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valores que mudam a vida

CORAGEM É...  
ARRISCAR A 
VIDA PARA SALVAR 
QUEM SE AMA, 
COMO FEZ MÁRCIA
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TUDO ACONTECEU em menos de um 
minuto. João Luiz Silva pilotava sua 
moto a caminho da Ponte Rio-Niterói. 
Poucos metros atrás, sua mulher, Már-
cia Silva, seguia o mesmo rumo de car-
ro. Do banco do motorista, ela viu, como 
se fosse um fi lme, um poste de luz da 
rua se inclinando, esbarrando na moto 
do marido, derrubando-o e espalhan-
do fi os de alta-tensão pelo chão. A ele-
tricidade pipocava ao redor de João, en-
quanto ele, preso embaixo da moto, via 
a gasolina encharcar o chão. “Eu não 
pensei. Simplesmente saí correndo para 
socorrê-lo”, conta Márcia. 

João gritava para ela que se salvas-
se. Sabia que tudo iria pelos ares em ins-
tantes. Mas Márcia não se afastou. João, 
então, começou a guiá-la, dizendo o que 
deveria fazer para soltá-lo. Nem a parali-
sia que ela sofreu quando criança e a dei-
xou sem forças no braço fez diferença. 
Libertou o marido, e eles correram para 
o outro lado da rua. Foi quando ouviram 
o estrondo. “A explosão foi cinematográ-
fi ca”, conta João, hoje com 51 anos.

Ele escapou de morrer eletrocutado 
naquele inverno de 2009 porque a bor-
racha da roda da motocicleta que ele pi-
lotava isolou a energia que saía dos fi os. 
Mas, se sua esposa não o tivesse arran-
cado do local, ele fi caria exposto a cho-
ques fatais. Foi Márcia a responsável 

pelo fato de o acidente só ter provoca-
do alguns ferimentos e queimaduras em 
João. “Poderíamos ter morrido”, diz a 
empresária, de 52 anos. “Porém, quan-
do vi quem amo em perigo, o emocional 
falou mais alto, e eu me superei.”

Quando fala o coração
Coragem signifi ca “disposição nobre 
do coração”. A origem da palavra vem 
do órgão que simboliza os sentimentos, 
de onde sairia a força para ultrapassar 
os obstáculos. Atos como o de Márcia, 
para salvar vidas, não passam pela ra-
zão. “Ao vivenciar uma situação de es-
tresse, o corpo se prepara para reagir. 
Hormônios, como adrenalina e corti-
sol, são liberados no sangue, e agimos 
por instinto”, explica Izabel Cristina La-
bate, professora de fi siologia do com-
portamento da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Em momentos assim, há uma dis-
torção do tempo. Os segundos viram 
uma eternidade. E somos capazes de 
tudo: pular da ponte, entrar na frente 
de um ônibus, correr como um fogue-
te, levantar um carro com as mãos. Se 
for para salvar alguém – ou a si mesmo 
– a natureza fornece o impulso que tor-
na possível o que antes era inimaginá-
vel. No entanto, agir sob esse efeito não 
necessariamente nos torna corajosos.

texto K a r i n a  S é r g i o  G o m e s  

ilustrações D a v i  A u g u s t o

A coragem é uma luz que carregamos nos quartos escuros da 

existência. Com ela iluminando nossos passos, somos capazes 

de seguir adiante e de criar o novo, que torna a vida melhor
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 “A coragem é o que nos move a ir atrás daquilo em 
que acreditamos, apesar das difi culdades. Tem a ver 
com os desejos e as limitações de cada pessoa”

Para ganhar esse adjetivo, é preciso 
se superar – e transformar o ato de cora-
gem em uma atitude duradoura. “O ato 
vem do impulso. A coragem, da nature-
za da pessoa. É o que a move a ir atrás 
do que acredita, apesar das difi culda-
des”, explica o psicanalista Mário Costa 
Pereira, autor do livro Pânico e Desampa-
ro (Editora Escuta). “Não é uma bravura 
cega. Tem a ver com os desejos e as li-
mitações de cada um”, acrescenta. 

É por isso que, por mais destemi-
dos que possam parecer às vezes, crian-
ças e jovens não são exatamente corajo-
sos. O que acontece é que eles não co-
nhecem os perigos – e será testando os 
limites que construirão seus medos. Se 
forem estimulados a confrontar as di-
fi culdades, no futuro poderão tornar-
-se adultos corajosos. Porque é o ato de 
enfrentar nossos monstros que, afi nal, 
nos torna bravos. “O covarde renuncia 
ao que acredita por medo”, diz Mário. O 
corajoso também teme, sim – mas en-
cara a escuridão e vai adiante.  

Até o fi m
Para Márcia Jacintho, 2002 foi um ano 
inesquecível. Seu caçula, Hanry, estava 
com 16 anos. Fazia dois que ele viera 
do interior de Minas Gerais, onde mora-
va com o pai, para fi car com a mãe. Vi-
viam em uma casa simples no Morro do 
Gambá, na Zona Norte do Rio de Janei-
ro. Hanry cursava o ensino médio, estu-
dava informática e treinava na escolinha 
do Vasco. Sonhava ser jogador.

 No dia 21 de novembro, ele saiu 
de casa para buscar um caderno com 
um amigo. Não voltou para o jantar. 
Como ele estudava à noite, Márcia pen-
sou que o fi lho tivesse ido direto para 
a escola. Cansada, ela foi para a cama 
mais cedo naquele dia. De manhãzi-
nha, foi que percebeu: Hanry não havia 
dormido em casa – coisa que nunca fi -
zera antes. Algo estava errado. 

Márcia saiu batendo de porta em 
porta atrás do menino. No início da tar-
de, um vizinho contou que um rapaz 
chegara baleado ao hospital munici-
pal. Ela pressentiu que poderia ser Han-
ry. Correu para lá. Na recepção, ouviu a 
notícia de que o tal jovem não havia re-
sistido, e o corpo fora encaminhado ao 
IML. Acompanhada de uma amiga, Már-
cia foi até lá. Não teve coragem de en-
trar no prédio. A amiga foi. E reconhe-
ceu: o menino morto era Hanry. 

O boletim de ocorrência informa-
va que o garoto era suspeito de trafi car 
drogas. Abordado pela polícia, trocou ti-
ros e foi morto por resistir à prisão.

Márcia não acreditou em uma úni-
ca palavra. Seu fi lho, ela sabia, era um 
menino bom e estudioso, que não tinha 
nada a ver com o tráfi co. Por dois meses, 
sofreu calada o luto pelo caçula e a sen-
sação amarga da injustiça. Até que, um 
dia, viu na TV um programa sobre dete-
tives do FBI, órgão de investigação públi-
ca dos Estados Unidos. E ouviu uma fra-
se que mudou tudo: “O papel da perícia é 
falar pelas vítimas de casos que não tive-
ram testemunhas”. Márcia fi nalmente sa-
bia o que fazer: iria descobrir a verdade 
sobre a morte de Hanry. Não havia por 
que temer. Afi nal, seu maior medo – per-
der um fi lho – já tinha se concretizado. 

Quando era mais nova, Márcia quis 
ser policial. Agora, tinha a chance de vi-
ver como uma. Ela, que até então era 
dona de casa e fazia bicos como ven-
dedora, tornou-se detetive. Abasteceu a 
máquina antiga com fi lme, comprou um 
gravador e saiu pelo morro fotografando 
os lugares por onde seu fi lho teria pas-
sado, entrevistando as últimas pessoas 
que o viram. Para ter mais ferramentas, 
voltou a estudar: mesmo com todas as 
difi culdades, terminou o ensino médio e 
entrou na faculdade de direito. 

E começou a fazer barulho. Pro-
curou a comissão de direitos humanos 

da Assembleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro para pedir orientações – e, ali, 
aprendeu a se proteger, já que a inves-
tigação poderia pôr em risco sua vida 
e a de sua família. Manteve em sigilo a 
imagem e o nome do marido e das fi -
lhas e procurou a imprensa para con-
tar a história. “Ninguém mexeria comi-
go se a imprensa me desse destaque”, 
diz. “Estava ciente dos perigos que cor-
ria. Mas nada me faria desistir de pro-
var a inocência do meu fi lho.” 

Com uma pasta cheia de provas 
que contradiziam o inquérito policial 
debaixo do braço, Márcia foi até a dele-
gacia de homicídios e exigiu uma nova 
investigação. Havia, enfi m, descober-
to a verdade: “Dois policiais pararam 
meu fi lho na rua, pedindo 2.000 reais e 
um fuzil. Como ele não tinha como pa-
gar, foi executado com um tiro à quei-
ma-roupa”, conta. O caso foi reaberto, 
as investigações ofi ciais deram razão a 
Márcia, e dois policiais envolvidos fo-
ram indiciados. Um deles confessou 
no tribunal ter matado Hanry e foi pre-
so em 2008. Outro, acusado de forjar 
provas, será julgado em março. 

Além do medo
“Investigar a morte do meu fi lho foi a 
forma que achei para amenizar a dor 
e a saudade”, diz Márcia, hoje agen-
te social da comunidade onde mora e 
conselheira da comissão dos direitos 
humanos do Rio de Janeiro, na qual 
usa sua experiência para evitar injus-
tiças como a que sofreu. “Eu sempre 
me achei uma pessoa medrosa. Mas, 
depois do que aconteceu com o Hanry, 
percebi que me tornei corajosa.” 

Márcia não sabia, mas ser corajoso 
envolve estar consciente das ameaças 
e resolver os problemas usando o dis-
cernimento. Ter atitudes que contem-
plam tanto as necessidades pessoais 
quanto as de quem está ao nosso redor 
é o que constrói uma pessoa destemi-
da. “A coragem é a força que nos impul-
siona para além dos sofrimentos, que 
enfrenta ameaças e obstáculos”, expli-
ca o psicólogo Julio Peres, doutor em Fo
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CORAGEM É... SUPERAR 
A MORTE DE UM FILHO 
E ENFRENTAR O MUNDO 
PARA FAZER JUSTIÇA, 
COMO MÁRCIA JACINTHO
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CORAGEM É...  COMBATER 
A VIOLÊNCIA E CONSTRUIR 
UM BAIRRO MELHOR PARA 
TODOS, COMO FAZ MARLI
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neurociências e comportamento pelo 
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo (USP). “É o que direciona 
a energia para fazer o se acha certo.” 

Isso explica, por exemplo, por que 
os corajosos se arriscam. Para eles, 
esse mecanismo de proteção chama-
do medo não é paralisante. Há animais 
que, quando se sentem ameaçados, se 
fi ngem de mortos. Nos homens, a atitu-
de de encarar o perigo é instigada por 
questões éticas e morais. “A coragem é 
um fator importante para enfrentar te-
mores e adversidades”, explica o psicó-
logo. “Não signifi ca ausência de medo, 
mas se expor a ele por razões, conhe-
cimentos, valores e emoções que são 
mais fortes que tudo.” Como a certeza 
inabalável de que temos razão. 

Uma por todas 
O alvo era uma das galinhas que Mar-
li Medeiros criava. A bombinha deveria 
assustar a gaúcha e impedi-la de levar 
adiante as mudanças que estava provo-
cando na comunidade. Só que os esti-
lhaços acertaram uma de suas quatro 
fi lhas, e a garota fi cou cega de um olho. 
“Essa foi a única vez em que pensei em 
desistir”, diz Marli, hoje com 59 anos. 

Até ali, ela nunca tinha sentido 
medo. Em oito anos, desde sua mudan-
ça para a Vila Pinto, região muito pobre 
de Porto Alegre, andava destemida. Era 
1998, e Marli vivia seu sonho: morar 
na capital gaúcha com a família. Nasci-
da no Alegrete, no interior do Rio Gran-
de do Sul, trabalhou duro para chegar 
aonde estava. Levou os parentes para 
a capital, ajudou a construir vinte casas 
para cerca de oitenta familiares e ba-
talhava para transformar o bairro, com 
alto índice de criminalidade, no que ela 
chamava de “Vila do Futuro”. 

Só que essa batalha exigia enfren-
tar situações erradas que se arrasta-
vam havia anos. Como a violência con-
tra mulheres, comum na região. In-
dignada com o fato de ver as esposas 
dependendo do marido, sofrendo abu-
sos e sendo usadas no tráfi co, Marli re-
solveu fundar o “Clube das Mulheres”, 

“Ser corajoso faz as pessoas se integrar. Somos 
mais confi antes em grupo. Nós nos sentimos 
protegidos, destemidos e podemos ousar mais”  

um espaço de troca de experiências. 
Lá, surgiu a ideia de trabalhar com re-
ciclagem, para que elas tivessem renda 
e não dependessem de homem algum. 
Marli conseguiu o apoio da prefeitura e 
de empresas próximas e inaugurou o 
Centro de Educação Ambiental. 

“A gente tem de transformar o lixo 
em renda. E também o ‘lixo’ de den-
tro da gente em coisas boas”, dizia Mar-
li às moradoras. Podendo se sustentar 
e com a autoestima fortalecida, as mu-
lheres deixaram de tolerar a violência e 
começaram a se divorciar. E Marli pas-
sou a juntar inimigos quase na mesma 
proporção em que tinha admiradores. 

Todos por uma
Mas ela não queria nem saber. Se não 
conseguia resolver um problema, cha-
mava a polícia. Discutia, brigava, se me-
tia. Suas atitudes diminuíam o espaço de 
ação dos trafi cantes, que resolveram se 
vingar assustando as galinhas – e acaba-
ram cegando sua fi lha. Foi quando ela 
achou que era hora de voltar atrás. Mas 
a menina ferida, infl uenciada pelo com-
portamento corajoso da mãe, pediu a 
Marli que continuasse. O apelo lhe devol-
veu a garra, mas de outra maneira. Mar-
li percebeu que, para construir a “Vila do 
Futuro”, também tinha de ceder. Preci-
sava fazer com que todos trabalhassem 
juntos, lutando pela mesma causa. 

 “Parei de só chamar a polícia e me 
aproximei da comunidade, explicando 
que não estava ali para roubar o espa-
ço de ninguém e, sim, para construir 
um lugar bom para todos”, diz. Foi aos 
meios de comunicação divulgar seu tra-
balho e mostrou que, juntos, fariam um 
bairro melhor. Desde sua chegada, o 
número de estupros na Vila Pinto caiu 
para quase zero e, hoje, cerca de 150 
pessoas trabalham no Centro de Edu-
cação Ambiental. Além da cooperativa 
de reciclagem, o espaço oferece cursos 

profi ssionalizantes e abriga um centro 
cultural com atividades ligadas a músi-
ca, cinema e teatro. “Compartilhei as 
necessidades, chamei as pessoas para 
ajudar”, conta Marli. “Ninguém conse-
gue fazer tudo sozinho.”

Juntos e mais fortes
Ao se arriscar e sugerir que outro tipo de 
vida era possível, Marli inspirou a comu-
nidade e transmitiu sua coragem. “Ser 
corajoso faz as pessoas se integrar”, diz 
o antropólogo Mauro Koury, da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB). Jun-
tos, é mais fácil ter força: com o apoio 
uns dos outros, os riscos parecem meno-
res, as ações têm mais vigor e o incen-
tivo para continuar vem de fora – e não 
só de dentro da gente. “Somos mais con-
fi antes em grupo. Nós nos sentimos pro-
tegidos e podemos ousar”, conta Mauro.

E tudo o que essa onda precisa para 
começar é uma pessoa que dê o primei-
ro passo, como Marli. O que não é nada 
fácil. Mas é a única maneira. “Colocar-se 
em risco é um ato de coragem cotidia-
no. Mas é o que leva os homens à solida-
riedade e à busca de novas formas de vi-
ver”, diz Mauro. Ou seja: só aquele que 
dá a cara a tapa é que poderá quebrar 
os velhos modelos, alavancar as mudan-
ças e melhorar as coisas. “Os corajosos 
agregam novas descobertas, que com-
pletam a nossa cultura e os modos de 
viver em sociedade”, diz Mauro. 

Os perigos, o horror e o medo não 
vão deixar de existir. Sempre haverá o 
risco de não dar certo, de ser uma bus-
ca solitária, de ter de voltar atrás, perder. 
Ter coragem não signifi ca que as coisas 
fi cam mais fáceis nem garante vitória. O 
que ela faz por nós é oferecer outra pos-
sibilidade para acreditar. Num mundo de 
sombras, só a coragem, ousada e persis-
tente, é capaz de criar. E fazer emergir 
da escuridão o novo, como um farol bri-
lhante que leva a outros lugares. 

Sorria24_crescer.indd   35Sorria24_crescer.indd   35 23/01/12   15:4923/01/12   15:49


	Sorria24_01
	Sorria24_02
	Sorria24_03
	Sorria24_04
	Sorria24_05
	Sorria24_06
	Sorria24_07
	Sorria24_08
	Sorria24_09
	Sorria24_10
	Sorria24_11
	Sorria24_12
	Sorria24_13
	Sorria24_14
	Sorria24_15
	Sorria24_16
	Sorria24_17
	Sorria24_18
	Sorria24_19
	Sorria24_20
	Sorria24_21
	Sorria24_22
	Sorria24_23
	Sorria24_24
	Sorria24_25
	Sorria24_26
	Sorria24_27
	Sorria24_28
	Sorria24_29
	Sorria24_30
	Sorria24_31
	Sorria24_32
	Sorria24_33
	Sorria24_34
	Sorria24_35
	Sorria24_36
	Sorria24_37
	Sorria24_38
	Sorria24_39
	Sorria24_40
	Sorria24_41
	Sorria24_42
	Sorria24_43
	Sorria24_44
	Sorria24_45
	Sorria24_46
	Sorria24_47
	Sorria24_48
	Sorria24_49
	Sorria24_50
	Sorria24_51
	Sorria24_52
	Sorria24_53
	Sorria24_54
	Sorria24_55
	Sorria24_56
	Sorria24_57
	Sorria24_58
	Sorria24_59
	Sorria24_60

