for a vontade de Deus. Vocês são a parte mais 

importante da melhor experiência jornalística que tive e eu espero, do fundo do 

coração, que esse esforço tenha valido não só para colocar em palavras essas 

histórias tão valiosas, como também para que vocês se sintam genuinamente 

representados. 

E por último, obrigado a cada um que tenha feito, de alguma forma, parte 

dessa trajetória. Eu levarei para sempre, na memória e no coração, todos os apoios, 

ensinamentos e energias positivas que me direcionaram até aqui. Foram 

fundamentais para que eu pudesse construir algo. 
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PREFÁCIO 

 

VIDAS CRUZADAS 

 

O título deste prefácio poderia ser o mesmo da série “Malhação”, da Rede 

Globo de televisão, emissora que a maioria dos jornalistas sonham um dia trabalhar. 

Também caberia bem em um romance. O cruzar das vidas, do mesmo estilo de um 

cruzamento delimitado por faixa de pedestres e um semáforo aconteceu por aqui. É 

o que iremos explicar adiante. 

Como em uma faixa de pedestre, conheci o jovem Christian Presa de relance 

e, logo em seguida, descobri a principal característica do mesmo: a qualidade na 

escrita. Já mantinha um blog em que contava suas experiências, seus desejos, seus 

anseios, suas angústias, típicas de um perfil de liderança, inconformado com a 

realidade social que o permeia. 

Aqui nos reencontramos, não como as entrevistas que, por diversas vezes, 

ele concedeu a oportunidade na TV UniCesumar, instituição que há cinco anos 

estou lecionando na modalidade à distância. Da mesma forma que falo para as 

câmeras, Presa estudou para com elas trabalhar. Da mesma forma que nos 

encontramos na faixa de pedestres, ali estivemos de volta. 

Mas, este livro-reportagem não segue a lógica do atravessar dos pedestres 

nas suas respectivas faixas: a lógica aqui é semafórica, liberando o sinal vermelho 

de caminhos sinuosos escondidos para a o sinal verde da esperança que move os 

pais de três famílias cujo os filhos tiveram problemas de saúde. 

A percepção do livro-reportagem é não tirar o foco da (s) história (s) que 

serão contadas, além de manter a dosagem acadêmica, típica de um graduando. 

Nota-se que o ensino superior é quase que uma iniciação à pesquisa acadêmica, em 

que o graduando deve sair pronto para exercer uma profissão com êxito. E, neste 

sentido, o propósito do livro é justamente este: demonstrar a capacidade de faro 

jornalístico, clareza no texto e fineza no tratamento de dados e fontes, algo cada dia 

mais distante da essência jornalística. 

Das histórias abordadas por Christian, chamo atenção para a de Álvaro, filho 

do casal Michelle e Giba e neto dos meus amigos Divanir Braz Palma (Vereador em 

Maringá e Deputado Estadual na virada dos anos 1990 para os anos 2000) e Maria 

Eliana Palma, que integra a Academia de Letras de Maringá, inclusive presidindo a 
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instituição. Pela mão, é impossível não citar a querida Majô Capdeboscq, que 

conheci na política da vida. 

O caso de Álvaro e a fundação em 28 de outubro de 2018 do IMA (Instituto 

Maringaense do Autismo) mostra que é preciso realizar. A fé sem obra não chega a 

lugar nenhum e, neste caso, Giba não deixou de realizar, de transformar a realidade 

de pessoas a partir de sua própria realidade. Da mesma forma que Christian escreve 

em seu blog, inconformadamente, o pai de Álvaro fez de sua indignação a ação. 

Tratando-se de um projeto acadêmico, parabenizo a orientadora Rosane 

Verdegay de Barros pelo trabalho conduzido e ao jovem Christian por “revelar” estas 

importantes histórias. A humanidade, enquanto corpo social, precisa aprender a 

neutralizar doenças, a naturalizar o “estranho” e, sobretudo, a fazer a vida com 

amor. Talvez nisso tenha pensando Giba, quando por várias vezes cantou “tenho 

tanto amor dentro de mim, pra te dar, pra te dar” sem saber que um dia iria dizer isso 

para seu filho. 

 

Tiago Valenciano 

 

INTRODUÇÃO 

SÓ A SUPERAÇÃO PODE TRAZER O BEM GENUÍNO 

 

“O luto é um processo, não um estado”. Essa é a máxima que a psicóloga 

Rosana Frugério, formada pela Universidade Estadual de Maringá que atende há 21 

anos na linha junguiana, usa para definir um processo que, apesar de estar 

geralmente relacionado à morte, é comum em qualquer situação de perda. Seja o 

fim de um relacionamento, a mudança de cidade, quebras diversas de expectativa e 

a morte em si. 

Ela recorre à psiquiatra Elisabeth Kubler Ross, autora do livro “Sobre a Morte 

e o Morrer”, para descrever o luto em cinco fases: negação, barganha, raiva, 

depressão e aceitação. “Na fase de negação, a pessoa nega aquilo que está 

vivenciando. Ela ignora todos os fatos que estão acontecendo”, diz ela. Já a fase da 

barganha é marcada pela negociação, como se a pessoa quisesse trocar a perda 

por algo que na maioria das vezes nem é possível prover ou realizar. 

A fase seguinte do luto é a raiva. “A pessoa se revolta. Em muitos casos, 

quando há uma crença, a pessoa deixa de acreditar e fica se perguntando por que 
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aquilo aconteceu com ela”, diz Rosana. Nessa fase, é comum que as pessoas 

percam a fé em Deus, questionando por que uma figura de misericórdia faria algo 

tão ruim. Em casos de pessoas que perdem um ente querido para alguma doença, a 

raiva também pode se direcionar ao médico responsável. 

Na fase da depressão, a pessoa começa a entrar em contato com ela mesma. 

“É um processo um pouco mais saudável, pois a pessoa entra em contato com a 

dor.” Essa etapa é preparatória para a última fase do luto, que é a aceitação. “A 

pessoa aceita o que de fato aconteceu. É o fim do ciclo.”  

Rosana explica que as fases nem sempre acontecem nessa ordem e que 

nem todo mundo passa por todas as fases. No entanto, ela ressalta que quando 

nenhuma dessas fases acontece, a pessoa entra em luto patológico e se prende a 

uma das fases – geralmente de negação ou raiva. 

Um ponto que a psicóloga faz questão de exaltar é que o luto pode ser mais 

fácil se não houver culpa, já que quando a pessoa tem consciência de que fez tudo 

que era possível, o sentimento de luto deixa de ser tão primitivo para ser mais 

elaborado. “Com isso, a pessoa consegue ficar apenas com a lembrança da perda e 

a dor pode ser transformada em força.” Rosana explica que, por mais que exista a 

saudade, esse sentimento não é acompanhado pela lamentação. “[A pessoa] 

transforma a referência daquele ente querido em algo que dê força para outras 

pessoas poderem superar também. Como se fosse uma forma de homenagem.” 

Em alguns casos de adversidade ou perda, é comum que as pessoas tenham 

o ímpeto de querer ajudar outros que passem pela mesma situação, como uma 

forma de diminuir a dor e os problemas do próximo. “Elas passaram pela dor, mas 

foram fortes para enfrentar. Elas conseguem não reviver a dor delas. Por terem 

passado por uma dor muito grande, elas se fortaleceram e tiveram que ressignificar 

toda a vida delas. Por isso, elas conseguem criar várias ações positivas, só porque 

conseguiram superar.” 

Rosana Frugério explica que o sofrimento mobiliza uma ação do inconsciente, 

mas possibilita uma reorganização da personalidade. “Quando essa reorganização é 

feita, a pessoa consegue ter ações positivas. Ela trouxe à luz o que estava na 

sombra.” 

É sobre isso que trata este livro. A seguir, serão apresentadas três histórias, 

ambas ligadas por algo em comum: pais cujos filhos tem ou tiveram problemas de 

saúde. Diante do próprio sofrimento, esses pais decidiram se dedicar a ações para 
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tornar mais fáceis a vida de pessoas que passam pelas mesmas situações. Nos três 

casos, a sombra deu lugar à luz, que chegou em todas as cores e expressões 

possíveis. 

Quando uma pessoa perde alguém que ama ou vê esse alguém sofrer, é 

como se sentisse a perda do controle. Com a reorganização da personalidade por 

meio da racionalização do sofrimento, é possível transformar a dor em algo maior. 

Somente a superação é capaz de fazer florescer algo que é genuinamente 

bom. 

 

A SUPERAÇÃO VAI ALÉM DO ATO EFÊMERO DE SIMPLESMENTE VIVER 

Caminho inverso 

 

Na construção social contemporânea, alguns quesitos são esperados quando 

se diz que alguém é bem-sucedido, não só sobre os resultados atingidos, e sim a 

respeito dos meios que levam a esse resultado. No aspecto educação, o caminho 

tradicional é que alguém vá à escola até a faixa dos 17 anos, preste vestibular na 

área em que tem vocação (e essa vocação tem que ser vista como algo que possa 

agregar também sucesso financeiro), ingresse em uma universidade, conclua a 

graduação e se integre ao mercado de trabalho. 

A vida pessoal, aquela em que duas pessoas se conhecem, conectam-se e 

formam, juntas, uma família acontece depois. No máximo, esse processo ocorre 

simultaneamente ao restante. 

Linda Franco fez o caminho inverso. A curitibana nasceu no dia 11 de 

fevereiro de 1978 e teve o primeiro filho aos 17 anos: Diego Paolo Souza nasceu em 

1 de agosto de 1995 e foi fruto do primeiro casamento dela. 

Mas o primeiro relacionamento não foi o conto de fadas que se espera de 

uma união. Então, Linda se divorciou, e poucos anos depois se casou com Rafael. 

No dia 7 de maio de 2002, ela deu à luz o segundo filho, Gabriel Franco Machado. 

Apesar da felicidade de ser mãe novamente, Linda se deparou com a 

frustração de mais um relacionamento que não funcionou. Ela se divorciou de Rafael 

e passou a criar os dois meninos sozinha. Então, após um tempo considerável, 

conheceu Maurício, com quem se casou e teve a primeira filha: Sofia Franco Rocha 

chegou ao mundo no dia 17 de setembro de 2012. 
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Linda tinha 34 anos, três filhos e um relacionamento bem-sucedido, mas 

ainda não tinha formação acadêmica. Então, em fevereiro de 2017, ela ingressou no 

curso de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Preferiu a educação a distância 

para poder encaixar os estudos na rotina quase insana. 

Ah, importante ressaltar: o interesse pelo curso veio a partir do trabalho 

voluntário que ela faz em prol das pessoas com adrenoleucodistrofia, uma 

enfermidade genética transmitida para filhos homens por meio do cromossomo X 

defeituoso da mãe que atinge um a cada 17 mil meninos no mundo. A doença que 

compromete o sistema cerebral é considerada rara, mas já foi identificada em várias 

raças e grupos étnicos ao redor do mundo.  

A adrenoleucodistrofia entrou na vida de Linda quando Gabriel, o filho do 

meio, foi diagnosticado com a doença aos seis anos. 

 

Conexão perdida 

 

Até o diagnóstico, Gabriel foi uma criança considerada normal. O 

desenvolvimento ocorreu dentro do esperado, com processos básicos como o andar 

e a fala aparecendo nos momentos corretos. Ele teve também a experiência de 

morar com os avós paternos em Niterói, no Rio de Janeiro, entre os quatro e os seis 

anos. 

No fim de 2008, quando Gabriel estava no primeiro ano do ensino 

fundamental e já voltara a morar com a mãe, a escola começou a perceber 

alterações incomuns no garoto, como agressividade e déficit de atenção. Chamaram 

a mãe para uma reunião, e expuseram a ela a situação: o filho estava com 

comportamentos diferentes e isso atrapalharia o desenvolvimento dele naquela 

instituição. 

Indicaram à Linda que levasse Gabriel a uma psicopedagoga para obter um 

diagnóstico e iniciar o procedimento necessário. Até então, tanto a escola quanto a 

mãe pensavam que o filho estava apenas com problemas de aprendizagem e 

comportamento, decorrentes de questões psicológicas. O instinto de Linda, como o 

de muitas outras famílias, foi procurar justificativas para a mudança, e o primeiro 

deles foi o fato de o pai estar distante. 

O garoto passou pela análise da psicopedagoga. A profissional disse à mãe 

de Gabriel que ele estava bem e que a suspeita era de que a pré-escola dele havia 
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sido fraca. Como nessa época Gabriel morava com o pai em Niterói, Linda não teve 

argumentos para contestar o feedback da psicopedagoga. 

Porém, nesse intervalo de tempo, Linda percebeu mais uma mudança no 

filho. Ele começara a olhar muito para cima, como se não tivesse ponto de 

referência visual. Ela não sabia, mas isso significava que Gabriel estava começando 

a ficar estrábico e esse é um dos sintomas da adrenoleucodistrofia. 

No início de 2009, Linda levou o filho a uma consulta com um oftalmologista, 

que receitou óculos com lentes corretivas de um grau cada. No entanto, o médico 

disse a ela que achava que o problema não estava na visão, mas sim em alguma 

parte do sistema neurológico. 

A indicação era, então, levar Gabriel a um neurologista, e Linda o fez. Mesmo 

por meio de um plano de saúde, era comum que as consultas demorassem quase 

um mês para serem feitas. A família esperava. 

Linda nem imaginava que cada segundo perdido representava a piora 

significativa no estado de saúde de Gabriel. 

Ele foi atendido por uma neuropediatra pela primeira vez em abril de 2009. 

Nessa ocasião, o garoto já estava quase completamente cego. Foram realizados 

vários exames, entre os quais uma ressonância que sugeriu uma possível 

leucodistrofia metacromática, uma doença genética hereditária que gera acúmulo de 

lipídeos metacromáticos no sistema nervoso, rim, baço e outros órgãos profundos e 

provoca paralisia progressiva e demência. 

No retorno da consulta, a médica disse à Linda que estudaria o caso – a mãe 

aguarda uma resposta a respeito desse estudo até hoje. Aliás, no início da jornada 

com a adrenoleucodistrofia de Gabriel, Linda ouviu muitas vezes, de médicos e 

parentes, que estava procurando doença no filho. 

Grosso modo, pode-se dizer que a adrenoleucodistrofia causa a perda de 

conexão do cérebro com o restante do corpo, semelhante a uma esclerose múltipla. 

Isso significa que funções básicas como visão, fala e audição não são interpretadas 

pelo sistema cerebral. É como se essas capacidades fossem perdidas. 

Linda comunicou o pai de Gabriel sobre a situação do filho. O pai duvidou que 

fosse tão sério e ela foi direta: 

– Se você quer que seu filho te reconheça, você tem que vir logo vê-lo. 

O pai veio, mas já era tarde. Gabriel dizia à mãe que precisavam buscar o pai 

no aeroporto, mesmo que Rafael estivesse sentado ao lado do filho. 
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Finalmente, ALD 

 

Em meio a tantos estudos e análises que criticam a forte presença da internet 

na vida das pessoas, alguns pontos muito positivos podem ser louvados. Antes, 

quando as pessoas iam ao médico e eram diagnosticadas com alguma doença, elas 

dependiam unicamente desses profissionais para saber mais sobre a condição. 

Hoje, com o advento da internet, tudo pode ser encontrado on-line. É óbvio que nem 

tudo é confiável, mas muitas informações são e fazem toda a diferença. 

O primeiro impulso de Linda quando teve acesso ao diagnóstico do filho – 

mesmo que incompleto – foi de procurar sobre a doença no Google. Além disso, ela 

enviou e-mails para vários profissionais da saúde que trabalhavam com 

leucodistrofias, e um neuropediatra de Curitiba respondeu. 

No e-mail, ele dizia à Linda para que levasse Gabriel a uma consulta com ele. 

No encontro, o doutor Amaral percebeu a gravidade da situação do garoto e 

recomendou que ele fosse atendido por um geneticista que é referência em doenças 

raras. 

Isso ocorreu no fim de junho de 2009, meses depois de Gabriel apresentar os 

primeiros sintomas da doença. Nessa época, o garoto, já cego aos 7 anos, estava 

muito agressivo e agitado, o que tornava a missão de Linda com o filho ainda mais 

difícil. 

Linda entrou no consultório do médico sem Gabriel. Ele ficou do lado de fora, 

acompanhado de duas tias, irmãs do pai. Nessa fase, a agitação do garoto tinha 

atingido níveis extremos, então as tias ficaram andando com Gabriel na quadra em 

torno do consultório até que ele se cansasse. 

No fim da consulta, o médico foi até o carro para encontrar Gabriel. Lá, o 

garoto cheirou a mão do médico, forma que foi adotada por ele para reconhecer as 

pessoas. Isso assustou o doutor Raskin, que recomendou que a família levasse 

Gabriel imediatamente para o consultório de uma neuropediatra conhecida do 

Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. 

O nome da médica não era uma novidade para Linda, que já havia 

encontrado Mara algumas vezes nas tantas pesquisas que fez via internet. A agenda 

da doutora era sempre lotada e as consultas custavam algo que a família não podia 
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pagar, mas a intermediação de Salmo fez a diferença. Ele entrou em contato com 

Mara e conseguiu que a médica atendesse Gabriel no mesmo dia. 

Linda, Gabriel e as tias esperaram durante uma hora e meia pela consulta. O 

garoto estava tão agressivo que bateu na mãe durante todo o tempo de espera. 

A doutora Mara os recebeu, finalmente. Na consulta, ela fez exames clínicos 

em Gabriel, conferiu a cor da pele dele e checou a ressonância que já havia sido 

realizada. Ao final dos procedimentos, ela definiu o diagnóstico: 

adrenoleucodistrofia, uma doença ainda mais severa do que a leucodistrofia 

metacromática. Na verdade, a ALD, como também é chamada, é a mais agressiva 

das leucodistrofias. 

A cor da pele foi um dos fatores determinantes para a confirmação da doença. 

A coloração mais escura era decorrente da insuficiência adrenal (daí o nome da 

doença), e algumas crianças morrem nesse estágio inicial, antes mesmo que a 

enfermidade comprometa o sistema cerebral. 

A família achava que Gabriel tinha a pele mais bronzeada por causa do 

período em que morou em Niterói. 

Mara disse à Linda que Gabriel deveria ser internado com urgência e revelou 

que já tivera dez pacientes com essa doença. A mãe perguntou se algum deles 

estava vivo, e a médica apenas balançou a cabeça, em negativa. 

Na ida para o hospital onde Gabriel seria internado, Linda nem conseguiu 

dirigir. Era muita informação para digerir em tão pouco tempo. No hospital, os 

médicos e enfermeiras tiveram que amarrar o menino à cama para realizarem 

procedimentos básicos de internação.  

A dor de uma mãe ao ver o filho de 7 anos literalmente preso é indescritível. 

No mês seguinte, Gabriel foi submetido a uma gastrostomia. A partir dali, o 

garoto só se alimentaria por meio de uma sonda, já que uma das primeiras funções 

comprometidas pela ALD é a deglutição de alimentos. 

No ato de internação, Mara coletou sangue de Gabriel e enviou para um 

laboratório em São Paulo, que encaminhou a amostra para fora do país. O interesse 

era confirmar por meio de um exame técnico o diagnóstico, e no dia 12 de agosto de 

2009 veio o veredito: Gabriel tinha mesmo adrenoleucodistrofia. 

Em nove meses, além de passar a se alimentar via sonda, ele deixou de 

andar, falar e enxergar. 
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O piscar dos olhos 

 

A luta de Linda em relação à doença começou logo após o diagnóstico de 

Gabriel. Em conversas com médicos e pesquisas realizadas, ela descobriu que a 

adrenoleucodistrofia pode ser detectada no teste do pezinho, um dos exames 

neonatais mais comuns no Brasil. Com um exame de sangue de ácidos graxos de 

cadeia muito longa é possível obter diagnóstico positivo de doença, mas a testagem 

não faz parte do protocolo neonatal do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 

o exame genético que precisa ser realizado no recém-nascido para confirmar 

definitivamente a ALD é um procedimento extremamente caro – e também não é 

oferecido pelo SUS. 

O diagnóstico precoce pode significar a cura, já que um transplante de 

medula óssea realizado antes do progresso da doença é capaz de fazer a 

adrenoleucodistrofia desaparecer. Mas, por causa dessa falha no sistema de saúde, 

é comum que as crianças só sejam diagnosticadas e tratadas quando os primeiros 

sintomas aparecem. Em uma grande parte dos casos, a possibilidade de transplante 

já não pode mais curar. 

Linda ficou chocada quando teve acesso a essas informações. Ela conheceu 

uma mãe de dois filhos mortos por ALD sem ao menos ter o diagnóstico confirmado. 

Essa mesma mulher tem um terceiro filho, que também foi diagnosticado com 

adrenoleucodistrofia e não poderá fazer o transplante – em termos técnicos e 

diretos, isso significa que essa mãe vai perder o terceiro filho também. 

O cenário ideal no Brasil seria o seguinte: detectar a doença no teste do 

pezinho e orientar as famílias a submeterem os filhos a ressonâncias anualmente 

para que o transplante de medula óssea seja realizado assim que aparecerem as 

primeiras manchas brancas no cérebro – algo que ocorre entre 4 e 10 anos de 

idade. Isso significa evitar que crianças morram sistemicamente por ALD. 

Ter a possibilidade de realizar um transplante foi uma porta já fechada para 

Gabriel. Para ele, a realidade foi o início de um tratamento paliativo que tem como 

objetivo garantir sobrevida em meio aos efeitos devastadores da doença.  

Em fevereiro de 2010, foi a vez de o garoto passar por uma traqueostomia, já 

que a capacidade de respirar também foi comprometida. A conexão do cérebro com 

o restante do corpo foi ficando cada vez mais escassa e a doença avançou em 

velocidade espantosa, a ponto de em pouco mais de um ano Gabriel deixar de ser 
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uma criança autônoma, que ia para a escola e brincava com os colegas, para estar 

em uma cama de hospital tendo funções vitais sendo auxiliadas ou controladas por 

aparelhos. 

A doença se desenvolveu tão rapidamente que Gabriel nem teve a 

oportunidade de reclamar. 

Além da frustração de ver o filho sofrer tanto, Linda teve que lidar com a 

realidade da saúde brasileira. Depois de três anos praticamente morando no 

Hospital Pequeno Príncipe, ela percebeu que essa rotina estava insustentável. 

Então, teve a ideia de levar Gabriel para ser tratado em casa. No entanto, o plano de 

saúde não cobria esse tratamento, então ela chegou a termos máximos: processou 

o convênio e conseguiu na Justiça uma liminar para levar o filho para casa e receber 

uma equipe multidisciplinar, chamada de home care. Além de garantir a Gabriel o 

direito de pelo menos estar em casa, o home care é fundamental para evitar que a 

criança fique exposta a infecções, bactérias ou outros problemas hospitalares. 

Além disso, ela também conseguiu que o filho tivesse acesso ao “óleo de 

lorenzo”, um medicamento ministrado em pessoas com ALD que ganhou esse nome 

graças a Lorenzo Odone, um menino americano portador da doença que foi 

retratado no filme “Óleo de Lorenzo”, lançado em 1992. No longa, os pais de 

Lorenzo, Michaela e Nick, pesquisam sozinhos e formulam o óleo para o tratamento 

de ALD. 

Nos anos que se seguiram, os aparelhos se tornaram uma constante na vida 

de Gabriel e da família. Mas, mesmo que a interação do garoto em relação à vida se 

limitasse ao piscar de olhos, Linda não o privou de nada. Ela tirava fotos dele para 

compartilhar nas redes sociais, levava-o para passear pela cidade e o incluía em 

festas e eventos de família sempre que possível. 

Ela se tornou a conexão de Gabriel com o mundo exterior. E desempenhou 

esse papel com o amor que só quem gerou alguém pode sentir. 

 

Gabriel Pollaco 

 

Linda se voltou completamente ao filho. A dedicação foi tanta que todos os 

outros aspectos da vida dela se tornaram secundários. Foram oito anos cuidando de 

Gabriel. Ela deixou de trabalhar e estudar para garantir a ele que estaria sempre 

presente, independentemente do que acontecesse. 
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O ato de olhar para os lados e emanar empatia foi algo que apareceu aos 

poucos. Nos anos que Gabriel ficou no hospital, Linda se deparou com a história de 

inúmeras famílias de vários lugares do Brasil, cada qual com a própria realidade. 

Como Gabriel estava internado – e lá havia tudo que ele precisava –, Linda se juntou 

a outras mães para conseguir alimentos especiais, objetos e roupas para crianças 

em tratamento. No inverno de 2010, ela confeccionou mais de 500 cachecóis para 

pacientes desacostumados com o frio curitibano, e de iniciativas como essa nasceu, 

alguns anos depois, o “Troca-troca entre mães especiais”, um grupo no Facebook 

para fazer a ponte entre famílias que precisam de ajuda e famílias que podem 

ajudar. 

Era comum que os médicos pedissem à Linda para que fosse ao quarto de 

alguma criança, que estava em tratamento ou em preparação para procedimentos 

cirúrgicos, para tentar acalmar mães e pais aflitos com o diagnóstico dos filhos. Os 

médicos perceberam em Linda esse perfil humanitário antes mesmo que ela 

soubesse que tinha essa capacidade. 

Em meio a isso, também cresceu o trabalho de ativismo em relação à 

adrenoleucodistrofia. Assim que recebeu o diagnóstico do filho e teve acesso ao 

panorama da doença, Linda se solidarizou imediatamente com outras famílias que 

passam pela mesma situação. Ela se prontificou a estudar sobre a doença, 

participando de congressos de saúde para obter o máximo de informações 

possíveis, e a entrar em contato com mães que acabavam de receber o diagnóstico. 

Mesmo ainda imersa na situação degradante de Gabriel, ela encontrou forças 

para ajudar famílias a lidarem com o sofrimento de uma maneira mais ativa e 

positiva. Linda desenvolveu a sensibilidade quase natural de falar com outras mães 

sobre tratamentos, transplantes, inclusão social e informação. 

Ela também criou o blog “Gabriel Pollaco”, que começou como uma forma de 

diário da vida de Gabriel. Nos anos seguintes, o blog ganhou um aspecto 

informativo, e mesmo sem ter todas as capacidades técnicas de um jornalista ou 

profissional especializado na área da comunicação, Linda passou a compartilhar 

diariamente não só notícias sobre o estado de saúde do filho, mas também 

informações técnicas sobre a doença, que passaram a ser consultadas até por 

médicos da área. 

Foi por causa do blog que ela foi convidada, pela primeira vez, para falar 

sobre a doença em um congresso médico de neurologia, em 2012. E aí não parou 
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mais: os convites para capacitações de profissionais da área da saúde e da 

educação sobre a doença se tornaram uma constante. 

Sem ser médica, como autodidata, Linda se tornou uma referência sobre 

adrenoleucodistrofia tanto no aspecto técnico como humano. 

 

Amor e dor 

 

Para conciliar o ativismo aos cuidados com o filho, Linda contou com a ajuda 

da mãe, avó de Gabriel, e do marido, Maurício. Como o ativismo se tornou uma 

parte importante, ela sentiu a necessidade de profissionalizar esse trabalho que 

realizava. Por isso, decidiu ingressar no curso de Gestão de Organizações do 

Terceiro Setor, na modalidade de educação a distância. Assim, ela poderia organizar 

os estudos e as aulas na rotina do ativismo e de cuidados com o filho. 

Simultaneamente à decisão da mãe de retomar os estudos, a situação de 

Gabriel se complicava cada vez mais. Em fevereiro de 2017, ele contraiu uma 

infecção urinária gravíssima que foi tratada com antibióticos, mas, por meio de 

pesquisas, Linda já sabia que o medicamento não era capaz de eliminar as bactérias 

do organismo do filho. Ela e a equipe de home care, liderada por médico especialista 

em atendimento domiciliar que havia chegado ao time de profissionais que cuidavam 

de Gabriel, também haviam decidido não internar o garoto, pois seria um sofrimento 

desnecessário.  

Era comum que Linda e o líder da equipe se sentassem na sala da casa dela 

para falar sobre a morte de Gabriel. Nessa época, o garoto já havia passado por 

mais procedimentos cirúrgicos cada vez mais complicados para respirar e se 

alimentar. 

O fim estava próximo, e Linda queria que o filho partisse em casa. No dia 14 

de fevereiro, uma tarde de terça-feira, ela se despediu simbolicamente de Gabriel. A 

mãe, diante do sofrimento dele, disse ao filho que preferia carregar a dor da perda e 

da saudade do que vê-lo naquela situação. Em seguida, ela foi ao banheiro, 

ajoelhou-se e pediu a Jesus que recebesse Gabriel de braços abertos. 

Apesar de ter se matriculado em um curso de educação a distância, Linda 

tinha a palestra inaugural às aulas marcada para a noite de 16 de fevereiro de 2017. 

Ela sabia que era necessário ir à aula, e assim o fez: naquela quinta-feira à noite foi 

e assistiu à palestra inaugural. Mas antes de ir, Linda enviou uma mensagem a 
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Homero, dizendo que Gabriel não estava totalmente bem, mas que estava indo para 

a aula e que a equipe de home care a avisaria caso algo acontecesse. 

A palestra foi relativamente curta e, na volta para casa, Linda passou em um 

fast food para comer. Aproveitando a promoção da pizza, ela pediu também um 

chop, para acompanhar, e se sentou para esperar a pizza ficar pronta. Na metade 

do chop, o telefone tocou. Era uma das médicas do home care, pedindo para falar 

com a Deva, a enfermeira-chefe. Linda explicou que não estava em casa. 

– Houve uma intercorrência – disse a médica. Linda entendeu: o filho havia 

morrido.  

A pizza ficou pronta, ela pediu para embrulhar para a viagem e foi direto para 

casa. Na porta, havia uma ambulância e um enfermeiro fumando. Linda entrou em 

casa, passou por um médico na cozinha e foi direto ao quarto de Gabriel. A 

enfermeira estava ao pé da cama, e olhou para a mãe com olhos que dizem mais do 

que necessariamente dizer. 

Linda se aproximou do corpo de Gabriel, já sem vida, e apenas chorou. 

Chorou como alguém que sente um pedaço de si indo embora. 

No entanto, esse choro ia além da dor da perda. As lágrimas carregavam 

sentimentos como gratidão por ter vivido ao lado do filho por quinze anos e alívio por 

Deus tê-lo livrado de tanto sofrimento. 

O choro era principalmente de amor, pois quem ama genuinamente sabe 

aceitar a hora de dizer adeus. 

 

Presença constante 

 

Após a morte de Gabriel, o primeiro instinto de Linda foi dar um tempo nos 

trabalhos de ativismo. Mas a pausa durou pouco, já que ela tinha uma palestra em 

um evento marcado para 28 de fevereiro, o Dia Mundial de Doenças Raras. A 

palestra era voltada para enfermeiras e fisioterapeutas, mas Linda não sabia como 

seria. Afinal, em oito anos de ativismo, ela nunca havia falado de um filho morto. 

Mas apesar disso – ou talvez por causa disso –, a palestra foi um sucesso. 

Depois desse evento, a decisão de parar por um tempo foi oficialmente 

deixada de lado. Linda decidiu continuar ativamente no meio acadêmico e médico, e 

esse ativismo ainda obtém resultados notáveis. Recentemente, enquanto estava 
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distribuindo panfletos em um congresso em Curitiba, um neurologista de Santa 

Catarina parou para observar. 

No panfleto, havia uma foto de Linda e Gabriel, além de informações básicas 

sobre a doença. Após observar, o médico questionou, curioso: 

– Pode fazer transplante? 

Ela respondeu que sim e explicou ao médico como o procedimento pode 

curar a doença. Enquanto ele se afastava, Linda repassou a cena, mentalmente: um 

médico neurologista perguntando a ela sobre um procedimento curativo para uma 

doença neurológica. Naquele momento, ela percebeu o quanto o trabalho de 

ativismo que realiza é importante. 

O contato direto com as famílias de crianças com adrenoleucodistrofia atingiu 

a magnitude na vida de Linda. Agora, a atuação dela consiste em levar essas 

famílias para Curitiba, em busca de um tratamento adequado para os filhos. Ela 

sabe melhor que ninguém o quanto ter acesso a médicos de referência é difícil, e 

como isso pode ser decisivo no quadro de um paciente. 

Geralmente, as famílias que chegam até Linda, algumas vezes pelo blog e 

outras pelo “X-ALD”, um grupo no Facebook coordenado por ela que reúne ativistas 

e famílias de crianças com a doença. Em meio ao despreparo de pais e mães para 

lidarem com o diagnóstico – às vezes ainda não confirmado –, Linda questiona quais 

são os sintomas que as crianças apresentam. Diante da resposta, ela sabe dizer se 

o transplante de medula óssea ainda é uma opção. E, para isso, ela está em 

constante contato com a doutora Mara Lúcia, com quem regularmente consegue 

agendar consultas para crianças com ALD. 

Uma das histórias que mais a marcou foi a de João Henrique, de Rio 

Negrinho (SC). Ele entrou andando na casa dela, em 2014, e Linda conseguiu uma 

consulta para ele no Hospital Pequeno Príncipe. Ela acompanhou todo o processo 

do garoto com a doença, mas não houve tempo para o transplante: João Henrique 

faleceu no início de 2018, três anos e meio após o diagnóstico. 

A pedido da família, Linda estava presente quando a da UTI chamou os pais 

de João Henrique para conversar. Mesmo não podendo salvar o garoto, fez o 

possível para que a criança sofresse menos e garantiu à família o ombro de quem já 

tinha passado por aquela situação devastadora. 

As histórias de mães com filhos diagnosticados para adrenoleucodistrofia são 

diversas. Neste ano, Linda viu de perto o caso chocante de uma mãe que, tamanho 
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desespero, queria matar o filho e cometer suicídio. Mas também há histórias com 

finais felizes. Uma delas é a de Vitor, hoje com 19 anos, que vive no interior paulista. 

Ele é um dos meninos que Linda acompanhou e recebeu um transplante. Ele se 

curou completamente da doença. 

Ela se tornou não só uma referência para falar sobre ALD, mas também um 

símbolo de força e coragem para outras mães, inclusive mães de crianças com 

outras doenças. A forma de olhar sempre para frente e buscar todas as opções 

possíveis para garantir a melhor vida possível para o filho inspira outras famílias a 

fazerem o mesmo, não deixando que a dura realidade da doença seja maior do que 

a vontade de lutar. 

Hoje, Linda está quase concluindo o curso de Gestão de Organizações do 

Terceiro Setor, mas ela ainda vê obstáculos em formalizar o trabalho. Afinal, há uma 

grande diferença entre ser uma ativista solo e transformar esse trabalho em uma 

instituição. Enquanto esse passo ainda é grande demais, ela segue na informalidade 

que traz mais resultados. Bom para as tantas famílias que ela ajuda. 

É impossível para Linda olhar para uma criança curada e não pensar em 

como seria a vida de Gabriel se ele tivesse a mesma chance. Ou mesmo ver 

crianças que estudaram com o garoto e imaginar uma realidade em que ele não 

fosse doente. Nessas horas, a dor é dilacerante, mas a vida precisa seguir.  

Linda entendeu que não há prazo de validade para o luto, e não há uma 

forma ideal de senti-lo. Aliás, tornar menos dolorosas as vidas de famílias que se 

deparam com a doença foi a forma que ela escolheu para incorporar o próprio luto. 

Desde conseguir uma consulta a uma palavra de conforto, esse apoio foi a maneira 

que Linda encontrou de transformar a experiência vivida em algo útil. 

Mais do que isso: essa foi a forma mais saudável de manter Gabriel vivo. 

Hoje, ela conseguiu tornar a presença dele algo que se conduz e se renova à 

medida que médicos questionam, professores aprendem, famílias encontram 

direção e crianças se salvam. E essa presença, carregada de aprendizado e 

crescimento, vai além do ato efêmero de simplesmente viver. 
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FELIZES SÃO AQUELES QUE TÊM CORAGEM PARA SE PERMITIR 

Família de margarina 

 

Nem todas as pessoas que têm filhos sempre quiseram ser pais. Algumas 

acabam desenvolvendo esse desejo ao longo da vida – há quem só consiga 

vislumbrar essa possibilidade quando a realidade bate à porta. Mas também existem 

aquelas pessoas que, desde cedo, nutrem o sonho de gerar uma criança para 

chamarem de sua. Para as mulheres, um encanto ainda mais marcante: a chance de 

carregarem uma vida, de terem uma conexão que não se desfaz, aconteça o que 

que acontecer. Andréia Moretti Lazarin é uma delas. 

Andreia nasceu no dia 25 de janeiro de 1977, em Maringá. Na Cidade 

Canção, ela seguiu todos os passos que caracterizam um desenvolvimento comum 

e bem-sucedido: estudou, formou-se e começou a trabalhar. Em meio a isso, 

conheceu Fernando Lazarin em 1991, em um grupo da igreja. Começaram a 

namorar em setembro de 1995 e se casaram em 9 de dezembro de 2000. 

A primeira casa da família é a mesma em que moram até hoje, um sobrado 

com quintal na frente e nos fundos no melhor estilo família de comercial de 

margarina, o cenário de início da realização dos sonhos. Em março de 2004, veio a 

primeira gestação, o primeiro passo da concretização de um dos desejos 

elementares de Andréia. Com traço maternal nato e afinidade gratuita por crianças, 

ela sempre quis ser mãe para desempenhar a função que proporciona o maior de 

todos os amores, ímpar e incontestável.  

Após nove meses de uma gravidez ansiosa, mas tranquila e dentro do 

esperado, a realização. Mais precisamente no dia 4 de dezembro de 2004, Andréia e 

Fernando ganharam um presente e deram a ele nome bíblico: Davi. 

O garoto muito branco e de olhos castanhos chegou junto a um sentimento de 

plenitude. E Andréia, temente a Deus, viu a experiência de se tornar mãe como a 

mais próxima do amor divino. De todas as relações humanas, o amor mais grato e 

livre de dissipações. 

Como primeiro filho, Davi foi esperado e querido por toda a família. Ali, amado 

pelos pais, avós e tios, o garoto magro e de cabelos louros cresceu como uma 

criança que encanta e chama a atenção. E, enquanto ele crescia como a criança 

esperta e meiga que deveria ser, Andréia e Fernando percorriam, passo a passo, os 
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caminhos para a descoberta do que significa ser mãe e pai. Afinal de contas, os pais 

nascem junto com os filhos. 

A primeira separação necessária entre Andréia e Davi foi quando o período 

de licença-maternidade terminou, sete meses após o nascimento do garoto. Mesmo 

que não quisesse deixar o filho, Andréia voltou ao trabalho na Universidade Estadual 

de Maringá. Para não ficar tão longe, Davi começou a frequentar a creche da própria 

universidade durante as manhãs, enquanto a mãe trabalhava por meio período. 

O convívio com outras crianças foi algo presente desde cedo na vida dele. Lá, 

na creche, começaram as brincadeiras, correrias e risadas, que contribuiriam para 

que ele crescesse como uma criança sociável e disposta a se envolver. Talvez até 

por isso Davi tenha sido tão enfático ao pedir ao “papai do céu” uma irmã, e como 

Deus tem ouvido sensível para as crianças, pedido feito é pedido atendido. Ana 

Clara chegou no dia 15 de outubro de 2007, como mais um presente para Davi e 

toda a família. 

Com 6 anos, o garoto ingressou no 1º ano do ensino fundamental, na Escola 

Municipal Ayrton Playsant, a 700 metros de casa. Era início de 2010 e as surpresas 

de uma nova escola, com novos professores, colegas, tarefas e métodos não 

poderiam deixá-lo mais animado. 

Paralelamente aos estudos de disciplinas como língua portuguesa, 

matemática e ciências, Davi foi mostrando um lado cada vez mais habilidoso para 

esportes, uma influência dos pais, que também são muito envolvidos com atividades 

físicas. Entre os vários esportes praticados, um lugar especial para o futebol, uma 

paixão que o menino nutriu desde que começou a andar. 

De saúde, ele também ia bem. Exceto por uma alergia à proteína do leite, que 

exigiu cuidado especial, as únicas preocupações que os pais tinham com ele eram 

em relação às eventuais viroses e aos frequentes hematomas decorrentes da prática 

de esportes. Nada que não seja esperado por uma criança na faixa dos 7 anos. 

Um casal jovem e feliz, com um casal de filhos, construindo um futuro. Até 

aqui, o plano “Família de Margarina” seguia dentro do esperado e a todo vapor. 

 

O Monstro 

 

Com pouquíssimas exceções à regra, o Reveillon é uma ocasião especial. A 

“virada de ano” é um momento em que as pessoas recalculam rotas, fazem novos 
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planos, prometem abandonar velhos hábitos e aproveitam o momento ao lado das 

pessoas que mais amam. 

Assim, em clima de renovações, Andréia e Fernando escolheram o litoral 

paranaense para virarem o ano com os filhos. O destino em questão era a casa de 

dona Elizabeth, mãe de Fernando, que fica em Caiobá. 

Em um dos dias da viagem, em meio a banhos de mar e partidas de 

frescobol, Davi se queixou de uma dor, que o impedia de conseguir ficar de pé 

normalmente. No início, sem saber ao menos em que parte do corpo a dor se 

manifestava, os pais pensaram que poderia ser resultado de alguma brincadeira ou 

correria, algo frequente para ele, mas o fato é que a dor não passou.  

Então, Andréia e Fernando procuraram um Pronto Socorro para levar o filho. 

Lá, o médico plantonista disse que poderia ser apenas uma cólica de rins e receitou 

que o garoto tomasse um analgésico intravenal. Enquanto era medicado, Davi ficou 

com a mãe esperando o retorno do pai, que fora resolver algo referente à 

documentação dele junto à unidade de saúde. 

– Mãe, será que eu tô com câncer? – perguntou Davi, apreensivo e 

inesperadamente. 

– Filho, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessas. Não é nada disso. – 

disse a mãe, que nem nos piores pesadelos imaginava que o garoto poderia estar 

certo. 

Após a medicação e a trégua da dor, a família voltou para a casa da avó. 

Alguns dias depois, retornaram a Maringá e o assunto foi esquecido. Porém, nas 

semanas que se seguiram, a dor voltou a incomodar Davi algumas vezes, 

principalmente durante os treinos de futebol. 

Em um início de tarde de segunda-feira, em março de 2013, Andréia chegava 

para almoçar quando Fernando se queixou por causa de uma virose. Andréia 

sugeriu que fossem ao plantão, e o marido disse que também gostaria de levar Davi, 

que estava com um inchaço na perna. Andréia olhou a perna do filho e percebeu 

que realmente havia um inchaço, que ficava ainda mais aparente pelo fato de o 

menino ser magro. Ela estranhou – o episódio da praia ocorrera há algum tempo –, 

mas resolveram levar o garoto ao médico para tirar a dúvida. 

Na unidade de saúde, o pai foi para um lado, para se consultar com um 

clínico-geral, e a mãe foi para o outro, acompanhando Davi, que seria atendido por 
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um ortopedista. Ela explicou, com tranquilidade, a situação ao médico, que propôs 

um raio-x para examinar.  

A suspeita era de que uma bactéria tivesse se instalado no joelho de Davi 

como resultado de uma pancada enquanto ele brincava. Porém, já no primeiro 

exame, o que parecia uma simples contusão era, na verdade, um tumor. 

Imediatamente, o médico informou Andréia sobre a possibilidade de ser mais 

do que uma simples pancada. Ela, com o instinto materno que nunca falha, sentiu o 

perigo à vista. 

O médico indicou o contato de um especialista e, na recepção do hospital, 

enquanto aguardava o marido, Andréia já começou a tentar marcar uma consulta 

para o filho. Ao falar com o médico indicado, ela conseguiu agendar o atendimento 

para quarta-feira, dali a dois dias. 

Naquela noite, Andréia contou a Fernando o que o médico havia dito. Ele, 

muito tranquilamente, concordou que o procedimento ideal seria, de fato, realizar a 

consulta. 

No entanto, a mãe teve a impressão de que o problema mais sério ao qual o 

médico se referira poderia ser um câncer. 

No dia seguinte, a rotina da família Moretti Lazarin seguiu normalmente. 

Andréia e Fernando foram trabalhar, após levarem as crianças para a escola. Mas a 

mãe não conseguiu afastar a sensação de perigo da cabeça. A aflição foi tanta que 

a chefe de Andréia, percebendo a inquietude dela, liberou-a para que desse total 

atenção a Davi. 

Andréia vasculhou a lista de médicos que o plano de saúde cobria em busca 

de um ortopedista que pudesse examinar o filho o mais rápido possível. Conseguiu: 

ainda na terça-feira de manhã, Fernando buscou Davi na escola e a família se dirigiu 

ao consultório. 

No exame clínico, no qual o médico analisa a região superficialmente, o 

ortopedista constatou que poderia ser um sarcoma, basicamente o mesmo que um 

tumor. Ele pediu, então, uma ressonância, para que fosse possível obter um 

diagnóstico técnico. O procedimento foi realizado às 22h daquela terça-feira. 

Na quarta-feira, os pais levaram Davi na consulta que Andréia havia marcado 

na segunda-feira, por indicação do primeiro médico que o atendeu. Mesmo sem 

revelar um diagnóstico exato, o médico deu um aviso: não havia tratamento para a 
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doença em Maringá. A família ainda consultou outro profissional, que marcou uma 

biópsia para identificar o caráter do sarcoma. 

Uma semana depois, a biópsia foi realizada. E aí, uma das piores fases de 

toda a história: a espera pelo resultado. Durante quinze dias, Andréia, Fernando e o 

restante da família aguardavam em plena agonia, enquanto pediam para que Deus 

poupasse Davi de qualquer mal. 

Mas não houve prece ou energia positiva que fosse o suficiente para o que 

estava por vir. No dia 28 de abril de 2013, um sábado, a biópsia confirmou um 

osteossarcoma, uma espécie de câncer que se origina nas células formadoras dos 

ossos. A doença é considerada muito rara, com menos de 15 mil casos no Brasil por 

ano. Em Davi, o tumor se originou na tíbia da perna direita, um osso que fica 

localizado pouco abaixo do joelho. 

Davi tinha 8 anos. Mas, apesar do medo, Andréia enxergou no diagnóstico um 

alívio. Agora, o Monstro tinha sido identificado e precisava ser combatido. 

Por ter um tio que mora em Curitiba, alguns caminhos felizmente puderam ser 

encurtados. Por isso, dois dias após o diagnóstico, a família já estava em na capital 

paranaense para uma consulta com uma especialista em oncologia do hospital 

Pequeno Príncipe, referência nacional no tratamento de crianças com câncer. Já 

naquela época, a médica só atendia casos que chegavam até ela por meio de 

indicações. 

Na consulta, a oncologista, em uma rapidez espantosa, marcou a primeira 

sessão de quimioterapia para o dia 2 de maio, dali a dois dias, e explicou o 

protocolo. Seriam realizadas de sete a oito sessões do procedimento em intervalos 

de uma semana e, após isso, Davi passaria por uma avaliação para analisar a 

possibilidade de fazer a cirurgia. O objetivo era reduzir o tumor para tentar fazer a 

retirada da maneira mais limpa e menos invasiva possível.  

A periodicidade da quimioterapia dependeria da resistência de Davi perante o 

tratamento. Mas, para que o prodecimento fosse realizado, uma parte difícil: contar a 

Davi o que estava acontecendo. 

Para não assustá-lo e nem criar uma sensação de pânico, os pais recorreram 

ao lúdico: 

– Você está com um bichinho na perna, e ele está querendo comer algumas 

coisas. A gente precisa fazer um tratamento para ele não crescer mais. – disse o 

pai. O garoto se assustou, pois entendeu que isso significaria uma quebra da rotina 
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que ele estava acostumado, até porque a escola e as atividades físicas tiveram que 

ser suspendidas imediatamente. 

As crianças têm a facilidade de enfrentar as situações à medida que os fatos 

acontecem, enquanto os adultos, por ansiedade, tendem a antecipar toda a angústia 

e o sofrimento. Talvez por isso, Davi nunca assimilou que tivera câncer, mesmo 

careca e internado em um hospital especializado no combate à doença.  

Durante todo o tratamento, repleto de picadas de agulha para exames e 

refeições pouco suculentas, a linguagem foi mantida: era um bichinho que os 

médicos estavam tentando tirar da perna dele. Nas sessões de quimioterapia, Davi, 

que se distraía com um tablet que ganhou da avó, foi forte e resistiu bravamente, 

mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo.  

O Monstro, o bichinho na perna de Davi, foi enfrentado com garra pela família 

Moretti Lazarin, que se desprendeu em esforços que ultrapassaram os limites até 

então conhecidos. 

 

#TamuJuntoDavi 

 

O Monstro de Davi mobilizou pessoas além da família Moretti Lazarin. Os 

amigos e conhecidos de Andréia e Fernando ficaram na expectativa de que Davi 

melhorasse e voltasse a ser o garoto agitado que sempre fora. E, por serem muitas 

pessoas, os pais de Davi eram indagados frequentemente sobre o estado de saúde 

dele. 

Mas atender ligação de um, responder SMS de outro e atualizar cada pessoa 

era algo trabalhoso para Andréia e Fernando. Afinal de contas, a prioridade era Davi, 

e os pais estavam muito focados em garantir que ele passasse por todo o processo 

da maneira mais tranquila, saudável e bem-sucedida possível. 

A família sabia, no entanto, que a preocupação das pessoas era genuína. 

– Vamos criar um grupo no Facebook – sugeriu Fernando. – Aí a gente coloca 

lá e todo mundo vê. Vai facilitar para a gente. 

O nome, em alusão à expressão “tamo junto”, dita inúmeras vezes por amigos 

em contextos de carinho e gratidão, é mais simbólico do que pode parecer. No 

grupo, estavam todas as pessoas que se importavam com Davi e torciam pela 

recuperação dele e, com o passar do tempo, mais pessoas passaram a fazer parte 

dessa luta. 
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No futuro, o grupo, que tinha quase 300 membros, faria mais diferença do que 

a Andréia jamais pôde imaginar. 

 

Frozen 

 

À medida que a queda das folhas do outono dava lugar ao frio do inverno 

curitibano, a primeira maratona de quimioterapia de Davi chegava ao fim. Com isso, 

o início de uma nova parte da luta contra o Monstro se aproximava. Chegara a hora 

de realizar a perícia que poderia resultar na cirurgia de remoção do sarcoma. 

O Monstro ganhou, então, o primeiro grande tentáculo, quase com vida 

própria. O primeiro médico a participar desse processo foi um ortopedista indicado 

pela oncologista do Pequeno Príncipe. Ao analisar os exames e o quadro de Davi, 

ele sugeriu a amputação. 

Percebendo a expressão de total choque e surpresa de Andréia e Fernando, 

o médico explicou que o procedimento era importante para a máxima retirada 

possível de células cancerígenas e garantiria uma “sobrevida” a Davi. 

Simples assim. 

Ainda atônitos, os pais rejeitaram a ideia convictamente. Andréia repassou o 

desenrolar da consulta para o tio, que conseguiu uma consulta com um médico, 

professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em busca de uma segunda 

opinião que pudesse trazer uma perspectiva mais animadora.  

Com ele, a mesma proposta. Porém, o nível de aversão da família foi além da 

recomendação. 

O contato rápido e relativamente superficial e a frieza para tratar da 

amputação da perna de uma criança de 8 anos foi o suficiente para que o médico, 

do qual Andréia nem lembra o nome, causasse repulsa imediata na família. Até Davi 

não gostou dele, já que até então não tinha compreendido o que a recomendação 

dos médicos significava. 

– Mãe, quando eu chegar em casa, eu quero que você me explique o que 

eles querem fazer. – disse Davi para Andréia, ainda dentro do consultório do médico 

apático e sem nome. Como contar a uma criança de 8 anos o que significa uma 

amputação, especialmente para um garoto que desde tão cedo corria pela casa e 

tinha sempre como resultados das brincadeiras os joelhos ralados e as canelas 

roxas?  
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A família chegou no flat de pouco mais de 20 metros quadrados, com 

colchões no chão e poucos móveis, que havia se tornado o lar de Andréia, Fernando 

e os dois filhos. Lá, os pais explicaram a Davi que o procedimento consistia em 

substituir a perna dele, no mínimo do joelho direito para baixo, por uma prótese. Ele 

ficou desesperado: 

– Eu não quero ir com perna de robô para a escola – disse Davi. Na inocência 

de uma criança que está no 2º ano do ensino fundamental, esse era o maior dos 

problemas que a prótese poderia representar.  

Mas os pais também não queriam que ele fosse para a escola com perna de robô. 

– Meu filho, a gente vai esgotar todas as possibilidades – respondeu a mãe, 

com aquela segurança maternal de quem promete que vai ficar tudo bem, não 

importa o que aconteça. Aquela segurança capaz de aquecer corações. 

Nos dias que se seguiram, o pedido de Andreia era muito claro. Ela rezava e 

pedia para todas as forças do universo que apenas um médico aparecesse. Ela não 

precisava de todos os médicos do mundo, mas somente de um que não quisesse 

realizar a amputação. 

O enviado dos céus apareceu: um professor da UFPR, doutor em Ortopedia e 

Traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e especialista em 

Cirurgia Ortopédica pela Kanazawa University, uma das mais tradicionais instituições 

de ensino do Japão. Foi a ele que a família Moretti Lazarin, entre inúmeras 

tentativas, recorreu. 

– Eu vejo aqui duas possibilidades – disse o médico. – Uma é a gente fazer 

uma prótese, que vai precisar de cirurgias durante todo o período de crescimento do 

Davi porque vai ter que ser aumentada. Há um sério risco de rejeição, porque não é 

uma parte do corpo humano. – O doutor Márcio em momento algum citou a palavra 

amputação ou qualquer sinônimo, o que já foi motivo suficiente para que a família se 

simpatizasse por ele. 

A segunda opção era uma técnica complicada, realizada poucas vezes no 

Brasil, mas que chegou como o sinal de esperança pelo qual Andréia tanto pediu. 

Até o nome era de conto de fadas: Frozen.  

– É uma cirurgia absolutamente artesanal – disse ele. 

No procedimento de origem japonesa, conhecido como frozen autograf, a 

área contaminada pelo câncer seria aberta e limpa e o osso da perna seria retirado, 

congelado (o que preservaria todas as células saudáveis vivas) e recolocado. Então, 
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toda a área mobilizada seria milimetricamente reconstruída. E além de dispensar a 

remoção do membro, a técnica não apresenta risco de rejeição por utilizar uma parte 

do corpo do paciente – ou seja, com o mesmo DNA. 

Mas a tempestade ainda teria algum espaço antes que a calmaria pudesse 

ser ao menos palpada. É claro que uma técnica de brilhar os olhos, que 

representava quase um milagre, não viria tão simplesmente. Na época, o 

procedimento era avaliado em R$ 150 mil e não estava credenciado no rol do 

Sistema Único de Saúde (SUS), o que significa que o plano de saúde da família não 

cobriria. 

Mesmo que o médico tenha explicado a complexidade do procedimento, a luz 

tão esperada já estava acesa. Na saída do consultório, Andreia ligou para o pai dela 

e foi enfática: 

– Eu não sei como a gente vai conseguir, mas sei que eu vou fazer o que for 

preciso. 

E fizeram. A família buscou ajuda jurídica para entrar com uma ação, exigindo 

que o plano de saúde pagasse pela cirurgia. Por ser um caso grave e se tratar de 

uma criança com risco de morrer, o juiz responsável pela ação, por meio de uma 

medida cautelar de preservação à vida, sentenciou que o plano de saúde custeasse 

o procedimento antes mesmo de o processo transitar. 

No dia 21 de agosto de 2013 Davi foi operado durante nove horas por uma 

equipe de médicos no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O frozen 

aconteceu. 

 

Nascendo de novo 

 

A cirurgia foi considerada bem-sucedida e a remoção do Monstro ocorreu 

dentro da normalidade, mas o sucesso do procedimento trouxe outro desafio. Davi 

passou os primeiros dez dias pós-cirurgia na UTI, como o protocolo recomendava. 

Esse protocolo também incluía um corte enorme na perna do menino, cuja sutura 

exigiu mais de 80 pontos e imobilização extrema, além de uma rotina de dor tão 

intensa que nem as injeções de morfina eram capazes de amenizar. 

Agora, a rotina mudara um pouco. Depois que Davi recebeu alta, na cadeira 

de rodas e usando uma tala, a prioridade dos pais era cuidar dos curativos e da 

higienização, feita por eles mesmos.  
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O cenário dessa nova vida ainda era Curitiba, mas a família ia para Maringá 

com o garoto sempre que os médicos permitiam. Para conseguir viajar no carro e 

não causar nenhum dano à área operada, Andréia e Fernando colocavam Davi 

sentado na parte do meio do banco de trás, com a perna entre os bancos da frente. 

E mesmo com tantas restrições e cuidados, a recuperação da cirurgia correu bem. 

Era a hora de voltar a combater o Monstro. Então, em outubro, dois meses 

depois da cirurgia, Davi voltou a fazer quimioterapia, uma rotina de picadas de 

agulha, medicamentos poderosos e queda de imunidade a níveis baixíssimos. 

Justamente por essa queda de imunidade, uma complicação: ele contraiu uma 

infecção no local da cirurgia, com vírus que foram se tornando cada vez mais 

resistentes. O corte, que já estava cicatrizando, começou a abrir e se deteriorar 

novamente. 

Essa tensão se estendeu até o Natal de 2013, quando Andréia e Fernando 

levaram os filhos para Maringá, onde passaram as festas com a família. Poucas 

semanas antes, no dia 4 de dezembro, Davi completara 9 anos. 

Em pleno feriado, ele teve febre, o que significa que a infecção havia voltado. 

– Passem o feriado aí, mas venham para cá amanhã mesmo – disse a 

oncologista responsável por Davi. Então, no dia 26 de dezembro, eles voltaram para 

Curitiba e foram direto para o hospital Pequeno Príncipe, onde Davi foi 

imediatamente internado. O Ano Novo foi “comemorado” por lá.  

Depois de aproximadamente dez dias, a bactéria cedeu e o processo de 

quimioterapia pôde voltar a ser feito, com Davi apresentando a mesma força de 

antes da cirurgia. O segundo protocolo, composto por dez sessões do procedimento, 

foi concluído em fevereiro de 2014.  

Após uma série de exames para avaliar o local onde o tumor estava, bem 

como o estado de saúde de Davi, a expectativa era que o garoto recebesse alta e o 

tratamento intensivo chegasse ao fim. Andréia e Fernando levaram os resultados 

dos exames para a médica analisar. A resposta foi positiva. 

A última sessão de quimioterapia de Davi ocorreu em clima de festa. Com 

lembrancinhas, bexigas e fotos com os médicos e enfermeiros que acompanharam o 

garoto no decorrer do tratamento, Andréia e o marido só sabiam agradecer a todos. 

No “#TamuJuntoDavi”, ela escreveu uma mensagem no mesmo tom de felicidade 

para as pessoas que deram força e energia positiva durante todo o processo. 
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– Hoje eu estou indo ao hospital para ganhar meu filho de novo. – publicou 

ela, que considerava o fim do tratamento como o renascimento de Davi. 

O pai, a mãe e os dois filhos entregaram o pequeno flat que foi a casa deles 

por quase um ano. E então passaram alguns dias em Curitiba, na casa da irmã de 

Andréia, onde as comemorações continuaram. Mas, antes de irem embora, Andréia 

deixou com a tia os resultados de alguns exames, que deveriam ser entregues ao 

médico responsável pela cirurgia do garoto. Ele não estava na cidade na época. 

Então, a família voltou em definitivo para Maringá, onde Andréia e Fernando 

tinham a expectativa de que Davi pudesse se acostumar com a própria vida o mais 

rápido possível. 

 

Apenas adormecido 

 

Aos poucos, Davi começou a fazer algumas das atividades que eram 

rotineiras antes do Monstro aparecer. Entre as sessões de fisioterapia, ele pôde 

voltar às aulas, na companhia dos colegas na Escola Municipal Ayrton Playsant.  

Mas lá, ele não queria usar a cadeira de rodas que tinha se tornado uma 

constante desde a cirurgia. Então, o pai o levou nos braços até a classe, que ficava 

no piso superior, e os amiguinhos e professores o ajudavam durante a aula, 

trazendo objetos ou levando-o ao banheiro. Eram muitas adaptações, mas só o fato 

de Davi ter trocado a tensão dos corredores de hospitais pelo riso fácil e solto das 

crianças já era motivo mais do que o suficiente para deixar Andréia e o marido 

tranquilos. 

Os planos eram muitos. Aula de natação, treinos de futebol, correrias e o 

retorno da inocência e leveza que Davi havia deixado para trás durante o 

tratamento. Mas o Monstro não havia morrido. Estava apenas adormecido, e por 

pouco tempo. 

No dia 15 de abril, Fernando recebeu uma ligação do oncologista que operou 

Davi. Ele queria tratar dos resultados dos exames que tinham sido entregues a ele, 

pouco mais de um mês atrás, mais especificamente sobre uma “coisinha” que ele 

havia visto na coluna cervical do garoto. Coincidentemente, Davi estava se 

queixando havia algumas semanas de uma dor no pescoço, que os pais pensaram 

se tratar de um torcicolo. Logo, eles ligaram um fato ao outro e, em questão de 

instantes, todo o sentimento ruim voltou. 
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O protocolo era conhecido pela família: Davi teria que passar por uma biopsia 

para que os médicos identificassem o motivo da mancha. Andréia, o marido e os 

filhos foram novamente para Curitiba, onde o procedimento foi realizado. 

A biopsia trouxe o Monstro à tona novamente. Ele estava em três pontos: um 

na coluna cervical, um na cabeça do fêmur da perna esquerda e outro no joelho, 

também da perna esquerda. Em consulta com a primeira oncologista a atender Davi, 

ela foi taxativa: 

– Esse protocolo é a última medicação que existe. É a mais forte. – Com isso, 

a família entendeu que, se o tratamento não funcionasse, não havia mais nada a ser 

feito. Mas uma vantagem era que esse tratamento em questão tinha um sistema 

diferente, que não exigia internação. Isso significava que Davi não precisaria ficar 

em Curitiba. 

Dois meses depois, em junho de 2014, uma nova sessão de quimioterapia 

começou, mas também foi a vez de outra profissional chegar ao time de pessoas 

que cuidavam de Davi: uma médica formada em Medicina pela Universidade de 

Alfenas e especialista em Oncologia e Hematologia Pediátrica pela Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo. Mas a melhor parte, para a família Moretti Lazarin, é que 

essa médica atendia em Maringá.  

Seria uma rotina mais branda. Davi ia ao ambulatório médico pela manhã, 

tomava a medicação e era liberado no início da tarde, quando poderia ir para casa. 

Além disso, havia pequenas injeções que deveriam ser aplicadas no garoto para 

aumentar a imunidade, mas o procedimento poderia ser feito em casa e Andréia 

prontamente aprendeu a realizá-lo. Novamente, a resistência de Davi foi motivo de 

espanto para os médicos, que costumavam recomendar que adultos ficassem 

internados quando tomassem aquele tipo de medicação. 

Mesmo com a facilidade de poder fazer o tratamento em casa, voltar para a 

rotina de hospitais foi muito difícil para Davi. Desde o diagnóstico, ele sabia que teria 

que enfrentar novamente o retorno de várias coisas que não gostava. Felizmente, 

algo que o agradou desde o princípio foi o sistema que se instalou na casa dos 

Moretti Lazarin. Eles dormiam e se alimentavam juntos, além de tentarem intercalar 

uma vida normal e saudável à rotina do hospital.  

Apesar da tensão que estar doente representava, estar sempre próximo dos 

pais e da irmã fez Davi muito feliz. 

 



77 

 

 

Um ninja 

 

Com o início do novo tratamento, Andréia decidiu incluir também algumas 

terapias alternativas que poderiam ser úteis. Isso incluía inúmeras ações, desde 

uma nova alimentação a processo como microfisioterapia. Nesse ponto, qualquer 

coisa que pudesse trazer benefícios para Davi era bem-vinda. 

Após o fim do protocolo de quimioterapia, uma nova bateria de exames foi 

realizada para averiguar os resultados do tratamento. Nesses exames, a pior das 

respostas: além dos tumores que haviam sido identificados anteriormente não terem 

diminuído, outros haviam aparecido. 

O transtorno de passar pelo tratamento mais forte de quimioterapia não serviu 

absolutamente nada. Davi só ficou mais enfraquecido, com problemas no fígado e 

mais dores por todo o corpo. 

Na consulta para análise definitiva dos resultados do tratamento, a 

oncologista do Hospital Pequeno Príncipe não conseguiu repetir o que tinha dito à 

família antes do tratamento. Mas eles sabiam: não havia mais nada a ser feito. Era 

uma manhã de 27 de outubro. 

Na noite do mesmo dia, a família foi à consulta com o cirurgião. 

– O Davi só tem alguns meses de vida – disse ele a Fernando. 

Andréia e o marido não contaram a ninguém o que os médicos haviam dito. 

Decidiram, por ora, guardar as informações e dividir os sentimentos mais sombrios 

somente entre si. Davi também não soube o que os pais descobriram nas consultas. 

Antes de irem a Curitiba, Andréia havia marcado para o dia 28 de outubro 

uma consulta com um terapeuta natural, também em Curitiba. O que tinham a 

perder? Nada. Então, no dia seguinte, eles levaram Davi à consulta. 

O terapeuta em questão é um homem mexicano especialista em Quiropraxia 

Inka. A técnica, como o próprio nome sugere, tem origem no império Inca e consiste 

na restauração do equilíbrio biomecânico e espinhal, que interfere diretamente nos 

sistemas esquelético, neurológico e vascular. O tratamento é indolor, nada invasivo, 

não tem contraindicações e pode ser realizado em qualquer pessoa, desde recém-

nascidos até idosos. 
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O procedimento não faria o Monstro de Davi ir embora, mas poderia ser útil 

para que o garoto sentisse menos dor. No atual cenário, um mal menor para o 

garoto. 

Na consulta, Andréia contou de maneira geral o caso de Davi ao terapeuta. 

Atento e simpático, o terapeuta respondia os pais, mas Davi não entendia quase 

nada do que ele falava por causa do sotaque mexicano carregado de características 

e entonações próprias do espanhol. No entanto, isso não foi uma barreira para que o 

garoto não adorasse o novo médico. 

– Esse cara é ninja. – disse Davi enquanto o pai o carregava em direção ao 

carro, ao fim da consulta. – Ele já sabe tudo que eu tenho. Ele nem precisou fazer 

nenhum exame. 

As crianças costumam ter percepção apurada para identificar pessoas bem-

intencionadas e boas de coração. Os pais, ao perceberem a simpatia gratuita de 

Davi por terapeuta, e vice-versa, conversaram com ele: 

– Filho, não está dando muito certo com os outros médicos e os remédios não 

fizeram muito efeito. O que você acha de a gente fazer o tratamento com esse 

médico? – perguntou o pai. 

– Pode ser. – respondeu prontamente. 

Com a chegada do mexicano, Davi apresentou pequenas melhoras. As dores 

e incômodos já não eram tão frequentes, o que acalmou os corações da família 

Moretti Lazarin. Se fossem só as palavras dos outros médicos, Andréia, Fernando e 

o restante da família teriam vivido em contagem regressiva.  

Mas não. A energia trazida pelo terapeuta ninja serviu para amenizar o 

desconforto de Davi e tornar o clima mais brando para tudo que ainda estaria por vir. 

 

Convidado especial 

 

Mesmo que o tratamento com terapeuta mexicano tivesse surtido resultados 

positivos, os efeitos do Monstro começaram a dar sinais mais pronunciados, pelo 

fato de um dos pontos ser na coluna. Davi perdeu alguns movimentos e já não 

conseguia se levantar com facilidade, por exemplo. No fim de novembro, os 

episódios de dor intensa se tornaram quase ininterruptos. 
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Pela perda de mobilidade, o menino se tornou extremamente dependente dos 

pais, inclusive em tarefas básicas, como comer, tomar banho, ir ao banheiro e 

dormir. Prestes a completar 10 anos, ele voltou a ser o bebê de Andréia e Fernando. 

O aniversário chegou. 4 de dezembro de 2014. A comemoração foi realizada 

em uma chácara na região de Maringá, apenas com as pessoas que Davi quis 

convidar. Ele passou o tempo todo deitado, mas o importante foi ter entes queridos 

ali, celebrando mais um ano de vida do garoto. Foi o último dia em que as dores e 

todo o desconforto deram trégua a ele. 

No dia 15, a família voltou a Curitiba, pois tinham consulta marcada, e por lá 

ficaram. No dia 19, a família estava na casa da tia de Andréia quando Davi teve uma 

das piores crises de dor. Em contato com o terapeuta, ele recomendou que o garoto 

fosse internado: 

– Ele já está fazendo água no pulmão porque não está conseguindo respirar. 

Ele precisa de oxigênio. – disse aos pais.  

Davi foi internado no mesmo dia. Ali, a família decidiu começar a se despedir. 

No dia 24 de dezembro, Davi teve uma crise ainda mais séria. Então, ele 

mesmo já começou a pedir para que Jesus viesse buscá-lo. 

A equipe médica, pela própria experiência, fez os procedimentos da forma 

que causassem menos sofrimento possível. Eles permitiram que Andréia e Fernando 

ficassem com Davi na UTI durante todo o tempo. 

Uma das maiores dores em relação à morte de alguém é que as pessoas que 

ficam gostariam de poder se despedir, com todas as letras e juras. O adeus, da 

forma como se quer, dificilmente acontece, mas Andréia e Fernando tiveram esse 

privilégio. Eles rezaram, tocaram músicas e disseram para Davi tudo que achavam 

que ainda precisava ser dito. Mesmo assim, até o último minuto, Andréia tinha a 

esperança de que algum milagre pudesse acontecer e tudo aquilo não passasse de 

um susto. Ledo engano. 

Às duas da manhã do dia 25 de dezembro, madrugada de Natal, Jesus 

atendeu ao pedido de Davi. O filho de Deus veio e o levou para a festa de 

aniversário dele no céu. Davi foi o convidado especial. 

 

Muitos Davis. Tantos Davis. 
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Após a morte de Davi, ainda no hospital, a família começou a lidar com os 

procedimentos de liberação do corpo dele. Para eles, que tinham visto o garoto loiro 

e levado crescer, uma situação jamais imaginada. 

Os pais, em comum acordo, decidiram que o corpo de Davi seria cremado e 

que não haveria velório. 

A cerimônia de despedida foi feita no dia 25, às 5 horas da tarde. Estavam 

presentes apenas pessoas que conviveram de perto e muito intimamente com Davi, 

como familiares mais próximos, como avós, tios, os pais e a irmã e um amigo da 

família, que foi de Maringá para Curitiba. A despedida durou meia hora, mas foi o 

suficiente para marcar os presentes com um sentimento muito positivo de paz. 

No dia seguinte, os pais tinham que ir até o cemitério para buscar urna com 

as cinzas de Davi. No caminho, Andréia ficou pensando no “#TamuJuntoDavi”, um 

grupo com tantas pessoas que se importaram genuinamente com o bem-estar dele. 

Ela não queria perder aquele laço que havia se criado. Por isso, ela decidiu criar um 

instituto. Quando dividiu a ideia com Fernando, ele concordou imediatamente. 

Ela não sabia o que queria fazer nessa instituição, nem o que seria 

necessário para fazer essa ideia acontecer. Mas ali, naquele momento, o plano fazia 

todo o sentido.  

A ideia se concretizou mais rápido do que Andréia pôde imaginar. Quatro 

meses depois, no dia 10 de abril de 2015, o Instituto Davi Moretti Lazarin estava 

fundado. 

Andréia quis fugir de alguns padrões esperados quando se pensa em um 

instituto como esse. Ela escolheu não trabalhar com pessoas que estavam doentes, 

pois há várias instituições que já atuam nessa área de forma primorosa. Então, a 

vocação do Instituto Davi Moretti Lazarin é oferecer saúde de forma integral. Eles 

atendem as pessoas no aspecto físico, espiritual, afetivo, emocional e psicológico. 

Não foi possível, pelo menos até o momento, montar uma sede física para o 

instituto. Por causa disso, Andréia teve a ideia de trabalhar por meio de parcerias, e 

foi em uma dessas colaborações, com o Lar Bom Samaritano, que surgiu uma das 

atividades que se tornou a assinatura do instituto. 

– Você não quer fazer uma campanha para arrecadar cabelo? – perguntou a 

diretora do Lar. Andreia respondeu afirmativamente e buscou recursos para fazer a 

campanha acontecer. 
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A ação, chamada “Força na Peruca”, consiste na arrecadação de cabelo para 

a confecção de perucas, doadas para pacientes que estão em tratamento contra o 

câncer. Nesse processo, o Instituto se tornou o parceiro oficial do Hospital do 

Câncer de Maringá, além de encontrar uma cabelereira ficou responsável pela 

confecção das perucas. 

Andréia não poderia imaginar que a campanha dividiria águas na história do 

instituto. A ação trouxe uma série de experiências com pessoas que precisavam de 

ajuda, assim como a força de quem está realmente disposto ajudar. Com essa 

campanha, que acabou se tornando definitiva, ela sentiu que estava onde precisava 

estar. 

Alguns amigos fizeram questão de se disponibilizar para ajudar. Um deles foi 

o terapeuta ninja. 

– Você pode contar comigo – disse ele. – E saiba que, com esse instituto, 

você vai ajudar muitos Davis. 

Andréia escolheu ver todas as atividades do instituto dessa forma. Nem que 

por um momento, alguma pessoa que precisa de ajuda se torna um Davi. E ela faz 

questão de ajuda-lo com prazer. 

No instituto, inúmeras histórias. Mulheres em tratamento que queriam ir ao 

casamento ou à formatura de um filho e não queriam usar lenço. Pessoas que se 

emocionaram ao colocar a peruca pela primeira vez: 

– É igualzinho ao meu cabelo! – muitas dizem. 

Mas às vezes, esses Davis podem chegar de uma forma diferente do 

esperado. Quando a campanha começou, Andréia tinha a ideia de que as perucas 

seriam direcionadas apenas para pacientes com câncer. Mas no fim de 2017, um 

pedido inusitado mudou essa narrativa. Chegou a ela o caso de uma moça que 

precisava de uma peruca. Ela não estava com câncer, mas sim tinha sido vítima de 

violência doméstica. Entre as agressões, o ex-marido havia cortado todo o cabelo 

dela. De tão simples e humilde, a moça não conseguiu nem falar sobre o que havia 

passado. 

Andréia conversou com a responsável pelas perucas, que achou melhor 

produzirem uma extensão de cabelo. A moça foi ao salão, o mega hair foi colocado 

e ela foi embora. Nessa ordem. Sem nenhum sorriso ou palavra, tamanha a 

vergonha que ela sentia. 
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Quando chegou em casa, a pessoa que fez o contato em nome da moça 

enviou uma mensagem para Andreia, agradecendo-a. 

– Isso vai restaurar a confiança dela. Agora, ela vai conseguir sair à rua sem 

se sentir marcada. – disse. Para Andréia, que jamais imaginou que o instituto 

chegaria a um caso como esse, o sentimento era de dever cumprido. De plenitude. 

Outra história que marcou a mãe de Davi foi a de duas meninas com alopecia 

androgênica, uma doença que impede o crescimento de cabelos. A peruca realizaria 

um sonho, já que uma das meninas gostava de colocar panos cabeça para sentir 

como seria o movimento de um cabelo mexendo. 

O instituto novamente entrou em ação. Foram produzidas duas perucas, 

ajustadas com a maior proximidade possível do que seria o cabelo das meninas, que 

foram enviadas para elas. 

Parece algo irrisório, mas a reconstrução da identidade e da autoestima das 

pessoas é algo capaz de transformar. E a ideia, por meio de campanhas como essa, 

é que outros Davis continuem sendo ajudados. 

Muitos Davis. Tantos Davis. 

 

Riso que tranquiliza 

 

Uma das máximas que Andréia colocou para si foi a de não entrar em contato 

novamente com a atmosfera tensa e dolorosa que o câncer traz. O objetivo era fazer 

o contrário: garantir alegria, saúde e vida. Mas, com o passar do tempo, ela 

percebeu que as dores, necessidades e carências estão em todos os lugares, das 

formas mais variadas possível. As pessoas não sofrem apenas por doenças ou falta 

de dinheiro, mas por muitas outras razões também. 

O fato de ter vivido uma dor avassaladora criou em Andréia uma sensação de 

reconhecimento e respeito pela dor do outro, qualquer que seja o motivo. Mesmo 

quando pessoas dizem frases como “a minha dor não chega nem perto do que você 

viveu”, ela faz questão de ressaltar que isso não faz diferença. Afinal, dor é dor. 

As ações do instituto são sempre compostas por várias atividades e um 

grande número de pessoas. Agitação, barulho e correria que contrastam com o que 

foi a rotina de Andréia e Fernando por anos, quando estavam acompanhando Davi 

nos hospitais – que não são silenciosos, mas contêm sons que são quase mórbidos. 
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Essa marca das atividades é intencional. Desde que o Monstro apareceu na 

vida de Davi, Andréia passou a ter muita dificuldade para encarar o silêncio, e 

depois que ele morreu essa ausência de ruído trouxe à tona todos os infernos 

pessoais que só pais e mães que perdem filhos chegam a conhecer. 

O barulho de crianças brincando, se divertindo e gargalhando alto traz 

tranquilidade para Andréia. Afinal, o som de risos e gritos alegres de crianças têm o 

poder celestial de tranquilizar o coração de qualquer mãe. 

O instituto se tornou um processo de cura e superação não só para Andréia, 

que hoje já se dedica exclusivamente à instituição, mas também para Fernando. Ele, 

que se engajou instintivamente na ideia da mulher, é o vice-presidente e acompanha 

todas as ações de perto. Ana Clara, já aos 11 anos, se vê como a futura presidente 

do instituto, formando a própria equipe e dando continuidade às ações da mãe. 

O Instituto Davi Moretti Lazarin é o remédio que a família encontrou para se 

curar. É a forma que descobriram ser eficaz para lembrá-los o tempo todo de que, 

não importa de que forma, ainda são uma família de Davi está com eles. 

 

Terapias integrativas 

 

Andréia se especializou em uma série de terapias consideradas alternativas, 

que recentemente foram integradas no rol das terapias integrativas do SUS. Isso 

significa que esses procedimentos, reconhecidos pela Organização Mundial da 

Saúde, são compostos por recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos 

tradicionais, para prevenir e tratar doenças. 

A primeira dessas terapias foi o reiki, realizada por meio da imposição de 

mãos que canalizam energia e tem o objetivo de curar dores e mal-estar. Andréia se 

especializou na terapia com ímãs, ambas com o terapeuta mexicano – o ninja de 

Davi. Essa terapia com ímãs serve para equilibrar o magnetismo das células e 

combater a acidez no organismo, que propicia o desenvolvimento de bactérias, 

fungos e outros micro-organismos que causam doenças – uma dessas enfermidades 

é o próprio câncer. 

O último mês da vida de Davi foi marcado pela dor constante e a família não 

tinha condições de ficar em Curitiba o tempo todo. Por isso, o terapeuta teve a ideia 

de iniciar Andréia no reiki para que ela mesma pudesse aplicar a terapia no filho. 
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Quando Davi morreu, o terapeuta passou a convidar Andréia com frequência 

para participar de treinamentos de outras terapias. Ele dizia que essa seria uma boa 

maneira de continuar ajudando outras pessoas. E ela, que percebia em Davi os 

benefícios desses procedimentos, aceitou. Andréia viu no filho o testemunho mais 

próximo de que as terapias realmente oferecem benefícios. 

O ninja de Davi ,que demonstrou interesse em apoiar o instituto desde o 

princípio, tornou-se uma parte presente das ações realizadas. Logo após a 

fundação, ele se fez presente trazendo alguma das terapias que o fez tão 

reconhecido pela família Moretti Lazarin. Ele ofereceu procedimentos como reiki, 

terapia com ímãs e quiropraxia de forma gratuita, sempre como parte de uma das 

ações do instituto. O próximo passo, que deve ocorrer ainda em 2018, é convidá-lo 

para um evento somente com as terapias. 

A gratidão de Andréia por ele é notável. Ela o considera um grande amigo, 

como se o conhecesse a vida toda. Além de todo o cuidado com Davi, a amizade 

com ele trouxe uma outra linha filantrópica que também não foi planejada. 

Essas terapias, especialmente o reiki, trouxeram surpresas inusitadas. 

Quando buscou o apoio do Hospital do Câncer de Maringá para uma parceria na 

campanha de arrecadação de cabelo, ela se encontrou com a diretora do hospital 

que também é reikiana.  

Aí, o convite inusitado: na conversa, a diretora convidou Andréia para aplicar 

reiki voluntariamente nos pacientes da ala de quimioterapia. Mesmo não gostando 

totalmente da ideia de entrar novamente em um ambiente marcado pela dor, ela 

aceitou.  

Hoje, Andréia e outros voluntários compõem uma equipe que vai todos os 

dias ao Hospital do Câncer para aplicar reiki nos pacientes. 

 

Dia de Ação 

 

Era uma tarde de sábado, mas aquele não era um dia comum. Era o “Dia de 

Ação”, uma ocasião escolhida para realizar a campanha promovida pelo Instituto 

Davi Moretti Lazarin com o objetivo de unir profissionais e estudantes para promover 

saúde.  

Naquela tarde de julho deste ano, o local escolhido para a ação foi o bairro 

José Richa, um dos mais carentes da cidade de Sarandi (PR), município vizinho a 
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Maringá, para levar doações arrecadadas de roupas, calçados, cobertores, 

assessórios, agasalhos, enxovais para bebês e inúmeros outros itens que os 

organizadores mal conseguiram contar. A ocasião também teve a participação de 

estudantes de Educação Física. 

Ainda por causa do mês de julho, o tema do Dia de Ação foi “festa julina”, com 

direito a curau, bolo de fubá, pipoca e várias comidas típicas dessas festividades. No 

total, a pretensão do instituto era atender aproximadamente 100 pessoas, na maioria 

crianças. 

A ação começou por volta das 13h do sábado. De acordo com o cronograma 

estabelecido por Andréia, a presidente do instituto, o evento começaria no início da 

tarde e o lanche seria serviço por volta das 15h30, como geralmente ocorre nesse 

tipo de ação. 

No entanto, logo no início do evento, uma das mulheres que fazem parte do 

instituto foi até Andréia e contou que uma criança havia dito a ela que estava com 

muita fome. Quando questionada se havia almoçado, a criança dissera que não, já 

que só almoçava quando ia para a escola. 

Enquanto isso, Andréia percebeu que um garoto se aproximara da mesa onde 

estavam os pratos típicos e ficou passeando as mãos em torno de um deles. Ela 

disse que ele podia comer, e o garoto, de tão animado, pegou o prato e já ia saindo 

para longe. Andréia riu, e então explicou a ele que poderia deixar o prato na mesa e 

voltar para pegar mais se quisesse. 

O garoto tirou uma sacola plástica de mercado do bolso e pediu se poderia 

levar um lanchinho para casa. Ele contou que lá havia pessoas que não tinham o 

que comer. 

Para garantir que todas as crianças conseguissem pegar a quantidades 

parecidas de itens em bom estado, o instituto organizou uma fila para a entrada no 

local do evento. Cada pessoa que entrasse poderia escolher dez itens, e depois 

disso todos poderiam pegar o que quisessem. A primeira garota da fila estava com 

os olhos quase vidrados em um edredom cor-de-rosa, com tema infantil, e foi 

exatamente o primeiro item que ela pegou. No entanto, os outros nove foram todos 

escolhidos pensando nos irmãos, que haviam ficado em casa. 

Essa iniciativa de levar objetos e comida para casa foi observado entre várias 

crianças, que queriam dividir a boa experiência com irmãos e outros membros da 

família que não puderam comparecer. 
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Algo que incomodou Andréia durante a triagem dos objetos foi que alguns não 

estavam no melhor estado para doação. Roupas surradas, calçados furados e 

jaquetas com o forro puído eram alguns exemplos. Ela e os outros organizadores 

colocaram esses itens dentro de pneus, que estavam empilhados no canto do salão. 

No fim do evento, todos os objetos haviam sido levados pelas crianças. 

Inclusive os que Andréia tinha considerado não serem bons ou úteis o suficiente. 

Durante aquela tarde, crianças passearam pelo salão escolhendo itens 

diversos, brincando e comendo como se aquela fosse a última oportunidade que 

teriam. Simultaneamente, os membros do instituto se entreolhavam, como se 

pudessem dizer por meio dos olhos o quanto sentiam que aquela ação havia feito a 

diferença. 

A emoção maior foi de Andréia. Apesar de sonhar em ajudar as pessoas, ela 

não poderia imaginar que chegaria a situações como essa quando fundara o instituto 

anos antes para homenagear o filho mais velho. É claro que ali, naquele ambiente 

cheio de crianças, ela pensou em como seria ter o filho junto dela, para vê-lo crescer 

e realizar sonhos. 

No entanto, a adversidade também pode levar a caminhos que valem a pena 

ser trilhados e que, apesar de não planejados, também são lindos e cheios de luz.  

A dor tem o poder de transformar. E felizes são aqueles que têm coragem 

para se permitir. 

 

A MISSÃO AZUL É MUITO COLORIDA, NO FIM DAS CONTAS 

Sonho adolescente tardio 

 

Tem algumas coisas que o destino parece querer, como se tivesse vontade 

própria. Sabe quando o universo vai, pouco a pouco, construindo algo para que duas 

pessoas se encontrem e, de alguma forma, se conectem? O envolvimento entre 

Gilberto Braz Palma e Michele Margarida Capdeboscq é uma dessas histórias. 

A começar pela forma como eles se conheceram: no colégio. Uma dessas 

histórias que poderia facilmente ser tema de um filme adolescente. Mas não, até 

porque eles terminaram o ensino médio, em 1997, sem nunca terem ao menos 

demonstrado interesse um pelo outro. O relacionamento entre Giba (como é 

chamado em referência à dupla sertaneja “Léo e Giba”, da qual ele fez parte) e 
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Michele foi acontecer mesmo, finalmente, em 2006, mais precisamente no dia 2 de 

setembro. 

Eles se lembram de todas as datas, quase com pontualidade britânica. 

A vida deles correu por caminhos parecidos. Os dois se formaram em 

Administração – eles quase estudaram na mesma faculdade ao mesmo tempo, não 

fosse por mudanças simultâneas de instituições – e continuaram morando em 

Maringá, onde passaram a vida toda. 

Quando finalmente se reencontraram e decidiram dar uma chance ao que já 

estava mais do que explícito pelo famigerado destino, nenhum contraponto. Afinal, 

eles já se conheciam o suficiente para que dúvidas iniciais não ocorressem. Era 

como se eles tivessem começado a namorar direito no vigésimo encontro, e não no 

primeiro. 

Ficaram noivos em 7 de julho de 2009, e no dia 5 de fevereiro de 2010 se 

casaram, fazendo questão de tudo que se espera de um casamento típico de um 

maringaense. Inclusive com cerimônia na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora 

da Glória. 

O sonho adolescente, que não foi ansiado ou planejado por ninguém, se 

concretizou. Treze anos depois. 

 

Primeiro sinal azul 

 

Assim que decidiram ter filhos, Michele engravidou. Uma gravidez 

relativamente tranquila, exceto por uma anormalidade apontada pelo teste de 

translucência nucal, uma medida que é retirada durante a ultrassonografia realizada 

no primeiro trimestre da gestação. Se a medida é mais alta do que o normal, isso 

significa que o bebê corre risco de nascer com alguma síndrome, como Down ou 

outra anomalia cromossômica. 

Ao detectar a anormalidade, a ginecologista recomendou que fosse realizado 

uma amniocentese. O exame consiste na análise do líquido presente no útero da 

mãe e é considerado um procedimento específico e muito invasivo. Em alguns 

casos, pode até ocasionar um aborto. 

Mas o exame foi realizado mesmo assim. No resultado, nenhum problema foi 

detectado, o que significava que a gestação ocorreria normalmente. 
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No início do outono de 2011 nasceu o primeiro filho do casal. Álvaro Braz 

Palma chegou, após 39 semanas, na noite de 21 de março, com 47 centímetros, 

cabelos pretos e pele muito branca. Giba acompanhou o parto, uma cesariana feita 

por indicação médica que correu dentro do esperado. 

É comum que, logo após o nascimento, os enfermeiros entreguem o filho nos 

braços do pai, para que depois o levem para a mãe. Mas quando Álvaro nasceu, a 

médica pediu para que Giba a acompanhasse até o local onde levam o bebê para 

limpá-lo. Lá, o pai reparou em uma pequena bolinha azul na região interna da canela 

direita. Ao ser questionada sobre aquilo, a médica explicou superficialmente. Disse 

que a pequena bolinha poderia sumir com o passar do tempo. Ela, porém, não deu 

nenhuma certeza. 

Naquele dia, no ato de receber o filho nos braços, Michele não chegou a ver a 

bolinha azul. Giba e a médica disseram a ela que estava tudo bem. Mas não estava, 

exatamente. A bolinha azul na perna de Álvaro era um hemangioma venoso, 

caracterizado pelo acúmulo anormal de vasos sanguíneos que tornam a região 

extremamente sensível. Uma perfuração ocasionaria uma hemorragia que não 

poderia ser contida. 

Com poucas semanas, Álvaro já estava sendo levado em consultas para que 

o problema pudesse ser resolvido. Uma das médicas que o atendeu foi 

dermatologista considerada uma das melhores profissionais da área em Maringá. 

Lá, ela receitou um medicamento indicado hipertensão arterial, o que causou 

estranheza em Giba e Michele. Afinal, não é muito comum ver crianças de três 

meses sendo medicadas dessa forma.  

Em busca de uma segunda opinião, eles levaram Álvaro a um profissional em 

São Paulo, que reforçou a orientação de Sineida e fez questão e dizer o quão 

correta ela estava. 

Funcionou. Antes que Álvaro completasse um ano, a bolinha azul havia 

desaparecido completamente. 

 

A saga em escolas, médicos e terapias 

 

O crescimento do menino seguia normalmente, com o desenvolvimento motor 

ocorrendo nos prazos interpretados como naturais. Porém, algumas situações 

começaram a deixar os pais apreensivos. Um desses casos foi a audição seletiva. 
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Álvaro só ouvia e reagia a alguns sons – geralmente, algo do interesse dele. Às 

vezes, os pais falavam com ele e não obtinham resposta, mas bastava ligar a TV e 

sintonizar um canal de desenho animado para que ele olhasse instintivamente. 

Quando Álvaro completou dois anos, os pais decidiram colocá-lo em uma 

escola, na esperança de que isso estimulasse o interesse e a interação dele com 

outras crianças. Giba e Michele acreditavam que o contato com as crianças e a 

metodologia pedagógica poderiam ajudar no desenvolvimento do garoto. 

Mas em quatro meses frequentando a escola, os pais não perceberam 

nenhuma diferença no desenvolvimento de Álvaro. Quando perguntavam aos 

profissionais da instituição como o garoto estava, a resposta que obtinham era 

“bem”, sem detalhes ou qualquer feedback que fosse mais elaborado ou conclusivo. 

Os pais pediram um relatório completo de desenvolvimento do filho e aí a 

surpresa não tão surpreendente assim: ele não apresentava sinais de melhora na 

linguagem, nem no contato social. A coordenadora da escola e a professora de 

Álvaro relataram que Álvaro não participava das brincadeiras, não interagia com os 

colegas e que, em geral, ficava sentado em algum canto da sala. 

Na conversa, os pais tiveram a impressão de que a escola queria mesmo era 

se livrar do “trabalho” de incluir Álvaro. Então, ele foi transferido para uma segunda 

escola, a mesma em que Giba e Michele se conheceram. Pela boa experiência que 

tiveram, a expectativa dos pais era que a nova escola fosse um ambiente tão bom 

para Álvaro quanto fora para eles. 

Com a expectativa frustrada, eles perceberam um problema estrutural das 

escolas maringaenses para receber, educar e incluir crianças que fossem de alguma 

forma diferentes. 

Simultaneamente à saga escolar, Álvaro era levado a consultas médicas e 

iniciado em tratamentos. A saga de médicos e terapias se estendeu para Curitiba e 

São Paulo, e os médicos responsáveis seguiam desalinhados entre si, mas 

apresentavam uma constante: nenhum queria fechar um diagnóstico quanto à 

condição do garoto.  

No Hospital Albert Einstein, um médico alemão escreveu no laudo final dos 

exames uma nuance do problema a ser enfrentado: 

– “Suspeita de autismo”.  

Essa foi a primeira vez que a palavra autismo apareceu no cotidiano da 

família. Mas não seria a última. 
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“Vai dar tudo certo” 

 

Uma nova fase da saga de Álvaro começou quando os pais resolveram levá-

lo para uma consulta nos Estados Unidos. A indicação de uma conhecida era um 

neurologista americano que atendia na cidade de Vero Beach, na Flórida. Ele foi o 

primeiro profissional a não apenas fazer análise clínica em Álvaro, e sim a solicitar 

um exame.  

O procedimento em questão era o “Deep”, uma espécie de 

eletroencefalograma que serviria para analisar a atividade elétrica no cérebro de 

Álvaro por meio do registro de ondas cerebrais. Essas ondas são testadas de acordo 

com uma série de estímulos, como música e efeitos luminosos. 

No entanto, ele disse à família que Álvaro não era autista, mas que 

apresentava uma desordem da fala. O médico receitou medicamentos e durante três 

anos a família se deslocou para os Estados Unidos em intervalos de seis meses 

para realizar o tratamento.  

No entanto, nenhuma diferença foi observada. Isso continuou deixando os 

pais aflitos, que viam as esperanças de garantir tratamento e desenvolvimento a 

Àlvaro se esvaindo. 

Em março de 2016, mais uma reviravolta. O médico americano escreve no 

laudo o mesmo que o médico alemão do Hospital Albert Einstein havia dito três anos 

antes:  

– “Suspeita de autismo”. 

Fernando indicou à família um exame de compatibilidade genética, tanto para 

confirmar o diagnóstico de Álvaro quanto para dar ao casal a noção de se isso 

poderia se estender a outros filhos que tivessem – eles estavam pensando em 

engravidar novamente. 

Lá nos Estados Unidos, Giba e Michele viram uma postagem no Facebook de 

Marcos Mion, humorista e apresentador brasileiro que também tem um filho autista, 

chamado Romeo, do qual sempre foram fãs. Na postagem, Mion fazia 

agradecimentos a um neuropediatra brasileiro, referência mundial quando o assunto 

é autismo. Esse médico também é diretor do hospital Dan Marino, que fica em 

Weston, na Flórida. 
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Michele sugeriu que marcassem uma consulta, aproveitando que ainda 

estavam nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, Giba se opôs, temendo 

iniciar outra saga que poderia não resultar em nada. Por fim, a mulher o convenceu 

e eles conseguiram que o médico atendesse Álvaro. 

A consulta ocorreu no dia 21 de março, quando Álvaro completou cinco anos. 

Em quarenta minutos, o médico realizou uma série de testes e revelou, enfática e 

taxativamente, que Álvaro era autista. 

O Transtorno do Espectro Autista é uma síndrome que atinge uma a cada 58 

crianças somente nos Estados Unidos. Assim como Álvaro, as crianças autistas 

apresentam dificuldades de comunicação e interação social. Crises, 

comprometimento sensorial e em obstáculos ao desenvolver habilidades como 

iniciar conversas e fazer amigos podem ser comuns. Para o autista, é mais fácil ler e 

assimilar um texto do que verbalizar uma frase corretamente. 

Os pais falaram ao médico sobre o exame sugerido. 

– O laboratório que faz esse exame é meu e o exame custa R$ 60 mil – disse 

ele, que é um dos sócios do local que realiza o procedimento em São Paulo. – Isso 

paga muita terapia. Se o gene for descoberto, não existe nada que possa ser feito 

para alterar a situação do seu filho. Vocês só vão gastar R$ 60 mil. 

A fala do médico ganhou Giba e Michele, que sentiram nele honestidade e 

vontade genuína de fazer o bem. Eles conversaram sobre a frequência e os tipos de 

terapias que Álvaro era submetido, e o médico foi direto ao dizer que ele precisaria 

de mais do que isso, além de necessitar também do atendimento de uma equipe 

médica que estivesse alinhada no mesmo sentido. 

Na saída, o médico conheceu Heloíse, a irmã mais nova de Álvaro que 

nascera no dia 14 de abril de 2015, com cabelos louros iguais os da mãe e sem 

nenhum contratempo. Brincou com ela por alguns minutos, e então se dirigiu ao pai: 

– Pode ficar tranquilo, viu? Ela não é autista. 

Naquele dia, a família voltou para o hotel em silêncio. Michele, por mais 

abalada que estivesse, já sentia desde os primeiros meses de vida de Álvaro que 

havia algo errado, mas Giba estava arrasado. Ele olhava para Álvaro, o garotinho de 

olhos e cabelos negros como a noite, e pensava em todos os transtornos e 

obstáculos que o aguardavam. 
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O contato físico e visual é um desafio declarado para os autistas. Mesmo 

assim, como se pudesse sentir a angústia pairando no ar, o garoto segurou o rosto 

do pai entre as mãos e olhou no fundo dos olhos dele: 

– Calma, papai. Vai dar tudo certo. 

O pai se dividiu em duas opções. Ou ele poderia se agarrar naquele luto e 

simplesmente sofrer, ou deveria assimilar a realidade do filho para poder ajudá-lo. 

Inspirado em um texto escrito por Marcos Mion que viralizou na internet, Giba 

entendeu que deveria ser grato por ter a oportunidade de ser o anjo azul de Álvaro. 

No dia seguinte, ele acordou, rezou e fez um post no Facebook, revelando o 

diagnóstico do filho aos moldes da postagem de um amigo, o qual havia recebido 

poucos meses antes a notícia de que o filho recém-nascido era portador de 

Síndrome de Down. No texto, Giba prometeu amar, cuidar e respeitar Álvaro, que 

nunca estaria sozinho. Para encerrar, usou a hashtag “#autismonãoédoença”, 

parafraseando a hashtah “sindromededownnãoédoença”, do amigo Henrique. 

O peso e sofrimento evaporaram. Tudo se converteu na missão de ser o anjo 

azul. 

 

Busca incansável 

 

Ao retornarem para Maringá, a realidade de atraso do município era visível e 

embaraçosa, não só comparada aos Estados Unidos, mas também em relação aos 

níveis básicos do que significa tratar pessoas autistas.  

Aqui no Brasil, a família já havia iniciado alguns procedimentos, como terapias 

ocupacionais, equoterapia e consultas frequentes com fonoaudiólogos, mas nada 

abordando o autismo. Então, a família começou a buscar alternativas para o 

tratamento de Álvaro. 

Seguindo um conselho do médcico, o casal considerou a ideia de morar na 

Flórida, que é o local mais avançado do mundo no assunto. Giba e Michele, mesmo 

não falando inglês fluentemente, chegaram a viajar novamente para lá, em busca de 

moradia e escolas para as crianças, além de organizar o tratamento de Álvaro. Mas 

a ideia foi logo descartada, pois Giba teria que voltar várias vezes ao Brasil para 

cuidar das empresas da família, enquanto Michele teria que ficar sozinha por lá, com 

os dois filhos pequenos. 
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Conversaram com neuropediatra novamente, que recomendou que a família 

se mudasse, então, para o Rio de Janeiro, o local que atenderia às necessidades 

deles no Brasil. Lá está o “Instituto Priority”, que desenvolve um trabalho promissor 

na área.  

A ideia parecia mais tangível, e assim fizeram: mudaram-se para o Rio de 

Janeiro em junho de 2016. Mas morar na cidade significava enfrentar obstáculos – 

alguns óbvios, como a violência. Por mais que tivessem alugado um apartamento 

confortável e seguro na Barra da Tijuca, um dos bairros nobres da capital carioca, o 

trajeto até o aeroporto incluía uma passagem pela Favela do Alemão, uma das 

zonas mais perigosas da cidade. 

No entanto, a maior dificuldade da família foi em relação à inclusão de Álvaro. 

Eles se depararam pela primeira vez com a discriminação e com o preconceito. As 

escolas simplesmente não aceitavam Álvaro, mesmo as instituições com 

mensalidades exorbitantes. Os braços abertos das escolas, antes eufóricas com a 

família (ou com o dinheiro dela), fechavam-se e a vaga de Álvaro simplesmente 

desaparecia. 

Foram quatro meses tentando. Giba indo e voltando de Maringá para 

continuar administrando as empresas, enquanto Michele ficava no Rio 

acompanhada pela mãe, Marinês, que sempre esteve presente, e as crianças. Após 

a tentativa, perceberam que essa realidade não só era insustentável, como não 

estava fazendo a menor diferença no tratamento de Álvaro. 

Um dia, Giba recebe a ligação de Cida Borghetti, que acabara de descobrir 

que ele estava morando com a família no Rio de Janeiro. Na conversa, ela disse que 

deveriam ir para Curitiba, onde o tratamento para autistas estava funcionando muito 

bem.  

Cida indicou o contato de duas pessoas. Uma delas era Sabrina Muggiati, 

criadora do projeto “Instituto do X Frágil” em prol dessa síndrome, uma condição 

muito parecida com o autismo – o filho dela, Jorge, é portador. A outra era Flavia 

Francischini, que também tem um filho autista. Essas duas famílias foram muito 

importantes para convencer Giba e Michele de que Curitiba era onde Álvaro deveria 

estar. 

Giba passou dez dias na cidade, conhecendo as escolas e os tratamentos 

que Flavia e Sabrina relataram. O Colégio Tistu foi criado por uma mãe que também 

tem uma filha com necessidades especiais. A instituição foi desenvolvida 
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especialmente para a menina, hoje uma mulher de 36 anos, e atualmente recebe 

crianças desde o berçário até os 12 anos. Além disso, a escola é uma referência no 

quesito inclusão, já que possui aproximadamente 75 alunos com síndromes 

diversas. 

Ao conhecer toda a estrutura que seria fundamental para o desenvolvimento 

do filho, Giba voltou para Maringá convencido de que era disso que precisavam. 

Então, cederam. A família se mudou para Curitiba. 

Por dois anos, eles puderam sentir a vida se reorganizando novamente. 

Álvaro começou a frequentar o Instituto Tistu, além de ter consultas com médicos e 

terapeutas especializados em autismo, todos trabalhando em conjunto e com o 

mesmo direcionamento. As sessões de terapia duravam quatro horas por dia, algo 

bem diferente das consultas de quarenta minutos em duas vezes na semana que 

ocorriam outrora. Giba conseguia fazer a ponte entre Curitiba e Maringá com mais 

facilidade – de segunda à quinta ia para Maringá, e de sexta a domingo ficava com a 

família em Curitiba. 

Apesar disso, Maringá continuou sendo uma parte presente, e os pais 

costumavam levar Álvaro e Heloíse com frequência para visitarem os avós. Além 

disso, Giba e Michele estavam construindo uma casa na cidade, e também tinham o 

hábito de levar os filhos para conhecerem o futuro lar. 

O problema é que, com as visitas rotineiras, Álvaro deixou de assimilar 

Curitiba como a casa dele. Para o garoto, a referência de lar era a casa que estava 

sendo construída em Maringá. Deitado na cama, no quarto feito especialmente para 

ele na capital curitibana, a frase “Eu quero ir para casa Maringá” começou a 

aparecer com frequência. 

Era hora de voltar. 

 

IMA 

 

Apesar de Maringá ser a casa de Álvaro e estar no coração de Giba e 

Michele, era notável que estava a anos-luz de distância de Curitiba no assunto 

autismo. Por lá, fonoaudiólogos, terapeutas, professores e todos os profissionais que 

atendiam Álvaro eram especializados ou pelo menos direcionados para trabalharem 

com a síndrome. Em Maringá, essa ainda é uma realidade distante. 
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Um dos recursos utilizados com êxito no tratamento de Álvaro é a linha ABA 

(Applied Behavior Analysis, ou Análise do Comportamento Aplicada em português), 

um procedimento pouco difundido na cidade. Os profissionais que tentaram trabalhar 

com esse conceito não obtiveram êxito – talvez por falta de conhecimento sobre a 

metodologia –, o que fez as famílias de crianças autistas ficarem receosas sobre a 

técnica. No entanto, muitas partes da abordagem que são aplicadas por aqui hoje já 

caíram em desuso nos Estados Unidos há muitos anos. 

Aí, a inevitável pergunta: Como voltar para Maringá?  

O déficit é real, extensivo e incapaz de passar despercebido, principalmente 

aos olhos de quem precisa. A carência da cidade em relação ao tratamento de 

autismo não atinge só a Álvaro, já que na região metropolitana de Maringá há mais 

de duas mil crianças autistas. E foi dessa carência que nasceu a ideia de Giba e 

Michele de criar o Instituto Maringaense de Autismo, o IMA, com o lançamento oficial 

do selo no dia 21 de setembro de 2018. Apesar de ter uma parte particular, a 

fundação é sem fins lucrativos. 

Nas andanças em busca pelas melhores soluções, eles conheceram uma 

série de procedimentos e técnicas que, juntos, compõem uma nova realidade para a 

vida de quem tem a síndrome. Por que não fazer a ideia acontecer? 

O plano é que o atendimento comece com Álvaro, como uma espécie de 

piloto, e depois se estenda gradualmente para outras crianças. Mas Giba e Michele 

entenderam que, antes de tudo, o primeiro passo é investir na capacitação de 

profissionais na linha comportamental, colocando uns ao encontro dos outros e 

unificando abordagens. Para isso, é preciso oferecer cursos especializados no que 

há de mais atual no tratamento de autismo e fazer investimentos em educação. Eles 

querem trazer para o instituto as melhores técnicas que viram em todos os lugares 

por onde passaram. 

Outra parte importante do projeto é a parceria com o meio acadêmico. Como 

Maringá é uma referência em educação de ensino superior, com várias instituições 

que oferecem cursos na área da saúde, a ideia é estabelecer contato com essas 

faculdades para direcionar os alunos para o IMA, tanto durante os estágios 

obrigatórios da graduação quanto depois de formados.  

Uma parte muito importante no tratamento do autismo é a inclusão da família. 

Então, Giba e Michele também vão incluir a “Capacitação de Pais” no instituto. O 

programa é da Organização Mundial da Saúde e funciona da seguinte forma: a OMS 
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envia para o Brasil o formato de capacitação e aqui, por meio de servidores públicos, 

o treinamento é repassado em forma de pirâmide para as famílias, principalmente às 

tantas que não podem pagar pelo tratamento de autismo – que hoje custa em torno 

de R$ 10 mil por mês. A capacitação piloto está sendo realizada em Curitiba pela 

fundação de autismo “Ico Project”. 

Com a capacitação, as famílias conseguem realizar procedimentos físicos e 

terapêuticos em casa para ajudar no desenvolvimento do filho e evitar complicações, 

como seletividade alimentar e crises. Isso faz uma diferença espantosa não só na 

vida da criança autista, mas também na rotina das pessoas que convivem com ela. 

Com a experiência que têm com o assunto, os pais de Álvaro sabem bem o quanto 

isso é importante. 

Eles sabem inclusive que, para fazer acontecer, é preciso ir longe e se 

desdobrar. Giba e Michele também foram para Jupiter, na Flórida, conhecer o “ELS”, 

instituição que é uma das maiores referências no tratamento de autismo do mundo. 

Eles visitaram ainda o “Grupo Método”, em São Paulo, que é dirigido pela psicóloga 

especialista em autismo Meca Andrade. O Grupo Método também será um dos 

parceiros do Instituto Maringaense de Autismo, em termos de capacitação. 

Como o IMA não tem fins lucrativos, a ideia é promover campanhas e eventos 

para, além de conscientizar a população sobre a síndrome, arrecadar fundos, que 

serão revertidos para a capacitação de profissionais e gastos com atendimento. 

Além disso, a Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Saúde e Educação 

do município, também manifestou pleno interesse pelo projeto. Outra ajuda 

importante foi a de Marta e Cleriovaldo Caleffi, que cederam a Giba e Michelle o 

terreno onde está sendo construída a sede do IMA. Em prol de realmente ajudar, o 

espaço foi vendido por um valor simbólico. 

O Instituto é um projeto que mobilizou também a família de Giba e Michele. 

Eles reconhecem em Divanir, Maria Eliana e Patrícia, pais e irmã de Giba, e João e 

Marines, pais de Michele, as fontes da força necessária para fazer a ideia acontecer. 

Aos poucos, o IMA vai obtendo a atenção necessária e a ideia de Giba e 

Michele, que para muitos pode parecer utópica, ganha ares de realidade. 

 

Mini Cidade 
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Álvaro frequenta sessões com fonoaudiólogos, psicopedagogos e terapeutas 

ocupacionais desde sempre. A rotina do garoto foi marcada por cronogramas e 

horários agendados, que eram tantos ao ponto de causar espanto em familiares. 

Alguns chegaram a dizer, antes do diagnóstico, que Álvaro estava fazendo “coisas 

demais”. 

Um dos pontos-chave do IMA surgiu a partir da experiência com essas 

terapias, especificamente em relação aos espaços em que Álvaro geralmente era 

atendido. As salas, de maneira geral, tinham poucos metros quadrados, preenchidos 

por uma mesa padrão de escritório e estantes de livros acadêmicos decorando as 

paredes de cores neutras. 

O instituto chega na contramão desse formato, aliado à ideia de 

multidisciplinariedade. Ou seja, haverá salas adaptadas de música, artes e espaço 

para a prática extensiva de esportes, que Giba e Michele acreditam ser outro fator 

transformador. Eles querem que o IMA seja um lugar adequado e convidativo para 

que crianças autistas possam jogar bola, pintar, brincar de massinha, pular corda, 

lutar capoeira e tocar instrumentos.  

Todas as cores, sons e movimentos possíveis. 

Eles entendem a importância de que os autistas tenham acesso a essa 

diversidade de estímulos. O grande problema dos métodos tradicionais utilizados no 

desenvolvimento de autistas é a limitação que apresentam. De nada adianta fazer 

horas de terapia em um ambiente fechado, quase claustrofóbico, e então ir ao 

shopping, um restaurante ou parque de diversões. Esses contextos comuns para 

pessoas neurotípicas são distintos de consultórios médicos ao ponto de causarem 

aversão extrema a um autista.  

Mas esse é um caminho que precisa ser trilhado aos poucos. É evidente que 

inserir uma criança autista num contexto complexo e cheio de detalhes não é tão 

simples assim, então a ideia é estimular nelas as habilidades sociais. É fazê-las 

evoluir, durante o tratamento, da sala regular para cada um desses ambientes à 

medida que estiverem preparadas para se situarem.  

Esses ambientes incluem mais do que as salas de aprendizagem. A ideia de 

Giba e Michele é construir o que eles chamam de “Mini Cidade”, composta por 

espaços que simulam a realidade. Eles querem que o instituto tenha um pequeno 

mercado, onde as crianças possam aprender a fazer lista de compras e lidar com 

quantias de dinheiro, além de consultório odontológico e salão de beleza que 
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simulem esses procedimentos, já que é comum que autistas tenham problemas com 

situações assim por causa do barulho e do contato físico. Álvaro, por exemplo, 

chorava até pouco tempo atrás todas as vezes que ia cortar o cabelo. 

Assim, as terapias, que ficarão sob a responsabilidade de Cátia Martini, do 

Cemadi (ficarão à cargo da responsável pelo Centro Maringaense de 

Desenvolvimento do Indivíduo), funcionarão de forma camuflada e natural. Será 

possível, então, criar conexão e similaridade com todos os estímulos possíveis para 

que o mundo exterior deixe de ser uma realidade tão distante assim. 

 

Missão azul 

 

A família Braz Palma é visivelmente influente. Giba e Michele são um casal 

jovem e bem-sucedido, responsável por uma série de empreendimentos em Maringá 

que garantem à família, principalmente aos filhos, conforto e tranquilidade.  Graças a 

esse sucesso foi possível que Álvaro fosse atendido por especialistas reconhecidos 

mundo afora e tivesse acesso a técnicas que hoje representam o que existe de 

melhor no tratamento de autismo. 

Seria natural que a família, na condição privilegiada que tem, focasse apenas 

em garantir o melhor para o filho. Eles têm o privilégio de poder morar em um lugar 

que faça sentido para o tratamento de Álvaro, inclusive fora do país. Mesmo assim, 

estão em Maringá, desenvolvendo um projeto que, se bem-sucedido, vai fazer a 

diferença na vida de outras famílias. 

Por que isso, se escolher o benefício próprio é tão mais fácil e até mais 

lógico? A resposta é mais simples do que pode parecer: olhar para si mesmo e 

esquecer do resto, apesar de fácil demais, não soa correto na consciência de quem 

tem discernimento. 

Eles se lembram vividamente da bolinha azul, o primeiro sinal de toda a 

angústia da família. A cada mês que Álvaro completava e atos básicos de fala e 

interação não apareciam, mais temor. Eles não conseguem esquecer o quanto se 

sentiram perdidos ao irem de médico em médico sem obter diagnósticos conclusivos 

sobre a saúde do filho.  

Quando a máxima veio e Álvaro se tornou oficialmente parte do mundo azul, a 

angústia não diminuiu – só foi redirecionada para onde Giba e Michele também não 

eram capazes de enxergar com clareza. Agora, com a situação do filho estabilizada 
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e com todos os conhecimentos adquiridos, a tranquilidade traz alívio. Então por que 

deixar outras famílias passarem por toda essa escuridão, quando há um caminho 

que, apesar de tortuoso, pelo menos tem luz?  

Com o Instituto Maringaense de Autismo, reflexo de toda essa experiência 

que eles viveram, a ideia é capacitar as famílias ao ponto de aprenderem a lidar com 

os próprios filhos. Não só em relação à parte prática do que é uma pessoa autista, 

mas também de que forma isso muda a estrutura familiar. É ensinar às mães e pais 

que o papel deles no tratamento dos filhos autistas é primordial, pois de nada 

adianta realizar terapias com a criança e não ensinar os pais a lidarem com isso.  

O preconceito existe, mesmo que nas entrelinhas, no não dito que é mais que 

dizer e no tácito. “Amigos” da família não demonstraram interesse o suficiente pela 

situação, e alguns chegaram a recomendar que Giba parasse de falar nas redes 

sociais para não “o expor” – o famoso preconceito vestido de preocupação. Pelo 

contrário: Giba e Michele fazem questão de exaltar cada detalhe de Álvaro. E 

enquanto isso incomoda alguns, outros pais se inspiram a empoderar os filhos 

autistas e a sentir orgulho deles. 

– Você está mudando a minha vida – disse o pai de um garoto autista a Giba, 

recentemente. Assim como Giba disse a Marcos Mion, anos atrás.  

Giba e Michele veem em Álvaro a missão de acabar com o estigma a respeito 

do autismo. Eles querem que, por meio do projeto, o filho sinta orgulho de quem é e 

que, assim, possa promover a mudança. 

Giba e Michele entenderam muito cedo não só que deveriam mover céu e 

terra pelo filho, mas que Álvaro foi um presente que veio para ensiná-los a serem 

melhores. E hoje, eles trocariam toda essa evolução para que Álvaro não fosse 

autista? Jamais. Assim como o destino fez investidas notáveis para unir Giba e 

Michele, a chegada do filho com cada característica que lhe faz parte é algo maior 

do que se pode prever ou entender. 

Se Álvaro não fosse autista, talvez Giba e Michele criassem o filho em uma 

bolha, cercado pela superproteção que quase cega. Talvez fossem mais arrogantes 

e menos empáticos, incapazes de olhar o mundo com olhos de quem quer enxergar. 

Mas as surpresas do caminho, incompreensíveis à primeira vista, vêm gratuitamente 

com o objetivo de transformar. Álvaro chegou como uma lição de amor e empatia 

para os pais.  
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Ele, sem ao menos compreender o contexto, disse a Giba que ia ficar tudo 

bem, e ficou. Graças a ele, os pais tiveram a oportunidade de ver o mundo se 

abrindo em novos cenários e, dispostos e se arriscarem, vão transformar a vida de 

outras pessoas. Com certeza irão. 

Lá, no início da trajetória azul de Álvaro, muitas questões pairavam na cabeça 

de Giba e Michele. Afinal, a expectativa quando um filho nasce é a chegada de um 

bebê rosado, chorando e com toda a saúde ao pleno dispor. Não foi assim, e ainda 

bem que não foi. As coisas acontecem como precisam acontecer – e quem ousaria 

questionar o destino? 

A missão azul é muito colorida, no fim das contas. 

 

ENCERRAMENTO:  

É TUDO SOBRE AMOR 

 

No início do quarto ano da faculdade, eu não tinha a menor ideia do que 

gostaria de fazer como trabalho de conclusão de curso. Enquanto via amigos e 

colegas divagando sobre temáticas e orientadores, a minha única certeza era que eu 

gostaria de escrever algo, como uma grande-reportagem ou um livro. 

Conversei com a professora de jornalismo impresso, que aceitou me orientar 

mesmo sem um tema escolhido. E por muitos encontros ela descartou algumas 

ideias que apresentei, principalmente por sentir que nada do que eu estava 

propondo vinha da minha essência. 

– Olhe para frente, Christian. Às vezes a resposta está na sua cara e você 

ainda não viu – disse ela. 

Olhei. E quase como um sinal divino, as histórias que tive a honra de contar 

apareceram para mim, cada uma com a própria singularidade, dor e beleza. Sentar 

para ouvir esses relatos, alguns de pessoas que nunca tinham sido perguntadas 

sobre as próprias histórias, é sem dúvidas uma das melhores experiências 

jornalísticas que vivi até agora. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, e é 

meu papel como comunicador criar essa possibilidade. 

Essas histórias, para além das tragédias que trazem, emocionam pelo 

simples fato de serem um ode ao amor que os pais nutrem pelos filhos. Aliás, esse 

amor sempre me comoveu. Eu, que sou muito conectado aos meus pais, cresci 



101 

 

pensando que eles eram as pessoas que sempre teriam as melhores respostas para 

tudo. Que eram perfeitos. 

À medida que fui crescendo, percebi que não era bem assim. Eles são 

repletos de defeitos, têm dias ruins, de mau humor, tomam decisões que nem 

sempre são bem-sucedidas e são dignos de errar, igual todas as outras pessoas. 

Eles são, antes de qualquer título de pai e mãe, humanos. 

Em um primeiro momento, isso me causou estranheza. Mas hoje, com a 

maturidade que julgo ter, aprendi a olhar essa realidade com outros olhos. Quando 

nasci, em 1996, minha mãe acabara de completar 24 anos e meu pai nem chegara 

aos 22 – idade que tenho hoje. Os dois já tinham meu irmão, com 4 anos, e a partir 

daquele momento passaram a ser responsáveis por mais um ser vivo, que em pouco 

tempo se tornaria cheio de manias e quereres. 

Uma das maiores verdades sobre os seres humanos é que eles são falhos e 

não passam nem perto de terem respostas para tudo. Imagine só: quando alguém 

se torna pai ou mãe, esse alguém, que não tem respostas para tudo, recebe a 

responsabilidade não só de garantir sobrevivência, mas também por educar e 

ensinar valores a um outro ser humano que vai olhá-lo como quem enxerga um 

deus. 

A realidade é tão nauseante que chega a atordoar. Ao me colocar nesse 

lugar, passei a olhar meus pais com uma visão mais empática e grata por tudo que 

eles fizeram e ainda fazem por mim. Eles, que não tinham várias respostas, fizeram 

os maiores esforços para que eu me tornasse o melhor homem possível. 

Uma situação específica me ocorre quando falo sobre força de pais e mães. 

Neste ano, minha avó materna morreu, e durante os trâmites que são comuns a um 

sepultamento nossa família foi avisada de que seriam necessárias duas exumações 

para sepultá-la no túmulo da família. Tratava-se do meu avô paterno, marido dela, e 

da minha irmã, a filha com três dias de vida que meus pais perderam antes que eu 

nascesse. 

Minha mãe quis acompanhar os procedimentos de exumação, por motivos 

que, naquele momento, não fui capaz de entender – nem sequer tentei, pois parecia 

absurdo demais para mim. 

Enterro realizado, com despedidas e lagrimas silenciosas, fomos para a casa 

da minha outra avó, onde estávamos hospedados. Enquanto almoçávamos, minha 

mãe se dirigiu a mim: 
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– A roupa que meu pai foi enterrado estava intacta, mas até o vestidinho que 

sua irmã estava usando foi com ela morar com Deus. 

Fiquei perplexo. Perguntei como ela teve coragem de ver essa cena, e ela me 

respondeu que quis acompanhar para ter certeza de que ninguém ia tratar a filha 

dela como se fosse lixo.  

Para ela, nunca vai ser lixo. Para os pais que entrevistei, que igualmente 

perderam filhos, também não. 

Essas três mães e esses dois pais que retratei também não são perfeitos. 

Ninguém é. Mas eles tiveram a sabedoria de não deixar a dor apenas machucar, e 

sim transformar. Eles buscaram um processo individual de cura, que se transformou 

em algo que tem o poder de diminuir ou até mesmo curar a dor de outras pessoas.  

Há um ditado popular que diz que o amor é irracional, porque se fosse 

racional a gente não amaria tanto. Concordo em partes. Acho que em alguns 

momentos transcende a racionalidade, mas na maioria das vezes amar é um ato 

consciente, que necessita construção, cuidado e dedicação para além do que 

conhecemos. 

Do início ao fim, é tudo sobre amor. 


