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 N° 21

Errata

Prezado(a) leitor(a),

No número anterior da revista, por um erro de pós-edi-

ção, ao contrário do que se afirma no título de chamada na 

capa, no índice e no editorial referente à reportagem que 

conta a história de vida do jovem Ribamar Felipe de Sousa 

Martins, ele NÃO É “ex-viciado em pedra de crack”.

Pedimos desculpas e contamos com a sua compreensão.

Revista A Ponte

“A revista A Ponte, para mim, é muito importante — não só para 

mim, mas para muitas pessoas que a leem, porque é uma revis-

ta ímpar. Qualidade no conteúdo, qualidade na escolha dos as-

suntos e qualidade na sua impressão. Eu dou meus parabéns ao 

grupo que cuida dessa revista ao longo desse tempo. É sempre 

um número novo, para mim é uma surpresa pelas novidades. A 

qualidade do texto, a simplicidade com que apresenta assun-

tos complexos. O leitor, tanto o intelectual quanto o leitor simples, 

pode ficar bem informado. Eu tenho o cuidado de conseguir os 

exemplares para enviar para meus amigos no Brasil e no exte-

rior. Tenho sempre o cuidado de divulgar o que é bom da Unifor. 

A revista A Ponte é um espelho. O segredo do bom jornalismo é 

informação com detalhes”.

Gabriel José da Costa, 82 anos, ex-seminarista, 

é graduado em Geografia e História. Hoje é proprietário

da Livraria Gabriel, localizada no campus da Unifor.
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Caro(a) leitor(a),

Para fazer uma revista-laboratório como a que você tem 
em mãos, é preciso passar por algumas etapas. A prin-
cipal delas vem antes mesmo de pensar cada uma das 
pautas que se transformarão em reportagens. Trata-se de 
sensibilizar o jovem estudante de Jornalismo para que 
afine o olhar e observe muito além do que vê, que sinta 
os personagens, que converse detidamente com eles, que 
os escute atentamente, que “entreviste” os lugares em que 
eles moram, as roupas que vestem, os objetos dos quais 
se cercam, o corpo que habitam, os cheiros que exalam. 
Em suma, pôr em alerta os sentidos e ter a paciência para 
deixar o tempo escorrer em silêncio lentamente pela jane-
la da sala. É um procedimento essencial no exercício do 
jornalismo literário. 

Confesso que não é fácil superar essa etapa em tem-
pos de comunicações via WhatsApp, dos instantâneos 
selfies, das mensagens cifradas por Twitter, das relações 
sociais fast-foods, do espelho de Narciso no Facebook... O 
imperativo do “aqui e agora” que tudo devora. Mas o esfor-
ço é recompensado, como poderão conferir nas próximas 

páginas. Há um tempo em cada uma delas, um olhar em 
volta, um pensamento, um caminho percorrido. 

Na etapa final, para “embrulhar” todos os textos, resol-
vemos fazer uma capa experimental a fim de fugir das 
convencionais capas dos magazines semanais. Optamos 
por fazer as chamadas de cada uma das reportagens 
com  um verbo. Estes teriam que sintetizar a ação que 
move cada uma das histórias aqui contadas. O curioso 
é que, depois de escolher cada verbo, percebemos que, 
quando reunidos, formavam o que parece ser um ciclo 
existencial: nascer, vestir, recriar, viver, amar, conquistar, 
imigrar, morrer e renascer.

Com a ajuda de estudantes do curso de Publicidade e 
Propaganda, os verbos foram espalhados na capa acom-
panhados por uma colagem de retalhos das fotografias 
utilizadas nas reportagens. O resultado formou um mo-
saico colorido e luminoso com os rostos dos personagens 
cujas histórias vêm a seguir. Esperamos que gostem.

Alejandro Sepúlveda
Coordenador de produção e editor

Ciclo existencial
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TEXTO Ingrid Andrade e Vanessa de Carvalho      FOTOS Ingrid Andrade

Ceará
oriental

— Quando você chegou ao Brasil, o que mais estranhou? 
— Não sentimento isso (Não senti isso). Tem que andar pra frente.
    Pronto, só isso. 
— E o idioma, não achou difícil? 
— Chegar aqui, trabalhar, aprender português.
 

Muitos chineses e coreanos vêm para o Ceará em busca de melhores 
condições de emprego e, em sua maioria, abrem negócios no centro de Fortaleza. 
O impacto cultural é notório, e as dificuldades de manter o diálogo, também.  
Mas é possível se divertir com o sotaque dos imigrantes e se encantar com seus 
sorrisos largos quando atendem algum cliente.

O Ceará é o terceiro estado no País em número de vistos concedidos a 
estrangeiros, tendo registrado 659 autorizações de abril a junho de 2015, de 
acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse número foi 53,2% 
superior ao mesmo período de 2014, quando foram concedidos 309 vistos. 

Segundo o balanço realizado pela Divisão de Cadastro e Registro de 
Estrangeiros (Dicre) da Polícia Federal, 25.645 estrangeiros vivem regularmente 
hoje no Ceará. O número abrange os asiáticos, em especial sul-coreanos, cujo 
número tem crescido ultimamente. A revista foi conversar com alguns deles 
para saber o que os fez virem para cá, como vivem em nosso estado e como 
sentem o impacto da nossa cultura.   
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Entrar em uma loja lotada de produtos 
e lembrar que tudo começou com a 
venda de isqueiros nas ruas de São 

Paulo deixa Alex Mao, de 38 anos,  orgulho-
so do que já conquistou. Sua trajetória em 
busca de qualidade de vida fora da China 
começou em 1996, quando tinha 18 anos, 
e os pais o enviaram para o Brasil para não 
ter de trabalhar no campo. Hoje, casado 
e com três filhas brasileiras, ele se dedica 
a gerenciar as vendas da loja de bolsas e 
malas de viagem que conseguiu montar no 
Centro de Fortaleza. 

Quando chegou ao Brasil, Mao já tinha 
tios e primos em São Paulo, mas isso não 
fez com que sua adaptação fosse mais fácil. 
Uma das primeiras dificuldades que teve 
de enfrentar foi o idioma. “Trabalhando na 

morava, na China, na província Zhejiang, 
localizada na costa leste do País. As famí-
lias se conheciam, podiam andar nas ruas 
à noite sem medo e até dormir com a porta 
da casa aberta. “Tinha mais gente andando 
na rua à noite do que de dia”, garante. 

Apesar de não gostar do tumulto e da in-
segurança pública de São Paulo, a cidade lhe 
trouxe uma coisa boa: foi lá que conheceu 
sua esposa, Jeny Chen, de 30 anos. Mao se 
detém por um instante e relembra as coinci-
dências da vida. Eles estudaram no mesmo 
colégio na China e eram quase vizinhos, mas 
só se conheceram no Brasil, durante uma 
festa de casamento em que a prima de Jeny 
se casava com um amigo de Mao. 

Quando decidiu abandonar a capital 
paulista, Mao partiu com Jeny para Teresi-
na, a convite de um amigo, mas permane-
ceu apenas 15 dias. “Quente demais. Acho 
que minha pele não acostuma”, comenta, 
em tom brincalhão. Nesse momento, Jeny 
interrompe a conversa e se despede do 

marido em chinês. Enquanto ela sai da loja, 
Mao continua contando que, depois de Tere-
sina, a próxima parada do casal foi em Forta-
leza, onde já estão há 11 anos, vivendo com 
as três filhas, de 12, dez e oito anos de idade.

A loja é bem movimentada e comercializa 
grande variedade de produtos importados da 
China. O negócio, estabelecido há doze anos 
no mesmo ponto comercial, proporcionou à 

Tive que sair de São Paulo porque 
não consegue viver lá. Difícil. Você 
anda com a sacola, ladrão vem e 
puxa na tua trás (costas)

Alex Mao
Proprietário de loja no Centro

A vida era mais tranquila na 
província chinesa Zhejiang, 
onde Mao morava. As famílias se 
conheciam, podiam andar nas ruas 
à noite sem medo e até dormir com 
a porta da casa aberta.

rua vende isqueiro a cinco real. Primeiro, 
aprender número, aí sabe falar. Às vezes, a 
pessoa não entende. ‘Tinco!’, ‘tinco!’ (cin-
co). Eu pega a calculadora e mostra. Pessoa 
pergunta: ‘Desconto?’ Aí não entendo nada. 
Dinheiro na mão, dá a mercadoria. Se não 
dá dinheiro, aí vou embora”. 

O segundo obstáculo que Mao encontrou 
foi a falta de segurança no Brasil. “Tive que 
sair de São Paulo, porque não consegue vi-
ver lá. Difícil. Você anda com a sacola, la-
drão vem e puxa na tua trás (costas)”. Ele 
conta que a vida era mais tranquila onde 

Alex Mao em sua 

loja no Centro de 

Fortaleza

I
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Lá, na China, eu trabalhava das 
8h às 23h, limpando chão e janela 
de um hotel, para ganhar o que 
na época valia cerca de R$ 450 
por mês

Kelly Zhou
Irmã de Alex Mao

família de Mao estabilidade financeira para 
viajar todos os anos ao país de origem e rever 
os amigos e parentes. 

COINCIDÊNCIA
A chinesa Kelly Zhou, de 42 anos, vende-
dora de uma loja comercial de miudezas, 
também veio para o Brasil em busca de 
melhores condições de emprego. “Chinês 
trabalha muito e brasileiro trabalha pouco”, 
compara. “Lá, na China, eu trabalhava das 
8h às 23h, limpando chão e janela de um 
hotel, para ganhar o que na época valia cer-
ca de R$ 450 por mês”. 

O estabelecimento de Kelly fica localiza-
do perto da loja de Alex Mao, no centro de 
Fortaleza. Quando comentamos com Mao 
que entrevistaríamos uma chinesa chama-
da Kelly, ele surpreendeu-se: “Kelly é minha 
irmã!”. Em seguida, brincou: “Ela não fala 
nada”. Mas ela decidiu falar: ainda retraída, 
revelou que gosta do Brasil, apesar de ter 
saudades da China. 

O que Kelly mais sente falta de seu 
país é a família. Ao ser questionada sobre 
há quanto tempo não via seus pais, ela se 
emociona. “Não fala de papai e mamãe 
não, senão eu choro”. Mesmo comovida, 
Kelly mantém a simpatia e conta que já 
se acostumou com a cultura brasileira. “O 
povo daqui é alegre e atencioso”. 

CULINÁRIA
Para os irmãos Mao e Kelly, a comida brasi-
leira já virou costume. Kelly, por exemplo, 
almoça arroz e feijão todos os dias. Já Mao 
elegeu a coxinha de frango como principal 
alimento quando chegou ao Brasil. “Só co-
mia coxinha”, conta. Depois que descobriu 
a feijoada, no entanto, esta passou a ser 
seu prato favorito. “Feijoada boa é como a 
de São Paulo. A daqui é falsificada, tem me-
nos coisa dentro”, brinca.  

Segundo Mao, os brasileiros gostam 
muito de acrescentar queijo na comida, o 
que ele estranhou bastante, assim que che-

gou ao País. “No começo, não gostava da-
quele cheiro do queijo — qualquer comida 
com queijo. Agora, acho que é cheiroso”. 

Já Tony Yusheng, de 34 anos, sentado 
em frente à lata de feijão chinês em cima 
do balcão da sua loja, mostra que nem 
todo imigrante chinês se adaptou à gas-
tronomia brasileira. “Prefiro importar. Não 
gosto da comida daqui”, explica. Yusheng 
está no Brasil há sete anos 
e veio para trabalhar no 
negócio da família. Atu-
almente, supervisiona 
as vendas de uma co-
mercial, no Centro de 
Fortaleza, onde comer-
cializa bolsas, cintos e 
malas para viagem. 

UM PEDAÇO DA ÁSIA NO 
CEARÁ
Grande parte dos vistos concedidos 
no Ceará, desde 2012, são para 
sul-coreanos, que vêm trabalhar na 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), localizada em São Gonçalo 
do Amarante. Eles chegam ao Esta-
do através de empresas parceiras 
da CSP, como Dongkuk e Posco, 
ou empresas que prestam serviços 
para a siderúrgica, como a Samjin.

Produtos orientais no 

mercado de Cumbuco
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1º Tri. 2014 2º Tri. 2014 1º Tri. 2015 1º Tri. 2015

300

250

200

350

400
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298 309

460

659

Total de estrangeiros vivendo no Ceará

Imigrantes ilegais no Ceará

2.158

25.691

21.000

1.119

607 18.213

1º Sem. 2014 1º Sem. 2015 1º Sem. 2014 1º Sem. 2015

1.119

18.213

Autorizações de trabalho concedidas 
a estrangeiros no Ceará (1º Sem. 2015)

É a participação do Ceará no número total
de autorizações de trabalho concedidas  
no Brasil a estrangeiros (1º Sem. 2015)

88,2% das autorizações de trabalho
concedidas no 1º semestre de 2015
a estrangeiros foram para homens

Foi o aumento no número de autorizações 
de trabalho concedidas no Ceará de abril
a junho (2º trimestre) de 2015 em relação 
ao mesmo período de 2014

Autorizações de trabalho concedidas 
a estrangeiros no Brasil (1º Sem. 2015)

6,14%53,2%

NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS A ESTRANGEIROS: 

CRESCIMENTO NO NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS NO CEARÁ A ESTRANGEIROS:

Fonte: Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego

Ceará Brasil

Número de autorizações de 

trabalho para estrangeiros 

no 1º semestre de 2015: 

1º

Ceará

Espírito Santo

Rio Grande do Sul

São Paulo

Rio de Janeiro

2º

3º

4º

5º
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O grande fluxo de imigrantes da Coreia 
do Sul para o interior do Ceará fez com que 
algumas localidades, como Cumbuco (a 35 
km de Fortaleza), desenvolvessem negócios 
voltados para esse público. Foi o que acon-
teceu com o casal sul-coreano Sung Sang e 
Ana Lee. Ambos vieram para o Brasil ainda 
jovens, cerca de 20 anos atrás, junto com 
suas respectivas famílias, que deixaram o 
país de origem em busca de uma nova vida. 
Eles se conheceram em São Paulo, onde 
moravam antes de vir para o Ceará. 

Sang veio para o Estado ao conseguir um 
emprego na Siderúgica do Pecém por meio 
da companhia Samjin, mas trabalhou pouco 
tempo na indústria. Diante do grande núme-
ro de sul-coreanos na região, o casal viu a 
oportunidade de abrir um mercado com pro-
dutos orientais em Cumbuco — o Uri Merca-
do — para suprir as necessidades dos imi-
grantes e amenizar o impacto cultural. 

IMIGRANTES NO CEARÁ 
A Delegacia de Polícia de Imigração do Ce-
ará (Delemig) é responsável pelo controle 

 Enquanto entrevistávamos 
Tony Yusheng, observamos uma 
garrafa plástica em cima do 
balcão, contendo um líquido de 
coloração alaranjada com ingre-
dientes sólidos que não soubemos 
identificar. Questionado se era 
legume ou fruta, ele não soube nos 
explicar. “Isso não tem no Brasil, só 
na China”, comenta. A reportagem 
pediu para ele dizer o nome do 
alimento. Como ele não sabia em 
português, escreveu o nome do chá 
em chinês.

Agora, só faltava alguém para 
traduzir. Voltamos na loja de Alex 
Mao, que nos ajudou a desvendar 
o mistério. O chá é feito da fruta Gui 
Yuan desidratada, também conhe-
cida como Longan ou “Olho de Dra-
gão”. Na terapia alimentar chinesa, 
acredita-se que a Gui Yuan tem 
efeito de relaxamento. Além disso, 
a fruta é muito utilizada na China 
para fazer sopas e sobremesas. 

CHÁ DE GUI YUAN
de entrada e saída de imigrantes no Esta-
do. Dentre suas atribuições estão apurar 
infrações de ingresso e permanência irre-
gular no território nacional, regularizar a 
situação de estrangeiros que desembarcam 
no Brasil e, quando for necessário, proce-
der às retiradas compulsórias, quais sejam, 
repatriação, deportação, expulsão, além de 
oferecer apoio nas extradições. 

A recepção dos visitantes que entram 
no território brasileiro com visto de turista 
é realizada no Núcleo de Fiscalização do 
Tráfego Internacional (NFTI), localizado no 
aeroporto ou no cais do porto, com aposi-
ção de carimbo no passaporte, limitando 
o prazo de estada em 30, 60 ou 90 dias, 
dependendo do caso. Já os que chegam ao 
País portando visto de estudo, de trabalho 
ou de residência, possuem o prazo de 30 
dias para comparecer a uma unidade da 
Polícia de Imigração, onde devem efetuar 
registro para receber permissão de perma-
nência e uma carteira de identidade.  

Se o visitante chegar pelos canais de 
imigração (aeroporto ou porto) sem possuir 
visto ou condições financeiras para perma-
necer no território nacional, será impedido 
de entrar no País e imediatamente deporta-
do (ou repatriado, se for enviado a um país 
diferente do seu de origem). 

Os estrangeiros que entram legalmente 
no Brasil, por sua vez, podem locomover-se 

Loja coreana 

em Cumbuco, 

localizada a 35 

Km de Fortaleza Foto: Divulgação

O grande fluxo de imigrantes 
da Coreia do Sul para o interior 
do Ceará fez com que algumas 
localidades, como Cumbuco (a 35 
km de Fortaleza), desenvolvessem 
negócios voltados para esse 
público.
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livremente pelas Unidades da Federação e, 
às vezes, ultrapassam o prazo de estada, fi-
cando no País de forma irregular. Nesses ca-
sos, são detectados por meio de operações 
da Polícia Federal, de denúncias, ou quan-
do saem do País por aeroportos ou portos, 
ocasião em que são autuados por infração 
e  notificados a ir embora dentro do prazo 
de oito dias. 

Atualmente, constam no banco de re-
gistro do Departamento da Polícia Fede-
ral no Ceará 25.645 estrangeiros, dentre 
permanentes e temporários. Esse número 
não é exato, pois alguns vistos temporários 
têm seu prazo vencido e os estrangeiros 
saem do País. Outros, registrados como 
permanentes, retornam aos países de ori-
gem, de onde podem  permanecer fora até, 
no máximo, dois anos, sem perder o status 
de residentes. 

Os imigrantes que vêm para o Ceará 
são, em sua maioria, chineses, sul-corea-
nos, argentinos, portugueses, italianos, es-
panhóis, franceses, alemães, colombianos, 
cabo-verdianos, holandeses e belgas. 

Bolsas importadas 

à venda na loja 

comercial

Produtos 

coreanos à 

venda

I



Manda pra 

gente!

O Jornalismo NIC é um laboratório de prática jornalística do Núcleo Integrado 
de Comunicação, ligado ao Curso de Jornalismo. Aqui produzimos um noticiário 
diário online e publicações impressas. Nossa produção é voltada para o público 
jovem e comunidade da Unifor. Se você sabe de algum fato interessante que 
esteja acontecendo, ou vá acontecer, Manda pra gente! Passamos aí ou te 
ligamos para conversar melhor e, com isso, fazer o fato virar notícia.

jornalismonic@gmail.com facebook.com/labjor.unifor 3477.3314
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Diz-se que muitas crianças um dia sonham em ser jogadores de futebol. No 
Brasil, pelo menos, isso é, em grande parte, verdade. Os olhos brilham ao 
ver a grama verde, a bola rolando, os craques entrando em campo. Sonham 
em ser um dia os protagonistas do esporte que leva milhares de pessoas aos 
estádios e mexe com o coração de milhões de brasileiros. Afinal de contas, 
qual o garoto que nunca colocou uma bola debaixo do braço e gritou para os 
amigos “EU SOU O RONALDINHO!”, antes de começar a pelada no quintal do 
fundo de casa?

Alessandro Del Piero, camisa 10 da Itália na conquista da Copa de 2006 e 
grande ídolo da Juventus de Turim, foi indagado sobre a possibilidade de seu 
número ser aposentado na equipe. A resposta? “Não quero. A camisa 10 tem 
que estar lá para que as crianças possam sonhar usá-la um dia”. Mas como 
começou essa história da camisa 10? O que os jogadores passam até conseguir 
alcançar a tão almejada meta de vestir o uniforme de seus times? E quem 
foram os maiores camisas 10 da história? A Ponte foi atrás das respostas.

VESTIR

 TEXTO André Maranhão e Mateus Aragão  

A magia 
de um número 

1. Pelé. O “Rei do 

Futebol” vestia a 10 

do Santos

2. Messi. O maior 

jogador da 

atualidade é o 10 

do Barcelona

3. Maradona. “Dios” 

para os argentinos, 

era o 10 da 

Alviceleste

 4. Ronaldinho. O 

“R10” não tem sua 

marca com esse 

nome à toa
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Vamos começar do começo. Pelé. Diga 
a qualquer pessoa no estrangeiro que 
você é do Brasil, que logo pronunciam 

esse nome. Então, se é para falar da camisa 
10, o “Rei do futebol” é o protagonista.

Essa camisa tão cobiçada até hoje iden-
tifica o craque de um time de futebol, o ho-
mem responsável por levar o time nas cos-
tas, fazer jogadas de efeitos, comandar o 
ataque da equipe. E isso não aconteceu sem 
razão nenhuma.

Edson Arantes do Nascimento, um garo-
to de 17 anos, é convocado para defender o 
Brasil na Copa do Mundo de 1958, e pela pri-
meira vez a taça seria levada para casa pela 
seleção canarinho. E foi nessa Copa que Pelé 
recebeu a camisa 10, que viria a imortalizar 
o ídolo e o número.

Existem algumas teorias para explicar a 
razão de Pelé ter recebido a 10. Para come-
ço de história, não existia a magia em torno 
do número, já que o “Rei” ainda não o tinha 
consagrado. Uma das teorias, explicada pelo 
próprio craque, é a de que os números fo-
ram distribuídos de acordo com o registro 
dos jogadores na federação. Outra versão, 
essa contada por Zagallo, ex-técnico da se-
leção, é a de que as camisas poderiam estar 
ligadas à numeração da mala dos atletas. 
Há ainda quem conte que, por não enviar a 
numeração para os organizadores da Copa, 
a seleção recebeu uma numeração feita por 
eles mesmos. Especulações a parte, a única 
certeza é que o uso do número foi mera obra 
do destino.

Ao retornar ao Santos, Pelé logo passou 
a jogar com a 10 e, a partir daí, não parou 
mais. Inspiração para todos os jogadores e 
aspirantes que apareceram depois dele, Ed-
son Arantes do Nascimento ainda vestiu a 
camisa mística da seleção brasileira nas con-
quistas das Copas de 1962 e 1970, levando 
o Brasil a ser o primeiro tricampeão mundial.

Antes do Rei, dois jogadores vestiram a 
10 da seleção em Copas — Jair, em 1950, e 
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Pinga, em 1954 —, mas sem darem muita im-
portância para o número. Depois de Pelé, a 
camisa passou a ser entregue sempre ao as-
tro do time: Rivellino, em 1974 e 1978; Zico, 
em 1982 e 1986; Silas, em 1990; Raí, em 
1994; Rivaldo, em 1998 e 2002; Ronaldinho 
Gaúcho, em 2006; Kaká, em 2010; Neymar, 
em 2014.

E apesar da grande história de muitos 
desses no futebol, os únicos que tiveram a 
honra de levantar uma taça de Copa do Mun-
do com a 10 de Pelé foram Raí e Rivaldo. Raí, 
no entanto, acabou não se saindo bem nos 
primeiros jogos da Copa e, quando o Brasil 
foi campeão, o detentor da camisa mais im-
portante da seleção sequer figurava entre os 
titulares do técnico Parreira.

E a tradição acabou indo muito mais lon-
ge do que apenas a seleção brasileira. Em 
todas as seleções, todos os times profissio-
nais, amadores, juvenis e outros, o 10 é sem-
pre o mais habilidoso do time. Todo grande 
craque quer usar a 10. Maradona e Messi na 
Argentina, Zidane e Platini na França, Lothar 
Matthäus na Alemanha são alguns dentre os 
inúmeros exemplos.

A história que começou por acaso marcou 
um número que, por consequência, marcou 
todas as futuras gerações. Sorte de Pelé ter 
recebido justamente a 10? Não. Sorte da ca-
misa. Pelé teria eternizado qualquer outro 
número que pregassem nas suas costas.

O SONHO DE UMA CAMISA
O sonho de ser o craque de um time nasce 
junto com a paixão pelo futebol. Quem tenta 
seguir carreira no esporte convive com essa 
ideia desde muito cedo. E ser craque, quan-
do criança, quer dizer vestir a camisa 10. E 
como é que tudo isso começa? Renan Uchôa, 
22 anos, com passagens por diversas cate-
gorias de base, descreve a sensação de estar 
envolvido nessa competição desde pequeno.

“A camisa 10, em si, é uma camisa mito-
lógica em qualquer lugar do mundo, por con-

ta de Pelé, Maradona, Platini, Zidane e tan-
tos outros que se tornaram referências. ‘O’ 
camisa 10 é diferente. Esse é diferenciado 
dos demais. O 10 clássico não é muito físico, 
não é forte, não é rápido… Ele é inteligente. 
Vê coisas que os outros não conseguem. O 
futebol antigamente era muito físico, muito 
contato, muita porrada. Quando surgiu esse 
cara diferenciado, que pensava, que ao invés 
de trombar com os outros metia uma bola 
inesperada, destoou dos outros jogadores”, 
nos conta a respeito da ideia do que é ser 
um camisa 10.

Sobre as primeiras experiências entre os 
juniores de uma equipe, Renan diz que “é 
muito complicado olhar para um menino e 
dizer ‘esse vai ser craque’, apesar de muita 
gente fazer isso. Nunca dá pra saber. Isso é 
muito pessoal. Nem todo mundo está dispos-
to a se expor a tudo aquilo que você tem que 
passar pra chegar no topo, no auge. Futebol 
é um dom, mas você tem que amadurecer 
esse dom. Tem que treinar, praticar, e nem 
todo mundo está disposto a enfrentar essa 
jornada, que é muito cansativa”. 

O ex-aspirante a jogador cita, ainda, as 
dificuldades enfrentadas por aqueles que 

optam por tentar a carreira futebolística. 
”Principalmente aqui, no Brasil, é muito pou-
co investimento em categorias juniores. Tem 
muita gente que joga muita bola no Interior, 
que, às vezes, não tem condição de morar no 
clube por dificuldades financeiras”, diz.

Sobre a escolha da posição, da camisa, o 
jovem conta que não há muita preocupação 
dos comandantes num primeiro momento. 

Renan levantava troféus com a 10. Hoje, contenta-se com outros números

Até os 16 anos, ainda dá 
pro garoto se sair no talento, 
mas, a partir daí, passa a ser 
necessário um empresário, 
alguém influente dentro do 
clube, porque senão você 
não consegue subir em 
lugar nenhum”

Renan Uchôa 
Ex-jogador de base
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“Geralmente, no primeiro dia de treino, a ‘pe-
neirada’, o técnico pergunta quem é o quê. 
E, a partir dessa resposta, você virou aquilo. 
Pouquíssimos são os técnicos que têm dispo-
sição, tempo e visão pra enxergar num atle-
ta uma condição melhor de atuar em outra 
posição que não aquela que o próprio meni-
no clamou jogar. ‘Tu ia render melhor ali ou 
aqui’. Não existe isso”, explica, criticando o 
sistema brasileiro de seleção de jogadores. 

Renan diz ainda que não é só o nível fu-
tebolístico que está envolvido na entrada ou 
não de um atleta num clube. “Até os 16 anos, 
ainda dá pro garoto se sair no talento, mas, 
a partir daí, passa a ser necessário um em-
presário, alguém influente dentro do clube, 
porque senão você não consegue subir em 
lugar nenhum. É difícil ver um time cearen-
se dar oportunidade a um jogador da base e 
sustentar esse jogador por lá. Fortaleza, Cea-
rá, Ferroviário… Joguei em todos esses e, no 
fim… sem muita chance”, conta o ex-atleta, 
admitindo que não teve condições de seguir 
correndo atrás da vida no futebol por todas 
essas dificuldades. 

Hoje, Renan é estudante de Administra-
ção e não pensa em voltar a seguir carreira 
profissional no esporte.

A HISTÓRIA DE UM 10

“UH, TERROR, CLODOALDO É MATADOR! UH, 
TERROR, CLODOALDO É MATADOR!” 

Esse foi, sem dúvida, o canto mais en-
toado nos estádios cearenses na década de 
2000. Para uma torcida, um ídolo; para as 
outras, um pesadelo. A relativamente curta 
“época de ouro” do baixinho de 1,61 m foi su-
ficiente para que ele seja lembrado até hoje 
com saudosismo pela torcida do Fortaleza.

— Conhece esse aí? — perguntamos ao 
flanelinha que guardava o carro após termi-
nar a entrevista.

— Como não? Esse aí é o Clodoaldo, Foi no Fortaleza que Clodoaldo atingiu seu auge no futebol.
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não é? O “capetinha”! — responde, orgu-
lhoso por saber.

Voltamos para casa eufóricos por final-
mente termos em mãos a tão esperada 
entrevista com o craque que fora ídolo de 
nossas infâncias.

Quando, depois de muitas tentativas frus-
tradas, finalmente conseguimos contatá-lo, 
surge a oportunidade de falar com o consi-
derado maior camisa 10 dos últimos tempos 
do futebol cearense. Marcamos a entrevista. 
Iríamos ao treino do Ferroviário pela manhã 
e conversaríamos após o término. Perfeito. 
Isso se o “baixinho” tivesse informado o local 

Depois de Clodoaldo não 
houve mais ninguém igual 
no futebol cearense. Esse 
jogava com a 10, com a 9, a 
8, a 11… Uma lástima não ter 
ido para a seleção brasileira”

Tom Barros 
Jornalista esportivo

V

Atualmente, 

Clodoaldo 

defende 

as cores do 

Ferroviário
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correto do treino. Desencontramo-nos e, em 
um telefonema, ele se desculpou e remarca-
mos a entrevista para a tarde, na praia.

Chegamos ao encontro com alguma ante-
cedência e ficamos na expectativa se ele viria 
ou não. Mas, quase pontualmente, lá estava 
Clodô à nossa frente. Roupas simples, sorriso 
tímido, talvez um pouco decepcionado por 
dar de cara com dois repórteres tão jovens. 

Francisco Clodoaldo das Chagas Ferreira 
nasceu em 28 de dezembro de 1978, em Ipu, 
a 324 km de Fortaleza. Foi lá mesmo que o 
“matador” deu seus primeiros passos no fu-
tebol. “Desde os oito anos, eu jogava futsal 
no colégio e, logo depois, tive a oportunida-
de de jogar campo”, conta.

Em 1992, aos 14 anos, Clodoaldo veio a 
Fortaleza tentar a sorte no Ceará Sporting 
Club. Passou no teste. A história do craque 
poderia ter sido escrita no lado alvinegro do 
Estado. Mas o destino não quis assim.

Sem ter um lugar para morar, o garo-
to se viu obrigado a voltar para a casa de 

seus pais. A mesma história se repetiu 
nos anos seguintes. “Todo ano 
eu vinha… 92, 93, 94, 95, 96, e 
não tinha moradia. Então eu vol-
tei para o Ipu. Depois vim para 
o Fortaleza, e aí foi diferente. Já 

tinha alojamento, dois jogadores da minha 
cidade… Fui bem no teste e já fui agregado 
ao time. Aí as coisas foram acontecendo”.

Porém, foi apenas em 1999 que Clodoaldo 
teve sua primeira oportunidade no time prin-
cipal tricolor. “Foi num jogo da terceira divi-
são contra o Cori-Sabbá, se não me engano. 
A partir daí foram surgindo as oportunidades. 
Do final de 99 a 2005 não deixei mais nin-
guém tomar a camisa 10”, disse sorridente.

O calçadão pouco movimentado nos per-
mitiu conversar bastante, sem interrupções, 
mas se podia ver os olhares curiosos dos pou-
cos caminhantes que passavam por ali. Pedi-
mos ao nosso entrevistado, então, que con-
tasse sobre a primeira vez que recebeu a tão 
falada camisa 10. “Tudo começou na própria 
base do Fortaleza. Nos juniores eu já era o 10, 
jogava de meia-esquerda. E fui conquistando 
meu espaço e a camisa. Não que fizesse mui-
ta diferença, não quero dizer que ‘ah, sou o 
10’, mas o número me caiu muito bem”, diz 
cada vez mais solto. “Não acho que eu sen-
tia mais pressão por usar a 10. Pelo contrário, 
era um incentivo para que eu pudesse fazer o 
meu melhor”. E os anos seguintes provaram 
que isso era mesmo verdade.

“Depois de Clodoaldo não houve mais nin-
guém igual no futebol cearense. Esse jogava 
com a 10, com a 9, a 8, a 11… Uma lástima 
não ter ido para a seleção brasileira”, diz Tom 
Barros, jornalista e narrador esportivo,  quan-
do falamos com ele sobre o “baixinho”.

Rememoramos um jogo marcante: semi- 
final da Série B de 2002. Paulista de Jundiaí 
e Fortaleza. O vencedor dos jogos de ida e 
volta ficava com uma vaga na Série A do 
ano seguinte. Clodoaldo não entrou com a 
10 e sequer foi titular, mas entrou ainda no 
primeiro tempo e marcou três dos seis gols 
na goleada do tricolor cearense em Jundiaí, 
praticamente selando a classificação. “Acho 
que isso é coisa do destino, coisa de Deus. 
Nesse jogo eu joguei com a 17. Acho que isso 
prova que quando a gente faz nosso traba-
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lho, sem querer passar por cima de ninguém, 
as coisas acontecem naturalmente”, afirma, 
seguindo o velho “manual de respostas de 
segurança” dos jogadores de futebol.

Pouco antes disso, em 2001, Clodoaldo 
teve uma breve passagem pelo Exterior.       

“Vim pra somar, conquistar meu espaço e 
ir em busca do título português”, disse Clodô 
ao se apresentar ao lusitano Beira-Mar. “Só 
depois eu descobri que o time costumava 
brigar para não cair”, conta rindo.

Sem espaço na equipe portuguesa, o 
esperado retorno do craque ao tricolor ce-
arense se concretizou rapidamente. E, com 
ele, mais glórias. Até mesmo a seleção brasi-
leira passou a fazer parte dos pensamentos 
do “capetinha”. Infelizmente, para o craque 
ipuense, o sonho nunca se realizou.

Os anos de sucesso não duraram tanto 
quanto o esperado para um grande jogador 
de futebol. O brilho do ilustre ipuense aca-
bou sendo ofuscado por fatores não  rela-
cionados à bola rolando. Uma série de pro-
blemas extra-campo e a saída conturbada 
do Fortaleza para o Ceará ocasionaram uma 
decaída na sua carreira.

“A história da minha saída do Fortaleza 
pouquíssimas pessoas sabem. Só familiares 
e amigos muito próximos. O que as pesso-
as falaram, que eu tinha pego dinheiro do 
clube… Em nenhum momento eu fiz isso. O 
torcedor vai muito na emoção, e essas infor-
mações acabaram me atrapalhando. Mas já 
passou. Não tenho nada contra ninguém”, 
garante com uma serenidade absoluta. Tal-
vez o fato de já ter falado tanto do assunto 
tenha garantido uma certa “imunidade” a 
Clodoaldo, que não se mostrou nervoso em 
nenhum momento, e, vez por outra, envolvia 
a fé em seu discurso. “Minha história no For-
taleza só quem pode apagar é Deus”.

A trajetória na equipe alvinegra não foi 
tão marcante quanto na Tricolor. Os gols já 
não eram tantos, menos ainda as oportu-
nidades. O craque, que marcou época com 

  “Eu acho que quem usa a camisa 10 chama pra si uma responsabilidade 
maior. Entretanto, há aqueles que, embora craques, não quiseram usar a cami-
sa 10. Romário, por exemplo, era o 11. Ao longo do tempo essa camisa 10 vem 
perdendo um pouco da característica, como é o caso também da camisa 7. 
Antigamente, o 7 era o ponta direita, craque também. Moacyr Franco tem uma 
música chamada Balada Número 7, em homenagem a Garrincha, grande cra-
que que usava a 7 do Botafogo. Hoje em dia, o camisa 7 é volante. Completa-
mente diferente. Com o tempo essas coisas vão mudando. Os jogadores mesmos 
já buscam outros números que preferem”.

JOGO RÁPIDO

Tom Barros
Apresentador do programa Debate Bola da TV Diário  

  “Eu acredito que a camisa continua tendo o mesmo peso. Principalmente na 
Europa, onde há a questão da numeração fixa das camisas e uma associação 
muito grande do marketing aos jogadores com a venda dessas camisas, os 
números estão mais atrelados a um jogador específico. No Barcelona, por exem-
plo, o 10 é o Messi. Antes dele, Ronaldinho Gaúcho. Sempre há a associação dos 
craques com a 10, embora seja comum também ver outros grandes craques 
que não vestem a 10, ou porque o time tem mais de uma estrela e só um pode 
vestir a 10, ou porque os próprios jogadores se identificam com outros números”.

JOGO RÁPIDO

PC Norões
Jornalista e diretor do Sistema Verdes Mares

uma camisa 10, passou a ter que se conten-
tar com números como o 17, 18… — núme-
ros de quem, normalmente, passa a maior 
parte do jogo sentado no banco de reservas. 

A partir daí, passou por inúmeros times 

sem a mesma expressão dos grandes da 
capital cearense. Foram longos anos “esque-
cido”, sem conseguir demonstrar o mesmo 
futebol que enchia os olhos dos torcedores. 
Até que em 2013, afastado dos holofotes da 
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1° Pelé. Não só o 
maior camisa 10, 
mas também o 
melhor jogador 
da história do 
futebol. 

6° Roberto Rive-
lino. Inventor do 
drible “elástico” 
e herdeiro da 
camisa 10 de Pelé 
na seleção.

2° Diego 
Armando 
Maradona. 
O Deus do 
futebol, para os 
argentinos.

7° Lionel Messi. 
Argentino, melhor 
jorgador da 
atualidade e o 
único com quatro 
bolas de ouro.

3° Zinedine 
Zidane. 
Carrasco do 
Brasil, campeão 
mundial pela 
França.

8° Lothar 
Matthäus. Alemão, 
ganhador de 
quase todos os 
títulos possíveis 
como jogador.

4° Ferenc Puskas. 
Húngaro, 
ganhador do 
prêmio da FIFA de 
gol  mais bonito 
do ano.

9° Roberto 
Baggio. Maior 
jogador da 
história da Itália, 
apesar do pênalti 
perdido em 94.

10° George Hagi. 
Romeno que 
marcou época, 
mesmo defendendo 
uma  seleção 
inexpressiva.

5° Michel 
Platini, Francês, 
primeiro jogador 
a receber três 
bolas de ouro em 
sequência.

OS DEZ MAIORES

V

imprensa há algum tempo, Clodô ganhou 
destaque nacional jogando na segunda di-
visão do campeonato carioca. Defendendo 
o Goytacaz em clássico contra o Americano, 
Clodô virou protagonista nos minutos finais. 
“O Americano fez 1 a 0. Depois eu bati o es-
canteio e o zagueiro deles fez o gol contra”. 
Jogo empatado até o finalzinho. Aos 41 minu-
tos do segundo tempo, pênalti para o Goyta-
caz e a responsabilidade nos pés dele. Era a 
estreia do “capetinha” e a chance de desem-
patar um clássico na frente dos cerca de 5 
mil torcedores no estádio Arizão, em Campos 
dos Goytacazes. Correu, bateu… E perdeu. A 
torcida rival logo começou a entoar um grito 
de “Uh, terror, Clodoaldo amarelou!” e a de-
cepção parecia tomar conta.

Três minutos foi o tempo para tudo isso 
mudar. Aos 44, cruzamento na área, e, do alto 
de seus 1,61 m, Clodô mergulha de cabeça 
para virar o jogo e mostrar que sua estrela se-
guia viva. Mais uma vez o grito de “matador” 
ecoa pelo estádio. Mesmo que já não sejam 
as 60 mil pessoas de um Castelão lotado, ou-
vir seu nome clamado pela pequena, porém 
eufórica torcida do “Goyta” traz boas recorda-
ções. O curioso é que, nessa partida, o núme-
ro ostentado às suas costas era o 92.

A próxima vez em que ganharia destaque 
nas manchetes cearenses só viria em 2015. 
Com a proposta do Ferroviário de apostar em 
um time de “veteranos” para a temporada, 
Clodoaldo fechou contrato com a equipe e 
reencontrou velhos companheiros dos seus 
tempos áureos. Rinaldo, Juninho Cearense, 
Erandir… — jogadores que, ao lado dele, 
marcaram época jogando pelo Fortaleza.

Aos 36 anos, naturalmente o fim da car-
reira se aproxima, mas o “capetinha” ainda 
não fala em parar. Já visto por muitos como 
o melhor camisa 10 das últimas décadas no 
futebol cearense, o reconhecimento agrada. 
“Acho que eu fiz o meu melhor. Se as pessoas 
pensam assim, fico muito feliz”, diz, com um 
certo ar de saudosismo. 
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“Não me considero artista, o povo é que diz. Um dia, eu tava na rodoviária da cidade de Iguatu. Aí, chegou um 
caba todo empalitozado com uma caixa de engraxar, e disse: 
— ‘Boa tarde, eu sou doutô Rui, sou engraxato. É cinco real, tu vai querer?’. 
Aí, eu disse: 
— Rapaz, se um fi duma égua desse é doutô, por que eu não posso ser? Eu sou doutô, nem que não queira, agora. Pois 
muito prazer, eu sou o doutô Alves”. 
É assim que se apresenta para a reportagem José Alves da Silva, 50 anos, casado, pai de dois filhos e morador 
do bairro Cambeba há mais de 30 anos, que com muita criatividade transforma sucata em arte. A revista foi 
conhecer o seu trabalho.     

Dr. Alves usando 

óculos de olhos 

verdes

RECRIAR

 TEXTO e FOTOS Ana Rosa Lopes e Jarson Barbosa   

Doutô Alves,
o artesão da sucata
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Nascido em 17 de setembro de 1966 
no Hospital César Cals, no Centro 
de Fortaleza, ele brinca dizendo 

que nasceu numa sexta-feira, pois almoçou 
peixe. De uma família de quatro irmãos, sen-
do dois do primeiro casamento de seu pai, 
sua irmã Aristela faleceu vítima de um cân-
cer. Conta que já morou em várias cidades, 
mas seu refúgio sempre foi Fortaleza. 

De  estatura mediana, careca, franzino, é 
um típico cearense. Ele recebe os repórteres 
vestindo um calção, sandália de dedo, pul-
seiras e colares. Usa também um par de ócu-
los de olhos verdes. Rindo, ele explica que 
não é o Tom Cruise, mas o Cruz Credo.

Aos oito anos de idade começou a tra-
balhar com o pai. Apaixonado por jumentos, 
Dr. Alves ganhou de presente dois jumentos 
quando fez 15 anos. “Quando eu nasci, mi-
nha mãe disse: ‘Esse menino é um jumen-

Quando eu nasci, minha mãe disse: 
‘Esse menino é um jumento!’ Fui pra 
feira vender um jumento que eu ga-
nhei de presente nos meus quinze 
anos — um casal de jumento. Aí a 
fome apertou e eu vendi um jumen-
to. Eu fiquei com a jumentinha, que 
servia demais, mais que o jumento. 
Ela tinha mais força. Aí eu fui, che-
guei na feira com o jumento, e um 
véi olhou pros dentes, pros cascos, e 
perguntou: ‘Quantos anos ele tem?’. 
Eu disse: Rapaz, eu não posso dizer, 
porque nunca perguntei a ele. Ele 
não responde, mas deve ser novo.

José Alves da Silva
Artista e Sucateiro

to!’. Fui pra feira vender um jumento que eu 
ganhei de presente, um casal de jumentos. 
Aí, a fome apertou e eu vendi um jumento. 
Eu fiquei com a jumentinha, que servia de-
mais, mais que o jumento. Ela tinha mais for-
ça. Aí eu fui, cheguei na feira com o jumento, 
e um véi olhou pros dentes, pros cascos e 
perguntou: ‘Quantos anos ele tem?’. Eu dis-
se: ‘Rapaz, eu não posso dizer porque nunca 
perguntei a ele, mas deve ser novo’”.

Sempre bem-humorado, cheio de tre-
jeitos, enumera no que trabalhou antes de 
tornar-se artista da sucata. “Já fui agricultor, 
lanterneiro, soldador, trabalhei numa gran-
ja, tive até carteira assinada, mas minha 
arte era outra”.

Fã de garfos, ele carrega em seus pulsos 
garfos dobrados em forma de pulseira. “Não 
posso ver um garfo. Sou fã de garfo. Não pos-
so participar de nenhum evento que tenha 

garfo, que, quando eu saio, passo logo o ímã 
pra sair com o bolso cheio de garfo”.

Doutô Alves mora numa casa humilde, 
mas toda decorada com as peças feitas por 
ele, como os velhos aparelhos sanitários 
transformados em jarros de plantas flori-
das que adornam a varanda, a garagem e 
a calçada em frente a sua morada. A parte 
externa dos muros da casa foi pintada por 
ele com desenhos de jumentos, cachorros 
e frases de boas-vindas em inglês. Caixas 
de TV também decoram o espaço. Há pe-
ças de sucatas transformadas em bichos, 
bonecos, churrasqueiras, aviões, carros 
de reciclagem. Nas mãos do doutô Alves, 
tudo isso vira arte. O reciclador transfor-
ma todas as sobras de quinquilharias, 
ferros, correntes de bicicletas, parafusos, 
caixas de TV antigas e as transforma em 
peças disputadas por colecionadores. “Mi-
nhas peças já foram até pra Itália. Eu vivo 
à custa das minhas peças. Os estudos dos 
meus filhos eu paguei cada centavo com 

Vaca guitarrista 

feita de sucata

Boneca e 

escorpião feitos 

de sucata
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Dr. Alves e a sua 

churrasqueira em 

formato de jumento

1. Parte da 

decoração da   

entrada da oficina 

do Dr. Alves

2. Dr. Alves com a 

sua réplica da Torre 

Eiffel feita de coroa 

de bicicleta e um 

boneco gigante  

feito de sucata

3. Dr. Alves em 

um momento de 

transformação de 

suas sucatas

as vendas das minhas obras. Num tem ou-
tro meio, não”, explica. 

 Na sala da casa encontra-se tudo mui-
to organizado, com muitos retratos de 
pessoas. Inclusive há uma TV de 14’’ em 
cuja tela  ele colou uma foto com imagens 
de mulheres. 

Fala espontaneamente do seu casa-
mento. “Sou casado, trinta e sete anos 
de sofrimento. Ainda bem que minha mu-
lher me trata bem. É só fi. Fi duma égua, 
fi duma quenga...”. Muito apaixonado, 
garante que nunca brigou com a esposa, 
pois, segundo acredita, toda pessoa boa 

Não posso ver um garfo. Sou fã 
de garfo. Não posso participar 
de nenhum evento que tenha 
garfo, que, quando eu saio, 
passo logo o ímã pra sair com o 
bolso cheio de garfo.

José Alves da Silva
Artista e Sucateiro
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não pega prova fácil, e sim difícil. Criador 
de galinhas, diz ter “mão boa” para criar.

 
SABEDORIA 
Com um sorriso no rosto, ele filosofa: “A tris-
teza quem cria é a pessoa mesmo. Se você 
quer viver num mundo feliz, você mesmo 
que crie a felicidade”. E se emociona ao dizer 
que o que o deixa triste é alguém pedir a ele 
algo que ele não pode dar. “Pra mim, eu vivo 
num mundo onde não tenho apego a nada, 
nem a mim mesmo. Mas eu tenho apego às 
pessoas. Se uma [pessoa amiga] passar um 
dia sem andar por aqui, eu já sinto falta. Todo 
mundo depende um do outro, pra tudo. O po-
licial depende do ladrão, o juiz depende do 
caba que faz as coisas erradas, o caba que 
faz o remédio depende do doente”. 

E quanto à crise econômica? Ele acredita 
que nós mesmos criamos a crise. Se recla-
mamos que estamos devendo, é por termos 
gastado demais antes. 

Um de seus filhos, de 22 anos, morreu 
há alguns meses. Era especial. Sério, diz 
firme: “Toda morte, a pessoa só morre 
quando o coração para. Ele morreu com 
toda vida, sabendo que ia morrer. Ele 
é igual eu, não teve medo de morrer”. 
Mas logo volta a sorrir e muda de assun-
to, quando afirma que não tem medo da 
morte, de ladrão nem de nada. “Uma vez 
chegou um ladrão e disse: ‘É um assalto’. 
Eu disse: ‘Você acabou de se estribar’. E 
comecei a achar graça. Roubar o quê? Não 
tenho nada”.  

Diz que seu sonho é ajudar os outros. “Se 
eu ganhasse num sorteio — eu jogo muito —, 
eu não quero ninguém da minha família nem 
amigo passando necessidade”. Como se ten-
tasse resumir seu sonho em uma única pala-
vra, doutô Alves afirma, com os olhos cheios 
de lágrimas: “O amor, viu? Você tendo amor, 
você tem tudo. A mensagem que posso dei-
xar é que todo mundo deve tratar os outros 
do jeito que quer ser tratado”.  
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Ter uma alimentação saudável significa consumir alimentos naturais e sem agrotóxicos. Mas é um dasafio 
encontrá-los. Além disso, mudar os hábitos alimentares requer muito mais do que comprar apenas produtos naturais. 
Algumas pessoas mudam até a estrutura de suas casas, seus empregos e hábitos por uma única causa: viver melhor. 
Para entender os desafios de quem escolheu ter uma vida mais saudável a partir da alimentação, A Ponte foi conversar 
com Hugo Theophilo, agricultor urbano, Graça Martins, naturalista, e Narcísio Mota, agroecologista. Saiba como se 
alimentar melhor consumindo produtos orgânicos ou provenientes da sua própria horta.

Tomates orgânicos 

recém-colhidos

VIVER

 TEXTO Isabelle Lima e Marília Candido    FOTOS Marília Candido

:A arte do bem
VIVER
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U m dos maiores desafios de quem 
quer ter uma vida saudável é cuidar 
da alimentação, levando em conta 

a presença de agrotóxicos cada vez mais 
comuns em frutas e verduras encontradas 
em supermercados e feiras. A alternativa é 
substituir o consumo desses alimentos con-
taminados pelos orgânicos, cultivados com 
defensivos naturais que não prejudicam a 
planta e o ser humano.

Segundo o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), no Brasil, a cada ano, cerca de 500 
mil pessoas são contaminadas por agrotóxi-
cos, pois os alimentos produzidos aqui pos-
suem resíduos de substâncias tóxicas acima 
do permitido. Isso pode trazer desde proble-
mas de pele até câncer.

Consumir produtos orgânicos é garantia 
de saúde. Mas, como assegurar a procedên-
cia desses alimentos? Uma das alternativas é 
plantar frutas, legumes e hortaliças em casa. 
Outra é comprar diretamente do produtor, 
em feiras orgânicas ou fazendas.

Cada vez mais comuns em casas e apar-
tamentos, as hortas, um costume antigo e 
sempre presente em sítios e fazendas do In-
terior, renascem nas cidades em diferentes 
tamanhos e formatos. Utilizando sementes e 
mudas de plantas orgânicas é possível ter, 
em casa, alimentos 100% saudáveis a toda 
hora e a um preço muito baixo.

As feiras orgânicas incentivam a agricul-
tura familiar e a proximidade entre o produtor 
e o consumidor. No Brasil, elas já são comuns 
em muitos Estados e são garantidas por as-
sociações e organizações não governamen-
tais como o Centro de Estudos do Trabalho 
e de Assessoria ao Trabalhador (Cetra). No 
Ceará, essa ONG realiza feiras nas cidades 
de Quixeramobim, Quixadá, Apuiáres, Trai-
ri, Itapipoca e Paracuru. Já na Capital, duas 
feiras acontecem mensalmente na Praça da 
Gentilândia, no bairro Benfica, e no Mercado 
dos Pinhões, no centro da Cidade. 

CONSTRUINDO A HORTA
Para construir uma horta em casa, não é ne-
cessário muito espaço. Basta saber aprovei-
tar recipientes e paredes. A verticalização é 
uma opção bastante usada em garagens e 
quintais pequenos. Recipientes como garra-
fas pet, potes de iogurte e similares podem 
virar vasos e abrigar tomateiros e cebolinhas. 
Uma dica é cortar as garrafas lateralmente e 
pendurá-las na parede.

Depois de escolhido o espaço para abri-
gar a horta, cuidados com o sol e água são 

essenciais. Existem distribuidoras de semen-
tes que apresentam um selo garantidor de 
uso de defensivos naturais. Essas marcas 
vendem produtos orgânicos e, portanto, se-
guros para o consumo. Nas embalagens exis-
tem informações de como cuidar do plantio, 
já que o tempo de germinação, sol e rega 
varia de acordo com a espécie. 

AGRICULTURA URBANA
Hugo Theophilo, 37 anos, é dono de casa 
e há cinco anos resolveu mudar seu estilo 

Mapa de Feiras Orgânicas

O aplicativo Mapa de Feiras Orgânicas, feito em parceria com o Idec (Instituto 
de Defesa do Consumidor) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, mostra a localização de feiras orgânicas em todo o País com o objetivo 
de promover, orientar e estimular práticas e escolhas alimentares saudáveis. No 
aplicativo, além de encontrar a feira orgânica mais próxima, o usuário pode 
acessar receitas saudáveis como biscoito de castanha-do-Brasil, pão de açaí e 
vatapá de inhame.

Serviço: http://www.cetra.org.br/
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de vida para proporcionar uma experiência 
mais saudável a seu filho, Caio, que estava 
prestes a nascer. Toda a ideia surgiu após ele 
assistir ao documentário “Criança, A Alma do 
Negócio”. No filme, crianças são reféns da 
indústria do consumo e não conhecem coi-
sas simples sobre a origem do alimento que 
têm em casa. Theophilo tinha receio de que 
seu filho, como o mostrado no documentário, 
acreditasse que o tomate e outros alimentos 
nasciam nas prateleiras dos supermercados, 
e não de uma planta. Com a ajuda do mo-
vimento “Do Meu Lixo Cuido Eu”, resolveu 
transformar aos poucos sua casa, localizada 
no Mondubim, em Fortaleza, em um espaço 
sustentável e cheio de vida.

ECO-CASA
A antiga garagem se transformou em um jar-
dim com cultivo de diversas plantas comestí-
veis. Para a prática da aquaponia (sistema de 
produção de alimentos que combina criação 
de peixes e o cultivo de plantas em um am-
biente simbiótico), há um recipiente para co-
letar água da chuva, um reservatório para os 
peixes e vasos integrados a canos que movi-
mentam a água entre o que é colhido da chu-

V

 O movimento Do Meu Lixo Cuido Eu é uma iniciativa que busca dissemi-
nar a prática de cuidar dos resíduos que produzimos em nossas casas a partir 
de processos de compostagem, reutilização e preciclagem.

Ele começou em 2006, em Curitiba, na Associação Casa da Videira. A ini-
ciativa já era famosa na Europa, América do Norte e Austrália, incentivando a 
compostagem doméstica e diminuindo a necessidade de aterros sanitários.

A ideia deu certo,  espalhou-se e a Associação começou a receber pedi-
dos de outros Estados.

Hoje, o movimento tem oito representantes em todo o Brasil, incluindo Theo-
philo, que representa Fortaleza.

Do Meu Lixo Cuido Eu

va, o que é utilizado pelos peixes e o que ali-
menta as plantas. “A água dos peixes passa 
por um reservatório onde ficam as plantas. 
Algumas bactérias que ficam integradas nes-
se recipiente degradam a amônia da água e 
a transformam em nutrientes para as plan-
tas. As plantas se alimentam disso. Tiram a 
amônia da água e a água volta limpa pros 
peixes. É um sistema totalmente sustentável 
e não estraga a água”, explica Theophilo. O 
processo precisa da água da chuva porque 
ela é mais adequada para os peixes do que a 
água da torneira, que contém cloro. 

Ele tem em seu quintal duas galinhas, 
que, além de produzirem ovos para o con-

sumo da família, produzem resíduos que são 
utilizados como adubo junto com o lixo da 
cozinha e com o resultado da compostagem, 
feito pelas minhocas em baldes de plástico. 
Esse adubo é orgânico e aumenta a resistên-
cia das plantas às doenças, pragas e climas 
adversos, além de aumentar também a ca-
pacidade do solo em armazenar água.

ALIMENTAÇÃO
No quintal, Hugo Theophilo mantém três 
colmeias com abelhas da espécie Jandaíra, 
que são popularmente conhecidas como 
abelhas sem ferrão, e de lá extrai todo o 
mel que consome. Ele também aprendeu 
a cultivar fermento, o levain, para assar 
seus próprios pães e bolos com ingredien-
tes mais saudáveis. Das plantas de seu 
jardim, além de utilizar como temperos e 
comer na salada, ele faz sucos naturais. 
Quando percebeu a quantidade de gor-
dura que consumia em casa, aprendeu a 
clarificar a manteiga, processo onde toda 
a água e os elementos sólidos e toxinas 
da gordura do leite e lactose são comple-
tamente removidos. 

Ele é adepto da preciclagem, que con-
siste na preocupação dos consumidores em 
diminuir a produção dos resíduos logo no 
ato da compra, optando por produtos de 
material biodegradável ou reciclável, redu-
zindo a quantidade de embalagens. “Quan-
to mais industrializada é nossa comida, 
mais resíduos produzimos e menos esses 
resíduos se destinam à natureza”, afirma 
ele, que viu na preciclagem mais um cami-
nho para uma vida saudável.

COLOCANDO EM PRÁTICA 
Theophilo oferece oficinas em sua casa. Com 
a ajuda da mulher, Vanessa, e do filho, Caio, 
arruma a garagem com cadeiras e prepara 
uma mesa com pães, suco, bolos, manteiga 
e fermento que ele mesmo produz, para ser-
vir e vender aos visitantes. 

Desculpa, gente, mas eu não tenho 
como resolver isso, meu vizinho é 
um policial

Hugo Theophilo
Dono de casa e agricultor urbano
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Em uma das visitas, A Ponte presenciou 
uma oficina sobre agricultura urbana. Logo 
no início, ele arrancou galhos de uns arbus-
tos de hortelã japonesa, também conhecida 
como menta. “Agora todo mundo vai cheirar 
essas folhas e isso será a oficina”, disse ele, 
e todos riram. Os convidados pegaram um 
pouco das folhas e sentiram o cheiro carac-
terístico da planta: refrescante e agradável.  

Por morar em uma região residencial, 
ele precisa enfrentar alguns problemas 
durante seu evento, como o som alto de 
uma das casas vizinhas. “Desculpa, gente, 
mas eu não tenho como resolver isso. Meu 
vizinho é um policial”, disse ele. Theophilo 
aproveitou para falar sobre como era im-
portante ter paciência na hora de começar 
uma horta e querer mudar de vida, fazendo 
um paralelo com a situação vivida por to-
dos no momento. Só podiam esperar para 
que o som alto acabasse. 

A oficina ensina como separar resíduos 
da alimentação da casa para adubar o solo, 
como plantar, trocar as mudas de vaso, fa-
zer a manutenção e colher. Quem participa 
tem a chance de aprender a preparar todos 
os recipientes para plantio, além de plantar 
algumas mudas.

NATUREZA EM CASA
Graça Martins tem 67 anos e é enfermeira 
aposentada. Durante todos os encontros 
com A Ponte, ela usou uma camisola branca 
com muitos bordados. Sua casa cheira a ter-
ra e tem um clima diferente do resto da Cida-
de. Entre os bairros Benfica e Centro, a resi-
dência é um ponto verde, um refúgio. Graça, 
que hoje é naturalista, resolveu transformar 
o lugar onde mora em seu local de trabalho 

e, para isso, precisava de um local calmo e 
próximo à natureza. Foi assim que montou 
seu “arvoredo”, com plantas medicinais, or-
namentais e frutíferas. 

Depois de um acidente no hospital em 
que trabalhava, Graça desenvolveu proble-
mas de coluna e precisou se aposentar. Os 
médicos não conseguiam resolver seu pro-
blema e deram um diagnóstico — equivo-
cado — de que ela não iria mais conseguir 
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 “Garden all” — tudo do jardim. 
O suco, que é de coloração verde, 
tem apenas três ingredientes: horte-
lã, capim santo (conhecido também 
como capim-limão ou capim cidreira) 
e limão. Tudo de acordo com o gosto 
de cada pessoa. Os ingredientes são 
batidos no liquidificador e depois é só 
servir — de preferência, gelado. 
Uma dica é colocar um pouco de gengibre na mistura. 

Receita do Suco de “Garden all”
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Pão, ovos, fermento, suco, manteiga clarificada e mel. Tudo produzido na casa de Hugo Hugo Theophilo e o filho, Caio
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andar. Quando soube disso, ela procurou 
meios de se recuperar. Encontrou soluções 
na homeopatia e se viu apaixonada pelas 
terapias alternativas. Fez cursos e, através 
da naturologia clínica, viu que poderia aju-
dar outras pessoas. Há cinco anos montou 
um consultório nos fundos de sua casa, onde 
faz atendimentos e trata os pacientes com 
a ajuda de métodos naturais, como florais e 
mudanças na alimentação.

REFÚGIO
Além de Graça, filhos e netos dividem a casa, 
que já é antiga. O pé de ciriguela, o mais an-
tigo do lugar, tem mais de 70 anos e ainda 
dá frutos. A entrada da casa é fechada por 
uma planta com flores muito coloridas, um 
pé de bougainville.  Algumas telhas já caíram 
por causa do crescimento da planta, mas a 
casa já incorporou a natureza e esses deta-
lhes não incomodam ninguém. 

Graça não tem uma horta. Ela explica 
que, por já realizar um trabalho com tera-
pias, prefere não interferir no mercado de 
trabalho de outras pessoas. Sua casa tem 
algumas frutas, como ciriguela, noni e ma-
mão. Também tem malva, hortelã e algu-
mas ervas, coisas pequenas para uso no 
dia a dia, mas ela explica que seu objetivo 
não era o de ter uma grande produção. 
Sua casa foi “plantada” para parecer um 
refúgio, coisa essencial na ambientação 
de seu consultório.  “Fiz isso daqui para 
não sentir falta lá de fora.”

Depois que começou a estudar sobre 
a medicina natural, a naturalista resolveu 
mudar sua alimentação e viu diferenças 
notáveis. Hoje, tudo o que entra na sua 
casa precisa ter origem mais natural pos-
sível. Por não poder produzir em casa, por 
causa de suas limitações de idade e espa-
ço em casa, Graça fez parcerias com ami-
gos que moram no Interior. “Compro tudo 
da serra, dos meus amigos, mas é tudo 
natural, tudo orgânico”.

Hugo apresenta o fluxograma

Graça Martins em seu consultório

V
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Graça e Socorro em momento descontraído 

no jardim da naturalista

AMIZADE
Socorro Cavalcante é vizinha de Graça. As 
duas trabalham juntas. Uma cuida do que 
afeta o corpo e a outra, do que afeta a men-
te. Socorro é formada em Filosofia e tem pós-
-graduação em Programação Neurolinguís-
tica (estudo da estrutura da mente), o que 
permite que ela realize um trabalho voltado 
para o que o tratamento terapêutico que 
Graça não consegue atingir, como questões 
ligadas ao estresse. As duas costumam estu-
dar juntas e, numa tentativa de adquirir mais 
conhecimento, procuraram Hugo para enten-
der o estilo de vida que ele adotou. 

Elas não fazem divulgação de seu traba-
lho. O local é escondido — um verdadeiro re-
fúgio no meio da Cidade. 

“Alimento orgânico é tudo aquilo 
que é produzido segundo as normas 
da natureza. Mas, atualmente, há 
uma legislação que caracteriza o 
alimento orgânico como aquele 
que é produzido dentro de sistemas 
específicos das normas do Ministé-
rio da Agricultura, onde tem várias 
indicações ou proibições”, explica 
o agroecologista Narcísio Mota, 49 
anos, que conversou com A Ponte so-
bre alimentos orgânicos. Em entrevis-
ta, ele falou sobre uma opção ainda 
mais saudável que os orgânicos: os 
alimentos agroecológicos.

 Quais são os benefícios de quem 
passa a consumir apenas orgânicos?

 NM: Você vai diminuir a carga de 
agrotóxico consumido. Esse é o pon-
to fundamental, já que hoje nossa 
alimentação tem uma carga muito 
alta de agrotóxico. Agora, uma opção 
ainda melhor que os orgânicos são 
os alimentos agroecológicos, que são 
alimentos produzidos por comunidades 
ou agricultores familiares, onde o obje-
tivo é produzir ou construir uma melhor 
qualidade de vida para todos.

 Existe algum jeito de comprovar 
que o alimento realmente não tem 
agrotóxico?

 NM: Sim, mas é caro. Você faz uma 
análise química. Você não tem como 

fazer em casa, a não ser que você 
compre os equipamentos. Mas não 
é comum. A garantia pode estar nas 
feiras agroecológicas e solidárias que 
estão acontecendo várias vezes aqui, 
em Fortaleza, em muitas comunida-
des rurais e em muitos municípios do 
Ceará.

 Quero começar a produzir orgâni-
cos. Como consigo as sementes ou 
mudas?

 NM: Você pode comprar o alimento 
orgânico e tirar a semente dele. Você 
pode comprar sementes ou, melhor 
ainda, obter sementes através da troca 
com agricultores.

 Produzir em casa é a melhor saída 
pra alimentação segura e saudável?

  NM: Produzir em casa é a segunda 
melhor opção para que tenhamos 
uma alimentação segura e sadia. 
Mas, na realidade prática, a quanti-
dade de alimentos que consumimos 
aqui na cidade é pouco provável que 
nos nossos quintais ou apartamentos 
tenhamos condição de produzir. Então, 
com um pouco de espaço que tiver-
mos podemos plantar uma cultura 
que gostamos e incentivar os vizinhos 
a fazer o mesmo e aumentar essa rede 
de trocas. Aí, sim, teremos uma sus-
tentabilidade, porque não adianta o 
alimento agroecológico só para mim.

Entrevista

Narcísio Mota
Agreocologista da Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Imagine essa cena: nos jardins do campus de uma universidade você vê um casal jovem 
se abraçando. Ela segura a cintura do rapaz, enquanto ele afaga seus cabelos, cochichando algo 
próximo ao seu ouvido. Parece claro que os dois têm uma relação amorosa. Seus gestos, olhares 
e até os tons das suas vozes não deixam dúvidas. Em seguida, uma outra jovem se aproxima e 
começa a acariciar o casal. Então, logo você conclui que ela também faz parte do relacionamento. 
Qual seria a sua reação? Sentiria curiosidade, dúvidas ou preconceito? Talvez se perguntasse: “eles 
não sentem ciúmes?”. Há quem acredite ser impossível ter relações livres e não-monogâmicas. 
Em vários países, cenas como essa estão se tornando comuns em grandes cidades. Essa forma 
de amor, que é conhecida como poliamor, é uma nova modalidade de relacionamento. A Ponte foi 
conhecer João, Victória e Larisse, que vivem uma experiência desse tipo.

TEXTO David Nogueira e Lucas Castro      FOTOS Alana Pereira e iara Pereira

Toda forma de

amor... 
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Victória, João 

Roberto e Larisse 

experimentam 

novas formas de 

amor

Foi em uma festa, em 2012, que os es-
tudantes Victória Tabatinga, 23 anos, 
e João Roberto Azevedo, 21 anos, se 

conheceram. Convidados para a festa por 
uma amiga em comum, que se atrasou para 
chegar, eles decidiram iniciar uma conversa. 
“Basicamente, eu falando e ele calado”, lem-
bra bem Victória. O diálogo seria apenas o 
início de uma futura relação que, hoje, eles 
já não sabem como nomear, mas que é cha-
mada por muitos de poliamor. 

Dois meses depois do encontro na festa, 
eles iniciaram uma relação e a mantiveram 
monogâmica por um ano. Contudo, pas-
sado esse tempo, Victória passou a sentir 
vontade de ficar com outro rapaz. “Ele [João 
Roberto] não gostava muito da ideia. Não 
fiquei com ele [o rapaz], mas plantei a se-
mentinha”, conta. Meses depois, após mui-
ta conversa, João aceitou abrir a relação. A 
partir daí, os dois entraram em um difícil 
processo de aceitação, no qual o relacio-
namento se abria e se fechava em diversos 
momentos. “A transição não é fácil, mas, 
depois que a gente teve essa abertura para 
a relação aberta, o poliamor se tornou uma 
ideia muito natural”, explica Victória. 

Os dois contam que o primeiro relacio-
namento poliamoroso que tiveram começou 
com muita espontaneidade. Eles pergun-
taram para a jovem: “Tu não quer namorar 
com a gente?”. E ainda relatam, entre risa-
das, que completaram a proposta com um 
convite: “Nós três podemos ir para o cinema, 
e tal”. Depois dessa experiência, eles se rela-
cionaram com outros rapazes e garotas.

Após três anos, Victória e João confessam 
que existem dificuldades na prática do polia-
mor. “Eu lembro de conversar com pessoas 
e perceber que elas não têm uma relação 
como a nossa. É muito comum, em um re-
lacionamento em que a mulher é bissexual, 
o homem proibir que ela fique com outros, 
só permitindo meninas”, constata. “Quando 
a mulher parou de tolerar os abusos dos ho-
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Victória 

Tabatinga

23 anos, estuda 

Artes Visuais no 

IFCE

Larisse Amaral

19 anos, estuda 

Ciências Sociais 

na UFC

João Roberto 

Azevedo

21 anos, estuda 

Psicologia na 

Unifor

mens, o casamento começou a ruir e o polia-
mor permitiu a poligamia por parte da mu-
lher. A relação monogâmica nasceu para ser 
abusiva”, ela aponta.   João concorda com a 
namorada e admite a posição machista que 
possuía no início da relação. “Eu pensava: as 
mulheres não me ameaçam, mas eu quero 
ser o homem da vida dela”, revela. 

Atualmente, os dois relatam ter um rela-
cionamento privilegiado, no qual o diálogo 
é fundamental. O companheirismo e a com-
preensão são tão grandes que, no processo 
de produção dessa reportagem, uma terceira 

Ao contrário 

do que muitos 

pensam, o trio 

mostra que é 

possível viver 

numa relação

não-monogâmica

 Você já ouviu falar do 3nder? O aplicativo, por 
enquanto disponível apenas no iOS, é mais uma da leva 
de ferramentas digitais feitas especialmente para relacio-
namentos. O diferencial do 3nder fica em seu principal ob-
jetivo: ajudar seus usuários a encontrarem parceiros para 
relações entre três pessoas. O funcionamento do aplicativo 
é bem parecido com o do Tinder: as informações usadas 
também são do Facebook e as pessoas se encontram a 
partir da geolocalização. Para conversar com alguém, 
basta marcar a pessoa e esperar que ela faça o mesmo.

3NDER

A relação monogâmica surgiu 
para ser abusiva

Victória Tabatinga
Estudante de Artes Visuais 

A
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pessoa entrou na conversa. João Roberto co-
nheceu a estudante Larisse Amaral, 19, no 
Tinder, um aplicativo de relacionamentos. 
“Em menos de uma semana a gente se co-
nheceu pessoalmente e, no mesmo dia, eu 
entrei no coletivo sociopolítico que ele faz 
parte. A partir daí, a gente saiu várias ve-
zes”, explica Larisse. João comenta que os 
dois foram para um acampamento do coleti-
vo. “Nós dormimos na mesma barraca e, no 
último dia, a gente se pediu em namoro meio 
que numa piada”, recorda.

A relação entre o trio não acontece de for-
ma circular. Victória revela que, apesar de os 
três participarem da união, Larisse troca afe-
tos apenas com João. “Nossa relação pode 
ser comparada com a letra ‘V’. Eu namoro 
com ele e ele namora com ela, mas nós duas 
não temos nenhuma ligação”, explica. Além 

disso, Victória conta que a relação entre os 
três recebe o nome de “metamour”, já que 
duas pessoas não compartilham contato afe-
tivo ou sexual. “No momento, estamos pro-

 Os relacionamentos aber-
tos, tão em voga hoje, desponta-
ram na década de 1960 e têm a 
liberação sexual como principal 
propósito. Para as pessoas que 
adotam este tipo de relação, 
casos extraconjugais não são ti-
dos como traições e o desejo por 
outras pessoas é considerado 
natural — por isso, não deve ser 
reprimido. Já o Poliamor, mui-
tas vezes confundido com amor 
livre ou relacionamento aberto, 
prega relações sem nenhuma 
amarra, totalmente livres, múl-
tiplas, onde, além da libertação 
sexual, exista também a liber-
dade do sentimento. 

A difusão destes movimentos 
também está fortemente atrelada 
aos movimentos que surgiram 
nas décadas de 1960 e 1970 e 
defendiam a liberdade sexual, os 
direitos da minoria LGBT (Lésbi-
cas, Gays. Bissexuais, Travestis e 
Transgêneros), o uso das drogas, o 
aborto e, principalmente, a eman-
cipação da mulher. É importante 
observar que as relações mono-
gâmicas e o casamento são insti-
tuições de uma sociedade essen-
cialmente machista e patriarcal, 
onde o homem sempre tem maior 
liberdade que a mulher em vários 
âmbitos da vida. As relações li-
vres evidenciam a falência destes 
padrões. Agora, a mulher e outras 
minorias reivindicam seus direitos 
de se relacionarem com quem 
quiserem, quando quiserem.

Panorama

A transição não é fácil, mas, 
depois que a gente teve essa 
abertura para a relação aberta, 
o poliamor se tornou uma ideia 
muito natural

Victória Tabatinga
Estudante de Artes Visuais 

João Roberto, 

Victória e Larisse 

demonstram 

naturalidade em sua 

relação
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curando um nome menos complicado para o 
que existe entre a gente”, ela diz, entre risos 
de confirmação dos outros parceiros. 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
Antes do “metamour”, Victória conta que só 
teve outro relacionamento sério, sendo ele 
parcialmente monogâmico. “Nós dois ficá-
vamos com uma amiga nossa, mas não era 
nada sério”. A moça conta que, desde essa 
época, lidava bem com os ciúmes e nunca foi 
uma namorada paranóica. Victória também 
declara que, apesar de se considerar panse-
xual (atração por pessoas de todos os sexos 
e gêneros, não se prendendo à ideia binária 
de identidades de gênero), nunca entrou em 
relações sérias com mulheres. 

Larisse também esteve apenas em um 
relacionamento sério, totalmente fechado, 
com um homem. Para ela, a experiência 
não foi boa. “Eu sentia bastante ciúmes, 
faltava comunicação”, explica. Já João es-
teve em dois namoros sérios antes do atu-
al. Em uma das vezes, a relação aconteceu 

 
É possível encontrar, no Facebook, diversos grupos de 
poliamor e outros tipos de relações livres. 

Poliamor Brasil:            

 

(https://goo.gl/bj2SpX)

Monogamia: relação na qual os 
indivíduos possuem exclusivamente 
um parceiro.
Poliamor: nome dado às relações 
consensuais não-monogâmicas, 
onde a liberdade afetiva é o princi-
pal objetivo, mais do que a liberda-
de sexual.
Metamour: é uma relação poliamo-
rosa entre três pessoas, onde duas 
delas não compartilham contato 
afetivo ou sexual.
Pansexual: ao contrário do que 
muitos pensam, esse indivíduo não 
sente atração por objetos e animais. 
O pansexual se interessa por pesso-
as de todos os sexos e gêneros, não 
se prendendo à ideia binária de 
identidades de gênero.

Grupos do Facebook 

GLOSSÁRIO
à distância. Sua parceira morava no Rio 
de Janeiro e o relacionamento durou três 
anos. Ele conta também que, apesar de se 
interessar por rapazes, nunca teve envolvi-
mento sério com um.

João acredita que as pessoas estão 
finalmente querendo desconstruir os 
valores antigos de família. “Era tão nor-
matizado um relacionamento hétero e 
monogâmico que as pessoas nem questio-
navam, mas muitas tinham a necessida-
de de trair em certos momentos, embora 
elas mesmas sofressem com isso”. Victó-
ria destaca a importância da informação 
para as mudanças nos relacionamentos. 
“Eu acho que tem a ver com a grande 
rede de informação que temos hoje. Agora 
sabemos de várias possibilidades em um 
relacionamento. Antes, a gente só tinha 
contato com aquele casal que se conhecia 
na novela, na qual tinha alguém fazendo 
intriga para eles se separarem, embora 
eles continuassem firmes e fortes sem 
trair”, explica. 

Poliamor e Relações
Livres (Ceará): 

(https://goo.gl/XxkA2a)

Companheirismo é 

essencial na relação 

entre os três

A



O ensaio fotográfico desta edição é muito especial. Traz para os leitores a 
exposição da Coleção Airton Queiroz, uma das mais importantes e ricas da 
América Latina. Ela representa quinhentos séculos de história, através de 251 
obras que vão do Brasil holandês até os dias de hoje. Fruto de um acervo 
que vem sendo enriquecido com dedicação há 40 anos, a exposição traz 
importantes artistas plásticos brasileiros, tais como Aleijadinho, Tarsila do 
Amaral e Portinari, além de artistas que deixaram um extraordinário legado 
para as artes do mundo, como Miró, Dali e Monet. A exposição foi instalada no 
Espaço Cultural Unifor, em 2016, com entrada gratuita.  Aprecie algumas das 
principais obras. As fotos são de Ares Soares (Marketing Unifor).

Coleção Airton Queiroz

Maria Martins
Prometheus II ou
Brûlant de ce qu’il brûle 
(1948)



Antônio Francisco Lisboa, dito 
Aleijadinho 
Santo Bispo
(1791-1812) 



Joaquín Torres-García
Frutas 
(1940)

Joaquín  Torres-García
Calle y Café 

(1929)



Alberto da Veiga Guignard
Vaso de flores
(década de 1940)

Candido Portinari 
Retrato de João Candido com cavalo 

(1941)



Giovanni Battista Castagneto
Pescadores em Toulon, França

(1893)

Claude Monet
La maison dans les roses
(1925)



Antonio Bandeira
Paisagem de neve
(1957)

Anita Malfatti
A Mulher de Cabelos Verdes

(1915-1916)



Frans Post
Vilarejo em Pernambuco
(1675)

Lygia Clark, Bicho (1960) 
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Em 2015, o “Anuário Brasileiro de Segurança Pública”, com base em dados catalogados através 
dos números divulgados pelas Secretarias de Segurança dos estados, revelou que houve 58.497 
vítimas de mortes violentas no Brasil. O Anuário analisou a quantidade de homicídios dolosos 
(quando houve a intenção de matar), latrocínios (roubos com morte), lesões corporais seguidas 
de morte, vitimizações policiais e mortes decorrentes de intervenção militar. Infelizmente, 
a estatística se equipara às cifras de mortos em guerras. O conflito na Síria mata em média 
50 mil pessoas por ano. Fortaleza se destacou como a capital que mais mata: foram 1.989 
vítimas com a proporcionalidade de 77 assassinatos por 100 mil habitantes. Fazendo um 
cálculo simples, são 629 homicídios a mais do que a cidade de São Paulo, por exemplo, que 
tem uma população quatro vezes e meia maior que a da capital cearense.  Mas por trás desses 
números há histórias de vidas que foram interrompidas de forma violenta e que deixaram 
famílias destruídas pela dor e as saudades. A Ponte foi conhecer um desses casos — o de 
Dulcineia Tertulino Apolônio, 49 anos, que teve o filho Diego Tertulino, 16 anos, morto em um 
latrocínio em março de 2015, quando foi defendê-la de um assalto na porta de casa. Diego era 
o seu único filho e companheiro, um jovem querido por muitos, carinhoso, feliz e protetor. Em 
entrevista a uma emissora de televisão à época, ela disse: “A vida acabou”. O relato, a seguir, 
é da mãe e está em primeira pessoa, em forma de depoimento. Ele foi colhido quase no final do 
ano passado. Na tarde da quarta-feira, 23 de dezembro, o carro que ela dirigia colidiu em alta 
velocidade com uma árvore. Ela não resistiu.

VIAGEM

  TEXTO e FOTOS Rodolfo Freitas 

“Eu fico 
perguntando a 
Deus: por que 
estar viva ainda?”
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Mesmo em queda, 

número de mortes 

violentas ainda é 

alto em Fortaleza  

Meu nome é Dulcinéia Tertulino Apo-
lônio. Moro aqui no bairro Messeja-
na há 49 anos. Sempre morei nesta 

casa, que era dos meus avós, com minha mãe 
e minhas tias. Um ano depois que minha avó 
morreu, eu fiquei grávida do meu filho Diego 
Tertulino. Primeiro, foi uma surpresa. Estava 
com 33 anos e esperando um bebê. No mes-
mo período, tinha descoberto um probleminha 
de saúde e precisei tomar medicação. Devido 
à gravidez, resolvi parar o tratamento por con-
ta própria, pois, como Deus me mandou esse 
bebê, creio que seja uma benção. Por isso, 
[pensei]: ‘Eu não vou tomar mais remédio para 
não prejudicar minha gravidez’. Diego nasceu 
altamente sadio. Tudo isso devido à prepara-
ção que fiz. Uma gestação maravilhosa. Só 
fiquei frustrada porque eu queria um parto 
normal, mas não foi possível por ele ter sido 
grande demais, com 3 quilos e 950 gramas. 
Tive a certeza do que minhas amigas diziam: 
‘Quando a mulher vai ser mãe, é sonhos e 
mais sonhos’. Você planeja um quarto bonito 
e a cabeça começa a pensar: ‘Será que vai dar 
certo?’. Sempre eu procurei fazer tudo de bom 
pra ele. Tudo de bom que eu pude fazer eu fiz. 
Cheguei  a pensar: ‘Meu Deus, será que eu fiz 
tudo mesmo?’. Mas ele tinha que entender 
como é a vida. Depois que você é mãe, você 
vive só pro seu filho. Faz tudo por ele e pra ele. 
De qualquer forma, protegê-lo.

O CRIME
No dia 29 de março de 2015, por volta de meio 
dia e meia, eu tinha terminado as tarefas aqui 
de casa e iria comprar o almoço com Diego 
[então com 16 anos] e uma vizinha. Antes, fui 
sozinha tirar o carro da garagem. Estacionei e 
saí para chamar a minha vizinha na casa dela 
que ia conosco. Voltei para o carro para esperar 
os dois. Foi então que eu vi um homem vindo. 
Aparentemente não parecia um bandido. Era 
um rapaz normal. Às vezes, você olha assim 
para uma criatura, vê se é uma pessoa que 
está bêbada ou drogada. E ele não estava. É 
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... sussurrei: ‘Meu filho, tenha força, 
vai dar certo’. Diego chegou vivo, 
mas, quando foi nove da noite, a 
assistente social me chamou e falou 
que ele não tinha resistido”

Dulcinéia Tertulino
Analista de RH

tanto que o suspeito veio, eu vi que ele passou, 
quando, de repente, o bandido já vinha com 
um revólver apontando no retrovisor e bateu 
no vidro do carro. Eu fui saindo devagar do car-
ro e dizendo: ‘Tenha calma, não precisa atirar’. 
Coincidentemente, meu menino, que estava 
vindo, correu e disse: ‘Não faça nada com a 
minha mãe’. E reagiu, empurrou o homem. 
A arma caiu e eu ainda disse: ‘Pelo amor de 
Deus, solte!’ Foi quando o assaltante recupe-
rou a arma, se virou, deu um tiro e acertou na 
perna do Diego. Aos gritos, falei: ‘Pelo amor de 
Deus, não atire’. Foi quando eu ouvi: ‘Mãe, ele 
atirou’. Com medo do pior, pedi para que [o as-
saltante] levasse tudo e não fizesse nada. Foi 
então que ele deu mais dois tiros no meu filho. 
Depois eu soube, através de uma reportagem, 
que o motivo desses dois últimos disparos ti-
nha sido por medo de o Diego se levantar e 
bater nele. No total, foram três tiros: um na 
perna, outro raspou entre o peito e o braço 
e o terceiro, na cabeça. Foi só desespero: o 
meu filho se debatendo, eu gritando. Feliz-
mente, a ambulância veio até rápido e leva-
ram Diego para o IJF (Instituto Doutor José 
Frota). Aguardei a tarde toda no corredor do 
hospital. Até que então foi liberada minha 
entrada na sala onde ele estava, a UTI (Uni-
dade de Tratamento Intensivo), e sussurrei: 
‘Meu filho, tenha força, vai dar certo’. Diego 

chegou vivo, mas, quando foi nove da noite, 
a assistente social me chamou e falou que 
ele não tinha resistido. Eu não sabia o que 
pensar na hora. Deus estava naquele mo-
mento e não deixou meu menino pra mim.

VELÓRIO
No dia seguinte, foi o velório. O caixão chegou 
aqui em casa 10 horas da manhã. Tinha muita 
gente. Meu filho era muito querido. O pior foi 
acreditar que um dia atrás ele, o Diego, estava 
aqui comigo vivo. Você sabe que o nosso futuro 
é a morte. Estamos aqui emprestados. Mas ter 

que devolver o filho é difícil.  Eu não queria isso. 
Às vezes, eu fico pensando: ‘Meu Deus, mais 
antes eles tivessem sequestrado o meu filho. 
Eu ficaria na expectativa  dele fugir e um dia es-
tar aqui de volta. Nem que demorasse dois, dez 
anos. Poderia até ter dado um jeito de arrecadar 
um valor em dinheiro e pagar o resgate.’

 Foram 16 anos de muito amor, afeto e 
amizade. Ele era meu amigo, confidente e 
companheiro. Um menino altamente humilde 
e atencioso. Tinha muitos amigos. No dia do 
acontecido, veio aquele protesto. Foram dois 
em menos de 24 horas. No dia seguinte, teve 

O filho de Dulcinéia, Diego Tertulino, foi morto na porta de casa 
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outro no velório. Eu nem sabia que ia ter. 
Fiquei mais paralisada do que eu já estava. 
Pessoas pedindo justiça, proteção, seguran-
ça, que nós não temos.

As manifestações de vontade de justiça não 
pararam e se estenderam por vários dias. Teve 
uma na Arena Castelão, no dia em que o time 
do Ceará foi campeão da Copa do Nordeste de 
futebol. Dois jogadores disseram que, se fizes-
sem gol, iam dedicá-lo ao meu filho. As Vovoze-
tes (líderes de torcida do Ceará) entraram com 
uma faixa em homenagem ao Diego. Tudo isso 
porque meu filho era torcedor fanático pelo Ce-

  No Ceará, a Secretaria de Justiça (SEJUS) assume a responsabilidade de 
executar políticas públicas com os presos encaminhados para as unidades prisio-
nais. Os detentos podem ter acesso a formação pedagógica e profissional como 
caminho para a ressocialização. Entretanto, o número de infratores que voltam a 
cometer algum tipo de crime é alarmante. De acordo com o Conselho Nacional de 
Justiça, de cada dez presos, sete são reincidentes.

Se o preso quiser, ele pode sair 
do mundo do crime

ará. Nem sei se prestei atenção no jogo daque-
le dia. Só refleti que meu filho foi reconhecido 
como menino do bem e faz muita falta.

 Falando de Diego, me veio na memória 
agora algumas recordações das atitudes dele 
comigo. Quando eu saía, ele me pedia a bên-
ção. Quando eu chegava, ele abria a porta de 
casa pra mim. Mas, antes, ele dançava um 
pouquinho, brincando comigo. Eu dizia: ‘Diego, 
faça hora não, abra logo esta porta’.

 Uma semana antes do acontecido, ele foi o 
meu padrinho de formatura. Eu concluí o curso 
de Recursos Humanos. Foi um sonho realizado.  
Mas, ao mesmo tempo, eu tava triste com a 
morte de um tio próximo. Diego, sabendo dis-
so, veio e me confortou: ‘Fique calma, mãe. Eu 
estou aqui com a senhora’. E sete dias depois 
aconteceu o maldito latrocínio.

 Quando lembro do momento do crime, rea-
firmo: ‘o terceiro tiro era pra ter sido em mim’. 
Porque não foram só dois, já que o bandido não 
estava disposto a matar? É ruim demais. Quan-
do eu saio de casa, não digo mais tchau. Quan-
do eu chego, não tenho mais boa noite, pois 
só nós dois morávamos aqui e hoje estou só.”

 
O PROCESSO CRIMINAL
Os dois suspeitos do crime, Cristofer da Silva 
Marques (21) e Flaviano de Sousa Silva (23), 
estão presos. Três audiências já aconteceram. 

A primeira foi para ouvir os policiais que partici-
param da ocorrência. A segunda foi para ouvir 
os criminosos, familiares e amigos deles. Já a 
terceira foi realizada para ouvir os faltosos das 
duas primeiras audiências. 

Uma testemunha da família, que não quis 
se identificar, falou com a reportagem d’A 
Ponte. “Eu acompanhei a história da senhora, 
fiquei muito sentida. Eu vim aqui porque sou 
amiga da família (do criminoso), mas jamais 
pensei que ele fosse capaz de fazer o que ele 
fez. Tô aqui por conta da mãe. Até me pergun-
taram o que eu penso da mãe. Eu não sei nem 
o que pensar. Mas criei coragem e disse à mãe 
do bandido: ‘Seu filho foi muito cruel, não pre-
cisava ter dado o terceiro tiro não’ (o que acer-
tou a cabeça de Diego e o matou). Ela chorou 
e disse: ‘Eu também não tô entendendo’. Eu 
respondi: ‘Pode ser até ruim, mas você tem um 
filho que é assassino, um bandido’”.

Dona Dulcineia continua com o seu ralato: 
“Os dois, o Cristofer e o Flaviano, eu soube 
que eles já praticaram os crimes de roubo com 
morte, o latrocínio. Então, por que que fica na 
rua? Fico aqui pensando: ‘Já que é assim, eu 
posso matar também. Pago uma fiança e saio.’ 
Porque é isso que acontece. As mães (dos cri-
minosos) fazem questão de pagar um advoga-
do para soltar. Eu já conversava diferente com 
meu filho. Mostrei o medo pra ele referente 
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a isso: ‘Você não se meta com gente que não 
deve, porque, se você se meter, eu nem vou lá 
(cadeia) lhe visitar. Porque você é um rapaz que 
estuda. Pago seu estudo, pra você ser gente’ . 

O QUE FICOU PARA DULCINÉIA
Ainda não estou acreditando, aceitando, 
compreendendo. Até entrei num grupo de te-
rapia, mas eu não consigo de forma alguma 
aceitar. Recebo muitas orações, conselhos, 
porém é diferente. Meu médico queria me 
passar uma medicação, mas pra quê? Pra eu 
viver dopada? Se a realidade é essa, se for 
pra sofrer, que sofra.

 Atualmente, vou muito à missa, faço tra-
balho de artesanato, ministrando curso de 
artesanato no próprio trabalho, pra quando 
as funcionárias se aposentarem ter uma ou-
tra fonte de renda. Em relação ao meu senti-
mento de perda, estou só sobrevivendo. Por-
que você não aceita de forma alguma viver. 
Só não posso adiantar a morte, mas peço a 
Deus que seja breve. O meu filho ainda é tão 
presente, sonho com ele, é tão real, acordo 
num impulso como se eu quisesse pegá-lo. 
É muito ruim. É uma solidão incomparável.

 Jamais imaginei que faria parte de es-
tatística de violência, principalmente com 

alguém tão próximo. Até quando é alguém 
distante a gente fica sentida, com pena. Ima-
gina alguém tão próximo? A gente não quer 
aceitar de forma alguma.

 Antes de tudo isso, eu já me sentia inse-
gura. Agora eu estou com muito mais medo, 
e pior. Eu, pelo menos, além de me sentir des-
protegida, fico me perguntando: ‘Até quando 
vai isso? Por que as autoridades não tomam 
logo um conhecimento?’. Eu até li uma repor-
tagem com uma divulgação da percentagem, 
revelando que até dezembro de 2015 morre-
riam milhares de pessoas por conta de violên-
cia. Tem uma reportagem, tem um índice e as 
autoridades fazem o quê? Num sei, a gente fica 
totalmente insegura e é aumentando direto. Se 
você tá num estacionamento, em qualquer lo-
cal, você se sente com medo. Você vai entrar 
no carro, fica olhando para os lados. Se você tá 
em um engarrafamento, acha que vai aconte-
cer alguma coisa de ruim a qualquer momento. 
A gente fica e está nas mãos dos criminosos. 
Eu não vejo mais saída não. A gente vai viver 
mesmo pra quê? Isso que eu tô pensando?

 Há poucos dias eu tava separando umas 
roupas dele para doar. Eu ainda não consegui 
doar tudo. Sinto a sensação de que ele vai apa-
recer. Eu fico perguntando a Deus: ‘Por que 

Crimes violentos nas 
capitais brasileiras 
em 2014 

(Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015)

TAXA (a cada 100 mil)    

Fortaleza (CE)  .............................................77,3
Maceió (AL)  ................................................ 69,5
São Luís (MA)  ............................................ 69,1
Natal (RN)  ..................................................... 65,9
João Pessoa (PB)  .....................................61,6
Teresina (PI)  ................................................ 53,1
Belém (PA)  .....................................................51,2
Salvador (BA)  ............................................ 48,1
Cuiabá (MT)  ................................................47,4
Aracaju (SE)  .................................................47,1
Goiânia (GO)  ............................................ 46,7
Manaus (AM)  ............................................41,6
Porto Alegre (RS)  .................................... 40,6
Vitória (ES)  .................................................... 38,3
Rio Branco (AC)  ...................................... 36,5
Macapá (AP)  ............................................ 32,5
Curitiba (PR)  ............................................... 32,4
Recife (PE)  ..................................................... 32,0
Belo Horizonte (MG)  ........................... 30,8
Porto Velho (RO) ...................................... 30,6
Palmas (TO)  .................................................27,9
Brasília (DF)  ................................................. 25,8
Rio de Janeiro (RJ) ............................... 20,2
Campo Grande (MS)  ..........................18,9
Boa Vista (RR)  ............................................17,5
Florianópolis (SC) ...................................16,9
São Paulo (SP)  ............................................ 11,4

estar viva ainda?’. Então tento me responder: 
‘Você se obriga a viver, você vai vivendo por-
que tem responsabilidade’. O sentimento de 
falta é muito grande de pegar, de abraçar e de 
dizer ‘eu te amo’. Mas sei que ele está comigo, 
me ouvindo: ‘Te amo muito, meu herói’”. 

Diego Tertulino foi mais uma vítima da violência em Fortaleza
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Atual diretora geral da Divisão de Ho-
micídios, assumiu este posto no dia 19 
de fevereiro de 2015. Antes, teve parti-
cipação ativa no Tribunal de Justiça 
do Ceará como analista judiciária. Em 
meio à correria do dia a dia, ela con-
versou com a revista “A Ponte” sobre os 
desafios de estar à frente da Divisão 
de Homicídio do estado cuja capital é 
uma das que mais matam no Brasil.

 Assumir a Divisão de Homicídios foi 
algo espontâneo? 

 Eu fui convidada a assumir o cargo 
de Diretora Geral da Divisão pelo 
delegado geral Dr. Andrade Júnior e 
aceitei, pois sempre gostei de investiga-
ção e pensava, no futuro, assumir esse 
posto. Não imaginava que seria agora 
porque sou novata ainda na Polícia. 
Além do mais, creio que elucidar casos 
de homicídios nas delegacias de Mo-
rada Nova, Bom Jardim e Aldeota, das 
quais fui titular antes de assumir a Divi-
são, foi determinante para o convite. 

 Como é dirigir a delegacia espe-
cializada em investigar o crime de 
homicídio do estado cuja capital é 
uma das que mais matam no Brasil?

 É muito difícil ter essa responsabilida-
de de trabalhar na contramão, ou seja, 
reduzir essa criminalidade. Creio que 
atender locais de crime “colhendo”  o 
máximo de informação possível, man-

tendo um parceira forte com a Polícia 
Militar são alguns meios do meu tra-
balho. A dificuldade é muito grande, 
mas tenho a esperança de reduzir esse 
número de homicídio, já que o Estado 
tem projetos, como Áreas Integradas 
de Segurança, que podem vir a fazer 
diferença ao passar dos dias.

 É possível reverter os números de 
homicídio em Fortaleza?

 É possível, sim, como já mostram 
os números deste ano (2015). Há um 
interesse muito grande das instituições 
responsáveis pela segurança: Polícia 
Civil, Polícia Forense e Polícia Militar. 
Por isso que eu acredito que é possível 
reduzir os casos de morte violenta, 
mas infelizmente os números ainda 
são desfavoráveis.

 Sobre o exercício de sua profissão, a 
senhora tem alguma limitação inter-
na ou externa?

 Eu tenho total liberdade e apoio 
do delegado geral Andrade Júnior, 
a parceria da Polícia Militar e a 
colaboração do pessoal da própria 
Divisão: os inspetores, policiais civis e 
escrivães. Tudo isso é o que me ajuda 
a combater o crime de homicídio, pois, 
o trabalho de investigação sendo feito 
e chegando ao suspeito, faz a pessoa 
que queira matar a outra pensar duas 
vezes, pois sabe que a Polícia pode 

fazer alguma coisa. Portanto, concluo 
que esse trabalho efetivo da Polícia 
Civil é um meio de reduzir o número 
de crimes violentos.

 Em relação aos números divulgados 
pelo Anuário de Segurança Pública, o 
que faz que sejam tão altos?

 No Ceará, matar é uma questão 
cultural, como se fosse um costume 
tirar a vida do outro. Além do mais, a 
falta de educação também influencia, 
porque, se a pessoa não tem estudo, 
vive “dentro da lama” e da pobreza. 
A autoestima fica abalada e não há 
uma valorização própria, o que con-
clui que a vida não tem valor. Aí vai 
tirar a vida do outro sem dó. Claro que 
o homicídio pode acontecer na casa 
de qualquer pessoa.

 No caso da morte de Diego Tertulino, 
os suspeitos se tornaram reincidentes. 
Por que ainda é comum encontrarmos 
pessoas que voltam a matar?

 É muito comum esse tipo de reinci-
dência. Eu trabalho em vários casos 
onde o assassino é reincidente. Nesse 
caso, temos que analisar como está 
sendo trabalhado o preso dentro do 
presídio, pois as unidades prisionais 
são para ressocializar e isso não acon-
tece e, quando o homicida sai, ele sai 
pior do que entrou e comete novos 
crimes.

JOGO RÁPIDO

Socorro Portela
Diretora geral da Divisão de Homicídios
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  Na desafiante missão de 
retratar o lado humano por trás dos 
números de homicídios em Fortaleza, 
tive a oportunidade de conhecer me-
lhor como é o trabalho no local criado 
para elucidar os casos de homicídios 
no Ceará — a Divisão de Homicídios. 

Ao cruzar a porta que dá acesso às 
dependências da Delegacia, encon-
trei uma quantidade impressionante 
de familiares ou conhecidos de pesso-
as presas que, num espírito de fideli-
dade, não abandonam aquele que 
passou a ser retido pelo Estado.

Muito ingênuo, pensei que seria 
apenas uma entrevista formal com 
a diretora geral, doutora Socorro 
Portela, mas algumas surpresas me 
esperavam. 

Primeiro, fui anunciado e convi-
dado a subir até o andar onde fica 
a sala da doutora Socorro. Em frente 
à porta dela, encontrei um grupo 
de pessoas que, no primeiro olhar, 
percebi tensão e tristeza. Ao tentar 
procurar a delegada, vi que ela es-
tava conversando com a sua equipe 
sobre um caso em que teria que 
trabalhar naquele dia. Ela, deduzindo 
quem eu era, pediu para aguardá-la 
um momento antes de me receber. 
Em seguida, chamou uma senhora 
aparentando uns 40 anos de idade, 
que entrou sem olhar para ninguém. 
A meu ver, cruzar aquela porta seria 

para ela como se fosse entrar em um 
ringue em prol de alguém. E, de fato, 
era. Buscava justiça pelo assassinato 
do filho. 

Quando a mulher entrou, a doutora 
Socorro me chamou. Pediu para eu 
sentar e me informou que eu estava 
diante de uma mãe cujo filho tinha 
sido morto durante um assalto na 
confecção de propriedade dela. Pas-
sou um filme na minha cabeça, pois, 
poucos dias atrás, eu tinha conheci-
do a história de Dulcinéia e os casos 
eram muito semelhantes. Um ângulo 
diferente do mesmo sofrimento. Ou 
seja, estava diante de um processo de 
investigação e, para quem gosta de 
“mergulhar” nas histórias como eu, foi 
uma grande experiência.

Começa o processo de ouvir o 
depoimento. Cai a primeira lágrima, a 
segunda e só na terceira ela consegue 
dizer o que se passou naquele ines-
quecível 30 de outubro. As lembran-
ças do filho eram inevitáveis. A culpa 
de não ter conseguido salvá-lo e o 
desespero de querer de alguma forma 
o filho de volta fazem o ambiente ficar 
com um clima muito pesado. 

Após quase 2 horas de conversa, 
o depoimento da mãe chega ao fim. 
Depois, quem entra na sala é uma fun-
cionária que trabalha na confecção 
e que presenciou a morte do rapaz.  
A jovem disse que viu o assassino, 

mas, como foi naquele momento de 
adrenalina, alguns traços dele tinham 
lhe fugido da mente. Como esse reco-
nhecimento seria fundamental para 
o inquérito, a delegada pediu que se 
preparasse a sala de reconhecimento, 
pois o suposto assassino já teria sido 
preso. A funcionária foi encaminhada 
para a sala e, para minha surpresa, 
a doutora Socorro me convidou para 
acompanhar esse outro momento. 
Naquele instante, me perguntei se de 
fato eu estava acordado ou se tudo 
era um sonho. 

A funcionária e eu fomos conduzi-
dos por um policial a uma sala imersa 
em uma intensa escuridão. Fomos en-
tão informados de que teríamos que 
ficar naquele quarto escuro e esperar 
até a luz acender. Depois de longos 
e indecifráveis dois minutos, a saleta 
foi iluminada e nos deparamos com 
quatro homens do outro lado de um 
vidro. Fomos comunicados de que eles 
não nos estavam vendo e que poderí-
amos ficar sossegados. A mulher, que 
até então se mantivera firme, caiu aos 
prantos ao perceber que estava frente 
ao assassino do filho da sua patroa. 

Foi um daqueles momentos 
marcantes que reforçam o desejo de 
ser um grande contador de histórias 
reais. Aquele não foi só um dia de 
entrevista normal. Vi a história de 
outro ângulo.

Isso não estava
na pauta Rodolfo Freitas

Estudante de jornalismo

M
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Em agosto de 2015, o então ministro da Saúde, Arthur Chioro, fez uma 
declaração um tanto quanto chocante: “o Brasil vive uma epidemia de 
cesáreas”. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo 
Ministério em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), os dados de 2013, que são também os mais recentes, revelam que 
54,7% dos partos brasileiros são cesáreas — muito acima da recomendação de 
15% da Organização Mundial da Saúde (OMS). A taxa dos partos cesarianos 
feitos apenas pelas operadoras de saúde é ainda maior. A proporção chega 
a 88%. Outro dado preocupante é que 53,5% das cesarianas feitas no Brasil 
são marcadas antes que a mulher entre em trabalho de parto. De acordo 
com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as elevadas taxas de 
cesarianas no Brasil têm origem em múltiplos fatores, sendo eles culturais, 
estruturais e econômicos. A Ponte foi em busca de mulheres que vivenciaram 
os dois lados da “boa hora”— como é chamado o parto pelas mulheres mais 
velhas — e também de especialistas para entender o porquê de os números 
serem tão elevados.

  TEXTO e FOTOS Larissa Pacheco

Desde pequenos ouvimos sobre o ciclo 
da vida. Ainda na pré-escola a profes-
sora nos ensina: “o ser humano nasce, 

cresce, reproduz-se e morre”. Anos mais tarde, 
quase ao final do fundamental, aprendemos so-
bre o sistema reprodutor e é aí que, tão natu-
ralmente, o professor mais uma vez nos revela: 
“a mãe sente as contrações, a bolsa estoura e, 
após a dilatação e muita força, o bebê nasce”. 
Está tudo lá nos livros de biologia. Mas essa não 
é a única forma de uma criança vir ao mundo. 

Valéria Mendes, 29 anos, foi “contra a na-
tureza”. O medo da hora do parto lhe invadia 
os pensamentos. Mas não foi o medo que, no 
nascimento do primeiro filho, João David, a 
fez optar pela cesariana. “Ele passou do tem-
po”. Levada ao hospital para verificar o que 
estava acontecendo, ao chegar lá, o médico 
logo avisou: “se não for preciso, eu não vou 
fazer a cesárea”. Era uma quarta-feira, 4 de 
maio de 2007. Após ser examinada, “o mé-
dico falou que precisava, mas naquele dia já 
não podia mais porque já tinha 9 marcadas, e 

só pode esse tanto por dia”. Então ele disse: 
“Venha na sexta”. Ao chegar o dia, Valéria 
esperou de 7 da manhã a 5 da tarde, toman-
do soro, sentada em uma cadeira, sozinha. 

Em 2005, a lei N. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, foi alterada para permitir a presen-
ça, junto à parturiente, de um acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato. Em 2007, ano em 
que David nasceu, a lei já vigorava, mas não foi 
cumprida, e assim Valéria teve negado o direi-
to a um acompanhante. “Me fez muita falta no 
tempo que fiquei internada depois de ter”. O 
parto, porém, foi tranqüilo. “A anestesia pegou 
de primeira; me amarraram, colocaram o pano 
e o médico perguntou se eu tava sentindo algu-
ma coisa, eu disse que não, e ele falou ‘vamos 
começar’”. Assim, David veio ao mundo.

Em abril deste ano veio o segundo menino. 
João Arthur também nasceu em dia e hora mar-
cados, mas, diferente do irmão, o parto foi com-
plicado. Em meio a uma troca de fralda depois 
do banho do menino, Valéria conta, entre po-
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Valéria teve os dois filhos, David e Arthur, por cesariana 

madas para assadura e lavandas, que, após 
peregrinar por alguns hospitais e ouvir vários 
“volta daqui uns dois dias”, o menino, que 
também, segundos os médicos, já passava 
do tempo, “estava sentadinho” e não queria 
nascer. “Entrei na sala de parto meio-dia e só 
saí depois de duas horas da tarde”. 

O parto, feito por médicos residentes, co-
meçou complicado. A anestesia teve de ser 
aplicada duas vezes “pra poder pegar”. Quan-
do por fim a criança nasceu, um mal-estar a 
acometeu. “Eu gritava: ‘eu vou morrer!’. Não 
desejo a dor que senti pra ninguém. Parece 
que estavam arrancando meu estômago. Me 
deram uma geral e apaguei. Acordei na sala 
ainda e só tinha a moça da limpeza limpando 
o chão. Era tanto sangue que ‘dava na canela’. 
Ela que chamou a enfermeira e me levaram 
pro leito. Só então vi o rostinho do meu filho”. 
Desta vez, a lei do acompanhante foi cumprida 
e Valéria teve o apoio da irmã após a cirurgia.

Agora, já foi avisada pelo médico: “só pos-
so ter mais um. Normal você pode ter quan-
tos for. Por cesárea, só pode ter três. E, se os 
dois primeiros já tiverem sido por cirurgia, o 
terceiro vai ter que ser também.” Entre um 
cheirinho no filho mais novo e um abraço no 
mais velho, é notável que as partes ruins dos 
momentos na “boa hora” já foram superados. 

QUANDO A NECESSIDADE É REAL
A cesariana amplia em 120% a probabilidade 
de problemas respiratórios para o recém-nas-
cido e triplica o risco de morte das mães, que 
também ficam sujeitas a complicações como 
perda de maior volume de sangue, infecções 
puerperais e acidentes anestésicos. Mas há ca-
sos em que o parto normal não é possível e ela 
é indicada, salvando vidas de mães e bebês.

E foi isso que Marcília Costa, 37 anos, ou-
viu no parto do segundo filho, Samuel. Po-
rém, antes voltaremos algumas páginas no 
livro de sua vida para entender o porquê. 

Marcília casou-se novinha. Mesmo na pou-
ca idade, já planejava com o eleito, o pescador 

Sandro, ampliar a família. A primeira tentativa 
do jovem casal, no entanto, não foi bem-suce-
dida. “Foi uma gravidez nas trompas. Ali o bebê 
não podia se desenvolver, então eu tive que 
tirar”. A gravidez nas trompas, ou gravidez oc-
tópica, é quando o embrião se desenvolve fora 
do útero, geralmente nas trompas de falópio. 
Marcília passou por uma espécie de cesárea. E, 
por enquanto, não planejou mais ter filhos.

Até que em 1995, aos 17 anos, descobriu 
que carregava Gustavo no ventre. A gestação 
não foi planejada, porém muito bem-vinda. En-
fim, a família começaria a aumentar. “Desde o 

começo, quando ia fazer o pré-natal no posto, já 
ouvia que ia ter (parto) normal. Diziam que não 
tinha nenhuma complicação. Apenas no 7º mês 
minha pressão estava alta, mas me passaram 
uma dieta e tudo normalizou”.

Então, por volta das 10h do dia 18 de janei-
ro de 1996 veio a primeira contração. “É uma 
dor que vem, vem, vem, vem... e buuum! Dói 
tudo!”. Após quase um dia inteiro sentindo do-
res, chegou a ouvir do médico na manhã do dia 
19: “Minha filha, por mim eu já teria lhe aberto, 
já teria lhe cortado e tirado esse menino. Você 
está sofrendo muito”. Apesar da alusão a uma 

N
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 Para você, quais seriam as 
possíveis causas de se fazer tanta 
cesárea no Brasil?

 As causas são de várias origens. 
É muito comum, infelizmente, a 
mulher ser conduzida, direta ou 
indiretamente, a uma cesárea 
desnecessária, seja através da 
intimidação (dor, tamanho do bebê, 
sofrimento fetal) ou de indicações 
sem real suporte científico (cordão 
no pescoço, falta de passagem etc.).
A verdade é que são poucos os 
obstetras que atendem parto 
normal. Recentemente, uma 
gestante procurou 16 obstetras 
durante o pré-natal e todos se 
negaram a atender o seu parto. 
Ela acabou por ter parto normal 
porque desistiu do plano de saúde 
e procurou um hospital público. 
Mas no Brasil — ao contrário do que 
acontece no Exterior — ainda há 
resistência por parte das mulheres 
em ser atendidas pelo médico da 
emergência. Isso se deve, em grande 
parte, ao receio de ser vítima de 
violência obstétrica. As mulheres 
ouvem relatos de violência, seja 
verbal ou física, e receiam serem 
vítimas. Há também um aspecto 
sócio-cultural, que transmite às 
mulheres que o parto é uma coisa 
ruim. É importante que saibam 
quais são seus direitos e como 

reinvindicá-los. Entre esses direitos 
estão o consentimento informado 
para realização de procedimentos, a 
liberdade de movimentação durante 
o trabalho de parto, ter a presença 
de um acompanhante à sua escolha, 
ingerir líquidos e outras ações que 
tornam o trabalho de parto mais 
agradável e que são preconizadas 
pela Organização Mundial de 
Saúde, pelo Ministério da Saúde e 
pela legislação brasileira, como a 
Lei do Acompanhante, que é uma lei 
federal.

 Quais ações de incentivo ao parto 
normal estão acontecendo em 
Fortaleza para tentar reverter essa 
situação? 

 Fortaleza tem 3 hospitais 
participando do “Parto Adequado”, 
projeto do Ministério da Saúde e 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que visa 
estimular o parto normal e reduzir o 
número de cesáreas desnecessárias. 
Recentemente, um hospital público 
foi o primeiro em Fortaleza a 
permitir oficialmente e sistematizar 
o acesso de doulas (acompanhantes 
treinadas que auxiliam a mulher 
durante o parto) à instituição. 
Mas ainda é muito pouco diante 
dos enormes índices de cesáreas 
registrados em Fortaleza.

 Como surgiu a ideia de criar a 
ONG Parto Normal em Fortaleza e 
qual a finalidade do grupo, além de 
incentivar o parto normal?

 Criei a ONG porque, no grupo do 
Facebook, começamos a receber 
diversas solicitações, algumas 
positivas (como participação em 
iniciativas públicas e particulares 
de incentivo ao parto normal) e 
muitas negativas (denúncias de 
violência obstétrica, desrespeito à 
lei do acompanhante etc.). Perante 
este cenário, ficou evidente que 
era preciso uma instituição que 
pudesse satisfazer adequadamente 
essas demandas e, assim, surgiu 
a associação sem fins lucrativos 
Parto Normal em Fortaleza. A 
finalidade da ONG é garantir a 
defesa e a promoção dos direitos da 
mulher na gravidez, no parto e na 
amamentação, atuando contra a 
violência obstétrica, a violação de 
direitos e divulgando informações 
para que cada vez mais nascimentos 
saudáveis e felizes façam parte da 
realidade de Fortaleza.

ONG Parto Normal Fortaleza 
Facebook: https://www.facebook.com/
partonormalemfortaleza/ 
Telefone:  (85) 99953-3858

JOGO RÁPIDO

Priscilla Rabelo
Fundadora da ONG Parto Normal em Fortaleza
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cesariana, Gustavo veio ao mundo de forma 
natural. Porém, no parto, feito por enfermeiras, 
a moça passou por algo que não esperava.”Me 
cortaram pra ele poder sair, disseram que era 
grande demais”. O procedimento de episio-
tomia, corte feito no períneo para aumentar o 
canal de parto, é uma prática não recomendada 
pela OMS, podendo ser classificada como vio-
lência obstétrica. “Ainda fizeram mal feito, cos-
turaram tudo errado, me esfolaram toda, sinto 
até hoje”. No mais, a recuperação foi normal, 
assim como o parto.

Após o primeiro filho, um segundo já era 
planejado, mas outra complicação acometeu 
a jovem mãe. Engravidou, porém a rubéola 
fez com que o bebê que esperava morresse. 
“Virou só uma bolinha de sangue, eu tive que 
fazer uma curetagem para tirar.” E, assim, a 
gravidez não foi até o fim e os planos do se-
gundo filho pararam por ai.

“Mas pareceu uma coisa, os que eu plane-
jei não deram certo, e os que eu não planejei, 
tão aqui até hoje”. E foi assim, sem planejar, 
que Samuel surgiu. Depois de tantas compli-
cações, Marcília ouviu que sua gravidez era 
de risco. “O normal era fazer o pré-natal todo 
mês, mas eu fazia toda semana”. E esperou 
pelas dores do parto que nunca vieram. 

Uma gravidez sem riscos tem até 42 se-
manas para que o bebê nasça de parto nor-
mal, mas Marcília só foi informada de datas 
em que o bebê poderia nascer. “Era até o dia 
26 de dezembro”. Porém, quase um mês se 

passou até que Samuel nascesse. Dois dias 
após descobrir que estava com 3 centímetros 
de dilatação, mas sem sentir contrações “e a 
placenta já descolada”, Marcília foi encami-
nhada para o centro cirúrgico. “Desde o iní-
cio o médico disse que, por causa dos meus 
abortos, a minha gravidez era de risco, e, 
como eu já tinha feito uma cesárea pra tirar 
um bebê que não deu certo, o meu segundo 
parto seria cesárea também.” E foi. Samuel 
nasceu em 19 de janeiro de 2004 após um 
corte nas sete camadas de pele até o útero 
de Marcília, onde o menino estava até então.

Impossibilitada de aumentar a família, 
pois já retirou o útero após descobrir que es-
tava com muitos miomas, ela é categórica ao 
afirmar que, após passar pelos dois tipos de 
parto, “escolheria o normal. Na cesárea você 
não sente nada na hora, mas depois é muito 
sofrimento. No normal você se acaba na hora 
e fica ótima logo após o parto.”

NA BUSCA DO NATURAL
Na contramão dessa epidemia que assola o Bra-
sil, mulheres têm buscado parir do modo natu-
ral, respeitando a hora e a data em que a crian-
ça deseja vir ao mundo. De acordo com a ANS, o 
parto normal é o procedimento mais procurado 
no SUS pelas usuárias de plano de saúde. 

96.223 mulheres que possuem convênio 
médico realizaram seus partos na rede pública 
no período de 2008 a 2012. O caminho inverso 
se explica pelo fato de que as gestantes têm 
dificuldades em encontrar médicos na rede su-
plementar dispostos a realizar um parto normal. 

Este é o caso de Aline Neri, 25 anos, mãe 
da Maria Luíza. Aline “sempre quis ser mãe”, 
porém, aos dez meses de namoro com Élder, 
a vinda da pequena ainda não era planejada. 
Após alguns enjoos e um exame de sangue, 
no dia 24 de setembro de 2013, data em que 
fazia 23 anos, ela recebeu um grande presen-
te: descobriu que era mãe. “Foi um susto, mas 

Marcília Ferreira 
Dona de casa

É uma dor que vem, vem, vem, 
vem... e buuum! Dói tudo!”.

N

Marcília viveu os dois tipos de parto, mas, se tivesse outro filho, escolheria o normal
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Pequenininha na estatura e até no ta-
manho das mãos, Francisca Alcântara, 
69, já trouxe tanta gente ao mundo que 
até já perdeu as contas. O riso é fácil e 
a memória, segundo a própria, às vezes 
falha. “Ora, já são tantos anos e foram 
tantos partos que já nem me lembro 
quantos”. Cresceu vendo a lida da mãe, 
que já aparava crianças nas casas do 
Interior, num tempo em que era comum 
o parto normal ser feito em casa e a 
cesariana só era feita quando realmen-
te necessária. Mas confessa que não foi 
tanto o exemplo da mãe, mas a beleza 
da coisa que a fez escolher a profissão.

Moradora de Beberibe, ainda jovem fez 
o curso de ajudante de parto na cidade 
vizinha, Cascavel, e começou a traba-
lhar. Na falta da mãe, “que era uma 
parteira de mão cheia e conhecida na 
região”, foi então chamada para fazer 
o primeiro parto. “Limpei os aparelhos, 
coloquei as luvas e não tive medo”. No 
hospital da cidade onde mora até hoje, 
Francisca, que é conhecida também 
como Francisca Parteira, fazia jus ao 
sobrenome dado pelos moradores que 
conheciam seu trabalho. “Tinha parto 
que era difícil. O bebê chegava atraves-
sado e a mãe se desesperava, mas a 
gente fazia dar tudo certo e poucas ve-
zes precisou da intervenção do médico.” 

Em meio a tantas crianças vindas a esse 
mundo, dois casos ela não esquece. Um 
lhe abre ainda mais o sorriso e outro já o 
faz sumir do rosto.  No primeiro, a “mãe-
zinha”, como chama aquelas a quem 

ajuda na “boa hora”, já tinha um filho. 
Foi ao hospital e já tava “em tempo de 
parir — era quase meia-noite”. O primeiro 
filho faria aniversário no dia seguinte e 
foi aí que todas tiveram a ideia: “Espere 
um bocadinho, mãezinha.Aguente que 
seu filho vai nascer no mesmo dia do 
outro”. E assim se construiu a memória 
mais alegre dos anos de trabalho. Já a 
mais triste, que fez Francisca suspirar um 
pouco antes de contar, tinha tudo pra 
ter um final feliz. “Ela teve o menino, tava 
tudo bem, aí a pressão subiu”. O quadro 
de eclâmpsia ia além do que Francisca 
poderia fazer. “Levaram a mulher na 
ambulância e tudo, mas não teve jeito”. 
A mãezinha não resistiu, mas até hoje 
vive na memória de Francisca.  

Além de ajudar no parto de tantas mu-
lheres — “ajudava, porque elas é que 
faziam a força” —, ela própria também 
é uma mãezinha. Dos sete filhos que 
teve, em dois casos ela foi paciente e 
parteira ao mesmo tempo. Diante da 
incredulidade da repórter, Francisca 
reforça: “aparei meu filhos sim”. 

E sorri. Retrata com tranqüilidade a 
cena do primeiro filho que pariu sozi-
nha. Imaginem só: não havia ninguém 
em casa, sentiu as dores, “eita, esse me-
nino vai nascer”, e já sabia o que fazer: 
esquentou a água, lavou as mãos, fez 
força e pariu. “Esperei o cordão parar 
de pulsar e cortei”. 

Pensando nos filhos dos outros e nos 
próprios filhos que pegou com aque-

las mãos pequenas, Francisca não 
esconde que tem orgulho da profissão 
de outrora, pois há “uns 20 anos” já se 
aposentou. Já quase ao final da entre-
vista, na casa em que mora com filhos 
e netos, chega uma das filhas. “Essa daí 
também faz parto”. São agora, então, 
três gerações de mulheres, na mesma 
família, com a mesma vocação. 

Para ela, que viu tantas mulheres fa-
zendo força e tantas crianças vindo ao 
mundo de modo natural, essa epidemia 
de cesáreas “não faz nem sentido”. “Se a 
mulher pode ter de modo natural, deve 
ter. É melhor pra ela e pra criança. ‘Cor-
tar’, só quando não tiver mais jeito”.

Uma vida dedicada a trazer vidas ao mundo

Francisca trouxe tanta gente ao mundo 

que até já perdeu as contas
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também muita emoção. A partir dali só pen-
samos nela”. 

Mesmo antes da descoberta, ela já havia 
colocado na cabeça que queria o parto nor-
mal. Na primeira consulta de pré-natal, feita 
pelo plano de saúde, a primeira decepção (de 
algumas) surgiu: “a médica avisou logo que 
não realizava parto normal.” Foi o suficiente 
para buscar outro obstetra que a ajudasse. 

No segundo médico, a certeza da vonta-
de foi prontamente posta na mesa: “doutor, 
quero meu parto normal. ‘Se estiver tudo 
bem...’, ele dizia”. Consultas foram se pas-
sando, “e ele não dava uma resposta”. 

Quando o relógio da gestação bateu o 
ponteiro na 35ª semana, Aline resolveu não 

esperar mais. E assim chegou a segunda de-
cepção: “ele me mandou falar com a secretá-
ria para saber como era o parto normal... era 
‘apenas’ 4 mil reais, metade pra ele, metade 
para o anestesista. Fiquei muito chateada e 
cheguei em casa quase chorando.”

Nessas horas a informação é a arma 
que mais empodera. Buscando saber mais 
sobre o parto normal e a rede de assistên-
cia em Fortaleza, Aline descobriu a ONG 
Parto Normal por meio de uma rede social. 
Lá tirou dúvidas e foi conhecendo várias 
outras mulheres que tiveram decepções 
parecidas com as dela, e uma decisão lhe 
veio à cabeça: “troquei o parto pelo plano 
e fui fazer no SUS.”

Certo dia, em casa, após o marido chegar do 
trabalho, Aline conta que sentiu “dor de barriga, 
um desconforto, e quando fui ao banheiro vi que 
o tampão mucoso tinha saído”. O tampão é uma 
secreção espessa que é um dos sinais de que 
o trabalho de parto se inicia e o bebê está pra 
chegar. “Falei ‘a Maria Luíza vai nascer hoje’”.

Chegando à maternidade, Aline ouviu 
uma rispidez que não condiz com quem tra-
balha com a vida. “Vamos fazer o exame, se 
não estiver com dilatação, você procure ou-
tro lugar para parir”, disse a atendente. Após 
o exame de toque, porém, ela nem teve mais 
o que esperar. “Já estava com 9 centímetros 
de dilatação. A minha bebê já ia nascer. Fiz 
uns exercícios na barra, e, na segunda con-
tração, já senti a cabeça coroar”.

Estava na hora e todos a aguardavam. Ma-
ria Luíza iria nascer. Porém, o parto, que tinha 
tudo pra ser totalmente normal, não foi. 

“Eles fizeram pressão psicológica em 
mim, disseram que minha bebê podia sofrer 
ou ter alguma infecção, pois tava já há al-
gum tempo no canal vaginal”. E, assim, Aline 
sofreu uma episiotomia, o que desde cedo 
foi rejeitado pela parturiente. “Eu disse logo 
ao médico que não queria, mas eles insistem 
tanto que você acaba cedendo”. 

Por fim, a menina nasceu. “Foi pros meus 
braços assim que nasceu e já mamou, depois 
a levaram pra fazer os meus pontos”. O corte 
feito em Aline demorou a cicatrizar e, de cer-
ta forma, atrapalhou o convívio com a filha 
nos primeiros dias. “Sentia muita dor. Quase 

Aline desejou, 

desde o começo, 

ter sua filha por 

parto normal, 

apesar de todas as 

dificuldades que 

encontrou

Aline Neri
Professora

Eles fizeram pressão psicológica 
em mim”.

N
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 Quando a cesárea é realmente 
indicada?

 Na verdade, existem poucas 
indicações absolutas de cesárea 
(prolapso de cordão,  descolamento de 
placenta,  placenta prévia,  bebê em 
apresentação transversa etc.).
A maior parte das reais indicações 
de cesáreas é diagnosticada durante 
o trabalho de parto. As mais comuns 
são: desproporção cefalopélvica 
(conhecida popularmente como “falta 
de passagem”), sofrimento fetal e 
parada de progressão do trabalho de 
parto. No entanto, algumas vezes estes 
diagnósticos são realizados de forma 
equivocada.

 Caso a cesárea seja feita sem 
necessidade real, quais complicações 
isso pode trazer à mãe e ao bebê?

 Para a mulher, os riscos são os 
mesmos de outras cirurgias de médio 
porte: sangramentos, infecções, reações 
anestésicas etc. Além disso, a cesárea, 
em comparação com o parto normal, 
tem cerca de 4 vezes mais risco de 
infecção pós-parto, 3 vezes mais risco 

de morte materna, recuperação mais 
difícil da mãe e maior possibilidade de 
complicações em gestações futuras.
Para os bebês, a cesárea aumenta os 
riscos de prematuridade e mortalidade 
neonatal (2,5 vezes maior na cesárea do 
que em um parto normal). Na cesárea 
agendada, o bebê tem 120 vezes mais 
chances de nascer com problemas 
respiratórios. Além disso, a cesárea 
atrapalha o vínculo inicial entre mãe 
e bebê, dificulta a descida do leite, o 
contato pele a pele e a amamentação 
na primeira hora de vida. Eu não 
demonizo a cesárea. Em algumas 
situações, ela é única opção para 
salvar a saúde da mãe ou do bebê. 
Mas, em circunstâncias normais, o parto 
normal sempre é a melhor opção para 
a mulher e o recém-nascido.

 Quais as vantagens do parto 
normal?

 Para a mãe, o parto normal é mais 
indicado porque a recuperação é 
mais rápida, o leite desce mais fácil, o 
vínculo mãe e bebê se estabelece mais 
facilmente. Além disso, em gestações 

futuras, mulheres que tiveram parto 
normal têm menos chances de 
gravidez ectópica, de placenta prévia, 
de descolamento de placenta e de 
acretismo placentário em comparação 
com quem teve cesárea.
Para o bebê, o parto normal 
facilita o contato pele a pele, que é 
extremamente importante na primeira 
hora de vida. Além disso, a passagem 
pelo canal de parto funciona como 
uma vigorosa massagem, permitindo 
a eliminação de resíduos de líquido 
amniótico presentes nos pulmões do 
bebê, diminuindo o risco de problemas 
respiratórios. Outra vantagem do parto 
normal é que, quando o bebê passa 
pelo canal de parto, todo seu corpo, 
inclusive seus orifícios (nasal, auditivo, 
oral, genital e anal) serão colonizados 
por bactérias da mãe. Essas bactérias 
são o primeiro estímulo para a 
formação do sistema imunológico 
do bebê, diminuindo as chances de 
desenvolver vários tipos de alergias.

*Índice divulgado pela ONG Parto 
Normal Fortaleza

JOGO RÁPIDO

Bárbara Schwermann
Obstetra com o maior índice de parto normal em Fortaleza*

não conseguia pegá-la pra amamentar”. 
Mas o tempo, além de fazer os pontos cica-

trizarem, aumentou o vínculo entre mãe e filha. 
Do parto normal ela não se arrepende: “se tiver 
um próximo, vai ser normal de novo”.

O INCENTIVO AO PARTO NORMAL
Mesmo com todas as “facilidades” que uma ce-
sárea poderia ter, há mulheres que buscam o 
parto normal e são incentivadas a isso. Esta é a 
prova de que, mesmo o Brasil sendo campeão 

em cesáreas, há quem não veja o parto normal 
como o “bicho de sete cabeças” que muitos 
imaginam por aí.

Kássia Kiss, 22 anos, anda com um passinho 
típico de quem carrega uma vida no ventre. 
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A passada é mais cuidadosa e, no corpo pe-
queno, a maior mudança é a barriga, que “só 
foi crescer mesmo com sete meses de gesta-
ção”. Ainda no primeiro ano de casada, ela, 
que queria ser mãe, “não esperava que fosse 
tão cedo, queria mais pro fim do ano”. Mas, 
quatro meses após o matrimônio, em feverei-
ro de 2015, descobriu que esperava Ester. 

A descoberta foi mais uma revelação. 
Evangélica, Kássia estava em um retiro da 
Igreja e foi ali que “Deus revelou” que espe-
rava um fruto da união com seu esposo. Para 
ter a certeza, fez um teste que teve o resul-
tado divulgado pela internet. “Eram tantos 
números, eu esperava que fosse mais fácil 
saber o resultado, que estivesse lá bem claro 
‘você está grávida’”. Quando entendeu que 
já não era só uma, encontrava-se na casa da 
mãe, que agora era avó, mas ainda espera-
ria um pouco para saber da novidade. Kás-
sia resolveu ir pra casa sem contar nada a 
ninguém, mas no meio do caminho resolveu 
voltar e contar que a família estava ganhan-
do mais um membro. 

Até então, não sentia nada, mas “foi de-
pois que eu descobri que estava grávida que 
comecei a sentir enjoos”, que eram tão fortes 
que enjoou até da casa onde morava. Mas 
demorou mesmo foi a contar pros amigos 
da faculdade. De pouquinho em pouquinho, 
todos ficaram sabendo da novidade. Queria 
ter um menino. Porém, com quatro meses de 
gestação veio a notícia que deixaria o esposo 
feliz da vida: era menina! “Ele queria mesmo 

uma menina; a família dele é cheia de ho-
mem”. O nome, Ester, já havia sido escolhido 
na época de namoro mesmo. 

Logo no início das consultas, a mamãe de 
primeira viagem ouviu o médico dizer que 
“seu parto é normal; só faz cesárea se tiver 
alguma problema”. O que Kássia ouviu já 
pode ser entendido como um avanço contra a 
maré de cesáreas no Brasil. Com tranqulidade 
ela conta que já se informou, já viu vídeos de 
partos, já sabe a maternidade onde Ester irá 
nascer e revela estar pronta. Ela queria mes-
mo um parto humanizado em casa, mas os 3 
mil reais de custo impossibilitaram o desejo.

 Mas do parto normal mesmo Kássia não 
tinha medo. Ao descobrir a gravidez, o pen-
samento foi um só: como seria com a orien-
tadora do TCC? Concludente em Geografia, 

Kássia tinha uma orientadora muito “pra 
frente, que só se preocupava com o trabalho, 
não pensava em ter filho e queria que todo 
mundo fosse igual”. Trocou de professora e 
agora, com a nova orientadora, “muito com-
preensiva”, Kássia já adiantou o serviço. Foi 
ainda no meio acadêmico que surgiu a coisa 
que mais estranhou: um certo ar de reprova-
ção entre os colegas. “Todos me pergunta-
vam: ‘e agora, Kássia, como vai ser?’”.

 E vem tudo sendo muito bom. Os pla-
nos apenas ganharam um adendo. Com a 
mãozinha acariciando a barriga, Kássia diz 
que está ansiosa pra ver o rostinho de Ester. 
“Quis até fazer aquele ultrassom que a ima-
gem sai em 3D, mas era muito caro”. Corren-
do tudo bem, a pequena virá ao mundo de 
modo normal. “Se Deus quiser”. 

Todos me perguntavam: ‘e agora, 
Kássia, como vai ser?’.

Kássia Kiss 
Estudante

N

Kássia não tem medo do parto normal e já buscou se informar de todos os seus direitos
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“Eu abri mão do que eu era, de quem eu era, pra abraçar uma nova possibilidade de ser. E eu não troco a pessoa que eu 
sou hoje pela pessoa que eu era antes do tumor. De maneira nenhuma. (...) Porque a recompensa foi muito, muito maior 
do que eu poderia esperar. Eu nunca pensei no que eu tive como uma doença, ou como um mal. Sempre foi um presente. 
Hoje, eu o entendo muito bem. A ideia de poder compartilhá-lo com outras pessoas é um presente maior ainda.”

A confissão acima é de Jo Cestari, terapeuta, 46 anos, ex-professora do ensino superior, natural de Porto Alegre. Ela se 
refere ao diagnóstico, que recebeu há seis anos, de um tumor, considerado inoperável, no cérebro. A previsão médica era 
que ela teria aproximadamente mais dois anos de vida. A revista publica a sua história porque Jo viveu uma experiência 
pessoal extraodinária que não só lhe salvou a vida, mas a fez renascer como um novo ser. 

RENASCER

TEXTO Barbara Câmara e Wanessa Lugoe     FOTOS Wanessa Lugoe

“ACHO QUE 
EU MORRI… E 
RENASCI”

Carnaval de 2012. Véspera de feriado. 
A então professora de pintura em 
tela Jo Cestari voltava do trabalho 

para casa, quando sentiu uma dor muito in-
tensa na cabeça. “Achei que fosse devido ao 
fato de ter dado aula direto, a tarde toda”, ex-
plica. Ao chegar em casa, enquanto recolhia 
uns objetos do chão, bateu a cabeça na quina 
de uma mesa de vidro. Foi parar na emergên-
cia do hospital, onde suturaram o corte, mas 

sem realizar nenhum exame adicional. Ela se 
lembra com clareza da sucessão de eventos. 
“Nos cerca de quinze dias que se seguiram, a 
dor foi aumentando, com picos de crises que 
se tornaram excruciantes. No mês anterior, 
eu havia me consultado com o oftalmologis-
ta, pois percebi dificuldades de visão e, em 
alguns momentos do dia, diplopia (percepção 
de duas imagens, a partir de um único obje-
to). O oftalmologista atribuiu à idade (42 anos 

na época) e me receitou óculos para leitura. 
Atribuiu as dores de cabeça ao fato de estar 
sem o uso de óculos.”

A visão não era o verdadeiro problema. A 
dor persistiu e Jo não teve outra escolha. “Vol-
tei ao hospital e falei com o médico, dizendo 
que as dores de cabeça e atrás dos olhos es-
tavam ficando fortes. Que eu achava estranho 
o fato de não terem feito nenhum exame de 
imagem da cabeça, após o trauma. Ele, en-
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Jo Cestari ensinava 

pintura em tela na 

universidade 
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tão, solicitou uma tomografia e nela foi cons-
tatada a lesão na base do crânio, de cerca de 
4 cm, com diversas ramificações e afetando 
estruturas importantes do cérebro, como o 
quiasma ótico, hipófise, nervos trigêmeos e 
carótida”. Após o resultado, a professora pas-
sou por uma série de exames e consultas até 
receber o diagnóstico final: um tumor inope-
rável. Com a perda progressiva da visão, foi 
obrigada a deixar de trabalhar, dependendo 
de medicamentos — que pouco adiantavam 
—  para aliviar a dor. “Parei de dar aulas [em 
outros Estados] porque não suportava as do-
res durante pousos e decolagens. Parei de 
dirigir e não podia mais sair de casa desacom-
panhada”, lembra.

Com seus recursos médicos esgotados em 
Fortaleza e impossibilitada de operar o tumor, 
Jo foi ao Sudeste em busca de alternativas. 
Recebeu a indicação de um tratamento cha-
mado radioterapia estereotáxica de alta pre-
cisão (aplicação precisa da radiação, que pre-
serva o tecido saudável), feito em São Paulo. 
Mas as complicações continuavam surgindo. 
“Ao chegar lá, os médicos concluíram que não 
era possível fazer a chamada radiocirurgia 
(aplicação de uma dose elevada de radiação 
a uma parcela específica do corpo), pois o 
tumor era grande demais. Era possível, ape-
nas, fazer pequenas aplicações fracionadas 
de radioterapia para tentar desacelerar o seu 
crescimento. Os danos causados foram dados 

como irreversíveis e o tumor não reduziria, 
apenas cresceria mais devagar.”.

Essa notícia deixou Jo transtornada, mas, 
segundo conta, proporcionou uma transfor-
mação pessoal profunda, que ela descreve 
como uma mudança drástica de perspectiva. 
“Um ano antes, minha vida parecia ter acaba-
do e esperar a morte era tudo o que restava. 
Então percebi que, de certa forma, eu havia 
morrido mesmo, para dar lugar a uma nova 
pessoa. Recebi toda aquela experiência de 
uma forma positiva.”.

Os danos causados foram dados 
como irreversíveis e o tumor não 
reduziria, apenas cresceria mais 
devagar”

Jo Cestari
Terapeuta de Cura Reconectiva

ENCONTRO INESPERADO
Jo Cestari descobriu a Cura Reconectiva, pro-
cesso que viria a salvar sua vida, de uma 
forma que pode ser considerada como “obra 
do destino”. Algo inevitável. Ela reencontrou 
uma pessoa com quem não se comunicava 
havia quase 20 anos. Depois de retomar o 
contato, durante uma conversa, esta pessoa 
lhe enviou o link de um vídeo do Dr. Eric Pearl. 
Foi então que ela percebeu que estava diante 
de algo importante, e resolveu pesquisar so-
bre o tema. O aprofundamento a levou até a 

A decoração das paredes do consultório leva um toque pessoal de Jo
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Hipnose Clínica. Ela relembra os efeitos dos 
tratamentos. “Eu busquei na Cura Reconecti-
va e na Hipnose Clínica alternativas para um 
prognóstico médico de paralisia facial, perda 
da visão e limitações cognitivas e físicas. Ha-
via me tratado com Cura Reconectiva e Hip-
nose e percebi os resultados. A melhora foi 
significativa e acelerada”.

Para conseguir qualidade de vida, Jo bus-
cou formação nas áreas de neurociência e fí-
sica quântica, temas que sempre a interessa-
ram. Continuou as consultas ao neurologista 

 “Depois de vivenciar a cura 
e de um longo período de especia-
lização, Jo Cestari pode falar dos 
dois tipos de tratamento com total 
propriedade. Ela destaca que pouco 
interfere durante o processo da Cura 
Reconectiva. “Eu apenas canalizo as 
frequências e a pessoa vai sentindo 
nela mesma. É como se houvesse um 
autodespertamento de dentro pra 
fora, e é um processo individual”, 
explica. “A Cura Reconectiva reflete 
muito rapidamente no corpo físico. 
Pessoas com problemas de dores, ar-
ticulação. Mas o processo trata não 
apenas fisicamente. Existe também 
esse reflexo psicológico e emocional”.

Já a hipnose é um pouco mais 
complexa. Nela, o paciente entra 
em um processo de extremo foco 
e concentração, a partir do qual 
a terapeuta realiza a sessão. “O 
que o sono hipnótico faz? Pra você 
ter uma ideia, uma hora de sono 
terapêutico em uma sessão de 
hipnose equivale a oito horas de 
sono fisiológico. É uma noite de sono 
em uma hora. Nós passamos nosso 
dia todo em frequência beta, que é 
essa frequência de vigília. Quando 
a gente entra em meditação, ou 
num estado de sono terapêutico, 
existe uma condição mental de 
extremo foco, e esse extremo foco 
leva a um acesso profundo a nós 
mesmos. É quando nós temos acesso 

ao nosso ser mais íntimo, porque a 
consciência abre espaço pra que a 
gente acesse o subconsciente, que 
é onde nós realmente ‘moramos’. 
É onde realmente estamos”. Para 
ela, a Hipnose Clínica proporciona, 
em essencial, o autoconhecimento, 
com o auxílio do profissional. Pode 
parecer simples, mas Jo afirma 
o valor desse processo. “A falta 
de autoconhecimento é, no meu 
entender, hoje, a maior razão 
de problemas nas pessoas e na 
sociedade”.

O tema não deixa dúvidas do quan-
to há ainda a ser explorado, quan-
do falamos sobre o cérebro e seus 
limites. No seu livro “Super Cérebro”, 
Deepak Chopra, médico e autor de 
diversos livros,  aborda o estudo das 
relações entre cérebro-corpo-mente, 
“O cérebro se tornou o centro de uma 
orquestra sinfônica química formada 
de centenas de bilhões de células 
que, quando estão em harmonia, ge-
ram maior bem-estar; enquanto a de-
sarmonia química resulta em maior 
risco de doenças, envelhecimento 
precoce, depressão e redução das 
funções imunológicas, bem como 
todas as perturbações de comporta-
mento — a lista vai além de infartos 
e derrames, incluindo obesidade, 
diabetes tipo 2 e provavelmente 
muitos, senão a maioria, dos tipos de 
câncer”, diz em uma passagem. 

CURA RECONECTIVA E 
HIPNOSE CLÍNICA
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e os exames periódicos de controle. Depois 
de seis meses realizando terapia de hipnose e 
sessões regulares de Cura Reconectiva, o tu-
mor diminuiu de tamanho em 50%. As dores 
e o problema de visão desapareceram. Tudo 
isso sem paralisia nem perda cognitiva. “O 
tumor reduziu, o que era considerado impos-
sível de acontecer, e não me causa nenhum 
tipo de efeito. Eu não tenho que tomar ne-
nhum medicamento”, garante a terapeuta.

O impacto do resultado é evidente no ros-
to de Jo. Ela respira fundo, antes de continuar 
a falar sobre as mudanças pessoais que ocor-
reram no período entre o diagnóstico e seu 
momento atual.

“Acho que eu morri… e renasci. Eu abri 
mão do que eu era, de quem eu era, pra 
abraçar uma nova possibilidade de ser. E eu 
não troco a pessoa que eu sou hoje pela pes-
soa que eu era antes do tumor. De maneira 
nenhuma. Se eu tivesse que passar tudo de 
novo, mais cem mil vezes, eu passaria”, desa-
bafa. “Porque a recompensa foi muito, muito 
maior do que eu poderia esperar. Eu nunca 

pensei no que eu tive como uma doença, ou 
como um mal. Sempre foi um presente. Hoje, 
eu o entendo muito bem. A ideia de poder 
compartilhá-lo com outras pessoas é um pre-
sente maior ainda. Não faria sentido se fosse 
de outra maneira. Isso é uma coisa em que eu 
já acreditava quando dava aula na Universi-
dade: o conhecimento só tem valor se puder 
ser compartilhado. Quando você tem coisas 
boas, quando se fala em boas notícias, o que 
vale é poder compartilhar. É as pessoas ve-
rem que coisas boas acontecem. É mais do 
que esperança. É encorajamento e motiva-
ção. Porque tem pessoas que têm esperança, 
mas, como o nome diz, só esperam. E quem 
só espera não vai alcançar. Boas coisas acon-
tecem quando a gente espera, mas outras tão 
melhores acontecem quando a gente busca”. 

Ela compartilha ainda uma teoria a res-
peito da essência humana. “O ser humano 
é um buscador, e nós não podemos deixar 
isso morrer dentro da gente, porque quando 
deixamos de buscar, nós começamos a mor-
rer”. Quanto à consciência que adquiriu, Jo 

tem plena confiança, e pontua as mudanças 
advindas dessa consciência com clareza. “Eu 
ampliei totalmente a minha visão de mundo, 
da existência, do que é se relacionar com as 
pessoas, do que pode ser alcançado”.

MUDANÇA RADICAL
Jo não foi a única surpreendida pelos resulta-
dos impressionantes dos novos tratamentos. 
Familiares e amigos logo quiseram averiguar 
o “milagre” mais de perto. “O que aconteceu 
foi que as pessoas vinham me visitar em casa 
e ficavam muito espantadas com a minha re-
cuperação rápida, com minha condição física 
e psicológica, sem sintomas e sem medica-
ção. Começaram a aparecer amigos, amigos 
de amigos, todos querendo experimentar a 
Cura Reconectiva e a hipnose”, recorda a te-
rapeuta. “Mas foi ficando difícil ajudar essas 
pessoas. Não dava pra fazer isso em casa”. 

A hipnose, em particular, teve um apelo 
mais específico para Jo. Foi o episódio a se-
guir que a motivou a se especializar na área. 
“Quando retornei da radioterapia em São Pau-
lo, comecei a ter crises de uma espécie de pa-
ralisia corporal. Eu poderia estar conversando 
normalmente e, de repente, eu fechava os 
olhos e não conseguia mexer os braços e as 
pernas. Mas não desmaiava. Eu ouvia tudo ao 

 Sistema de workshops e pa-
lestras direcionados ao amplo de-
senvolvimento pessoal e habilida-
des em liderança, comunicação, 
criatividade e visão planejadora.

Fracta 
Desenvolvimento 
Humano

Os livros que serviram como fontes de pesquisa para a terapeuta

R
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redor e respondia se falavam comigo”, des-
creve. Para entender as crises, o neurologista 
que a tratava solicitou um exame chamado 
“tilt test”, feito por cardiologistas, que mede 
a pressão arterial do corpo em várias inclina-
ções diferentes. “Tive de repetir várias vezes 
o exame porque não entendiam como, duran-
te o exame, a pressão dava zero por vários 
minutos, sem síncopes (perdas dos sentidos). 
Eu respondia a todas as perguntas, apenas fi-
cava com os olhos fechados, sem conseguir 
abrir, e o corpo imóvel. Isso durava alguns 
minutos e voltava ao normal. Nenhum dos 
médicos tinha explicação para aquilo”. Mais 
uma vez, ela resolveu ler sobre o assunto, e 
encontrou um artigo que descrevia o proces-
so de hipnose. O texto detalhava a liberação 
de uma substância chamada acetilcolina, na 
base do cérebro — mesmo lugar em que fora 
diagnosticado o seu tumor. “Fui me aprofun-
dando no assunto e percebi que, através da 
hipnose, eu poderia controlar essas reações 
involuntárias. Decidi então fazer a formação 
em hipnose, inicialmente por esse motivo, 
mas, na verdade, ela me trouxe bem mais do 
que eu esperava”, revela.

Foi então que a terapeuta pôde sentir os 
efeitos que sua recuperação improvável cau-
sava em outras pessoas. Ela passou a ser 
solicitada com pedidos de ajuda, vindos de 
todas as direções. Ela relembra a sensação. 
“As pessoas começaram a vir me procurar, 
com seus problemas, suas aflições, dores. 
No início, a ficha não caiu, e eu não entendi 
aquilo como um chamamento para ‘voltar à 
ativa’. Mas foi ficando muito intenso, e então 
decidi me profissionalizar. Busquei as certifi-
cações necessárias, registros, e montei con-
sultório. Ao mesmo tempo, formatei a Fracta 
Desenvolvimento Humano, um sonho antigo 
da juventude”. Depois de passar mais de 
20 anos na área da educação, Jo compreen-
de o conhecimento como sendo válido, uma 
vez que possa ser compartilhado. Assim, ela 
reuniu seus conhecimentos de comunicação, 

 “Para a profissional, a dificuldade em transmitir 
com uma maior facilidade à população essas formas 
alternativas de tratamento, que fogem às regras da me-
dicina tradicional, está bastante associada à falta de 
informação, e acesso às pesquisas realizadas na área. 

CIENTISTAS E SUAS PESQUISAS

A maca utilizada 

durante as 

sessões é própria 

para o conforto 

dos pacientes
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liderança, educação, arte e “arteterapia”, e 
criou workshops e palestras. Agora, ela re-
capitula o que alcançou. “Hoje, faço aten-
dimentos aqui no consultório em Fortaleza, 
em Recife e à distância, em outros estados e 
países. Tem sido uma jornada e tanto”.

Ela explica que a forma mais eficaz de re-
sistir à má utilização do cérebro é substituir a 
crença pela consciência. Ela explica: “Eu não tô 
falando de crença religiosa. São aquelas cren-
ças que nós adotamos como modo de vida, 
sem nem saber por quê, e nós absorvemos e 
utilizamos. E a partir do momento em que essa 
crença fosse substituída pela consciência, esse 
quadro ia mudar drasticamente. Porque quan-
do você vive em cima de uma crença, você 
não elabora, você não questiona. Você segue. 
E hoje nós vivemos assim”. Jo cita um exemplo 
para ilustrar sua teoria. “A ideia de sucesso é 
uma crença. O que é sucesso pra sociedade 
hoje? É você ter uma carreira que pague muito 
dinheiro, que você viva bem e tenha uma famí-
lia: pai, mãe, filhos, cachorro… [como em um] 
comercial de margarina. Isso é a crença. O que 
é a consciência do sucesso? É eu saber quem 
eu sou, onde estou e aonde quero chegar. É 
ter consciência do meu potencial, saber o que 
me faz bem e o que não me faz bem. Por isso 

“A Doença Como Símbolo”, de Rudiger Dahlke. Esta peque-
na enciclopédia oferece meios para a pessoa ajudar a si 
mesma fazendo com que assuma a responsabilidade pelas 
tarefas de aprendizado que as doenças lhe sugerem.

“A Reconexão”, do Dr. Eric Pearl. Conta a jornada do autor 
desde a descoberta dos seus poderes de cura até a reputa-
ção que adquiriu servindo de instrumento para revelar esse 
processo ao mundo..

“A Cura Quântica”, de Deepak Chopra. Para o Ayurveda, 
uma antiga linhagem da medicina oriental, nossas célu-
las podem ser modificadas através de nosso pensamen-
to, curando ou causando doenças. O livro apresenta ao 
mundo uma vertente da medicina que vai muito além da 
prevenção ou medicação.

Livros sobre o tema

existem tantas pessoas com dinheiro que não 
são felizes. É uma vida calcada em cima de 
crenças. Não há consciência e é isso que está 
fazendo as pessoas adoecerem”.

A terapeuta explica que a a atividade ce-
rebral responde, de certa forma, à religião. 
Foi o que ela descobriu através de leituras 
recentes: “Existe um estudo feito recente-
mente nos EUA, na Universidade da Pensil-
vânia, se não me engano. Eles fizeram uma 
medição para ver o que que acontecia no cé-
rebro quando as pessoas oravam, rezavam, 
enfim, quando se conectavam com o divino. 

Cada uma na sua crença, na sua religião. E 
invariavelmente existia um aumento da ati-
vidade do lobo frontal do cérebro. E esse 
padrão que foi identificado demonstra que a 
crença, o fato de você crer, a fé, o ‘acreditar’ 
que você tem essa conexão com esse divino 
interfere na atividade cerebral. Ora, se inter-
fere na atividade cerebral, você está falando 
da liberação de endorfinas, de hormônios, do 
controle da respiração, de uma série de fun-
ções que vão ser afetadas por essas interfe-
rências”. E, com esse novo modo de pensar 
e viver, ela diz ter renascido. 

Um ano antes, minha vida parecia 
ter acabado. E esperar a morte era 
tudo o que restava. Então, percebi 
que, de certa forma, eu havia 
morrido mesmo, para dar lugar a 
uma nova pessoa”.

Jo Cestari
Terapeuta de Cura Reconectiva

R
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A cada dia vivo uma nova emoção, 
a cada quilômetro”, garante Fah 
com um largo sorriso no rosto. 

Falando assim, é difícil imaginar que essa 
jovem, com um brilho insólito nos olhos, 
algo que não se vê todo dia por aí, se en-
contra numa cadeira de rodas. Mas isso 
não significa estar presa a ela. “Nasci com 
uma má formação congênita na coluna, 
que se chama Mielomenigoceli, onde fi-
quei com algumas sequelas nas pernas. 
Ainda na infância fiz fisioterapia, passei a 
usar uns calçados especiais para que vies-
se a andar”, explica.

C CONQUISTAR

TEXTO Tatiana Alencar     FOTOS Arquivo pessoal

O esporte vai muito além de uma competição. É uma das maneiras que 
pessoas que nascem ou adquirem alguma limitação física ao longo da vida 
encontram para renascer e se redescobrir. O esporte paralímpico está cada vez 
mais forte no Brasil. Nos jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 
2015, o Brasil terminou em primeiro lugar, com 109 medalhas de ouro e 257 
no total. Este ano, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil ficou em 
8o lugar em número de medalhas. Há histórias por trás de cada uma dessas 
centenas de medalhas. Histórias como a da maratonista Fah Fonseca, uma 
jovem cearense de 28 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados e um 
sorriso que revela uma autoestima recuperada através do esporte. 

MENINA 
DE OURO

Ela tinha todos os motivos para querer 
apenas existir, mas resolveu lutar para ser.  
Uma das principais paratletas de atletismo 
do Estado, é tricampeã brasileira nos 200 
metros, bicampeã nos 100 e 400 metros. Nas 
meias Maratonas 21km e Maratona 42km, 
obteve nada mais, nada menos, que 22 que-
bras de recordes do campeonato brasileiro. 

Hoje, é bem resolvida, de riso fácil e papo 
leve. Mas nem sempre foi assim. Fah percor-
reu uma longa caminhada até conseguir fa-
lar com leveza de si e das suas limitações. E 
levou mais tempo ainda para conseguir su-
perar a si mesma nas peças que a vida lhe 

Concentrada 

para bater mais 

um recorde de 

determinação
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A partir dos 13 anos que parei 
de andar, ficando presa no meu 
próprio corpo. Sem muitos amigos 
e sem expectativas alguma de 
sonhos.”

Fah Fonseca
Atleta  paralímpica

Gustavo nas ruas da Polônia. Foto: Elano Frota.

Posando com a “Preciosa” na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

pregou. “A partir dos 13 anos parei de andar, 
ficando presa no meu próprio corpo. Sem 
muitos amigos e sem expectativas alguma 
de sonhos.”

 Na adolescência, ela vivia uma peleja 
diária para tentar exercer as funções mais 
triviais — detalhes banais para os que não 
possuem nenhuma limitação física, mas, que 
para ela, eram conquistas diárias. “Com mui-
to custo, terminei meu ensino médio. Como 
não tinha cadeira de rodas, meu tio me leva-
va na bicicleta, entrando comigo até a porta 
da sala de aula e, de lá, só saía quando ter-
minava a aula. Nunca tive o prazer de des-
frutar de um intervalo de aula, por ter que 
ficar trancada na sala.” Mesmo com muito 
sacrifício, ir ao colégio era até então a única 
válvula de escape da paratleta.

 Antes de o esporte entrar na vida de Fah, 
lá chegou o namorado Régis. E trouxe com 
ele, na bagagem, sonhos e projetos para a 
vida. “Régis foi o primeiro acontecimento 
mais marcante da minha vida. Cada dia, era 
uma nova descoberta que vivia junto com 
ele. A chegada dele coloriu o meu mundo, 
que, até então, era obscuro e sem graça”, 
afirma, com os olhos marejados, mas sempre 
com o sorriso no rosto. 

A vida de Fah começou com a chegada 
de Régis e ao ser acompanhada pelo Hos-

pital de Reabilitação Sarah, onde conheceu 
de fato a sua deficiência, seu corpo, seus 
limites. Foi lá que ela ganhou sua primei-
ra cadeira de rodas e descobriu que podia 
ser o que quisesse. “Foi o segundo melhor 
momento da minha vida”, garante, com 
firmeza no tom de voz. “Comecei a fazer 

fisioterapia e conheci o basquete. Foi meu 
primeiro contato com o esporte.  Depois, co-
nheci o atletismo e me apaixonei”.

Mas não foi o basquete que conquistou 
o coração da atleta. Por causa de um con-
vite para uma corrida de rua, ela descobriu 
o atletismo e, mais uma vez, redescobriu a 
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Com o noivo Régis, seu fiel companheiro. Exibindo, orgulhosa, os frutos da sua luta diária.

vida. “Foi a primeira vez que senti o que era 
correr os 21km com as mãos”, lembra. “Do-
lorida, mas super realizada em ter cruzado a 
linha de chegada”.

Aos 19 anos, já fazia parte da Associação 
dos Deficientes Motores do Ceará (ADM), 
onde praticava basquete e atletismo em 
dias alternados. Era através da boa vontade 
alheia que ela conseguia treinar. A cadeira 
de corrida era emprestada e muito usada, o 
que comprometia seu rendimento nas pro-
vas. Mesmo assim, aos 22 anos, conseguiu o 
primeiro recorde no atletismo. A partir desse 
dia, Fah descobriu seu verdadeiro dom. “Foi a 
partir daí que decidi me dedicar mais e mais 
no atletismo e decidi, por fim, sair do bas-
quete,” explica.

Seu namorado Régis continuava firme 
ao seu lado, agora como noivo. Ela conti-
nuava batendo recordes e mais recordes 
pelo Brasil. Mas sabia que podia mais, 
muito mais. Então tomou uma decisão 
que mudaria totalmente os planos do ca-

sal. “Todo o dinheiro que eu e Régis junta-
mos durante 10 anos, resolvemos investir 
numa nova cadeira de corridas para mim.” 
Preciosa, era o nome da cadeira. Com a 
nova companheira, conseguiu voar mais 
alto ainda. Em novembro de 2015, con-
correu na 35a. Maratona Internacional de 
Oita, no Japão, a mais importante prova 
para corredores de rodas. Próximo do final 
da prova, sofreu um acidente que quase 
a fez perder os sentidos. Mas logo se re-
cuperou e conseguiu  chegar em segundo 
lugar. Depois foi para a Suíça e conseguiu 
a tão sonhada vaga para as Paralimpíadas 
do Rio de Janeiro. Inscreveu-se em várias 
provas de pista — entre elas, nas de 1.500 
e 5.000 metros.

Fah conquistou o 9o lugar na final dos 
5.000m rasos feminino. Nos 1.500m rasos 
feminino, a atleta foi a 8a em sua bateria. 
Nas duas, ela registrou seu melhor tempo 
na carreira. Alcançou a 4a melhor marca 
da prova no ano de 2016.

TRABALHO E FÉ
O principal desafio de Fah Fonseca não é 
dentro de uma competição. Isso ela parece 
tirar de letra. Mais difícil do que bater recor-
des é conseguir chegar até a pista de atletis-
mo. Foi o que aconteceu durante os treinos 
para a Rio 2016. Seu local de treinamento 
era a Universidade de Fortaleza, que oferece 
toda a estrutura de que ela necessita. Mas 
ela mora longe e chegar ao local do treino se 
tornou naqueles dias mais complicado para 
quem depende do transporte público da Ci-
dade para se locomover. Só conseguia ir uma 
vez por semana. Apesar das inúmeras difi-
culdades, ela se apega a algo maior. Une dois 
elementos essenciais na sua caminhada: tra-
balho e fé. “Já não me consigo imaginar sem 
esta modalidade que traz imensa satisfação 
e alimenta a minha força e minha fé” 

O que era pra ser o fim de uma história, 
virou começo. E, ao contrário do que se pen-
sa, é uma vida bem movimentada. “Amo o 
que faço. É o que move a minha vida.” 
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