








Para Beatriz, Rere, Theo, Marina, Lara, Nat, Rafa, Malu, 
Bebela, Vitão, Otto, Tiago, Caio, Ana Vitória, Tom, Artur, 
Sophia, Luiza, Enzo e sua querida família, principalmente a 
Geórgia que esteve comigo do início ao fim.



 Cada página desse livro é um abraço em todas 
as pessoas com alguma deficiência. Um abraço mais que 
apertado no meu filho Kadu e em meu marido Rogério, 
meus parceiros de vida.

 Agradeço também aos amigos mais que especiais, 
que acreditaram e tornaram possível a realização desse 
projeto. Juntos, somos mais fortes e capazes de realizar 
sonhos! Obrigada de coração: Ana Lucia Imbroisi, Angela 
Fellet, Camila Hauck, Candice Netto, Carol Magalhães, 
Conceição Micherif, Carolina Simões, Dani Delmonte, 
Mayra Pernisa e Rodrigo Junqueira, Mariana Delmonte, 
Marcio Alves, Olivia Barroso e Garbero, Tâmara Lessa, Bete 
Cabral, Luís Augusto, Adriana Vanwinkel e Powerline. Super 
obrigada Instituto Aviva e queridas Ana Paula Carvalho e 
Ana Clara Silveira.

Cada página 
desse livro é 
um abraço...



 O projeto deste livro foi sonhado junto e, como todo sonho, ele precisou de um pontapé inicial ...

 Quando a Ju me procurou no meio de 2017, pensei o que isto significaria na minha vida: 
se estávamos preparados para contar nossa história. Tentei entender como que o ENZO serviria 
de fonte de inspiração e como foi para a Ju enxergar tantas coisas em tão pouco tempo... Quanta 
incógnita na minha cabeça!...

 E o que fiz ?!

  Topei, acreditei no seu talento e sabia que seria lindo como tudo aquilo que ela se propõe. E 
o sonho fluiu... Foi tudo muito rápido, o livro aconteceu, agora é hora de agradecer.

 Primeiramente, eu gostaria agradecer a você, leitor, aí do outro lado do livro, que se dispôs 
a conhecer um pouco do nosso mundo e da nossa temática. Agradecer a você que me deu e me 
dá forças e amor acima de tudo, todos os dias (sem vc , “Cara”, eu não seria nada) . Agradecer 
a Juliana pela coragem da abordagem e do enfrentamento no tema (sem você, esta história não 
seria tão real). Agradecer a Tâmara que viajou na nossa viagem e nos trouxe imagens belíssimas. 
Agradecer aos familiares do ENZO que vivenciam nossas alegrias, tristezas e nos colocam pra cima 
todas as horas (em especial ao Cyro, Willy, Yanna, Arthur, tios e avós). Agradecer a Vó Nubia que, lá 
de outra dimensão, deve estar vivendo este sonho conosco. Agradecer aos médicos e terapeutas 
que dividem conosco nossas angústias, expectativas e conquistas. Agradecer aos nossos amigos que 
participam da nossa vida e do nosso cotidiano. Agradecer aos que julgam nosso caminho, mas não 
querem vestir nossos sapatos (vocês nos levam pra frente, nossa caminhada não pára). Agradecer a 
todos os amiguinhos do Enzo e seus familiares pelo carinho que lhe oferecem e também inspiraram 
esta história. Agradecer a ARTERIA por ser o espaço que abriga tantos sonhos. Agradecer ao Rogério 
(marido da Ju) por entender tanta loucura, junto, e transformar tudo em melodia para o projeto 
da peça que vem a seguir. Agradecer você que nos encontrou em algum lugar e falou “Nossa, eu 
li um depoimento seu, Georgia , conheço vc e Enzo de algum lugar, acho isto muito verdadeiro”. 
Agradecer a você que sempre me perguntou pelo livro. Agradecer a você que me ensinou a ser forte 
nessa loucura que é ser mãe de três, sendo que um exige o melhor de mim, todos os dias. Agradecer 
a todas as famílias especiais que, na sua luta, também me renovam como ser. Agradecer ao Lápis de 
Cor, aos professores que aprenderam conosco: acertando, errando e, sobretudo, acreditando que 
tudo seria possível desde que tentássemos. Agradecer aos que tiveram paciência com o nosso tempo 
durante todos estes anos. Agradecer à Juliana (mãe preta do ENZO) que cresceu conosco todos os 
dias. Agradecer ao AVIVA (em especial à Ana Paula e à Ana Clara) que nos proporciona sorrisos toda 
semana e acredita no valor da boa leitura. Agradecer aos amigos e parceiros do projeto. Agradecer a 
você que nos fez rir das coisas sérias e sem solução. Agradecer às minhas raízes e agradecer a tudo 
que está ao nosso redor. Estamos tão felizes que poderia ficar horas agradecendo a tudo isso que 
estamos vivendo. Mas o meu maior agradecimento vai para o Enzo, que me renova todos os dias, 
enche minha alma com seu amor e sua cumplicidade.

Gratidão eterna, Geórgia Negreiros.



Ele adorava 
o entardecer, 
gostava de ver 
as cores do 
céu do fim do 
dia, observar o 
movimento da 
cidade... 
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Toda tarde era possível vê-lo sentadinho em sua cadeira, na varanda do apartamento onde morava. 
Sua mãe sempre aparecia com um lanche gostoso e ele pedia para ela contar uma história. Geórgia 
pensava um pouco, e sempre começava uma nova história:

- Há, dentro de cada um de nós, dois lobos lutando bravamente todos os dias, incansavelmente, um 
lobo é bom e o outro lobo é mau.  

- Mas, então, que lobo vence essa luta? - perguntou Enzo, curioso.

- Vence essa luta o lobo que você alimentar mais. Se você alimentar a maldade, a frieza, a inveja, a 
antipatia, a intolerância, a ganância e tantos outros sentimentos ruins, o lobo mau vence. Se você 
alimentar a sua alegria, a sua coragem, a sua humildade, a sua esperança ou o seu amor e tantos 
outros bons sentimentos, é o lobo bom que vence. 

Enzo abriu um sorriso largo e seus olhos se apertaram cheios de luz. Ele sabia como ninguém 
sorrir com os olhos! E era tão bonito.
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Quando Geórgia descobriu que estava grávida, ela já tinha dois filhos, o Willy e a Yanna. Eles já 
estavam grandes e ela mal podia acreditar que, dentro de alguns meses, teriam um bebê em casa. 
Quando ela deu a notícia ao marido, Cyro, ele precisou de alguns minutos para se recuperar da 
surpresa que acabara de receber, mas logo todos estavam felizes e com uma grande expectativa 
para a chegada do novo membro da família. Willy sempre quis ter um irmão para poder passar tudo 
que sabia sobre a vida, queria poder correr com ele, ensinar os golpes de judô... Yanna, um pouco 
mais nova que Willy, queria cuidar, vê-lo crescer feliz e saudável, o Enzo ainda tinha um irmão por 
parte de pai: Arthur também esperava por ele.

Os meses foram passando, e tudo corria bem na gravidez de 
Geórgia. Todos contavam os dias, e as horas pareciam passar 
lentamente, o relógio não estava sendo um bom amigo, mas, 
mesmo assim, o tempo implacável estava, como sempre, no 
comando e o grande dia chegou.
A equipe médica que atendeu Geórgia e Enzo, no dia de seu nascimento, fez todos os exames de 
rotina e, como estava tudo certo, após dois dias, liberaram mãe e recém-nascido e assim os dois 
foram para casa, mas Enzo chorava muito, muito mesmo. Ele manifestava, através do seu choro, 
todo seu incômodo e toda a dor que sentia em seu pequeno corpinho e que ninguém sabia o que 
poderia ser.

10



Passados alguns meses, a avó de Enzo, 
percebendo o desconforto do menino, 
começou a observá-lo com mais cuidado 
e, como ela era fonoaudióloga, acostumada 
a tratar pacientes com diversos problemas, 
percebeu um atraso em seus movimentos 
e comentou isso com a filha que, 
inicialmente, preferiu negar, mas as palavras 
de sua mãe não saíam de sua cabeça...
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Geórgia decidiu, então, acabar com 
suas dúvidas e marcou uma consulta 
médica sem que ninguém soubesse.
Enzo estava com cinco meses, ainda chorava muito e, ao sair da consulta, eles tinham um laudo 
com várias páginas, onde o médico afirmava que, em algum momento durante a gravidez ou na 
hora do nascimento, ele havia sofrido um trauma que causou uma lesão em seu cérebro, fazendo 
com que ele tivesse aquela rigidez na coluna e não tivesse movimento de pernas e braços. Ele foi 
diagnosticado como tetraparésico... E ia depender de uma cadeira de rodas para se locomover 
durante sua vida. O médico, que era um renomado profissional da área, afirmou também que todo 
o cognitivo do Enzo estava perfeito, mas que ele ainda ia precisar fazer uma série de exames e já 
recomendava, ali mesmo, que começassem inúmeros tipos de terapia e fisioterapia para que ele fosse 
estimulado e desenvolvesse o que fosse possível.

Geórgia, com Enzo nos braços, os papéis seguros nas mãos, estava sem chão. Seu corpo todo 
tremia, e lágrimas saltavam dos seus olhos. Pensou na sua mãe, no seu pai... Como daria essa 
notícia? Pensou nos filhos, no marido... Era duro demais imaginar que seu filho não poderia andar.  

Seu mundo desabou em segundos, mas uma força imensa brotou em seu coração, ao olhar os 
olhinhos de Enzo. Lembrou da fé do seu irmão que era budista, recordou o que ele havia lhe dito 
uma vez em tempos difíceis: “O inverno nunca falha em se tornar primavera”. Geórgia foi para 
casa, decidida a enfrentar e começar a fazer tudo que pudesse para aliviar as dores de Enzo, mas 
não sabia ainda o que fazer para aliviar a dor do marido, dos filhos...
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Todos sabiam agora que não iria ter judô, nem jogo de futebol... Tiveram que aprender todos 
sozinhos e todos cresceram com as dificuldades de Enzo e se abriram para um novo mundo de 
descobertas, enfrentamentos e pequenas grandes vitórias que, até então, eram desconhecidas para 
quem não tinha um deficiente físico na família. Agora todos sabiam que Enzo era especial, mas 
o especial dele não era por ser apenas diferente dos outros, era também porque ele era especial 
mesmo, era corajoso, ele alimentava todos os dias o lobo bom que existia dentro dele.

Assim, chegou o dia de Enzo ir para a escola, como qualquer outra criança! Novos caminhos se 
abriam diante do pequeno Enzo e muitos desafios também, para ele e sua família. 

Enzo foi encorajado pela sua família a enfrentar as dificuldades que iriam surgir pelo caminho. Ele 
aprendeu, desde cedo, sobre a sua condição física. Aos quatro anos, ele questionava os pais e irmãos 
por que não podia correr e por que não fazia coisas como as outras crianças de sua idade, todos 
sempre respondiam suas perguntas, explicando de um jeito simples e natural para que ele pudesse 
entender. E ele foi aprendendo. Quando recebia olhares na rua ou se alguém perguntasse qualquer 
coisa, ele tinha as respostas na ponta da língua.
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E o menino crescia. Certa vez, sua mãe estava 
com muita pressa e precisava ir ao mercado e, 
então, ela pensou que, como seria tão rápido, 
iria levar Enzo no colo mesmo e não o colocou 
como de costume em sua cadeira de rodas.
Na fila do caixa, atrás deles, havia uma menina de aproximadamente sete anos que, ao observar 
Enzo, falou:

- Nossa, mãe, olha que feio aquele menino tão grande e no colo da mãe!

Enzo tinha ótimos ouvidos, olhou para menina e respondeu:

- Estou no colo da minha mãe porque não posso andar como você, senão estaria andando...

A mãe da menina ficou muito sem graça e pediu mil desculpas. Geórgia, muito educada e já 
acostumada a esse tipo de situação, conversou com a mãe e a filha e pediu para que o Enzo 
não respondesse daquela forma, mas que explicasse direito sua condição. Assim foi feito, mas era 
compreensível que ele se irritasse às vezes com as observações inadequadas que outras pessoas 
faziam a seu respeito e costumam mesmo fazer em relação a deficientes físicos ou portadores de 
alguma síndrome. Na maioria das vezes, só quem tem um amigo deficiente, ou alguém na família 
com deficiência, é que tem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro e lidar com naturalidade 
quando encontra um deficiente. Somos todos diferentes e que bom!
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Enzo tinha grandes sonhos: muitas 
vezes falava para o irmão sobre como 
gostaria de ser jogador de futebol e isso 
entristecia Willy; falava com Yanna que, 
às vezes, pensava em ser médico para 
trabalhar com ela... e, na verdade, foi Enzo 
que inspirou Yanna a fazer medicina...
Mas já havia algum tempo que ele falava 
também sobre ser ator e, para isso, havia 
um jeito. Não deveria existir impedimento 
para atuar numa cadeira de rodas, 
correto?
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E, assim, Geórgia e Cyro, com ajuda da querida Yanna, começaram sua busca por uma escola 
que tivesse teatro e que aceitasse a condição de cadeirante de Enzo, porque era assim que eles 
costumavam fazer. Foi assim com a escola onde Enzo estudava e tantas outras coisas. Não é fácil 
ser deficiente físico, cadeirante, numa sociedade onde a acessibilidade só existe mesmo em alguns 
lugares específicos. Enzo gostava de ir a teatros, shows, casa de festas nos aniversários dos amigos 
e nem sempre encontrava uma rampa para que a cadeira pudesse deslizar, nem sempre achava 
vaga de deficiente para o carro estacionar, nem sempre o banheiro tinha espaço para que entrasse 
uma cadeira e um adulto para ajudar Enzo. Nossas calçadas são esburacadas... Existem obstáculos 
por toda parte: existem os olhares inadequados, os olhos feios do preconceito estão em toda parte e 
os que não enxergam também, pois há gente que lida como se nossos meninos com necessidades 
especiais fossem invisíveis.

Mas Enzo e sua família estavam em todo lugar, subindo e descendo escadas, andando e até viajando 
por esse mundão. Em todo lugar existem também as boas pessoas, sempre prontas a ajudar, alguém 
que se oferece para segurar uma porta, alguém que ajuda a cadeira subir e descer por aí, alguém 
que bate um papo gostoso, que sorri para ele com naturalidade e assim ganha aquele sorriso bonito 
de volta.

Um dia, depois de muito procurar e quase desistir, Geórgia encontrou uma 
Fábrica de Cultura, criada por uma corajosa professora chamada Carol, 
onde havia também uma professora chamada Beatriz que acolhia as 
crianças. Ali não havia problema em ser especial, era legal ser diferente!
Era uma turminha do barulho aquela. Enzo já estava com 8 anos e ia iniciar o teatro numa turma 
de veteranos que tinham de 4 anos a 8 anos de idade! Eram encantadores!
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Nessa turma, tinha a Nat que era uma loirinha linda e que, mesmo parada, pulava, não parava quieta, tinha a Larinha que era 
tímida com as pessoas que não conhecia, mas, na hora da cena, brilhava com a sua voz potente, tinha a Malu e a Rafa, amigas 
inseparáveis e talentosas, a doce Marina, a mãezona da turma, um lindo coração, tinha também o Otto, o mascote, mas sempre 
o primeiro a decorar os textos, o Tiago, tão criativo quanto inquieto, tinha também o Kadu que estava sempre se divertindo e 
divertindo todo mundo, o Caio que era o mais responsável e sempre pensava sobre o que ia falar... Era um grupo de crianças 
diferentes e espontâneas que receberam o Enzo com olhares curiosos sobre o porquê de ele precisar da cadeira, mas só isso. 
No seu primeiro dia, Enzo sentou na roda com todos e conversou. Ele mesmo explicou sobre sua condição e todos entenderam 
orientados pela professora Beatriz. A aula de teatro sempre começava com alongamentos e aquecimento de voz, Enzo era só 
sorrisos e se esforçava para participar como podia, com a professora sempre o encorajando e pedindo para que ele fizesse do 
jeito dele. Na hora de fazer as cenas, criar as histórias e dar vida aos personagens que muitas vezes eles mesmos inventavam, 
os amigos disputavam para empurrar a sua cadeira.

Mas Enzo não era o único a ter encontrado a Fábrica de Cultura: a Bebela também estava lá. Fazia parte da turminha de 
crianças menores, pois estava com dois anos e dez meses, quando ela começou, não falava, mas era sorriso para todos os lados. 
Hoje, passados alguns meses da sua entrada, é uma tagarela e sorridente que corre por todos os lados. Ela ama os exercícios 
de aquecimento vocal, adora imitar cachorrinho, ouvir histórias e interpretar princesas! A Bebela é mesmo uma princesinha, 
dona de um sorriso iluminado e também portadora de uma doença genética rara, tão rara quanto à luz que ela carrega com 
ela. Essa doença, aos poucos, causa atrofia do cerebelo que é a parte que comanda nosso equilíbrio, é algo progressivo, que 
pode levá-la a precisar de uma cadeira de rodas futuramente, mas ela também teve a sorte de estar numa família maravilhosa, 
onde todos são muito felizes com ela e por ela.
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Mas, antes de todos chegarem lá, antes do Enzo, da Bebela e daquela turminha toda do barulho, o 
Vitor já estava lá. O Vitão já tinha seus 21 anos, e um dia ele apareceu lá na turma do Enzo para 
contar sobre o autismo e como ele vivia a vida. Ele já fazia teatro há muitos anos. Estudou no 
colégio que muitos ali frequentavam, fez violão, dança e, nessa altura da vida, ele trabalhava muito, 
mas ainda continuava nas aulas de teatro...

O Vitão só falou coisas boas para as crianças que 
chegaram a entrevistá-lo e deixou claro que todos nós 
somos diferentes e isso é normal, que o importante é 
o respeito, a amizade, a vida que se leva.
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E assim eram as segundas-feiras do Enzo quando ele ia para as 
aulas de teatro, um lugar onde ele havia feito amigos pra vida 
toda. Nas aulas de teatro, ele estava se descobrindo e descobrindo 
o mundo à sua volta, sabia que ali ele podia ser quem ele quisesse. 
Naquela sala de aula, todas as crianças podiam voar e dar asas à 
imaginação.
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Durante algum tempo foi assim: a turminha se 
reunia, contavam histórias, brincavam juntos e 
fizeram muitas peças teatrais naquela Fábrica 
Mágica de Cultura... Muitos dias se passaram, meses 
e anos! As crianças cresceram, viraram adultos 
legais, e os laços de amizade permaneceram. 

A Rafa e a Malu tornaram-se bailarinas profissionais e viajavam o mundo inteiro dançando. Caio era um grande 
professor de história. O Otto era escritor, escrevia livros para crianças. Kadu cuidava de muita gente, pois era 
agora um enfermeiro e trabalhava sempre em parceria com a Marina que tinha se tornado médica. Tiago era 
um grande advogado. A Nat era uma super policial que protegia todos. Lara virou jornalista, apresentadora de 
jornal na TV. O Vitor continuava trabalhando e fazendo aulas de teatro. Bebela estava trabalhando naquela 
Fábrica de Cultura, a Arteria, dando aulas para as crianças junto com a professora Carol e a professora Beatriz!
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E o Enzo? Ah! O Enzo lutou muito, driblou todos os obstáculos, mas também sofreu, chorou, sorriu, 
muitas vezes se sentiu exausto, mas persistiu, matou no peito o preconceito, deu uma pedalada 
contra a má vontade e conquistou o seu lugar, fazendo um gol de letra quando conseguiu realizar 
seu sonho de ser técnico de um time de futebol. 

Se foi fácil? De jeito nenhum, mas o impossível não 
existe mesmo, e Enzo sempre teve o apoio da sua 
linda família, sempre teve sua mãe ao lado e amigos 
verdadeiros como sua querida Juju que tomou conta dele 
desde bebê, ajudando-o a recriar sua realidade e viver da 
melhor forma possível. Ser diferente é legal, somos todos 
únicos, diferentes e especiais. 
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