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“Não conhecia esta publicação, mas gostei muito das 
reportagens. Matérias bastante diversificadas, com temas 
atuais. Gostei particularmente das matérias sobre abuso 
sexual e sobre os refugiados.”

Aglailton Magalhães, sociólogo e estudante do 5o. semestre de 

Engenharia Mecânica
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espíritos escrevem  para 

seus entes queridos  
com mensagens  
tranquilizadoras

SURDEZ
Poucos sabem  quais 

são as  vicissitudes que 
enfrentam diariamente  

as pessoas surdas

TANATOPRAXISTA
A Ponte foi conhecer 

como trabalha o 
profissional que 

prepara os corpos, 
antes de   serem 

levados para o 
velório

Entrevista exclusiva com André Gress, jovem produtor cearense que 
trouxe para Fortaleza, em 2017, a magia do teatro musical

Espetáculos da 
Broadway no Brasil
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“A revista fala de temas atuais e bem elaborados. A parte 
cultural se mostra extremamente necessária nos dias atu-
ais, na minha opinião, bem como temas inclusivos, como 
por exemplo o da surdez.”

Juliana Sampaio, estudante do 9o. semestre de Engenharia Civil

“A revista é bem complexa, vi temas culturais da atualida-
de e informações importantes acerca de vários assuntos 
que devem ser falados, mas muitas vezes as pessoas se 
calam. Gostei muito da matéria que fala das marcas do 
abuso sexual, um tema que sempre deve ser falado e 
nunca esquecido.”  

Giovanna Eliza, estudante do 9o. semestre de Direito
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Caro(a) leitor(a),

Como ocorre a cada edição da nossa revista, procuramos 
trazer sempre reportagens e entrevistas que gerem nos leito-
res reflexões e sentimentos sobre as suas próprias vidas. Ao 
ler relatos de histórias de personagens anônimos ou não, o 
leitor é levado a pensar sobre o valor da sua própria exis-
tência. Ao se perguntar se ele teria tido coragem de viver o 
que determinado personagem viveu, se teria capacidade 
de ter feito uma trajetória diferente, se não deveria experi-
mentar outras experiências. Ou até se o próprio leitor tem 
algum fato interessante da sua vida que poderia contar 
para a revista.

A grande narrativa jornalística permite essa experiên-
cia. Ela se ramifica em muitas vertentes, embora haja sem-
pre a tentativa de alguns em querer cerceá-la impondo um 
único modelo. Os relatos com variadas matizes jornalísticas 
estão presentes ao longo de toda a história da comunica-
ção humana. O fato de ter sido criado, a partir de um de-
terminado período histórico, um conjunto de técnicas a fim 
de reproduzir em escala industrial as histórias que já eram 
contadas desde a época das cavernas, não quer dizer que 
não possamos voltar a acender uma fogueira e nos sentar 
em torno dela para contar nossas histórias. É mais ou me-
nos isso que está presente no DNA d’A Ponte. Ou melhor, 
para usar a expressão correta, no seu projeto editorial.

Nessa linha editorial, a edição traz uma entrevista, cin-
co reportagens e uma crônica. E, também, um ensaio foto-
gráfico sobre os remanescentes quilombolas, assinado por 
Iara Pereira. Toda a publicidade foi elaborada pelos es-

tudantes de Publicidade e Propaganda, na Agência NIC. 
A entrevista foi concedida pela escritora cearense Socorro 
Acioli, que conta em detalhes dois momentos importantes 
da sua vida: o curso que fez em Cuba com Gabriel García 
Marquez e quando soube que havia ganhado o Jabuti, 
mais tradicional prêmio literário concedido pela Câmara 
Brasileira do Livro.

Outras reportagens falam de desafios e superação. Uma 
é com Rosier Alexandre, montanhista cearense que partici-
pou do projeto Sete Cumes, ao escalar os picos mais eleva-
dos do planeta. A outra traz a história de Guilherme Bezerra 
Walraven, ex-viciado que hoje possui uma clínica terapêu-
tica para tratamento de dependentes químicos. Em outra 
reportagem ficamos sabendo que cada vez mais mulheres 
vêm adotando a bicicleta como meio de transporte urbano 
e como forma de ocupar o espaço público, dominado pelos 
veículos motorizados.

Outros dois textos falam de iniciativas que têm como 
meta tornar a vida mais fácil. Uma é do publicitário Sergi-
nho Gouveia, que cria frases alentadoras em locais estra-
tégicos da cidade. A outra é do professor José Airton, cuja 
iniciativa de levar o xadrez para dentro da sala de aula 
facilitou a relação dos estudantes com a matemática. Na-
tália Coelho fecha a edição com uma crônica onde revela 
o segredo da felicidade.

Alejandro Sepúlveda
Coordenador de produção e editor

Compartilhar a 
experiência de estar vivo
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Você, com certeza, já os viu dormindo ou 
caminhando pelo campus. E, por mais que a 
gente ame os gatinhos, não é certo 
abandoná-los aqui. Caso você encontre um 
bichano pela rua, leve-o para um abrigo de 
animais. Assim ele terá uma maior chance de 
encontrar um lar para viver. Os gatos, assim 
como as emas e os saguis de tufo branco, são 
membros da fauna da UNIFOR, e devemos 
sempre preservá-los. Contamos com você.

Gatos
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Rosier, o cearense 
que venceu os 
sete cumes 
O celular de Rosier Alexandre Saraiva Filho marcava exatamente 8h15, na 
manhã de sábado, 21 de maio de 2016, quando ele conseguiu, finalmente, após 
36 dias de escalada, ficar em pé no cume do monte Everest, o mais alto do 
mundo, a 8.848m de altitude, no Tibet. Mas permeneceu apenas por 15 minutos, 
o suficiente para tornar-se o 15º. brasileiro e o primeiro nordestino a realizar 
a façanha. Concluia assim, após três anos, a meta do Projeto Sete Cumes, o 
desafio de escalar os picos mais elevados do planeta. Era sua terceira tentativa, 
depois de sobreviver a duas avalanches. A reportagem foi até sua casa para 
conhecer melhor essa aventura. Confira.

  TEXTO Bruno Oliveira e Divaldo Luã    FOTOS Arquivo pessoal

AVENTURA
6
Novembro
2018
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Quando a reportagem chegou à  
casa de Rosier, ele escolheu, para 
dar a entrevista, o ambiente em 

que parece se sentir mais a vontade. “Vamos 
sentar no jardim. Lá é melhor, me sinto me-
lhor”, convidou.

Determinação. É assim que podemos 
sintetizar a vida de um homem que saiu de 
Monsenhor Tabosa (a  cerca de 300 km de 
Fortaleza, capital do Ceará), para subir na 
vida, literalmente. Mas foi preciso muito mais 
do que determinação para ele ter levado até 
o fim o Projeto Sete Cumes. Foi preciso tam-
bém coragem, depois de ter sido seques-
trado por índios selvagens de uma tribo em 
Papua-Nova Guiné, na Melanésia; ou ter vis-
to colegas de jornada serem tragados pelas  
montanhas; ou, ainda, após ter enfrentado  
duas das maiores avalanches no Everest. 

Mas, desde criança, ele precisou enfren-
tar desafios. Descendente de uma família 
de agricultores, filho de “seu” Rosier e dona 
Noélia, os primeiros anos de vida foram difí-
ceis, tendo que vender cocada para ajudar 
na renda de casa. Na infância, Rosier já se 
mostrava encantado com as montanhas de 
sua cidade, chegando a desenhá-las com 
bastante frequência.

7
Novembro

2018
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A caminho do Monte Everest, no topo do mundo

A maior dificuldade da 
humanidade é a tecnologia. 
Na minha primeira 
expedição passei trinta 
e seis dias sem qualquer 
aparelho eletrônico.”

Rosier Alexandre 
Alpinista

O alpinista destaca que sempre foi mui-
to curioso. Tudo lhe chamava a atenção, o 
que pode explicar o seu interesse pelas es-
caladas. “Bom, eu sempre fui uma criança 
muito inquieta, sempre tive muita curiosi-
dade em tudo”.

Os primeiros passos no montanhismo 
começaram ainda no Ceará, em 1997, em 
Quixadá (maior cidade do Sertão Central, a 
171 Km. de Fortaleza). Logo surgiria um de-
safio  mais ousado: escalar o Aconcágua, na 
Cordilheira dos Andes, com altura de 6.959 
metros, algo que nenhum cearense, até en-
tão, havia feito. Rosier sabia das dificuldades 
que essa empreitada requeria. Colocando na 
ponta do lápis, o lado financeiro também era 
um dos mais difíceis. A busca por patrocina-
dores foi um dos maiores empecilhos para 
realizar esse sonho.

Ele só tentou escalar o Aconcágua depois 
de anos de estudo e preparação física. Antes, 
para ganhar experiência em altas monta-
nhas, resolveu alcançar primeiro o cume de 
Vallecitos, de 5.550 metros, em Mendonza, 
Argentina. O feito foi concluído com sucesso 
no dia 31 de dezembro de 2005. Só então 
sentiu-se pronto para encarar o Aconcágua. 
Chegou até a iniciar a subida, mas não con-
seguiu concluir. A inexperiência e os erros o 
fizeram recuar. 

Depois de mais estudo e preparo para 
uma nova tentativa, quando já se aproxi-
mava o dia da partida e a sua ansiedade e 
as dúvidas aumentavam, Rosier conta que 
recebeu o que considera uns sinais revela-
dores. Ele estava na sala de um hotel para 
uma reunião de trabalho e na parede havia 
um quadro com uma pintura de um navio, 
e na parte inferior uma inscrição com uma 
frase do navegador paulista Amyr Klink, que 
dizia: “Um dia é preciso parar de sonhar e, 
de algum modo, partir”. Isso, para ele, foi um 
empurrão sagrado.

“A montanha é bíblica. Se for parar para 
pensar, qual é a parte mais lembrada na Bí-
blia? O sermão da montanha. Isso é fantás-
tico, pois mostra que é no monte que o ho-
mem encontra ele mesmo. É lá”, explica. Foi 
essa religiosidade que também marcou um 
momento inesquecível de sua vida, ocorrido 
em Quixadá, durante uma visita ao Santuário 

de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Ser-
tão. No teto da igreja encontrou uma imagem 
de Nossa Senhora de Lujan, padroeira da Ar-
gentina, justamente o país onde ele faria sua 
escalada. Aquilo poderia ter sido apenas um 
acaso, mas, para Rosier, foi mais um sinal de 
que deveria seguir em frente.

E estava certo. Ele finalmente conseguiu 
vencer o Aconcágua, em 2006. Isso o qualifi-
cava para encarar outros picos mais elevados 
do planeta. E foi o que fez quando resolveu 
encarar o desafio conhecido no mundo como 
Projeto Sete Cumes, ou seja, escalar a maior 
montanha de cada continente da Terra. 

Depois do Aconcágua, na América do Sul, 
subiu, em fevereiro de 2011, o Kilimanjaro, com 
5.895m, que é a maior montanha da África. 
Em seguida, veio o monte Elbrus, com 5.642 
m, na Europa, em agosto de 2011. A seguir, 
em fevereiro de 2012, a Pirâmide de Carstensz, 
com 4.884 m, a maior montanha da Oceania. 
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As aventuras de um 
alpinista cearense

Projeto Sete Cumes

Consiste na escalada da maior montanha 

de cada continente. Rosier concluiu o 

Projeto Sete Cumes em 21 de maio de 2016, 

quando chegou ao cume do Monte Eve-

rest (8.848 m), a maior montanha da Terra.

Vida de Palestrante

Rosier realiza palestras em diversas 

organizações de diferentes portes no 

Brasil. Nestas apresentações bem estru-

turadas, bem humoradas, emocionan-

tes e sensibilizadoras, Rosier estimula a 

mudança de comportamento apresen-

tando a importância de cultivar uma 

profunda vontade com uma visão de 

futuro e superar o medo do fracasso.

O condicionamento físico

Rosier Alexandre treina exaustiva-

mente para realizar as expedições em 

alta montanha. Ele deve estar com um 

preparo físico impecável para suportar 

as condições extremas, nas quais seu 

corpo é submetido a altas altitudes 

durante as escaladas. 

Já em junho de 2012, venceu o monte Denali, 
com 6.194 m, a maior da América do Norte. E, 
em janeiro de 2013, o Maciço de Vinson, com 
4.897 m, localizado na Antártida.  

A conclusão do projeto ocorreu com o 
maior desafio, a escalada do Monte do Eve-
rest, com 8.848m, o topo do mundo, na Ásia. 
“Dizer que não foi difícil não é verdade. Afi-
nal, em 2014 e 2015, tentei escalar o Everest 
e passei pelos dois piores desastres da histó-
ria do montanhismo”.

Em 2014, Rosier teve sua expedição inter-
rompida por uma avalanche que ceifou a vida 
de dezesseis sherpas, homens da montanha 
do Nepal que auxiliam os montanhistas na 
subida. “Muita gente insistiu para eu desistir, 
mas minha família nunca, pois sabiam da mi-
nha prudência”. O que o cearense não sabia 
era que, na próxima tentativa, a morte passa-
ria ainda mais perto do que antes.

NOVA TRAGÉDIA
 Em 2015, a tragédia seria muito mais devas-
tadora. Um terremoto no Nepal, de 7,8 graus 
na escala Richter, deixou mais de nove mil 
mortos na cordilheira do Himalaia, causando 
uma avalanche que matou dezenove de seus 
colegas de escalada. “Nessa, eu perdi minha 
médica. Meu filho mais velho foi engolido 
pela avalanche também. Graças a Deus foi 
socorrido com vida, mas isso mexeu muito 
com todo meu lado emocional e psicológico. 
É muito triste ver colegas, que até ontem 
estavam compartilhando do seu sonho, não 
estarem mais ali”.

 Mesmo diante dessas adversidades, fi-
nalmente, no ano seguinte, o alpinista ven-
ceu a montanha mais alta do munto e cravou 
no seu topo a bandeira do Brasil contendo os 
nomes de todos seus amigos que faleceram 
na tragédia do ano anterior. “Foi por eles”, 
garante com os olhos marejados, mas com a 
voz orgulhosa da conquista.

Depois de relatar essa façanha, Rosier 
faz uma revelação surpreendente: “Morro Casa nordestina típica, onde Rosier Alexandre nasceu
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de medo de altura!” Mas logo emenda para 
explicar o que parece contraditório. “A mon-
tanha não nos dá a sensação de altitude. 
Agora, peça para eu pular um muro. Isso é 
uma loucura. Quem pula muro tem que ser 
muito corajoso”.

Bem-humorado, ele passa a contar um 
pouco sobre outro contratempo que enfren-
tou, durante o percurso do projeto: nativos 
de uma tribo em Nova Guiné o sequestra-
ram. “Foi um momento difícil, porque fui 
sequestrado nessa expedição por uma tribo 
que queria dinheiro. Para você ver o mal que 
a ambição faz com a sociedade. Passei trinta 
minutos da vida com uma faca no pescoço. 
Mas, no final, deu tudo certo”.

Rosier relembra outras peculiaridades da 
sua viagem. “Convivi com uma tribo canibal, 
mas não tinha medo deles. É outro raciocí-
nio, é outra forma de ver a vida. Uma vez o 
nosso guia, que era da tribo, matou uma pás-
saro e comeu na mesma hora, quase vivo, e 
me ofereceu. Achei aquilo uma loucura. No 
outro dia ofereci um chocolate para ele, que 
não sabia o que fazer com aquilo – se era um 
creme, um tipo de perfume. Acho que isso 
é uma das formas mais enriquecedoras da 
viagem, conhecer novas pessoas”.

 
EMPREENDEDOR
Rosier possui, há vinte anos, uma empresa 
de consultoria organizacional, através da 
qual profere palestras para empresários. “O 
engraçado é que, quando comecei o projeto 
Sete Cumes, fiquei preocupado com a em-
presa, mas confiei na minha equipe. Passei 
mais de um mês fora e na volta me surpre-
endi. Encontrei os negócios melhores do que 
quando saí”, afirma rindo.

Ele ressalta a importante relação que há 
entre o montanhismo e os negócios. “Para 
você fazer uma escalada tem que ter disci-
plina e uma programação, que é o que eu 
faço nas consultorias. É preciso de um estu-
do. Então, tem tudo a ver com minha vida”.

Rosier em uma das suas 

expedições do Projeto 

Sete Cumes
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As palestras motivacionais nasceram 
desse exemplo de superação, que ele con-
quistou a cada escalada nas montanhas. A 
percepção de que nada é impossível e que 
tudo tem de ser feito hoje. Também a von-
tade de programar objetivos e metas para 
serem cumpridas. E a compreensão de que 
as barreiras são limitações que o ser humano 
implanta na cabeça.

Durante toda a entrevista, Rosier mos-
trou-se sempre sensível ao sofrimento hu-
mano. Se disse surpreso com a cultura dos 
países que visitou, mas, ao mesmo tem-
po, entristecido com a pobreza de alguns 
deles, como a própria Papua-Nova Guiné. 
“Apesar dessa pobreza, eles não são menos 
felizes que a gente, com a nossa sociedade 
cheia de tecnologia e modernidade, dinhei-
ro, tudo isso. Eles são felizes, e isso é uma 
reflexão muito forte”.

Aliás, em função de ter tido um contato 
direto e frequente com a natureza selvagem, 
mostra-se crítico com relação à forma como 
nos relacionamos com a tecnologia. “A maior 
dificuldade da humanidade é a tecnologia. 
Na minha primeira expedição passei trinta e 
seis dias sem qualquer aparelho eletrônico”. 
O montanhista diz que se preocupava quan-
do não sentia o celular no bolso. Mas, depois 
compreendeu que a melhor foto não é a “sel-
fie”, e sim a que fica na memória. 

Apesar de ter passado muitas tempora-
das fora de casa, Rosier diz que gosta de 
levar uma vida pacata, curtindo a família e 
praticando outro hobby não muito comum 
entre brasileiros: a leitura. “Eu sou extrema-
mente caseiro. Adoro receber meus amigos, 
gosto de cozinhar. Adoro armar uma rede na 
minha varanda e ler um livro. Tenho prefe-
rência também em tomar um bom vinho e 

isso me faz extremamente feliz”. 
Ele acredita que o homem deve sempre ser 

movido por sonhos. E quando eles acabam? Aí, 
ele aplica uma metáfora de montanhista para 
responder: “se você não tem um sonho, então 
chegou o momento de cumprir a nossa missão 
aqui. A gente tem que parar de consumir o 
oxigênio dos outros e ir para o andar de cima, 
mesmo se você tiver 60, 70 ou 80 anos”.

No final da entrevista, ele deixa para os 
leitores d’A Ponte uma mensagem relacio-
nada às “montanhas” que ainda devemos 
superar entre nós para vivermos em um 
mundo melhor. “Barreira cultural, psicoló-
gica. A gente está sempre querendo ser 
o outro. As pessoas não conseguem mais 
serem elas. Estão querendo sempre ser al-
guém, querendo o carro do vizinho, a casa 
do vizinho. E, aí, a gente viverá a vida do 
vizinho. Aí, não seremos felizes”.
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Certamente, você já viu pelas ruas de Fortaleza 
frases parecidas com essa acima. Elas fazem 
parte do Projeto Beijo na Cidade, que foi criado em 
2015 pelo publicitário Serginho Gouveia, 38 anos, 
e consiste em estampar suas frases autorais em 
locais estratégicos do espaço público. O seu objetivo 
é compartilhar seus sentimentos e suas vivências 
pessoais. Em meio ao caos da cidade e da correria, 
uma frase para sentir e refletir sobre a vida. A Ponte 
foi conhecer o projeto e seu criador. 

Sérgio Gouveia 

em seu ateliê

12
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  TEXTO Isabela Gaby e Vanessa Gonçalo     FOTOS Isabela Gaby

M arcamos para as 19h de uma ter-
ça-feira o nosso primeiro encon-
tro com Serginho, como é mais 

conhecido o publicitário. O ponto foi uma 
livraria de um grande shopping da cidade. 
Mas, por causa do trânsito, acabamos nos 
atrasando em quase 40 minutos. Aí, ele co-
meçou a mandar frases engraçadas no grupo 
de conversa que criamos:  

“Eu me acabando de comer por culpa 
de vocês”

“Posso responder as perguntas de 
bucho pra cima?”

“Vou aproveitar e assistir a um filme 
no cinema, posso?”

As suas mensagens fizeram com que o 
nervosismo da primeira entrevista aos pou-
cos fosse indo embora. Quando chegamos, 
desculpamo-nos reclamando do trânsito, 
mas fomos recebidas com um sorriso. “Por 
isso, só ando de bike”, disse. Em seguida, fo-
mos para a livraria e nos instalamos em  um 
cafeteria, onde conversamos por cerca de 
duas horas. 

Seu nome inteiro é Sérgio Luiz Benevides 
Gouveia Filho. Nasceu em Fortaleza. Com 
seus braços tatuados, alargadores nas ore-
lhas, barba e seu jeito de falar, com gírias 
e palavrões, poderia se encaixar facilmente 
entre os jovens alternativos dos dias de hoje. 
Talvez por isso tenhamos nos dado tão bem 

e a conversa fluiu sem contratempos. Criado 
junto com seus 4 irmãos, teve uma infân-
cia rica em experiências. “A minha família é 
muito grande. Meu pai tem 7 irmãos, minha 
mãe tem 5 irmãs e 1 irmão. Meu avô tinha 
sítio, fazenda, casa de praia, então a gente 
teve essas experiências de criança de poder 
correr e brincar. Mas, hoje em dia, as pes-
soas estão presas a esse lance tecnológico. 
Isso contribui para que elas tenham poucas 
experiências coletivas e muitas experiências 
individuais”. Para Serginho, essas vivências 
enriquecem o adulto e servem de impulso na 
hora de ampliar horizontes. 

Apesar de atualmente trabalhar com arte, 
isso nunca esteve entre seus interesses. “Eu 
nunca achei que tivesse algum talento es-
pecial para escrever. Isso foi uma coisa que 
foi se desenvolvendo meio que por acaso.” 
Incentivado por sua professora a fazer cali-
grafia para melhorar a letra, acabou criando 
um gosto pela escrita.

“Quando eu comecei a me apaixonar 
pelas meninas, uma forma que eu tinha 
de corte era escrever umas cartinhas de 
amor e foi quando eu comecei a colocar o 
sentimento que eu tinha na escrita. Acabei 
ficando bom nisso”. Mas, por uma ironia 
do destino, na oitava série foi reprovado 
em português. “Ter repetido o ano foi uma 
ironia, lembrando do que viria a acontecer 
algum tempo depois, que foi eu ter me tor-
nado redator publicitário.”

13
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ESPAÇO CULTURAL
Marcamos para um sábado de tarde um se-
gundo encontro para conversar na sua casa. 
Ao chegar no andar do prédio em que mora, 
não é preciso nem saber o número do aparta-
mento para tocar a campainha certa. No olho 
mágico da porta está colada a logo do Ins-
tagram. A recepção fica por conta dos seus 
dois cachorros, Casé e Filó. O espaço parece 
pequeno, mas cada pedaço foi explorado. 
Vários quadros de artistas regionais, espe-
lhos, desenhos, frases, gravuras e objetos de 
decoração curiosos estão espalhados pelas 
paredes, corredores e cômodos do aparta-
mento. A entrevista, que mais parecia uma 
conversa casual entre amigos, continuou 
quando fomos sentar em um sofá da sala.  
Quase no final, aceitou posar para as fotos 
desta reportagem. Montamos um pequeno 
estúdio fotográfico no Espaço Cultural Sergi-
nho Gouveia.

Conta que, por um descuido, teve a ideia 
inicial de seguir a faculdade de Direito. “Na 
época que eu estudava, teve um sábado 
que a gente ia fazer um teste vocacional. 
Na sexta feira, eu fui dormir na casa de um 
amigo meu e fomos pra uma festa. Tomamos 
todas. Quem disse que eu acordei? Acordei 
foi p**** nenhuma! Quando eu cheguei em 
casa, meu pai perguntou como foi [o teste] 
e eu disse: ‘Pai, deu área de Humanas, Direi-
to, acho que vou fazer isso’. Então, eu men-
ti pro meu pai, porque eu não ia dizer pra 
ele que estava de ressaca.” E foi assim que 
acabou fazendo o vestibular para o curso de 
Direito, na faculdade da Paraíba. “Não pas-
sei, mas foi uma viagem maravilhosa. Eu e 
meus amigos tomamos todas antes de fazer 
a prova do vestibular.”

Foi um amigo de Serginho que o incen-
tivou a fazer o curso de Publicidade e Pro-
paganda. “Eu sempre fui um cara criativo, 
muito rápido nas respostas e nas brinca-
deiras. Eu sofria bullying por ser o menor 
da galera. Só que não pegava comigo, eu 

Sempre usei a minha 
criatividade. Acho que 
ela veio por causa dessa 
minha malinagem.

Serginho Gouveia
Publicitário

rebatia muito rápido, e sempre usei a minha 
criatividade. Acho que ela veio por causa 
dessa minha malinagem.”

Seguindo a sugestão do amigo, resolveu 
entrar no curso, mas diz que tudo o que 
sabe sobre propaganda deve às experiên-
cias que obteve na área durante seus es-
tágios e aos amigos diretores de arte. Ele 
exalta a importância do publicitário Luiz 
Santos na sua aprendizagem. “Se eu puder 
escolher alguém que eu citaria para entrar 
nessa matéria, eu escolheria colocar o Luiz, 
pois eu devo muita coisa a ele. Ele foi um 
cara que me ensinou tudo”. Luiz era reda-
tor publicitário e dono de uma agência de 
publicidade, quando Serginho o conheceu 
em uma entrevista de emprego. “Mostrei 
meu portfólio, que era de principiante. Ele 
foi muito sincero comigo e disse: ‘Olhei seu 
portfólio e realmente não tem nada bom, 
mas você é um cara que eu gostei de con-
versar e acho que você pode se desenvol-
ver.’” Desde então, acompanhou Serginho 
aprendendo a arte da técnica publicitária 
“na base da porrada”, como ele mesmo diz. 
“Ele me ensinou não só a fazer um título en-
graçado, mas um título com humor e, prin-
cipalmente, com conteúdo. Não ser criativo 
por ser criativo. Se não fosse por ele, não 
saberia escrever como escrevo hoje.”Serginho veste camisa com sua linha de 

frases autorais
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 Luciana Mota de Carvalho, 36 anos, servidora pública, é 
formada em Letras. Atualmente, trabalha como diretora da 
Escola Municipal José Ramos Torres de Melo. A professora 
havia se deparado diversas vezes com as frases espalhadas 
pela cidade e, após pesquisas na internet, achou o Projeto 
Beijo na Cidade. “Sou formada em Letras, apaixonada por 
literatura. Vi Serginho fazendo arte urbana e ‘pirei’, porque 
era uma maneira de transformar a loucura do cotidiano em 
leveza e reflexão.” Luciana  entrou em contato com o autor 
para parabenizar a iniciativa e assim surgiu a ideia de levá-
-lo para a escola. “Puxei conversa com ele pelas redes sociais 
parabenizando pelo projeto e explicando a minha função 

social, enquanto diretora escolar. Convidei-o para ir à escola 
e juntos pensamos como ele poderia colaborar para colorir, 
refletir e alegrar nosso ambiente.” Na primeira visita à escola, 
Serginho espalhou a sua arte por diversos espaços. “Ele 
esbanjou nas expressões positivas, gestos de amor, gentiliza 
criativa carregada em palavras dando um novo sentido à 
rotina da nossa escola.” O Dia D da leitura foi escolhido para 
a segunda visita do artista. Nesse dia, alunos do 6° ano, após 
pesquisarem sobre o Beijo na Cidade, elaboraram perguntas 
e fizeram uma entrevista com ele. “Ele foi supersolicito, cari-
nhoso, solidário e superenvolvido com a questão social. Os 
meninos têm ele como artista. Pediram até autógrafo.”

Beijo na escola

Intervenção na Escola Municipal José Ramos Torres de Melo
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 A partir da leitura do livro Phrase 
Book 5, de Roberto Duailibe, surgiu 
a ideia de começar a escrever suas 
frases autorais, que se tornaram uma 
válvula de escape, onde ele tem 
liberdade de criar e escrever o que 
o seu trabalho como redator não lhe 
permite. “As coisas que eu ia vivendo, 
eu ia escrevendo. Foi um impulsio-
nador, já que na publicidade eu não 
consigo fazer isso. Mas no meu hobby, 
eu consigo, e o céu é o limite. Eu sou 
minha própria agência e meu próprio 
cliente. Eu sou tudo.” Pensando em 
uma forma de “catalogar” e proteger 
suas obras do plágio, em 2009 criou 
o blog Confissões de um Phrasebook, 
que é abastecido frequentemente e já 
possui cerca de 600 frases de sua au-
toria. “Com a internet, ficou mais fácil 
saber quem está plagiando quem, e 
antes era difícil descobrir essas coisas. 
Quando crio alguma coisa, eu jogo na 
internet. Se achar algo parecido, eu já 
descarto a idéia.” O blog começou a 
receber feedback positivo das pessoas 
que se identificavam com as frases, 
mas ainda demorou alguns anos para 
o Projeto Beijo na Cidade aparecer.

Confissões de 
um phrasebook

BEIJO NA CIDADE
Pichações com frases são encontradas fa-
cilmente pela cidade de Fortaleza, mas as 
intervenções urbanas de uma forma mais 
conceitual surgiram com os publicitários Sér-

gio Hansen, que veio a falecer no início de 
2013, quando era diretor de criação da agên-
cia Register Publicidade em Fortaleza e   che-
gou a trabalhar na campanha do prefeito 
Roberto Cláudio para as eleições de 2012, 

e Felipe Yarzon, que, como hobby, em 2010, 
criou a frase “Sorria mesmo sem estar sen-
do filmado”, fruto de um trabalho que surgiu 
durante um projeto não aprovado por um 
cliente. A partir disso, várias outras pessoas 

Pintura do ilustrador 

Bruno Brasil na parede 

do Espaço Cultural 

Serginho Gouveia
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Intervenção artística  

do Beijo na Cidade 

no Estoril, na Praia de 

Iracema

começaram a aderir ao movimento. Serginho 
decidiu criar o projeto Beijo na Cidade e quis 
ser original nisso. O projeto nasceu no início 
de 2015 de uma maneira acadêmica, com 
apresentação, justificativa, visão e objetivo. 
No começo, o Beijo tinha apenas 10 frases e 
hoje já apresenta mais de 40 frases autorais. 
“Eu tenho muito filtro, e pra colocar na rua, 
eu tive um pouco de receio. Fiquei pensando: 
‘Será que as pessoas vão gostar?’ Então eu 
usei alguns amigos meus como cobaias e ou-
tras pessoas pra eu fazer um teste e a galera 
falava: ‘Vai, cara!’”

Serginho conta que sua inspiração é sua 
própria vida. As frases surgem a partir de 
suas experiências cotidianas com amigos, 
relacionamentos amorosos e suas reflexões. 
“95% das frases são sobre coisas que eu 
vivi e tive vontade de me expressar e tra-
duzir através de uma frase de uma forma 
subjetiva”. A partir disso, as frases expres-
sam sentimentos com os quais o leitor se 
identifica. ”São sentimentos que são meus, 
mas as pessoas também sentem coisas pa-
recidas, e por isso que elas se identificam.” 
Suas frases acabaram virando poesia urba-
na por estarem na rua. 

O grande diferencial de suas frases está 
na subjetividade do conteúdo. A partir das 
experiências de vida de cada leitor, é possí-
vel gerar várias interpretações, tornando sua 
poesia nada óbvia.

Eu sou minha própria 
agência e meu próprio 
cliente. Eu sou tudo

Sérgio Gouveia
Publicitário
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95% das frases são sobre 
coisas que eu vivi e tive 
vontade de me expressar 
e traduzir através de 
uma frase de uma forma 
subjetiva

Sérgio Gouveia
Publicitário

O objetivo do projeto Beijo na Cidade é 
criar experiências únicas entre o leitor e a 
cidade, por isso Serginho escolhe com cui-
dado os lugares onde vai colocar suas fra-
ses. É possível encontrar suas autorias em 
locais inusitados como lixeiras, bancos e 
até mesmo no chão. ”Eu gosto de colocar 
minhas frases em locais que não são colo-
car por colocar. As pessoas notam o cuidado 
que eu tenho com o projeto. Cada encontro 
é uma experiência única, e é isso que eu 
vejo no projeto.”

O RIO FOI BEIJADO
A ambição de Serginho, quando se trata do 
seu projeto, é poder espalhar sua poesia ur-
bana pelo País. Antes de nossa entrevista, 
o autor havia acabado de chegar de uma 
viagem que fez ao Rio de Janeiro. A cidade 
também foi marcada por suas frases, em 
pontos de grande visibilidade turística. O 
artista não pode espalhar, da maneira que 
sonha, suas frases pelo Brasil, já que faz 
isso por conta própria. Mas seus projetos 
vão além. Serginho já pensa em escrever 
um livro com suas frases, e abrir um bar. 
“Eu quero montar um bar. Vai ser um bar 
temático, um bar cultural, um bar de frases, 
um bar que você respire poesia.” 

Intervenção do Beijo 

na  Cidade em uma 

academia ao ar livre, 

na Praia de Iracema
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Projeto Beijo na Cidade, na Praia de 

Ipanema, Rio de Janeiro

Beijo na Cidade no Mirante do Leblon, Rio de 

Janeiro

A
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 Qualquer movimento artístico que tenha relação com 
intervenções visuais em espaços públicos é chamado de 
intervenção urbana. Esse movimento tenta transformar 
o espaço comunitário e as paisagens do nosso dia a dia 
com a ajuda da arte. Sua proposta principal é modificar 
o olhar viciado das pessoas, que se tornou assim devido 
à rotina cada vez mais apressada e pelo foco cada vez 
mais restrito. Artistas e anônimos se empenham em criar 
novos olhares e revelar a beleza da cidade em lugares 
que fazem parte do cotidiano, mas que antes sequer eram 
notados.

 Outras intervenções
As intervenções urbanas não estão apenas pelos muros da 
cidade. Um exemplo disso é o “Free Hugs”, ou Abraços Grá-
tis, em inglês. O movimento iniciou-se em 2001, em Sidney, 
Austrália, com apenas um indivíduo, Juan Mann. Mann 
decidiu sair sozinho pela rua segurando uma cartaz de 
papelão oferecendo abraços a desconhecidos. Em geral, 
as pessoas são pegas de surpresa pela proposta inusitada 
e, em meio à indiferença e receio, abraços são trocados. 
Depois de Juan divulgar sua ação na internet, o movimen-
to virou global e outras pessoas passaram a aderir à ação. 
É importante ressaltar que o objetivo do movimento é fazer 
com que as pessoas abraçadas se sintam melhor, já que 
o ato de abraçar diminui a pressão sanguínea, batimento 
cardíaco e hormônios ligados ao estresse.

 Estêncil 
Fôrma vazada que pode representar um número, letra ou 
símbolo tipográfico. Essa técnica possibilita a impressão 
de imagens, através da aplicação de tinta, que pode ser 
spray ou não, em diversas superfícies.

O que é intervenção 
urbana?

Serginho Gouveia fazendo suas frases com o uso do estêncil



O Curso de Jornalismo da UNIFOR vai 
inaugurar no primeiro semestre de 
2019 uma unidade de apoio à pes-

quisa jornalística com foco na inovação. 
Trata-se do NEPCE, o Núcleo de Estudo e 
Pesquisa em Comunicação Empresarial, que 
se configurará como o ambiente de desen-
volvimento de atividades de consultoria 
interna e externa relacionadas aos temas 
de jornalismo empresarial e demais temas 
relacionados a este segmento.

O NEPCE terá na sua constituição física 
um espaço destinado ao cumprimento de 
objetivos, que visam a promover a con-
vergência entre o mercado do jornalismo 
empresarial e a academia, no âmbito da  
comunicação e da gestão. O coordenador 
do Curso de Jornalismo, Wagner Borges, 
explica que o programa compreende a aca-
demia como o ambiente propício para o 
fomento do desenvolvimento de pesquisa, 
inovação e mercado como agentes deman-
dantes e atores no processo da concepção 
da inovação aplicada, fechando o elo entre 
teoria e prática.

O projeto do NEPCE atenderá a nova 
matriz do Curso de Jornalismo, inaugu-
rada em 2016, no sentido de entender a 
comunicação como ciência e como negó-
cio que, ao longo da última década, vem 
sofrendo transformações profundas. Se 
antes o cenário apresentava um processo 
comunicacional repartido, a globalização e 
a consolidação da internet como platafor-
ma transmidiática fizeram com que todo o 
processo sofresse alterações.

CURSO DE JORNALISMO DA 
UNIFOR CRIA NÚCLEO DE 
MINERAÇÃO PIONEIRO 
NO BRASIL

NOVIDADE!

1 Proporcionar aos alunos um ambiente 
sintonizado com a dinâmica do mundo 

dos negócios por meio de atividades práticas 
ligadas a modelos referentes a inteligência 
de mercado, a ciência e mineração de dados 
aplicadas à gestão e à comunicação;

2 Promover a reflexão de temas impactan-
tes para a formação dos corpos docente 

e discente da Unifor, gerando de forma 
contínua produção acadêmica em torno dos 
temas correlatos ao NUPECE, Núcleo de Pes-
quisas do CCG, e suas atividades diversas;

3 Contribuir para a qualificação profissio-
nal dos alunos, por meio da promoção 

de temas ligados ao jornalismo empresarial 
bem como à ciência de dados aplicada ao 
ambiente de negócios e da comunicação;

4 Contribuir para o ambiente de inova-
ção local por meio de atividades de 

apoio às iniciativas de gestão, criação, va-
lidação e uso de novas técnicas e modelos 
para o ambiente analítico aplicado à gestão 
e à comunicação;

5 Oferecer serviços de consultoria em-
presarial a pessoas físicas e jurídicas;

6 Realizar intercâmbio e parcerias entre 
instituições e empresas nacionais e 

internacionais que notoriamente sejam 
referências no âmbito do jornalismo em-
presarial, da gestão, da comunicação e da 
mineração e da ciência de dados aplicada à 
gestão e à comunicação;

7 Promover workshops e cursos com 
temáticas específicas para os corpos 

discente e docente, em torno dos temas 
correlatos à sua  atuação;

8 Produzir e difundir institucionalmente 
inovação em jornalismo empresarial, 

gestão, comunicação e inteligência de ne-
gócios, em formato de projetos, trabalhos 
acadêmicos (papers e artigos) e modelos 
analíticos próprios aplicados, novamente, à 
gestão e à comunicação.

O NEPCE tem como 
objetivos:

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Co-
municação Empresarial do Curso de Jorna-
lismo associará as atividades desenvolvidas 
com o conteúdo das disciplinas ofertadas 
pelos diversos cursos do Centro de Ciências 
da Comunicação e Gestão da Universidade 
de Fortaleza que sejam afins às operações 
interligadas no âmbito empresarial. No es-
copo de suas atividades, o NEPCE poderá 
realizar parcerias para execução de servi-
ços de consultoria a pessoas físicas e jurí-
dicas de direito público e privado, a título 
gratuito ou oneroso, bem como desenvol-
ver projetos de cunho social.

A responsabilidade pela execução dos 
serviços e projetos será atribuída a gestores 
de projetos. A equipe, também constituída 
por profissionais especializados, trainees e 
alunos integrantes das equipes organizadas 
por jobs e suas pesquisas, tem sob sua res-
ponsabilidade atividades estendidas ain-
da a times supervisionados por instâncias 
atreladas ao projeto pedagógico do Curso 
de Jornalismo. 

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Co-
municação Empresarial - NEPCE, bem como 
seus projetos diversos, funcionarão inicial-
mente no turno da tarde em horários semes-
tralmente especificados pela Coordenação 
do Curso de Jornalismo. Para que este pro-
cesso fosse maturado, o Curso de Jornalismo 
criou um Grupo de Estudos, GDE, em novem-
bro de 2011. O GDE nasceu como um espa-
ço de estudo para levar aos estudantes dos 
cursos de Jornalismo, Economia, Marketing, 
Publicidade & Propaganda e Administração 

uma visão atualizada e inovadora da co-
municação voltada para a gestão e a go-
vernança. Como resultado dos trabalhos, 
o GDE ampliou para o espaço acadêmico 
a encruzilhada nascida no mercado. 

Contando inicialmente com a dedi-
cação dos professores Wagner Borges, 
Coordenador do Curso de Jornalismo, 
operador da área de gestão em comuni-
cação corporativa, e Carlos Bittencourt, 
coordenador, à época, do Curso de Pu-
blicidade e Propaganda da UNIFOR e 
dono de agência do setor, além de seis 
alunos hoje atuando no setor. O grupo 
reunia-se às sextas-feiras para discutir 
textos, desenvolver seminários e even-
tos que, extrapolando as funções pri-
mevas de grupo de estudos, passaram 
a contaminar o ambiente acadêmico de 
forma sistemática. Inicialmente com-
partimentalizada, a comunicação e o 
discurso jornalístico enfrentaram uma 

fissão onde seus elementos mais tradi-
cionais — e na presença de catalisadores 
diversos — fundiram-se transforman-
do-se em um terceiro elemento coeso, 
integrado e ainda mais poderoso. A Co-
municação deixou os compartimentos 
isolantes do jornalismo, da publicidade, 
das relações públicas e da comunicação 
corporativa para tornar-se um elemento 
novo que contém em sua essência tam-
bém o marketing integrado e, principal-
mente, o branding.

Com este diagnóstico aplicado à es-
tratégia e apoio da UNIFOR em busca 
sempre de projetos inovadores, após 
um ano e meio emergiu no segundo se-
mestre de 2015, indexada ao projeto 
de nova matriz, a proposta consolida-
da de criação do NEPCE com o obje-
tivo inicial de ampliar sua atuação no 
Centro de Ciências da Comunicação e 
Gestão - CCG.

O NEPCE terá na sua
 constituição física 
um espaço destinado
 ao cumprimento
 de objetivos, que 
visam a promover 
a convergência 
entre o mercado 
do jornalismo 
empresarial e a 
academia, no âmbito
 da  comunicação
 e da gestão.
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relacionados a este segmento.

O NEPCE terá na sua constituição física 
um espaço destinado ao cumprimento de 
objetivos, que visam a promover a con-
vergência entre o mercado do jornalismo 
empresarial e a academia, no âmbito da  
comunicação e da gestão. O coordenador 
do Curso de Jornalismo, Wagner Borges, 
explica que o programa compreende a aca-
demia como o ambiente propício para o 
fomento do desenvolvimento de pesquisa, 
inovação e mercado como agentes deman-
dantes e atores no processo da concepção 
da inovação aplicada, fechando o elo entre 
teoria e prática.

O projeto do NEPCE atenderá a nova 
matriz do Curso de Jornalismo, inaugu-
rada em 2016, no sentido de entender a 
comunicação como ciência e como negó-
cio que, ao longo da última década, vem 
sofrendo transformações profundas. Se 
antes o cenário apresentava um processo 
comunicacional repartido, a globalização e 
a consolidação da internet como platafor-
ma transmidiática fizeram com que todo o 
processo sofresse alterações.

CURSO DE JORNALISMO DA 
UNIFOR CRIA NÚCLEO DE 
MINERAÇÃO PIONEIRO 
NO BRASIL

NOVIDADE!

1 Proporcionar aos alunos um ambiente 
sintonizado com a dinâmica do mundo 

dos negócios por meio de atividades práticas 
ligadas a modelos referentes a inteligência 
de mercado, a ciência e mineração de dados 
aplicadas à gestão e à comunicação;

2 Promover a reflexão de temas impactan-
tes para a formação dos corpos docente 

e discente da Unifor, gerando de forma 
contínua produção acadêmica em torno dos 
temas correlatos ao NUPECE, Núcleo de Pes-
quisas do CCG, e suas atividades diversas;

3 Contribuir para a qualificação profissio-
nal dos alunos, por meio da promoção 

de temas ligados ao jornalismo empresarial 
bem como à ciência de dados aplicada ao 
ambiente de negócios e da comunicação;

4 Contribuir para o ambiente de inova-
ção local por meio de atividades de 

apoio às iniciativas de gestão, criação, va-
lidação e uso de novas técnicas e modelos 
para o ambiente analítico aplicado à gestão 
e à comunicação;

5 Oferecer serviços de consultoria em-
presarial a pessoas físicas e jurídicas;

6 Realizar intercâmbio e parcerias entre 
instituições e empresas nacionais e 

internacionais que notoriamente sejam 
referências no âmbito do jornalismo em-
presarial, da gestão, da comunicação e da 
mineração e da ciência de dados aplicada à 
gestão e à comunicação;

7 Promover workshops e cursos com 
temáticas específicas para os corpos 

discente e docente, em torno dos temas 
correlatos à sua  atuação;

8 Produzir e difundir institucionalmente 
inovação em jornalismo empresarial, 

gestão, comunicação e inteligência de ne-
gócios, em formato de projetos, trabalhos 
acadêmicos (papers e artigos) e modelos 
analíticos próprios aplicados, novamente, à 
gestão e à comunicação.

O NEPCE tem como 
objetivos:

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Co-
municação Empresarial do Curso de Jorna-
lismo associará as atividades desenvolvidas 
com o conteúdo das disciplinas ofertadas 
pelos diversos cursos do Centro de Ciências 
da Comunicação e Gestão da Universidade 
de Fortaleza que sejam afins às operações 
interligadas no âmbito empresarial. No es-
copo de suas atividades, o NEPCE poderá 
realizar parcerias para execução de servi-
ços de consultoria a pessoas físicas e jurí-
dicas de direito público e privado, a título 
gratuito ou oneroso, bem como desenvol-
ver projetos de cunho social.

A responsabilidade pela execução dos 
serviços e projetos será atribuída a gestores 
de projetos. A equipe, também constituída 
por profissionais especializados, trainees e 
alunos integrantes das equipes organizadas 
por jobs e suas pesquisas, tem sob sua res-
ponsabilidade atividades estendidas ain-
da a times supervisionados por instâncias 
atreladas ao projeto pedagógico do Curso 
de Jornalismo. 

O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Co-
municação Empresarial - NEPCE, bem como 
seus projetos diversos, funcionarão inicial-
mente no turno da tarde em horários semes-
tralmente especificados pela Coordenação 
do Curso de Jornalismo. Para que este pro-
cesso fosse maturado, o Curso de Jornalismo 
criou um Grupo de Estudos, GDE, em novem-
bro de 2011. O GDE nasceu como um espa-
ço de estudo para levar aos estudantes dos 
cursos de Jornalismo, Economia, Marketing, 
Publicidade & Propaganda e Administração 

uma visão atualizada e inovadora da co-
municação voltada para a gestão e a go-
vernança. Como resultado dos trabalhos, 
o GDE ampliou para o espaço acadêmico 
a encruzilhada nascida no mercado. 

Contando inicialmente com a dedi-
cação dos professores Wagner Borges, 
Coordenador do Curso de Jornalismo, 
operador da área de gestão em comuni-
cação corporativa, e Carlos Bittencourt, 
coordenador, à época, do Curso de Pu-
blicidade e Propaganda da UNIFOR e 
dono de agência do setor, além de seis 
alunos hoje atuando no setor. O grupo 
reunia-se às sextas-feiras para discutir 
textos, desenvolver seminários e even-
tos que, extrapolando as funções pri-
mevas de grupo de estudos, passaram 
a contaminar o ambiente acadêmico de 
forma sistemática. Inicialmente com-
partimentalizada, a comunicação e o 
discurso jornalístico enfrentaram uma 

fissão onde seus elementos mais tradi-
cionais — e na presença de catalisadores 
diversos — fundiram-se transforman-
do-se em um terceiro elemento coeso, 
integrado e ainda mais poderoso. A Co-
municação deixou os compartimentos 
isolantes do jornalismo, da publicidade, 
das relações públicas e da comunicação 
corporativa para tornar-se um elemento 
novo que contém em sua essência tam-
bém o marketing integrado e, principal-
mente, o branding.

Com este diagnóstico aplicado à es-
tratégia e apoio da UNIFOR em busca 
sempre de projetos inovadores, após 
um ano e meio emergiu no segundo se-
mestre de 2015, indexada ao projeto 
de nova matriz, a proposta consolida-
da de criação do NEPCE com o obje-
tivo inicial de ampliar sua atuação no 
Centro de Ciências da Comunicação e 
Gestão - CCG.

O NEPCE terá na sua
 constituição física 
um espaço destinado
 ao cumprimento
 de objetivos, que 
visam a promover 
a convergência 
entre o mercado 
do jornalismo 
empresarial e a 
academia, no âmbito
 da  comunicação
 e da gestão.
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“Meu nome é 
crack e meu 
problema é 
Guilherme”

Essa frase de efeito, entre aspas, que se encontra acima como título desta 
reportagem, é a primeira que emprega Guilherme Bezerra Walraven, 32 anos, 
ex-dependente químico, quando dá suas palestras para jovens. Nelas, ele 
conta como a sua existência deu uma guinada quando começou a se envolver 
com as drogas, aos 13 anos de idade. Filho do meio de uma família de classe 
média, iniciou sua trajetória com bebida alcoólica e esporádicos cigarros de 
maconha, mas logo passou a vender drogas para conseguir entorpecentes 
mais pesados, como cocaína, LSD e pedras de crack. No auge da sua 
dependência, viveu nas ruas de Fortaleza e foi parar na “Cracolândia”, em 
São Paulo. Passou por 15 internações, até que uma madrugada, ciente de que 
não sobreviveria se não tivesse uma ajuda médica, tentou se internar em uma 
instituição de reabilitação, mas foi impedido. Desesperado, escalou o muro do 
hospital implorando para ser internado. Hoje, recuperado, é proprietário da 
clínica terapêutica Caminho da Luz.  A revista optou por deixar a sua história 
em formato de depoimento, na primeira pessoa do singular, assim é o próprio 
Guilherme que vai contar aos leitores como tudo aconteceu. 

  TEXTO Natália Coelho e Sarah Castro   FOTOS Acervo Pessoal 

Guilherme 

Bezerra,

propietário 

da Clínica 

Caminho da Luz
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minha trajetória começou desde 
quando me entendo por gente, 
de quando eu tinha oito anos, 

por aí. Eu era uma criança de classe média, 
com um irmão mais velho e pais rigorosos. 
Lembro que os estudos e o comportamento 
eram prioridade, e eu e meu irmão tínhamos 
horário para chegar em casa. Acho que, des-
de esse tempo, já me diferenciava. Sempre 
fui o de passar mais tempo brincando, o de 
quebrar as regras e o de questionar algumas 
decisões, enquanto não me sentisse confor-
mado ou convencido do porquê. Mas tudo 
dentro, acredito, da normalidade. 

Eu era uma criança muito ativa e minha 
família sempre buscou tratamento psicológi-
co para saber se havia algo de diferente em 
mim, principalmente porque eu era comple-
tamente diferente de meu irmão. Enquanto 
ele era muito estudioso, eu era o contrário. 
Enquanto eu tirava notas baixas, o que me 
levou até a reprovar a terceira série, meu 
irmão entrou no Colégio Militar. Por outro 
lado, eu era um grande atleta, a ponto de 
ser chamado para campeonatos de um dos 
esportes que praticava, o basquete. Eu já 
era indisciplinado. Só ia aos treinos quando 
queria e não era expulso do time pela minha 
qualidade de jogo. Acho que isso também foi 
um complemento do meu comportamento. 
Lembro de uma competição que ia acontecer 
no Rio Grande do Sul, mas, por notas baixas, 
não tive permissão para ir. Não conseguia 
acreditar que aquilo estava acontecendo por 
conta de uma nota. Foi nesse momento que 
decidi largar os esportes e comecei a me de-
sestimular da vida. 

Eu já me sentia diferente. Não fazia 
parte de nenhum grupo de amizade, prin-
cipalmente pela questão financeira, já que 
estudava em um colégio onde as pessoas 
possuíam uma situação mais privilegiada 
e iam a lugares que eu não tinha como ir. 
Acabei buscando, aos 13 anos, pessoas que 
se sentiam igual a mim, os ‘rebeldes’ da 
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Beber era fácil, mais do que ter 
dinheiro, situação que não estava 
sob meu controle.

Guilherme Walraven
Ex-dependente químico

D

“Depois de muita luta, esses anos pare-
ciam não acabar. Hoje, o Guilherme é 
um homem, não é mais aquele menino. 
A gente só tem a contar vitória e come-
morar. Só muita felicidade, gratidão.” 

Diva Bezerra, mãe.

escola. E dentro desse grupo, tinha o que 
bebia. E, para não me sentir mais excluído 
ainda, fiz o mesmo. Beber era fácil, mais do 
que ter dinheiro, situação que não estava 
sob meu controle. E então apareceu o que 
fumava maconha, e pessoas de outros bair-
ros que possuíam outros interesses, e eu fui 
aceitando e fazendo tudo para não voltar a 
ser ‘o excluído’. 

Eu tinha 14 anos quando aconteceu mi-
nha primeira internação. Eu já sabia que 
o momento estava chegando. Meus pais 
tinham descoberto uma quantidade de 
maconha em minhas coisas e eu admiti: 
‘É minha’. Eles perguntaram o que estava 
acontecendo. ‘Acontece que o senhor bebe 
sua cerveja e eu fumo minha maconha’, 
respondi. Na época, fazia uso de álcool, ma-
conha, solventes, medicação controlada… 
Poucos dias depois, eles me encontraram 
desacordado em casa e me internaram. 
Passei aproximadamente 30 dias lá e con-
venci meus pais de me tirarem. Foi bom 
porque eu tinha acabado de descobrir um 
local onde as pessoas poderiam se recupe-
rar de forma saudável. Acabei tirando vários 
‘monstros’ que contavam sobre clínicas de 
recuperação. E lá viraria, por diversas ve-
zes, o meu refúgio.”

O VÍCIO
“Eu já vendia drogas na escola, o que acabou 
até me levando a ser expulso. De forma rápi-
da e progressiva, o que eu usava parecia não 
mais surtir efeito. Eu precisava de mais. Sub-
traía objetos da minha casa para comprar 
as substâncias ou ir para festas, já que não 
trabalhava e não recebia dinheiro de meus 
pais. Cometi até alguns pequenos delitos na 
rua, mas não tinha a índole mesmo para isso. 

Só não criei mais problemas para minha 
família toda por causa de minha mãe. Chegou 
um momento que ela não me deixou mais en-
trar em casa. ‘Não tem mais condições’, ela 
me disse. Ela tinha uma vida para viver, meu 
irmão e minha irmã mais nova para criar. Ela 

tinha prometido que, independente do que eu 
e meus irmão fizéssemos, nós teríamos que 
lidar com as consequências. E aquela situa-
ção foi uma delas. Se hoje eu tenho uma famí-
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Jardim da Clínica 

Terapêutica Caminho 

da Luz, no Aquiraz

lia saudável, a grande responsável foi minha 
mãe, que manteve a postura de não colocar 
todos em risco por causa de um, de ter amor 
o suficiente para educar e manter a palavra. 
A partir daí, minha vida passou a ser da rua 
para as clínicas e das clínicas para a rua.

Fora de casa, em pouco tempo passei para 
cocaína, e, com 16 anos, conheci o crack. Eu 
fui usar pela primeira vez porque não tinha 
mais cocaína na favela. No primeiro uso, o 
crack foi misturado com maconha, mas depois 
ela também tinha acabado e eu experimentei 
a droga pura. Eu lembro que, na primeira vez, 
passou pela minha cabeça que eu com certe-
za tinha acabado com a minha vida naquele 
momento. A sensação de prazer e de fuga da 

realidade foram tão grandes que eu percebi 
que estava ‘lascado’. Eu sabia porque a droga 
deixou de ser somente uso recreativo para ser 
dependência. Mudou minha interação. 

Antes eu usava como brincadeira, para ir 
às festas, me divertir com o pessoal, para ser 
aceito. Era controlável no início, por isso até 
que muitas pessoas se enganam. Não come-
ça logo com um vício. A pessoa usa a droga 
porque ela faz com que você se sinta morto e 
vivo. Não se lembra do passado, do futuro ou 
do presente. Você vive sem estar vivo. Sen-
te uma sensação de êxtase e fica em busca 
daquilo de novo. Quando o efeito começa a 
passar – no caso do crack, é rápido –, você 
não pensa em mais nada. É como se faltasse 

“O Guiga é um presente de Deus muito 
grande, que teve uma oportunidade 
que poucos têm de uma segunda 
chance. Hoje, ele é responsável por me 
fazer acreditar que nada é impossível. 
Ele é meu orgulho.” 

Gabriela Walraven, irmã.
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oxigênio. Uma hora você vai até matar para 
conseguir respirar. Quando o efeito do crack 
começa a passar, a sensação é de que você 
está morrendo e que precisa usar novamente 
a qualquer custo. É capaz de qualquer coisa. 

Quando eu comecei a usar o crack, fui 
passando por internações e internações, que 
se transformaram em uma espécie de repou-
so do uso. Eu estava muito magro, pesava 
60 quilos com uma altura de 1,8m. Precisava 
me alimentar e descansar o organismo, e era 
por intermédio das clínicas de reabilitação 
que eu me mantinha vivo. 

A minha situação só mudou realmente 
quando completei 18 anos e me tornei usuá-
rio de drogas sintéticas, como LSD e êxtase, 
que chegaram ao Ceará junto com a música 
eletrônica. Nesse ramo, vi uma forma de ga-
nhar dinheiro, vendendo drogas. Com dinhei-
ro, minha vida se aparentou mais tranquila. 
Larguei um pouco o uso do crack e me mudei 
para a casa da minha namorada na época, 
que também era usuária.

O pai dessa menina tinha uma empresa, 

em Fortaleza, de soluções tecnológicas e me 
ofereceu um emprego em São Paulo. Naquelas 
circunstâncias, eu resolvi aceitar a proposta, 
mesmo sem ganhar nada. De forma autodida-
ta, entendi como a empresa funcionava e seus 
produtos, então acabei ficando responsável em 
treinar outros funcionários e fazer o lobby para 
compradores em potencial. Eram políticos e em-
presários do ramo da agricultura. Na primeira 
viagem, a gente passou quase um mês lá. Mas 
logo terminamos o namoro e eu estava fican-
do sem dinheiro. O pai da minha ex-namorada 
voltou para Fortaleza e acabei ficando sozinho. 
O crack  começou a voltar devagarinho para a 
minha vida. Eu continuei tentando trabalhar em 
São Paulo, passei quase um ano lá. Mas, no final 
das contas, fui parar na ‘Cracolândia’. O que a 
televisão mostra de lá é bem minimizado. Lá, 
é muito feio, mas a gente acaba se habituan-

do. Na época, já não me alimentava mais, não 
tinha mais dinheiro pra pagar as contas, não ti-
nha onde morar. Ficava na rua ou de favor nos 
cantos. Então fui na empresa que estava traba-
lhando e falei para os sócios do meu ex-sogro: 
‘Se vocês não me derem uma passagem para 
Fortaleza, eu vou morrer’. Abri o jogo. Eles me 
mandaram de volta e foi mais um tempo que 
eu passei na rua.

Já não tinha mais medo de ficar na rua, 
mas o que mais me marcou naquela época 
foi sentir fome. Melhor dizendo, o não saber 
quando seria minha próxima refeição. Outra 
parte era na hora de dormir, de saber que há 
muitas pessoas, mas você não tem ninguém. 
Você está a poucos metros da sua casa, com 
cama, comida, tudo, mas você está por al-
gum motivo optando por estar sujo, na rua, 
em colchão cheio de pulgas, com baratas 

“Quando conheci o Gui, que ele co-
meçou a me contar sobre a história 
dele, me encantei de cara. Superação, 
transparência e sinceridade foram as 
primeiras palavras  que me vinham à 
mente no momento que o conheci. Sou 
muito grata, diariamente, em tê-lo ao 
meu lado.” 

Ana Lívia Monteiro Gomes Walraven, 
esposa de Guilherme.

D
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 Como funcionam as sessões 
de atendimento com os 
pacientes?

 O papel da gente não é dar 
conselho, mas escutar e fazer 
com que, em algum momento, 
eles entrem nas questões deles. 
Meu objetivo é que, enquanto 
eles estiverem aqui, eu possa 
ajudá-los a se despertarem, 
para que eles consigam se 
fortalecer.  Acho que a gente 
está conseguindo fazer um 
trabalho interessante com eles.

 Quais são as drogas mais 
recorrentes que você observou 
usadas pelos pacientes? 

 Dos pacientes que eu atendo, 
a grande maioria usou cocaína, 
crack, merla... Essa maioria 
começou com maconha ou 
álcool. Alguns começam com 
álcool e cruzam com outra 
droga. Um ou outro fala de LSD, 
mas esporadicamente.

 Os pacientes praticam 
atividades, como reuniões 
e terapias por filmes. Como 
essas práticas ajudam na 
recuperação?

 Eles ficam o dia todo aqui, 
longe de tudo que amam, da 

família, dos amigos, então 
alguns ainda têm a sensação, 
mesmo reconhecendo que a 
internação importa, que estão 
perdendo tempo que poderiam 
estar lá fora. E quando você está 
parado e ocioso, você começa 
a pensar. Aqui tem livros, e 
alguns pacientes já não liam 
mais, que há tanto tempo não 
conseguiam se concentrar. Um 
deles disse que não terminava 
um livro há 8 anos, então isso 
ajuda na concentração. Aqui é 
um espaço deles se perceberem, 
se redescobrirem, porque muito 
tempo eles ficaram perdidos de 
quem são.

 Há algumas características 
pontuais que você vê em todos eles?

 Dois pontos: dos que eu 
atendo, uma característica 
muito forte é uma história de 
abandono. É uma questão forte. 
Quando eles conseguem falar 
sobre isso, mexe muito com eles. 
Outro ponto forte é não saber 
lidar com relacionamentos. 
Eles se apegam a uma pessoa 
e, quando acaba, não sabem 
lidar e usam as drogas para 
suprir a falta.

JOGO RÁPIDO

Maria Leuci Walraven
Psicanalista da clínica Caminho da Luz

lhe beliscando. Se você estiver com drogas, 
você passa [a noite] sem nem perceber, 
mas, se não tiver, a realidade começa a ba-
ter em sua porta e é difícil pegar no sono. 
Naquela situação, nem a polícia queria mais 
me revistar, me deixava lá no canto. 

Foi nesse momento que eu comecei a 
buscar tratamento. Eu já estava muito can-
sado. Não via mais alternativa e meu maior 
receio era continuar fazendo a minha família 
sofrer. Então pedi para me internarem. Fui 
para a Fazenda da Esperança, no Pernambu-
co e, antes de ir para lá, já estava em uma 
clínica psiquiátrica fazendo tratamento me-
dicamentoso. Pedi para sair da clínica para 
ir para uma casa de recuperação, mas não 
consegui ficar lá por muito tempo. Diferen-
te das outras clínicas que já havia passado, 
não era permitido fumar cigarro nem tomar 

Guilherme, na 

época com 16 

anos, e sua mãe, 

Diva, no Instituto 

Souza Novaes, em 

São Paulo 
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medicações psiquiátricas. Tive crises de abs-
tinência severas... dor no corpo, tremedei-
ras, insônia e desmaio. Um pouco antes do 
Natal de 2008, voltei de novo para Fortaleza 
e fui recebido em casa pela minha mãe, mas 
não consegui mudar a minha situação. Na 
época, tinha 21 anos.”

A VIDA TOMOU COR
“Em poucos dias, após voltar de Pernambu-
co, aconteceu o meu último dia de uso. Era 
virada do ano de 2008, minha mãe tinha via-
jado e me senti na liberdade de usar droga 
em casa, o que era atípico. Mas minha irmã, 
que nunca tinha se envolvido com minha si-
tuação, bateu na porta do quarto e me fez al-
guns questionamentos. Eu falei para ela que 
nunca mais iria me ver usando drogas. Tinha 
decidido tirar minha vida naquela noite. 

Consumi uma grande quantidade, mas 
não senti efeito nenhum, apenas ouvi uma 
voz na minha cabeça dizendo: ‘Deus não quer 
que você morra’. Desesperado, fui para um 
hospital, em meio à madrugada. Lá, não qui-
seram me receber, então tive que tomar uma 
medida: pulei o muro para dentro. Chamaram 
a polícia, mas o médico plantonista acordou 
e resolveu fazer minha internação. Até o 
momento, não tinha decidido parar de usar 
drogas. Não achei que minha vida fosse to-
mar outro rumo e pensei que poderia ficar ali 

D

Da esquerda para direita, Ricardo (irmão), Diva (mãe), Gabriela (irmã) e Guilherme, em 1994

“O Guilherme sempre foi uma pessoa 
precoce em quase tudo. Infelizmente, 
a droga entrou em sua vida. E, para 
sair, é preciso que o dependente queira 
muito, e ele quis, e tenha muito apoio da 
família. Essa não pode desistir, tem que 
conhecer a doença (sim, é uma doenca), 
as alternativas, participar das reuniões 
de apoio e usar esse conhecimento para 
trazer seu ente de volta. Hoje, posso me 
considerar um felizardo pois tenho três fi-
lhos maravilhosos e o Guilherme (Guiga) 
é um exemplo e orgulho para todos nós.”

Ricardo Antônio Caminha Walraven, 
pai de Guilherme.

A pessoa usa a droga porque ela 
faz com que você se sinta morto e 
vivo. Não se lembra do passado, 
do futuro ou do presente.” 

Guilherme Walraven
Ex-dependente químico

como indigente pro resto da vida. Só de não 
dar mais trabalho, já estava bom para mim.

Os dias foram passando, fui ficando em so-
briedade e a vida foi começando a tomar cor e 
me encher de esperança. Comecei a ver que eu 
poderia dar outro passo. Pedi para sair do hospi-
tal e ir para uma clínica. Minha família viu que eu 
não queria ir para casa e sim para uma clínica. 
Me deram oportunidade e eu fui. Quando che-
guei na clínica, me senti super bem. Estava em 
um local mais espaçoso, com mais atividades, 
com acompanhamento de outros profissionais, 
com pessoas na mesma situação que eu. Eu as 
via terminando o tratamento. Comecei a me de-
dicar, então, à minha própria recuperação.”

SEM MÁGOAS
“Acho que, no fundo, o receio de se sentir ex-
cluído é o que vejo no discurso de todos os de-
pendentes químicos que já vi até hoje. Todos 
possuem uma grande dificuldade de autoacei-
tação, seja ela financeira, física ou moral. Não 
conseguem se sentir plenamente aceitos, não 
enxergam os próprios valores e acabam procu-



29
Novembro

2018

Algumas drogas e seus efeitos 

Composição: É uma 
droga derivada da 
planta Cannabis Sativa. 

Efeitos: Euforia, 
sonolência, risos sem 
motivo algum, perda 
de noção do tempo e 
espaço, taquicardia, 
ansiedade, alucinações 
e impotência sexual.

Maconha

Composição: Trata-se 
de uma droga sintética, 
de uso oral. 

Efeitos: Tremores, 
boca seca, insônia, 
alucinações, delírio, 
perda da coordenação 
do pensamento, 
depressão profunda, 
perda da memória etc.

LSD

Composição: 
Substância extraída da 
folha de coca, planta 
encontrada na América 
do Sul. 

Efeitos: Sensação 
de poder, excitação e 
euforia, taquicardia, 
insônia, ansiedade, 
irritabilidade, 
agressividade.

Cocaína

Composição: Feita 
de cocaína e mistura 
de cloridrato da 
cocaína, amônia e água 
destilada. 

Efeitos: euforia, 
sensação de poder, 
aumento da auto-
estima, taquicardia, 
calafrios, pupilas 
dilatadas e paranoia.

Crack

Da esquerda para a 

direita, Guilherme, 

Gabriela (irmã), 

Ricardo (pai), Diva 

(mãe) e Ricardo 

(irmão), em 1998

rando fora de si algo para se agregar. E foi desse 
jeito comigo também, mas eu só consigo dizer 
isso com tanta consciência porque tive estes 
últimos anos de sobriedade para poder refletir.
   Não culpo meus pais, não os condeno e 
muito menos os vejo como a raiz de meus 
problemas, até porque meu irmão teve a 
mesma educação e não reagiu da mesma 
forma. Os pais erram, mas erram tentando 
acertar, tentando fazer o melhor para mim.”
   Guilherme Walraven está sóbrio faz mais 
de dez anos e, para levar adiante a Clínica 
Terapêutica Caminho da Luz, teve que en-
frentar diversas batalhas para conquistar a 
estrutura e a credibilidade que possui hoje. 
Também realiza palestras em escolas e é um 
dos fundadores do Movimento Brasil sem 
Drogas. Casou-se em novembro de 2018 e 
pretende ter filhos.
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Este projeto foi desenvolvido na disciplina de Fotojornalismo 
do  curso de Comunicação Social na Universidade de Fortaleza 
(Unifor), no primeiro semestre de 2018. O trabalho objetiva 
retratar a preservação cultural dos quilombos ainda existentes 
no Nordeste, tendo em vista a história de Maria Verônica de 
Oliveira da Silva, mulher, negra, quilombola que perpetua força, 
representatividade e cultura de geração em geração. É um projeto 
de descobertas e vivências, que instiga ao conhecimento e à 
originalidade de uma comunidade composta por manifestações 
culturais africanas e afrodescendentes.

Iara Pereira
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TEXTO Por Lígia Grillo e Luiza Ester      FOTOS Talita Holanda

Com essa frase acima, a cearense Socorro Acioli, 44 anos, sintetiza a sua trajetória de es-
critora. Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, é também mestre e 
doutora em Literatura. A sua estreia no mundo das letras se deu aos oito anos de idade com 

o livro “O Pipoqueiro João”. Mais tarde, escreveu uma biografia de Frei Tito de Alencar Lima (sacerdote 
católico brasileiro preso e torturado durante a ditadura militar). Depois foi a vez da biografia de Rachel 
de Queiroz. Em 2006, viveu “os dez dias mais inacreditáveis da minha vida”, quando foi selecionada 
para participar em Cuba da famosa oficina de roteiros “Como contar um conto”, ministrada pelo fale-
cido escritor colombiano Gabriel García Márquez (Prêmio Nobel de Literatura de 1982). Iniciou a sua 
incursão na literatura infanto-juvenil com o livro “Bia que tanto lia”. Conquistou o Prêmio Jabuti (o mais 
importante prêmio literário do Brasil), na Categoria Infantil, em 2013, com “Ela tem olhos de Céu”. O 
romance “A Cabeça do Santo”, que ela havia começado a escrever na oficina de García Marquez, foi 
publicado pela Companhia das Letras, em 2014, e, nos anos seguintes, também no exterior. As repór-
teres Lígia Grillo e Luiza Ester, d’A Ponte, foram até o apartamento da escritora para conversar sobre 
passagens na sua vida e a na literatura, o que resultou na seguinte entrevista.
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Socorro tinha acabado de chegar ao condo-
mínio onde mora, após ter ido no colégio bus-
car a sua filha Camila, de 3 anos. Nos encon-
tramos com ela ainda na entrada e subimos 
juntas as escadas até o seu apartamento, no 
primeiro andar de um prédio de três andares. 
Após abrir a porta, ela avisa à filha mais ve-
lha, Beatriz, 15 anos, que se encontrava  na 
cozinha, que está entrando em companhia das 
repórteres. Beatriz responde imitando miados 
de gato. O silêncio no interior do apartamento 
contrasta com o barulho da rua.

Por causa da mudança recente, há poucos 
móveis na sala. Logo na entrada, deparamos 
com uma pilha de livros sobre uma mesa de 
centro encostada em uma das paredes. À di-

reita, uma outra mesa abriga uma cafeteira, 
um aparelho de som vermelho, alguns qua-
dros e discos de vinil, onde pode ser vista 
uma capa de Caetano Veloso. Há ainda um 
violão pendurado na parede, que diz possuir 
desde a infância. 

Ela nos convida para sentar na varanda, 
decorada com vasos de plantas de várias es-
pécies. Uma grande gata, chamada de Flor 
de Baunilha, aparece exibindo-se lentamen-
te para chamar a atenção e circula solene 
entrelaçando-se nas pernas dos visitantes. 
Em seguida, aparece a pequena Camila, que 
corre de um lado para o outro curiosa. De-
pois, ela se afasta com a babá e então damos 
início à entrevista.

 Vamos começar pelo começo. Como 
foi a sua infância?

 Foi uma infância de dois lados. 
Um deles, da escrita, que veio muito 
cedo. Desde muito pequena, a es-
crita e a leitura foram partes muito 
importantes da minha infância. Eu 
não era como sou hoje. Eu era muito 
tímida, muito calada. E, ao mes-
mo tempo, também foi uma vida 
muito conturbada, uma situação de 
família... Não fui criada nem com 
meu pai e nem com a minha mãe, 
fui criada com uma avó e uma tia. 
Uma vida que exigiu muito de mim, 
muito cedo, mas, o que foi me sal-

Foi uma vida que 
exigiu muito de mim, 
muito cedo, mas, o que 
foi me salvando foi a 
imaginação”
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vando foi a imaginação, tanto na 
hora de escrever quanto a leitura, o 
envolvimento com a leitura desde 
muito cedo. Eu acho que eu resumo 
a minha infância assim: eu lendo 
muito ou escrevendo. O fato de eu 
ter publicado um livro muito cedo 
também determinou muita coisa. 
Nessa ocasião, eu tinha 8 anos e de 
fato achei que estava começando a 
minha profissão. Eu tinha essa cons-
ciência. Depois me disseram que 
não ia ser e fui pro jornalismo, enfim, 
mas a minha infância foi marcada 
pela certeza de que eu tinha encon-
trado a minha profissão muito cedo. 

 Qual foi a influência da sua avó na 
sua vida?

 Muita. A vovó foi uma influência 
muito grande porque era uma 
sertaneja que estudou muito pou-
co, era semianalfabeta. Escrevia 
pouquíssimo e lia, mas escrevia 
muito pouco. Era engraçado por-
que tinha um gosto por poesia, por 
repente, por rima, que é uma coisa 
do sertão também e ela era uma 
grande contadora de histórias. Eu 
cresci com ela contando histórias. 
Ela tinha esse hábito de contar 
tudo o que acontecia, histórias da 
juventude dela, como ela se casou, 
como conheceu meu avô, os vizi-
nhos, a família. 

 Por que você foi morar com a sua 
avó, desde tão cedo?

 Eu não gosto muito de falar, é meio 
pesado... (fala quase chorando)

 Na sua infância, como eram seus 
amigos e os lugares que frequentava?

 Tinha muitos amigos no colé-
gio, era muito tímida, como eu 

falei, mas tinha muitos amigos 
por causa da coisa de eu fazer 
teatro. Não fui muito de sair, não 
tenho muita lembrança de in-
fância de sítio, essas coisas, mas 
tenho lembranças de leitura e 
viagens para o interior da minha 
avó, para Acaraú, no Rio Grande 
do Norte. A minha infância foi 
praticamente só isso, já é muita 
coisa para uma pessoa que só lê 
o tanto quanto eu li, não foi uma 
infância muito extrovertida. 

 Passando para sua pré-adolescên-
cia, tem algo que marcou você, algo 
positivo ou negativo?

 Esse envolvimento com o tea-
tro foi na adolescência e que me 
marcou muito, porque sai do ostra-
cismo para ser vista pelas pessoas, 
isso me marcou muito. E aí eu vi 
também que, quando você é vista, 
você recebe reações de todo jeito, 
você recebe amor, admiração, ca-
rinho das pessoas, amizade, você 
recebe pedrada, crítica e julga-
mento. Foi a minha primeira lição 
e é o que eu lido até hoje, e como 
eu falei, hoje eu tiro de letra, mas 
no teatro eu aprendi isso. E, na 
adolescência, eu  perdi um gran-
de amigo nosso em um acidente 
de carro que foi uma coisa que 
me marcou muito, a minha tia 
morreu também quando eu era 
adolescente. Nunca mais pensei 
na minha adolescência, mas era 
lendo. 

 E como a escrita continuou mais 
tarde, quando a gente lida com tantas 
emoções?

 Parou. A escrita parou na ado-
lescência. Parou assim… porque eu 

Como um quadro 

de lembranças, o 

violão da infância 

de Socorro recorda 

a sua paixão pelo 

instrumento e pela 

música



44
Novembro
2018

tinha publicado esse livro muito 
pequena, achei que ia ser uma 
profissão. Depois me disseram que 
não podia ser, que escritor não era 
uma profissão, que era algo que 
se faz a parte, que você tem que 
ter uma profissão de gente normal 
e ser escritor. Então eu não pensei 
mais na adolescência que eu teria 
a escrita como profissão. Mas eu 
escrevia outras coisas, eu tinha 
outra produção de escrita. Muita 
carta para amigas que viajavam, 
diários. Toda essa produção do 
adolescente mesmo, bem íntima, 
sem tratamento literário, sem trata-
mento estético, coisas da vida do 
adolescente normal. 

 Você falou do teatro. Como você se 
relaciona com as outras artes?

 Esqueci de falar uma coisa. Com 
nove anos, eu pedi para uma tia 
para começar a estudar violão. 
Mas eu não queria violão popular, 
eu queria violão clássico. Aí, com 
nove anos, eu tava estudando 
violão clássico. E fiquei no clássi-
co até, sei lá, uns 17, 18 anos. Eu 
tô voltando a tocar agora, nunca 
mais tinha tocado. Além da leitura, 
o violão também foi uma compa-
nhia. Na época, eu fazia conserva-
tório, eu ficava umas quatro horas 
tocando por dia. Com uns 15/16 
anos, quando tava todo mundo na 
farra, eu tava ensaiando, treinan-
do as partituras.

 E como foi para a Comunicação?
 Eu fiquei pensando se faria Letras 

ou Comunicação. E eu vi que o 
Jornalismo era o curso que iria me 
fazer escrever. Lá na Letras, não. Eu 
fiz e foi a melhor decisão que eu to-

mei. Uma decisão acertadíssima ter 
feito Jornalismo. Me deu muita coi-
sa. Primeiro, essa base de treino de 
texto. Segundo, isso de você escre-
ver um texto, entregar pro professor 
ou, no caso, pro editor, e ele destruir 
seu texto. E você engolir, voltar e es-
crever de novo porque você tem um 
formato a cumprir. Você tem que 
informar, dar as informações, lidar 
bem com as informações e, ao mes-
mo tempo, ter um texto bom. E, tudo 
isso, o professor e o editor não tem 
piedade. A coisa precisa funcionar. 
E o jornalismo me deu essa marra. 

 Você disse que trabalhou em uma 
livraria. Por que ela foi uma fase tão 
importante na sua vida?

 Foi o meu primeiro emprego. Foi 
quando minha tia morreu e eu 
precisava trabalhar. Fiquei lá por 
uns dois ou três anos. Aprendi mui-
to. Eu comecei a promover muitos 
eventos lá. Trazer escritores. A 

Rachel de Queiroz lançou livro lá. 
O Zé Simão (José Simão, jornalista 
humorístico brasileiro que escreve 
uma coluna na Folha de S. Paulo) 
lançou livro lá. Eu comecei a fazer 
eventos com autores daqui. Fiz um 
projeto que era “Uma conversa e 
poesia”. Uma vez por mês, um po-
eta era escolhido e a gente fazia 
leituras sobre os livros, fazia deba-
tes. Eu fiz muita coisa na livraria 
e conheci muita gente. E fui me 
reaproximando da literatura.

 Depois que você terminou a facul-
dade de jornalismo, queria trabalhar 
em redação?

 Não mesmo. Quando eu estava 
na faculdade, eu fiz um estágio de 
um mês no Vida & Arte (caderno 
do Jornal O Povo) e vi que eu não 
tinha pique de redação. Eu não 
tinha aquele pique de me confor-
mar com o ritmo e escrever den-
tro do ritmo, não tinha. Eu queria 

Sentada à mesa em formato de U,  Socorro Acioli esperava, inquieta, a vez de contar a sua 

história para Garcia Marquez

FO
TO

: A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L



45
Novembro

2018

tentar outro caminho, naquele 
momento. Eu colei grau em maio e, 
em julho, eu tinha passado no Mes-
trado em Literatura na UFC (Univer-
sidade Federal do Ceará). Não deu 
tempo nem de respirar. Quando eu 
vi, eu já tava na Literatura, sem a 
base da Literatura, sem a base da 
teoria literária, que eu não tinha, 
na época. Pra piorar, no final de 
agosto, eu tava grávida da Beatriz. 
Então, eu fiz o mestrado grávida. A 
Beatriz nasceu e eu defendi a tese 
com ela pequeninha. Defendi com 
a presença da Marisa Lajolo (ensa-
ísta, pesquisadora, crítica literária, 
escritora de literatura juvenil e 
professora universitária) na banca, 
que é a maior autoridade em Mon-
teiro Lobato no Brasil. Do mestrado 
para o doutorado teve uma pausa 
grande. Porque dentro do mes-
trado eu voltei a escrever. Escrevi 
um livro infantil que é o “Bia que 
tanto lia”, que é um livro informa-
tivo sobre a história do livro para 
crianças. E daí, deslanchei com a 
literatura. 

 Como é o sentimento de ter conquis-
tado tantas coisas sendo tão jovem?

 Eu fui muito obrigada a isso 
porque, pela minha realidade 
familiar, como eu não tinha o que 
muitas pessoas têm, algo como 
um pai e uma mãe muito presen-
tes e até superprotetores. Então, 
desde cedo, eu soube que tinha 
que me virar. Se eu quero algo, eu 
penso. E se for possível, eu faço. Às 
vezes, quando são perto do impos-
sível, eu também faço, como foi o 
caso do curso do Gabriel García 
Márquez, tava bem perto do im-
possível, mas eu fiz.

 Como foi que surgiu essa oportuni-
dade?

 Eu fiz a oportunidade, na verda-
de. Quando eu larguei o emprego 
em 2006, eu tinha terminado o 
mestrado e publicado livros in-
fantis, estava ganhando prêmios, 
o livro [“Bia que tanto lia”] estava 
sendo muito adotado na cidade 
toda. Eu já sabia que necessitava 
de formação em escrever literatura, 
aí fui procurar cursos e não tinha, 
óbvio. Comprei um livro do Gabriel 
García Márquez sobre como contar 
um conto (publicado em português 
em 2004 pela editora Casa Jor-
ge). Achei que era um manual de 
escrita, mas na verdade era uma 
transcrição de uma oficina que ele 
fez durante vinte anos na Escola de 
Cinema de Cuba com dez rotei-
ristas. Todos os anos, os roteiristas 
traziam as propostas de história e 

ele trabalha junto alí, dizendo: “Isso 
funciona, isso não funciona. Esse 
personagem não está bem, essa 
história não está fluindo. Muda 
isso, muda aquilo”. E, quando eu 
li o livro, eu disse: “É tudo o que eu 
preciso!” E eu muito iludida pensei: 
“Vou ver onde é o curso. Mando 
um e-mail, pergunto quanto é. Vou 
ver se junto dinheiro e vou”. Achei 
que era uma coisa nesse nível. E, 
aí, fiz isso. Escrevi um e-mail para a 
Escola de Cinema – vi que era em  
San Antonio de los Baños, Cuba –, 
dizendo que tinha muito interesse 
e a pessoa me respondeu: “Muito 
obrigado pelo seu interesse, mas 
é um curso para convidados do 
Garcia Marquez”. Aí, eu: “Tá bom, 
vou ver outra pessoa”. Aí,  encontrei 
outro professor… Isso tudo no site 
da Escola. Eu vi no site da escola o 
nome de outro professor, escrevi e 

A oficina “Como contar um conto” reuniu escritores convidados de diferentes partes do mundo

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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mandei a mesma pergunta. E ele 
respondeu a mesma coisa: “Obri-
gado pelo seu interesse, mas é um 
curso para convidados do Garcíia 
Márquez”. Aí, eu fui perguntar para 
outra pessoa e fui para outro profes-
sor. Aí, sei lá! Lá pro quarto que eu 
perguntei: “Como assim convidado? 
Como acontece esse convite?” Aí, 
ele: “São amigos que indicam, ami-
gos da família, pessoas que ele co-
nhece no avião”. Eu me lembro que 
ele falou até isso, pessoas que ele 
conhece no avião, pessoas que ele 
conhece em eventos. Eu não tinha a 
menor chance de sequer conhecer 
alguém que pudesse. Fiquei pen-
sando em fulano, fulano e fulano, 
e não conhecia. Sou muito amiga 
do Frei Betto (Carlos Alberto Libânio 
Christo, 73 anos, frade dominicano 
brasileiro, jornalista e escritor que 
conquistou duas vezes o Prêmio Ja-
buti, e é autor do livro “Batismo de 
Sangue”), ele é padrinho da minha 
filha mais velha e eu perguntei por-
que ele era muito amigo do Fidel 
(Fidel Castro, ex-primeiro-ministro 
de Cuba), se ele não tinha… Ele 
disse assim: “Olhe, eu já tentei. Eu 
conheço autores, escritores renoma-
dos do Brasil que já tentaram e não 
conseguiram. Desista”, foi taxativo. 
E aí não adianta eu desistir. Não 
adianta dizer “desista”, quando eu 
quero. Continuei escrevendo e era a 
mesma resposta. Acho que chegou 
em um ponto que eu já tinha escrito 
para todos os professores da Escola. 
Quando eu vi a lista, já tinha escrito 
para todos. E era sempre a mesma 
resposta. Um dia, eu: “Bom, vou 
desistir, tenho mais o que fazer”. E, 
aí, eu vi um e-mail em outra parte 
do site de uma outra pessoa para 

quem eu não tinha escrito, Maria 
Julia. Eu escrevi para ela: “Olha, 
faz um ano, sei lá, que estou man-
dando e-mail perguntando. Já sei 
que é um curso para convidados”. 
Era bem dramático o e-mail. “Eu sei 
que é um sonho que eu não vou 
realizar”. Era bem brega, eu não sei 
o que eu tinha naquele dia. E, aí, 
ela me respondeu dizendo que já 
sabia do meu interesse, acho que a 
Escola toda já sabia. Os professores 
almoçam juntos e acho que eles 
deviam comentar: “Eu recebi, você 
recebeu?” “Eu também recebi, você 
recebeu?” Porque eu fiquei man-
dando de um por um. Aí, ela disse 
que já sabia que era uma coisa 
que eu queria muito e que, naquele 
ano, ele já tinha mandado a lista. 
Aí, ela deu uma pausa: “Mas a ofici-
na tem dez vagas e ele só mandou 
nove nomes. Só que eu não posso 
botar o seu nome na lista. Você tem 

que me mandar em uma página 
metade o seu currículo e metade 
um parágrafo, uma parte de uma 
história que você queira desenvol-
ver no curso. Manda por fax”. Eu 
tinha conseguido o que eu queria, 
que era ter pelo menos a chance de 
entrar, mas essa chance dependia 
de eu encontrar uma história que 
agradasse o Gabriel García Már-
quez. Era desesperador. Eu lembro 
que eu fiquei assim rodando ao re-
dor da mesa pensando: “Meu Deus, 
o que é que eu vou fazer?!” E, aí, eu 
tinha uma pasta. Ainda tenho uma 
pasta com recortes de jornal, notí-
cias de jornal que eu sempre achei 
que pudessem render histórias. Isso 
vem da minha formação do Jorna-
lismo. A fonte das minhas histórias, 
quase todas é um fato da realidade 
de aqui, no Ceará. É ótimo para 
quem quer escrever porque tem de 
tudo. Aí, eu tinha uma matéria do 

Afeto e admiração pelo escritor García Márquez
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jornal O Povo, da Rita Célia Faena, 
falando da situação lá de Carida-
de (distante 12,6 km. de Fortaleza). 
Você conhece a história de Santo 
Antônio? Que o santo está no morro 
sem cabeça e a cabeça tá no chão. 
E aí a população revoltada, que 
era um sacrilégio Santo Antônio 
viver daquele jeito. Tinha lá uma 
pessoa dando uma entrevista que 
dizia: “É um absurdo porque essa 
cabeça serviu de morada de bicho, 
de banheiro público, de motel e in-
clusive um vagabundo já morou aí 
dentro”. Aí, eu grifei o vagabundo. 
Quando eu vi essa história do vaga-
bundo dentro da cabeça de Santo 
Antônio, que é um santo que no 
Brasil as mulheres rezam pedindo 
casamento, fiquei pensando: “Como 

é que esse sujeito dentro da cabeça 
de Santo Antônio escuta as orações 
das mulheres pedindo para ca-
sar?”. Aí, isso foi o centro da história, 
o parágrafo que eu mandei foi isso. 
De um homem que estava andan-
do na rua e procura um lugar para 
se abrigar. Era só o que eu sabia na 
época, que eu ia escrever. E encon-
tra uma gruta, dorme e ele acorda 
5 horas da manhã ouvindo vozes 
de mulheres. E ele descobre que a 
gruta não era gruta, era uma ca-
beça oca, gigantesca e inacabada 
de Santo Antônio, cujo corpo estava 
no alto do morro. Pronto! Mandei só 
isso e ele adorou. Eu fui convidada 
e fui. Eles pagam a hospedagem 
e alimentação, tudo, o curso. Eu 
não paguei nada pelo curso. O 

Ministério da Cultura pagou a 
minha passagem. Foram os dez 
dias mais inacreditáveis da minha 
vida. Primeiro, pela escola, que é 
uma experiência... Foi na Escola 
que eu me senti pela primeira vez 
latino-americana, que eu entendi, 
porque a gente vive muito aparta-
do no português. Tinha, na época, 
o Festival de Cinema de Havana. 
A gente tinha aula de manhã e ia 
pro Festival de Cinema a tarde, até 
bem tarde. Foi uma experiência, 
assim, transformadora. 

 E teve um momento em que ele te 
chamou pra trabalhar só com você?

 Só comigo, no primeiro dia. Eram 
as mesas assim (faz um círcu-
lo com os braços) e ele aqui, no 

Acioli e o Prêmio Nobel de 1982, na oficina “Como contar um conto” 
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meio, com um professor assistente, 
o Fernando León de Aranoa, um 
cineasta espanhol. Ele com o Fer-
nando e os alunos assim, em U, e eu 
tava nessa ponta aqui. Ele sentou, 
disse: “Bom dia! Heee... não tem 
conversa aqui, não. Vocês vão ter 
que contar as histórias de vocês”. Aí, 
começou da ponta oposta à minha. 
Começou do primeiro. Me lembro 
demais, era o Cristian. “A minha 
história, eu comecei a pensar essa 
história porque eu tive um sonho...” 
Aí, García Márquez disse: “História 
que começa com sonho nunca dá 
certo”. E eu: “Eita pau!” Aí, ele: “Ah, 
mas essa minha história porque 
um homem tava correndo e eu tava 
sendo perseguido, ai era um histó-
ria tal”. Ele não sabia direito o que 
ia contar. García Marquez fez umas 

3, 4 perguntas e disse: “Olhe, você 
pense melhor porque ainda não tá 
claro. Acho que você não sabe ain-
da o que contar nessa história. Esses 
personagens estão confusos. Você 
pensa, amanhã você traz outra. 
Próxima!” Aí, batia na mesa assim 
(ela bate com a palma da mão na 
perna). Passou pro segundo. E aí foi 
a mesma coisa. A pessoa contou a 
história e ele: “Eu não tô entenden-
do porque que é que...”. Coisa e tal. 
“Seu personagem tá... Eu acho que 
você deve pensar melhor. Amanhã 
você traz outra história. Próximo!” 
Aí, nesse negócio, eu fui me de-
sesperando. Primeiro, porque eu 
vi que ia chegar em mim, logo, no 
mesmo dia, no primeiro dia. Eu tava 
insegura e, segundo, pelo amor de 
Deus! Eram todos diretores, roteiris-

tas, gente com prêmio, gente que já 
tinha feito um monte de coisas com 
cinema e tevê, que eu nunca tinha 
feito, que eu não tinha experiência 
e tavam levando essa lapada toda. 
Como é que ia ser quando chegas-
se em mim, que vinha da literatura. 
Foi chegando, foi vindo, foi vindo e 
eu fui ficando nervosa, fui ficando 
desesperada. Eram vários, vários 
medos. Medo de não conseguir me 
expressar o suficiente em espanhol, 
por  mais que eu tivesse ensaia-
do, mas eram vários medos. E aí 
chegou minha vez. Ele olhou pra 
mim: “Agora é a brasileira”. Aí, eu 
comecei a contar a história. Quan-
do eu comecei a contar, ficou um 
clima diferente. Ficou todo mundo 
olhando pra mim muito concentra-
do, muito espantado, mas eu fiquei 

Publicações de 

Socorro Acioli são 

reconhecidas 

mundialmente. Foto: 

Divulgação.
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contando a história com um lado 
do meu cérebro e, outro lado, ficava 
assim: “Eles não tão entendendo 
nada. Ou, então, eles tão achando 
que isso não faz nenhum sentido. 
Eles tão achando que isso não tem 
nada a ver. Isso não é história pra 
cinema, ele vai me mandar embo-
ra. Ele vai dizer que não é pra eu 
ficar. Ai, que vergonha! Porque já 
tinha saído no jornal, todo mundo 
sabia. Ai, que vergonha! E falando...
bábábábábá, falando e pensando 
isso. “O quê que eu vou inventar em 
Fortaleza, se eu voltar expulsa da 
escola? Meu Deus, que vergonha, 
que mico!”. Bábábá, foi e terminei 
de contar. Um silêncio. Eu só pen-
sava isso: “Eles não entenderam”. 
Aí, ele olhou pro Fernando, ficou 
olhando pra mim sério, muito sério, 
porque ele tava sentado assim, 
meio deitado. E quando eu comecei 
a contar, ele começou a sentar, a se 
ajeitar muito devagar e muito sério. 
“Sim, ele vai me bater”, já pensava. 
Quando terminei de contar, que ele 
se sentou e olhou pro Fernando, dis-
se: “Até que enfim um boa história!” 
Aí, eu: “Ufff!”, suspirei. 

 Vamos falar agora um pouco do 
jornal O Povo. Como foi que chegou 
lá, o que coincidiu com o início da tua 
literatura?  

 Eu estava grávida da Camila 
quando a Cínthia, do Vida & Arte 
(Cínthia Medeiros, editora-executi-
va do núcleo Vida & Arte, do jornal 
O Povo), me chamou para escrever 
uma coluna de crônicas. Eu não 
tinha intimidade, mas eu estudei 
crônica com Ronaldo Salgado, na 
UFC (jornalista e ex-professor do cur-
so de Jornalismo da Universidade 
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Federal do Ceará). Eu já tinha co-
nhecido muitos gêneros literários, 
mas eu não tinha escrito crônicas 
até então. Fui aprendendo, me 
exercitando, aprendendo a fazer 
comunicação com o leitor, apren-
dendo a entender os leitores 
chatos e mal-educados. Aprender 
que eu não podia me importar 
com isso, que eles iam aparecer. 
Se escrevo um negócio em um ve-
ículo que vai para a mão de não 
sei quantas pessoas, eu tinha que 
aprender que uns vão achar bom, 
outros vão achar ruim. Faz parte, 
né? Mas, aí, tem crescido muito, 
me surpreendido muito com o 
número de leitores. 

 Você poderia falar um pouco sobre 
as “500 palavras por dia”, que até 
parece um mantra?                         

 É que tem várias formas de 
olhar para o trabalho de um 
escritor, né? Para quem passou, 
como eu, doze anos vivendo, 
pagando minhas contas, crian-
do as minhas filhas, vivendo de 
literatura, do que eu escrevo, do 
que eu produzo. Se eu não tives-
se uma rotina de escrita, fosse 
deixar para escrever quando a 
lua estivesse cheia, eu não teria 
conseguido. Eu tenho que produ-
zir porque escrevo os meus livros, 
mas eu escrevo artigos, ensaios 
para revista, crítica literária, o 
que aparecer. Hoje menos porque 
estou com muito trabalho na UFC, 
onde eu coordeno a especiali-
zação e tem muitos cursos livres, 
e tem minhas duas filhas, mas 
antes eu aceitava qualquer con-
vite de texto, então tem que ter 
disciplina. E esse método das 500 

palavras por dia é muito bom, 
principalmente para quem está 
escrevendo romance. Mas é bom 
para qualquer escritor em forma-
ção porque coloca você em uma 
posição de encarar o trabalho 
da escrita com profissionalismo, 
como o jornalista encara. 

 Mesmo você tendo tantos prêmios, 
o que faz te sentir ser reconhecida 
pelas pessoas, além desses prêmios? 

 Esses prêmios todos, o Jabuti, 
que é o mais importante do Brasil, 
o prêmio Panamericano, e mais 
não sei quê, eu adoro, quero ter 
mais, mas eu não me envaideço 
deles, não coloco eles na minha 
vida como algo que me torne 
melhor do que ninguém. Só acho 
que fazem parte do meu traba-
lho. São fruto de muitas coisas 
que plantei nesses anos todos, de 
esforço, formação, de muita porta 
na cara, de muito não, de muita 
decepção e de muito aprendiza-
do, enfim. Ganhar o Prêmio Jabuti 
é maravilhoso, todo mundo preci-
sa, todo autor precisa ter prêmio, 
porque é o que legitima a sua 
carreira para os outros. Quando 
ganhei o Jabuti, recebi o resulta-

do, fiquei três horas recebendo 
telefonemas do Brasil todo, gente 
ligando, e aquela emoção, eu 
chorando, e não sei quê, internet, 
entrevista, e ligavam de um jor-
nal e ligavam de outro jornal, três 
horas assim. Quando terminou, 
passou mais a tormenta, no meu 
apartamento antigo, olhei para a 
pia e continuava cheia de louça 
suja. Aí fui lavar a louça. É isso. 
Prêmio Jabuti não faz a sua louça 
se limpar sozinha. A vida vai con-
tinuar normal, as coisas continu-
am, a vida continua a sua rotina. 
No dia seguinte, fui deixar a 
minha filha no colégio. Então isso 
me bota muito os pés no chão. 

 Qual é o seu livro preferido?
 Depende do momento. Eu tou 

lendo um livro agora que estou 
demorando para terminar, porque 
eu não estou com coragem de ter-
minar. Eu nunca  vivi isso com um 
livro! Nuuunca na minha vida! É 
O Museu da Inocência, do Orhan 
Pamuk (escritor turco ganhador 
do Prêmio Nobel, em 2006). É uma 
história de um amor. Ele começa 
assim: “O que eu fiz no dia mais 
feliz da minha vida, só que eu não 
estava me dando conta. Se tivesse 
me dado conta, tudo seria diferen-
te?” E o cara vai contando e vai 
narrando vários objetos, ele fala 
dessa moça. Na primeira cena, 
ele fala que ela perde um brinco, 
na hora que eles estão lá junto e 
esse é o primeiro objeto do museu 
que ele monta. E ele vai falando 
desses que ele vai montando no 
museu com os objetos dessa his-
tória do amor. E o Orhan Pamuk, 
quando ganhou o Nobel, comprou 

Foi a morte que me 
ensinou. O tempo de 
sonhar é em cima da 
terra”.

Frase do livro “Cabeça do Santo” 
(pág, 155)
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uma casa em Instambul (capital 
da Turquia) e montou um mu-
seu da inocência. Ele existe, um 
museu que a gente vai montando 
junto com a leitura, existe em Ins-
tambul. E eu estou fascinada, mas 
não é, não sei se é o livro mais 
importante da minha vida. É o 
que estou lendo agora junto com 
vários outros. Tou lendo um do Phi-
lip Roth entrevistando escritores 
(autor norte-americano ganhador 
do Prêmio Príncipe das Astúrias, 
em 2012, e foi nomeado coman-
dante na Legião de Honra France-
sa, em 2013. O livro em questão é 
“Entre nós”, publicado em 2001). Eu 
estou muito impressionada com a 
entrevista que ele fez com o Primo 
Levi (escritor judeu que sobreviveu 
ao campo de concentração nazis-
ta de Auschwitz-Birkenau). O 100 
anos de solidão é um livro muito 
importante para mim. Outro é A 
louca da casa, da Rosa Monteiro 
(jornalista e escritora espanhola), 
é um livro determinante também 
para mim. Vish! Tem tantos, tem 
o Cortazar, gosto muito. Ah, meu 
Deus, é difícil. Eu não sei dizer. 

 Como definir Socorro Acioli?
 Ave, Maria! Isso aí nem na aná-

lise eu consigo responder. Ah, tem 
uma resposta, que foi uma coisa 
que eu escrevi numa crônica, e 
uma aluna minha disse que era 
a minha melhor definição: “um 
coração andando pela rua”. É 
exatamente isso. Eu sou comple-
tamente controlada pelo meu 
coração, absolutamente, não 
parece, né? Parece que eu sou 
toda dona da razão, mas não é, a 
melhor definição.

• Prêmio Jabuti – categoria literatura infantil com o livro “Ela Tem os Olhos de 
Céu” em 2013

• Melhor Obra Inédita de Literatura Infantil – Secretaria de Cultura do Estado do 
Ceará em 2005

• Selo Altamente Recomendável –  Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ) em 2006, 2007 e 2008

• Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo – Secretaria de Cultura do Estado do Ceará - 
Categoria Roteiro

Prêmios conquistados pela escritora
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Segundo a última pesquisa realizada pela Associação 
dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza (CicloVida), apenas 
10% da população de ciclistas de Fortaleza pertencem 
ao sexo feminino. Numa população da qual a maioria, 
numericamente, é composta por mulheres (53,2%), esse 
dado é preocupante. A violência física e verbal que atinge 
esse grupo faz desse transporte um meio a ser evitado 
por elas, por ser mais vulnerável. Apesar disso, é possível 
observar na cidade cada vez mais mulheres que tentam 
romper com essa realidade. A revista foi conversar com 
algumas delas para saber como tem sido a experiência de 
se locomover sobre duas rodas.  

  letra da canção parece descrever  uma das atividades 
mais prazerosas para Graziele Barros, 21: andar de bici-
cleta. No trânsito caótico de Fortaleza, como é típico de 

qualquer cidade grande, Grazi, como é mais conhecida, pedala por 
entre os carros e vias com a sua bicicleta azul, que ela batizou de Céu 
— mesmo nome da cantora da composição acima. 

Ela se aproxima das repórteres com um sorriso largo e leve. Pare-
ce flutuar sobre as duas rodas junto com seus esvoaçantes cabelos 
cacheados. Marcamos o encontro em um dos jardins do campus da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Assim que sentamos em um dos 
bancos do jardim, ela logo  relata um fato que diz ser frequente quando 
ultrapassa um ciclista. “Sempre acontece de eu estar um pouco mais 

“Tudo o que se passa dentro da cabeça
Ah, olho na estrada
Devagar, paisagem que acalma
Veloz, a mente não para
Ah, distraindo o tempo
Árvore parada, carro em movimento
Rosto na janela, som do contravento 
O vento é um menino bulindo com gente
Corre pela saia em cima do assento
(...)”
(“Contravento”, canção de Céu) 
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apressada e ultrapassar algum cara de bici-
cleta, na ciclofaixa. Segundos depois, ele está 
andando mais rápido para me ultrapassar de 
volta. Hoje mesmo aconteceu. No começo, 
quando isso ocorria, eu não queria acreditar 
no que essa reação significava, mas depois de 
tanto se repetir, ficou muito claro: parece uma 
afronta ao ego masculino uma mulher tentar 
ultrapassá-lo ocasionalmente no trânsito. Ain-
da mais de bicicleta”, conta. 

Grazi é graduada em Comunicação Social 
pela UFC, onde diz ter tomado um maior con-
tato com a militância feminista e desenvolvi-
do um olhar sensível à sua cidade. Conta que 
resolveu adotar o transporte em bicicleta pela 
vontade de experimentar uma nova vivência 
cotidiana com a cidade. No início, uma ami-
ga lhe emprestou uma bicicleta antiga e ela 
começou a se aventurar em pequenos des-
locamentos, alguns dias por semana. Nesses 
percursos, deu-se conta do quanto gostava 
da prática de pedalar. “Às vezes, a bicicleta 
quebrava, por ser velha, e eu tinha que pas-
sar uma semana pegando ônibus. Eram as 
piores semanas para mim. Foi quando eu per-
cebi que tinha pegado gosto por aquilo e que 
precisava comprar a minha própria”, lembra 
Grazi. Hoje, ela é integrante do coletivo Cicla-
nas  — mulheres de bicicleta no trânsito de 
Fortaleza, que tem uma página no Facebook.

Adotar a bicicleta como meio de trans-
porte no dia a dia era para ela, no início, 
apenas uma atitude relacionada à saúde e 
à qualidade de vida. Mas afirma que, com 
o tempo, deu-se conta da importância po-
lítica de ocupar o espaço público com um 
meio alternativo de transporte, diante do 
desrespeito dos motoristas de automóveis 
com os ciclistas e o estranhamento da po-
pulação em geral. 

“Conforme eu fui utilizando a bicicleta, 
essas questões foram se aproximando de 
mim. Eu comecei a entender que pedalar é 
um ato político. Ao se apropriar da ciclofai-
xa, você ensina, na prática, aquele motoris-
ta a lhe respeitar”, explica. Na sua opinião, 
há uma correlação entre o ser ciclista e o ser 
mulher. Ser mulher e andar nas ruas, con-
trapondo-se a qualquer forma de assédio ou 
preconceito, também é uma maneira de de-
monstrar o seu direito de ir e vir para onde, 
quando e como quiser sem sofrer violência 
por causa de seu gênero. “São duas formas 
de resistência num só ato: o de pedalar”.

PEDALAR É PRECISO
Na contramão das longas fileiras de veículos 
automotores, da típica rotina urbana estres-
sante e das cidades que parecem ter sido 
projetadas para os carros, homens e mulhe-
res, como Graziele, utilizam as “magrelas” 
para exercícios, lazer e deslocamentos. Ini-
cia-se em Fortaleza o processo de inserção 
da cultura da bicicleta no cotidiano da popu-
lação, a exemplo do que acontece em outras 
capitais brasileiras e mundiais.

Até outubro de 2018, de acordo com 
o site G1 do portal www.globo.com, a ma-
lha cicloviária tinha alcançado um total de 
229,6 quilômetros, ocupando o quarto lugar 
entre as capitais  brasileiras, depois de São 
Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E conforme 
informou o portal O Povo, em novembro do 
mesmo ano, o Plano Cicloviário da Prefeitura 
pretende instalar, até 2020, 400 km. de ro-
tas específicas ou preferências para ciclistas. 
Aos domingos, a Cidade ganha ciclofaixas de 
lazer em algumas avenidas que permitem 
um passeio leve e divertido pelo centro his-

Às vezes, a bicicleta 
quebrava, por ser velha, e 
eu tinha que passar uma 
semana pegando ônibus. 
Eram as piores semanas 
para mim.”

Graziele Barros 
Publicitária

Graziele Barros com a Céu, sua bicicleta
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tórico, pela beira mar e pelos demais bairros. 
Estações de bicicletas compartilhadas foram 
implantadas a partir de dezembro de 2014: 
foi facilitado o acesso de quem não possui o 
meio de transporte ou ainda não é adepto, 
mas quer experimentar. Bicicletários tam-
bém se tornaram mais comuns em Fortaleza, 
tanto em ambientes públicos, como praças, 
quanto em lojas e estabelecimentos privados 
que incentivam a prática do ciclismo. Deve-
-se ressaltar, no entanto, que tais iniciativas 
surgiram somente a partir de muita luta e re-
sistência popular. Coletivos e associações or-
ganizados a fim de fomentar o debate acerca 
do cicloativismo, como o Massa Crítica, o Ci-
clovida e, depois, o Ciclanas, pressionam o 
poder público para reforçar a viabilidade da 
utilização da bicicleta como meio de trans-
porte em Fortaleza. 

Exemplo disso é a intervenção urbana re-
alizada em 4 de julho de 2013 por ativistas 
do Massa Crítica, que pintaram uma ciclo-
faixa na rua Ana Bilhar, no bairro Meireles. 
A partir dessa e de outras manifestações, a 
Prefeitura passou a investir em infraestrutu-
ra para construir uma cultura da bicicleta em 
Fortaleza. 

SUPERAR O ASSÉDIO 
Assim como Graziele, a reportagem encon-
trou outras mulheres com histórias de suas 
experiências cotidianas no trânsito. Ivina 
Maciel, de 22 anos, é estudante de Jorna-
lismo e ativista de movimentos ambientais, 
como o SOS Cocó. Também, a partir da luta 
ambiental, Ivina se aproximou do movimen-
to cicloativista presente na Cidade e pas-
sou a adotar a bicicleta para todo tipo de 
deslocamento, o que foi importante para a 
desconstrução de certos paradigmas impos-
tos socialmente. “Vou pedalando para todo 
tipo de canto. Até mesmo para festas. Amar-
ro meu vestido longo, coloco um batom ver-
melho e vou, arrasando”, conta, empolgada. 
“Passei a não ter mais o preconceito de che-

SOS Ciclistas 
 Posso pedalar fora da ciclovia?

A bicicleta é um veículo e tem direito 
de andar na via. De acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 
58 e 214), a bike tem preferência em 
relação aos veículos automotores.

 Capacetes são obrigatórios para 
ciclistas?
O capacete é recomendado, mas não 
é obrigatório. Segundo o Art. 105 do 
Código de Trânsito Brasileiro, os equi-
pamentos obrigatórios para bicicletas 
são a campainha, sinalização noturna 
dianteira, traseira, lateral e nos pedais, 
e espelho retrovisor do lado esquerdo.

 Como faço para alugar bicicletas 
em Fortaleza?
A Cidade possui, desde 2014, o projeto 
Bicicletar, de compartilhamento de 
bicicletas. Os clientes cadastrados 
podem retirar uma bicicleta, usar em 
seus trajetos durante 60 minutos — 90 
minutos aos domingos — e devolver 
em alguma das estações. O cadas-
tro pode ser feito através do site ou 
do aplicativo móvel e os passes são 
adquiridos num valor diário, mensal, 
anual ou gratuitamente, para quem 
possui o Bilhete Único. A retirada de bi-
cicletas é feita pelo aplicativo ou pelo 
número 4003-9594. Mais informações: 
http://www.bicicletar.com.br/.

 Existe roupa própria para andar de 
bicicleta?
A roupa que permite a cada ciclista 
sentir-se o mais confortável possível e 

que possibilita a mobilidade do corpo 
é a própria para andar de bicicleta. 
Ao contrário do que se pensa, é possí-
vel pedalar de saias e vestidos, curtos 
ou longos, de roupas para trabalhar e 
até mesmo de salto alto. 

 Durante o período menstrual, quais 
alternativas além do absorvente se 
apresentam para a mulher ciclista?
Muitas mulheres sentem-se inco-
modadas com o uso do absorvente 
tradicional ao utilizar a bicicleta, pois 
ele prejudica alguns movimentos e é 
realmente desconfortável. Duas alter-
nativas possíveis são o já conhecido 
absorvente interno e o revolucionário 
coletor menstrual. O “copinho” é consi-
derado inovador por ser mais higiêni-
co, prático, hipoalergênico, econômico 
e ecológico — ele pode ser reutilizado 
por até 5 anos. Além da possibilidade 
muito maior de movimentação para 
práticas como o ciclismo, ele propor-
ciona a desconstrução da mulher 
sobre o seu próprio corpo e fluidos.
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gar suada nos cantos. Se chegar, e daí?”, 
questiona. 

Engajada e muito interessada em movi-
mentos sociais como um todo, Ivina acredita 
que todas as lutas estão interligadas. “A bici-
cleta reúne a luta por uma melhoria da qua-
lidade do ar, a luta feminista e até mesmo 
uma luta anticapitalista, uma vez que o carro 
está muito relacionado a um objeto que agre-
ga valor ao seu estilo de vida — sendo deten-
tor de um automóvel, você prova o tempo 

inteiro que tem dinheiro e poder. Quanto ao 
feminismo, ele precisa estar associado ao ci-
cloativismo porque a mulher, além de ter que 
conquistar seu espaço enquanto ciclista — e 
isso independe de gênero; os homens tam-
bém precisam —, ainda necessita superar o 
assédio, a violência contra a mulher e ainda 
se priva da liberdade de pedalar sozinha, em 
certos horários e em certos lugares”.

Ela diz que um dia, sentiu-se ameaçada.  
“Eu sofri um assédio, recentemente. Não 

Vou pedalando para todo 
tipo de canto. Até mesmo 
para festas. Amarro meu 
vestido longo, coloco um 
batom vermelho e vou, 
arrasando”

Ivina Maciel
Estudante de Jornalismo

Lindas, rebeldes e ciclistas: Ciclanas
  O Coletivo Ciclanas  — Mulheres de bicicleta no trânsito 

de Fortaleza é um espaço auto-organizado que permite uma 

interação horizontal entre as integrantes, a fim de que compar-

tilhem dúvidas, conhecimentos e vivências. A necessidade de 

ser um espaço exclusivamente feminino se deu pela falta de 

empatia vinda de homens nos grupos de ciclismo e ciclomobili-

dade. Presentes também como grupo no Facebook, as Ciclanas 

têm o intuito de incentivar o empoderamento feminino através 

da bicicleta e a sororidade entre ciclistas mulheres. As Ciclanas 

mais experientes promovem oficinas de mecânica básica, com 

dicas funcionais de como consertar o aro, a corrente e acrescentar 

outros objetos à bicicleta, como um bagageiro simples.

achei que isso fosse acontecer um dia, mas 
aconteceu. Eu estava voltando da ocupação 
da SecultFor, de bike compartilhada, e, quan-
do estava na avenida Domingos Olímpio, um 
carro prata começou a me seguir. Eu pensei 
que, em algum momento, o motorista ia pas-
sar e soltar alguma cantada ou piada para 
mim, como infelizmente é comum acontecer 
e já estamos até acostumadas. Mas não. Ele 
parou no sinal vermelho e ficou fazendo ges-
tos obscenos enquanto me encarava. Fiquei 
muito tensa com a situação, mas logo tive a 
oportunidade de entrar num posto de gaso-
lina. Para a minha surpresa, o sujeito conti-
nuou me seguindo: também entrou no posto 
e desligou o carro, como se me esperasse. 

Ivina Maciel, estudante de jornalismo, ativista de movimentos ambientais e cicloativista



57
Novembro

2018

Entrei na loja de conveniência, narrei o fato 
à moça do caixa e esperei. Pensei em ligar 
para a polícia, mas temi ser acusada de viti-
mismo, de ser exagerada, de fazer tempes-
tade em um copo d’água, como geralmente 
as mulheres são. Esperei ele ir embora e re-
tomei o caminho para casa, cheia de medo”.

SER MÃE E CICLISTA
Prédio simples, de poucos andares. Bicicletas 
guardadas ao lado da escada. É onde mora 
Ângela, outra ciclista. Rápida e objetiva, para 
não chegar atrasada ao trabalho no turno da 
manhã, abre a porta de sua casa para a re-
portagem em um cumprimento convidativo. 
Ela começa a contar sua relação com o trans-
porte alternativo. “Eu adotei a bicicleta faz 
dois anos. Depois da gestação, que a gente 
fica com o corpo que não volta ao normal, eu 
ficava com aquela barriga. Depois do uso da 
bicicleta, vi que melhorei demais. Eu sempre 
pedalo, todos os dias, até no final de sema-
na. Uso também como atividade física”.

Estatura média, cabelos longos, ondula-
dos, morena e grávida de oito meses, esclare-
ce os motivos que a fizeram escolher a bicicle-
ta como meio de transporte. “É uma questão 
de poder aquisitivo. Eu não tenho como com-
prar um carro, mas posso ter uma bicicleta 
para me deslocar pela Cidade. E ela funciona, 
não tão com tanta segurança”, observa, com-
parando o veículo de duas rodas com o carro 
que lhe é inacessível. Segundo Ângela, ele é 
mais seguro no contexto da violência urbana, 
mas essa é apenas uma qualidade diante das 
inúmeras proporcionadas pela bicicleta. 

Adaptada ao cotidiano da trabalhadora, 
em diversos trajetos, a bicicleta chama a 
atenção de pedestres e motoristas com a sua 
confortável cadeirinha azul atrás do assento. 
Esse é o lugar de Daniel, seu filho de 3 anos. 
“O primeiro impacto foi na creche. As crian-
ças pediam para as mães uma bicicleta igual 
à do Daniel. Na rua, a reação das pessoas ao 
me ver — mulher, sozinha, com uma crian-

ça no trânsito — era perguntar: ‘Onde você 
comprou a cadeirinha?’, ‘Não é perigoso?’. 
Eu respondia: ‘Pode até ser perigoso, mas é 
o transporte que eu tenho. E eu sei que é 
bom para mim e até para ele [Daniel], como 
uma forma de incentivo’”. 

Educar o filho sozinha requer de Ângela 
mostrar para ele grandes aprendizados em 
simples atitudes, como os benefícios que 
as pedaladas trazem para o corpo e para a 
mente. “Como eu sempre gostei de pedalar, 
resolvi comprar a bicicleta, até mesmo por 

ele, pela questão da diversão. Ele se liberta. 
Quando descemos alguma ladeira, ele abre 
os braços, se diverte mesmo”. 

Do cotidiano de Ângela faz parte a Aveni-
da Santos Dumont, onde está localizado seu 
trabalho, próximo à creche do filho. Com a 
ciclofaixa, ela percebe que seu trajeto foi fa-
cilitado, mas reconhece que ainda há muito o 
que melhorar. Por causa da gestação, desde 
o terceiro mês Ângela não utiliza a bicicleta 
em seus percursos, já que não aguenta peda-
lar com o peso de Daniel. 

Ângela Oliveira, 

37 anos, e seu 

filho Daniel na 

preparação para 

levá-lo à creche
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A pé, rumo à creche, exclama: “Vem, Da-
niel!”, ao reparar que o filho não acompanha 
seus passos, por distrair-se com o pouco mo-
vimento da rua naquele dia cedo. O tradicio-
nal som do tambor vindo do Colégio Militar 
dá ritmo à caminhada do primeiro quarteirão. 
“Com a bicicleta é mais fácil e rápido” diz, 
lamentando não poder mais, por enquanto, 
chegar aos destinos em 5 minutos.

 
MULHER E BICICLETA 
A bicicleta, desde a sua criação, no século 
XIX, contemplou as classes mais baixas e os 
movimentos sociais no processo de mobilida-
de urbana. Por ter um custo acessível, ocu-
par pouco espaço e ser de fácil manipulação, 
o veículo sempre foi apropriado para as mas-
sas. As mulheres, no início da luta por direi-
tos políticos e trabalhistas, viram na bicicleta 
uma oportunidade de garantir sua autono-
mia: tornaram-se menos dependentes dos 
maridos e dos pais em seus deslocamentos 
e passaram a trabalhar fora.

Nos Estados Unidos, a bicicleta era um 
instrumento diretamente relacionado à figu-
ra da “new woman”, conceito que caracteri-
zava a mulher do final do século XIX. Com 
ideais revolucionários que questionavam 
a dominação masculina e a delimitação de 
gênero nos papéis sociais, a “nova mulher” 
reivindicava o direito ao voto e difundia prin-
cípios que influenciaram fortemente o movi-
mento feminista do século XX. 

A fim de facilitar a movimentação de seus 
corpos enquanto pedalavam, o vestuário das 
mulheres também passou a ser modificado. 
Os apertados espartilhos e as saias pesadas 
deram lugar a vestidos mais leves e folgados 
e, mais tarde, às calças — até então limita-
das ao guarda-roupa masculino. À medida 
que a bicicleta foi se popularizando entre o 
público feminino, as mulheres passaram a 
usar roupas mais curtas e justas. 

Apesar de muitos avanços e direitos con-
quistados pelas mulheres desde então, a 

configuração da sociedade atual ainda apre-
senta muitos traços do patriarcalismo. O ris-
co de ser mulher num espaço público como 
as ruas e o sistema viário urbano centrado 
no carro — símbolo que reforça a masculini-
dade, como a publicidade costuma transmitir 
— são heranças dessa estrutura patriarcal. 

Não é necessário ser politicamente en-
gajada em alguma causa social para com-
preender a importância de se apropriar a 
cada dia do espaço público, como forma de 
assegurar direitos que nos são frequente-
mente desrespeitados. “Nem sei sobre fe-
minismo nem nada”, afirma Iachara Morais, 
22, uma jovem cabeleireira que, apesar de 
se expressar como leiga em movimentos 
sociais, usa a bicicleta como seu principal 
meio de transporte.

“Eu ando de bicicleta a qualquer hora do 
dia. Já passei tarde da noite, já passei cedo. 

Em qualquer horário que eu preciso me loco-
mover, eu vou mesmo. Tenho medo, às ve-
zes, porque meu trajeto inclui algumas ruas 
bem escuras, ali perto da [avenida] Washing-
ton Soares”, conta. Iachara acentua que, 
nas vias desertas onde costuma pedalar, o 
principal risco não é o desrespeito ao ciclista 
no trânsito e, sim, o assédio sofrido por uma 
mulher por estar num veículo mais exposto 
e vulnerável.

“Os homens passam, de carro ou de bici-
cleta, e falam ‘eita’ ou coisas bem vulgares 
que me incomodam bastante. Eu não res-
pondo por medo de agressão por parte de-
les, porque alguns são bem violentos e, na 
área que eu ando, é muito perigoso”. Apesar 
do medo que atinge praticamente todas as 
mulheres, algumas agressões necessitam 
de confronto. “Um dia desses aconteceu de 
um cara parar e falar um termo que eu achei 
muito invasivo. Respondi à altura e depois 
fiz um sinal feio. Eu me senti extremamente 
constrangida. O olhar dele me deu medo, en-
tão acelerei na bicicleta”.

A bicicleta é um veículo democrático e, 
portanto, conveniente na luta pela apro-
priação do espaço público pelas minorias. É 
inegável o caráter de transformação social e 
de empoderamento feminino que carrega o 
simples ato de andar de bicicleta. 

Eu ando de bicicleta a 
qualquer hora do dia. Já 
passei tarde da noite, já 
passei cedo. Em qualquer 
horário que eu preciso me 
locomover, eu vou mesmo”

Iachara Morais
Cabeleireira

Iachara saindo do trabalho de bicicleta

T



SAGUI
DE TUFO BRANCO

Você já deve ter notado 
esses bichinhos curtindo no 
topo das árvores durante o 

intervalo. E apesar de serem 
muito fofinhos e terem cara 
de pidões, não os alimente. 

Pois ao alimentá-los, você 
pode transmitir doenças que pode transmitir doenças que 

podem ser fatais para eles. 
Os saguis de tufo branco, 
assim como as emas e os 

gatos, já são membros da 
fauna da UNIFOR, e devemos 

sempre preservá-los. 
Contamos com você.Contamos com você.
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  TEXTO e FOTOS Arthur Leal e Rafaela Brasileiro  

Uma partida de xadrez possui infinitas táticas, mas tem um 
único objetivo: deixar o Rei, que é a principal peça do jogo, 
sem chances de defesa ou fuga. Ou seja, em xeque- mate. 
Para lograr essa meta, são exigidos paciência e raciocínio. 
Assim, é preciso cronometrar o tempo de cada jogada, 
estudar os movimentos do adversário, avaliar o que ele 
pode estar planejando. Como o jogo exige alto grau de 
concentração e exercício mental, pode ser um ótimo aliado 
para melhorar o desempenho escolar. Foi pensando nisso 
que um professor de matemática do Colégio Estadual Liceu 
do Ceará, em Fortaleza, adotou o enxadrismo entre os 
jovens estudantes como um projeto para juntar exercício 
mental e atividade lúdica. Repórteres d’A Ponte foram até o 
colégio para conhecer o projeto de perto. 

 XEQUE-MATE! 
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A reportagem chegou ao Colégio Liceu 
do Ceará, localizado na rua Liberato 
Barroso, no bairro Jacarecanga, por 

volta das 17h de uma quarta-feira, véspera 
de feriado. Fundada há mais de 170 anos, a 
instituição, que é a mais antiga do Ceará e 
a quinta mais velha do Brasil, possui toda a 
pompa e tradição da época imperial. Subir a 
escadaria e atravessar os portões do colégio 
é como realizar uma vigem ao passado, respi-
rar ares de uma Fortaleza muito mais simples, 
mas não menos grandiosa do que a atual. Por 
essas escadas passaram figuras que se torna-
ram proeminentes na história cultural, política 
e pública do Ceará, como o Barão de Studart, 
Edson Queiroz, Belchior, Juracy Magalhães e 
Maria Luiza Fontenele, entre outras.

Quando os repórteres entraram, o lugar 
parecia deserto, mas eles não passaram des-
percebidos. Uma funcionária da segurança os 
abordou em seguida, estranhando a sua pre-
senção no colégio em uma data tão inusita-
da. Após explicarem o propósito, a segurança 
consultou um colega que a acompanhava: 

- “João, aonde é mesmo a aula de xadrez 
do professor Airton, heim? Lá embaixo, é?” 

A reportagem se dirigiu até o local indica-
do, o “Laboratório de Redação”, e bateu na 
porta. Não houve resposta, apenas murmúrios 
podiam ser ouvidos vindos do lado de dentro. 
Então a dupla decidiu abrir a porta por conta 
própria, mas, como era grande e enferrujada, 
só conseguiu depois de dois fortes empur-
rões. Ao entrarem, depararam-se com uma 
sala onde havia 12 alunos divididos em pares, 
cada par em uma mesa de xadrez sentados 
um de frente para o outro, e formando duas fi-
leiras. Estavam prestes a começar um torneio 
interno. O professor José Airton, como é cha-
mado simplesmente o idealizador do projeto, 
já fora avisado da visita d’A Ponte e abriu logo 
um sorriso ao ver a dupla entrar. “Pessoal, 
hoje estamos recebendo dois jornalistas que 
vieram acompanhar o nosso torneio. Sejam 
bons anfitriões”, solicitou.

Acredito no projeto, 
tanto que pais de alunos 
de outras escolas já 
trouxeram seus filhos 
aqui, e eles melhoraram, 
justamente por conta do 
xadrez.”

José Airton
Professor de Xadrez e Matemática

Alunos campeões 

de xadrez do 

Colégio Liceu. Foto: 

Rafaela Brasileiro

De uma lado de cada mesa, ficam os alu-
nos mais experientes no xadrez, e, do outro, 
os novatos. Os estudantes esperam apenas 
o sinal do professor para a dupla se compri-
mentar e apertar o cronómetro do relógio 
para dar início à partida.

estourando os 30 minutos, tempo-limite para 
cada disputa. Mas no projeto do professor José 
Airton, não existem propriamente perdedores 
e ganhadores, uma vez que todos os integran-
tes ajudam uns aos outros. “Quando vamos 
disputar um torneio de verdade, com alunos 
de outros colégios, eles ficam uns torcendo 
pelos outros, ajudando, aconselhando, discu-
tindo as jogadas depois das partidas. Nós so-
mos uma equipe, e essa cumplicidade ilustra 
o senso de união que possuímos. Além disso, 
aqui eles não pensam em coisa errada, como 
drogas, prostituição, armas e muitas outras. O 
tempo ocioso que os estudantes têm é justa-
mente para se dedicar ao xadrez, para estu-
dar, pensar em jogadas”, explica o professor.

Os prêmios para os vencedores são muito 
simbólicos. Uma caixa de chocolate para o 
vencedor de cada fileira (veteranos e inex-
perientes), e um pequeno troféu para o ga-
nhador do confronto entre o campeão dos 
novatos e o campeão dos veteranos. Na 
prática, como bem apontou o professor José 
Airton durante o evento, os prêmios não sig-
nificavam muita coisa, uma vez que o prazer 
de estar disputando uma partida de xadrez 
é uma diversão – e, mais do que isso, um 

O primeiro embate é extremamente acir-
rado. Ricardo, 17 anos, e João Vítor, 16 anos 
(o mais novo dentre os veteranos), protagoni-
zaram um jogo que acabou empatado e quase 
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O xadrez ajuda no 
raciocínio lógico e 
também na própria vida. 
A gente aprende que 
cada jogada que fazemos 
tem uma consequência 
logo em seguida”

Lucas Moreira
Campeão de Xadrez do Colégio Liceu

E

aprendizado constante - que vale indepen-
dentemente de qualquer coisa. 

O PROJETO 
O professor de matemática José Airton con-
ta que começou a jogar xadrez há cerca de 
23 anos, quando ainda buscava conciliar 
a diversão de uma simples partida com a 
sua atividade profissional, a de professor. 
Depois das aulas, na antiga escola Joaquim 
Nogueira, ele permanecia para jogar com 
alunos interessados, na época ainda em 
número bastante diminuto. Foi o embrião 
do projeto.

Ainda reticente, o professor encarou o desa-
fio e propôs a ideia à Direção do Liceu. Foi o 
início de uma duradoura história de cumpli-
cidade e parceria.

Já lecionando no colégio, o professor co-
meçou a fazer um rascunho do que hoje seria 
o seu projeto. Anos depois, com a semente 
já plantada e o documento já pronto, ele o 
entregou à Secretaria de Educação do Ceará 
(Seduc-CE), que o aprovou na hora. Parte da 
verba de um projeto que, à época, fazia parte 
do plano da secretaria, lhe foi enviada, mas, 
ainda assim, sem os recursos e equipamentos 
suficientes. E assim, desde 2008, o projeto 
permanece sendo sucesso entre os alunos e 
com resultados eficazes. Hoje, o xadrez é uma 
disciplina escolar no Liceu. O modelo também 
foi expandido para outras escolas de tempo 
integral. José Airton, que é filiado à CBX (Con-
federação Brasileira de Xadrez), conta que o 
projeto tem dado bons resultados. “Pais de 
alunos de outras escolas já trouxeram seus fi-
lhos aqui, e eles melhoraram, justamente por 
conta do xadrez. Acho que podemos plantar 
uma coisa melhor para o mundo quando acre-
ditamos em uma ideia”, assegura.

ALUNOS CAMPEÕES
Por mais admirável que sejam o ideal e o es-
forço do professor José Airton, se não fosse 
o interesse dos alunos, o projeto certamente 
já teria sido encerrado, ou sequer teria dado 
seus primeiros passos. A prova disso é que, 
mesmo em véspera de feriado e sem nenhu-
ma obrigação de ali estar, uma quantidade 
expressiva de jovens se reúne para simples-
mente jogar xadrez. Além disso, segundo diz 
o professor, o número normalmente costuma 

ser bem maior. Em vez de estarem pela rua, 
jogando bola, indo ao cinema ou mesmo fa-
zendo coisas que não deviriam, os alunos 
preferem passar o seu tempo ocioso dentro 
do colégio praticando o enxadrismo.

“O xadrez ajuda no raciocínio lógico e 
também na própria vida. A gente aprende 
que cada jogada que fazemos tem uma con-
sequência logo em seguida”, comenta Lucas 
Moreira, 20 anos, o melhor do jogo na sala 
e o mais velho dentre os presentes. O seu 
companheiro de jogo, Ricardo da Silva, 17, 
também veterano, concorda. “Pois é, cada 
erro tem sua consequência. A gente apren-
de que se fazemos algo de ruim, isso será 
punido. Assim como quando fazemos algo de 
bom, receberemos nossa recompensa de al-
guma forma. Dessa maneira, aprendemos a 
ter paciência, educação, a um ajudar o outro, 
para que saiamos todos melhores”, afirma.

Dentre os novatos, a grande motivação 
para entrar no programa, pelo que a repor-
tagem constatou, é a curiosidade. Como as 
turmas estão em constante renovação (o Li-
ceu só possui ensino médio, portanto, todo 
ano renova uma boa quantidade de alunos), 
a rotatividade é um dos pontos positivos, e 
naturalmente sempre agrega novos “curio-
sos” ao Laboratório de Redação. 

A mudança aconteceu quando um cole-
ga de uma outra instituição onde o profes-
sor lecionava lhe sugeriu o Liceu do Ceará 
como um bom espaço para que ele pudesse 
levar a ideia adiante, tendo em vista o in-
centivo que o colégio normalmente dá para 
a prática de jogos, esportes e competições. 
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“Eu sempre joguei um pouco, mas nada mui-
to sério. Entrei esse ano, mais por curiosidade 
mesmo. Ouvi que o professor tinha um projeto e 

resolvi experimentar”, comenta Luiz Fernando, 
do 1° ano. “Também entrei agora, sou princi-
piante, e, desde que aprendi a mexer peças, eu 

me apaixonei pelo xadrez. Eu tenho muita sede 
por aprender, fico sempre jogando com os me-
ninos campeões. Eu era muito ansiosa no come-
ço, ficava nervosa com as jogadas, mas agora já 
aprendi a trabalhar isso, a lidar com o tempo, a 
distribuir as estratégias ao longo do jogo, e isso 
é muito bom”, relata Nathyele Helena, 17 anos, 
uma das poucas meninas do grupo.

Veterano ou novato, professor ou aluno, po-
bre ou rico, bonito ou feio, alto ou baixo, gordo 
ou magro, melhor em matemática ou melhor 
em português: não importa. A prática do xa-
drez, liderada por José Airton, só trouxe bene-
fícios para todos os envolvidos nesse projeto. 
Seja na ocupação da mente, na diversão pura 
em si, na melhora do desempenho escolar e 
até mesmo pessoal, ou ainda na própria luta 
por um ideal, como no caso do professor. “Não 
vou desistir”, ele reitera. “Essa é a minha luta”.

Rei - Move-se em qualquer direção, 
mas com a limitação de se deslocar 
apenas uma casa por lance. Deve 
evitar movimentos que possam 
resultar em um xeque-mate.

Dama - Uma dama pode se 
movimentar tanto na horizontal 
quanto na vertical (assim como 
uma torre) ou nas diagonais (assim 
como um bispo).

Bispo - Esta peça se movimenta 
somente nas diagonais do tabuleiro. 
É uma das peças mais importantes 
para proteger o rei, assim como a 
torre e o cavalo.

Cavalo - É a única peça que pode 
“saltar” sobre outras peças. Ele 
se move em forma de “L”,  anda 2 
casas em na vertical ou horizontal 
e, depois, uma em perpendicular.

Torre - A movimentação da torre 
se dá somente de forma horizontal 
(linhas do tabuleiro) ou vertical 
(colunas do tabuleiro). É um dos 
protetores mais próximos do rei.

Peão - Ele somente avança, não 
pode retroceder. Assim como o rei, 
só pode deslocar-se 1 casa à frente 
por lance. O rei dispõe de 8 peões 
para defendê-lo na linha de frente.

Peças de xadrez e seus moviment

Professor de xadrez José Airton à esquerda e alunos novatos à direita. Foto: Arthur Leal
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Um olhar sobre o 
extraordinário

Eu já tinha 
descoberto o 
famoso segredo 
da felicidade: 
não existia 
nenhum.”

Extraordinário. Esta era a palavra-chave 
do dia de aula, a palavra que daria iní-
cio e sentido a todos os outros trabalhos 

que carregaríamos naquele semestre. E diante 
de histórias extraordinárias, não pude deixar 
de pensar em minha vida, a qual poderia ser 
considerada “ordinária” por comparação. 

Pensei em como isso, estranhamente e 
ao contrário do que se esperava, não me in-
comodava de jeito nenhum. Tudo bem, não 
tinha ganhado um Nobel antes de alcançar a 
maioridade, como a paquistanesa Malala. Não 
dominava nenhum instrumento com maestria, 
como Mozart fazia tão jovem. Não conseguia 
desenhar um círculo perfeito, quanto mais re-
alizar auto-retratos como Van Gogh. A minha 
vida era simples e comum, como a da maioria 
das pessoas e como a sua provavelmente, caro 
leitor. Mas eu já possuía algo que eu mesma 
tinha fabricado: a minha própria felicidade. 

Eu já tinha descoberto o famoso segredo 
da felicidade: não existia nenhum. Feita em 
casa e sem cerimônias. Ser feliz é basica-
mente uma questão de escolha. É ser meni-

na-flor e deixar chover e é perceber que ela  
se encontra nas mais simples situações. A 
vida é, por natureza, extraordinária. E enten-
der isso é compreender que ela não se ba-
seia em esperar a tempestade passar, mas 
sim em aprender a dançar na chuva. 

Uma taça de sorvete, uma mensagem do 
“paquerinha”, um cachorrinho, um feriado no 
meio da semana, uma ida ao meu restauran-

te favorito, uma nota boa, um bom livro, um 
elogio, uma “moedinha da sorte” encontrada 
no chão... Essa lista vai por metros e metros 
caso seja necessário citar as situações corri-
queiras que são capazes de alegrar meu dia. 
E em terra de mal-humorado, quem sorri de 
orelha a orelha é rei!

E vamos combinar que a vida não é fácil. 
Pelo contrário, pode ser repleta de desafios 
e cheia de decepções. Mas esses obstáculos 
só valorizam a felicidade. Audaciosos são 
aqueles que a encontram com facilidade e 
que ousam desfrutá-la. Pois, além de tudo, 
ser feliz também é uma questão de coragem, 
sabedoria e uma boa dose de loucura. 

Apesar de tudo, não se engane! A busca 
pela felicidade deve ser constante e diária, 
mas garanto que o gostinho da vitória é me-
lhor, maior e mais valioso que qualquer pe-
daço de tristeza que sobre no caminho. Afi-
nal, como dizem os franceses, a vida é uma 
batalha que deve ser transformada em festa! 
E acho que isso é a mais extraordinária con-
quista que qualquer pessoa pode alcançar. 

Natália 
Coelho
Aluna do 7° 

semestre do

Curso de 

Jornalismo da 

Unifor.
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