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 DANILA GUIMARÃES 

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Goiás, sou 
atualmente a proprietária/diretora do Showroom Danila Guimarães. Empreender no 
universo da moda sempre foi um sonho e para realizá-lo superei muitas barreiras. 
Agora já são quase 10 anos de sucesso e incontáveis clientes satisfeitas. Para chegar 
até elas, investi na internet quando essa ferramenta ainda era novidade. Hoje, além 
de cuidar do meu próprio negócio, sou constantemente convidada para palestras e 
seminários para contar a minha experiência com a rede. 

Instagram: danilaguimaraes  
Fanpage: Danila Guimarães Showroom 
 www.danilaguimaraes.com.br

http://www.danilaguimaraes.com.br
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O UNIVERSO DA MODA  
E O EMPREENDEDORISMO

O início

S empre me interessei pelo universo da moda e por empreendedorismo. Via nessas 
duas vertentes uma grande possibilidade de crescimento e, avaliando o mercado 

da minha cidade (Goiânia, Goiás), enxergava grandes oportunidades.
Foi por isso que comecei a faculdade de Administração de Empresas na PUC. 

Já tinha paixão pela moda e o desejo de ter o meu próprio negócio, agora era hora de 
buscar ferramentas para tornar esse propósito possível.

Durante o curso aprendi muito. Principalmente a planejar os meus passos. 
Primeiro, passei a observar o mercado. Quem seriam as minhas concorrentes? Qual 
poderia ser o meu diferencial? Como faria para o meu projeto dar certo? Quanto 
precisaria investir? 

A base que a faculdade me deu auxiliou a responder todas as minhas perguntas 
e despertou em mim um tato administrativo ainda maior. Aos poucos, consegui 
enxergar uma brecha no mercado e tive a certeza de que o meu negócio, mesmo que 
pequeno no início, teria sim seu espaço.

Por isso, o meu conselho para você que quer começar é esse: descubra a área 
que mais te interessa e que tem possibilidades de crescimento onde você pretende 
investir e busque conhecimento! 

Nesse período eu me apliquei ao máximo aos estudos. Sentava nas 
primeiras fileiras e questiona os professores, frequentava feiras de estudantes e de 
empreendedorismos. Lia cases de sucesso de outras mulheres empreendedoras para 
me inspirar e ficar motivada.

Claro, nessa fase de estudo notei que haveria desafios, mas fui sensata e me 
aprofundei ao máximo no assunto EMPREENDEDORISMO para não pecar.

Em poucos meses juntei o montante inicial das minhas vendas e investi 
nas peças mais procuradas pelo meu público (na época eram amigas e o público 



universitário) que eram as bolsas e acessórios. 

Já nas primeiras vendas percebi que os produtos eram bem aceitos e que o fato 
de não ter uma loja física no início era uma poderosa arma. Passei então a frequentar 
a casa de amigas que não tinham tempo para oferecer os produtos e a levar peças para 
a faculdade. Portanto, além de economizar dinheiro com aluguel e outras despesas de 
um espaço físico, pude conhecer mais de perto o meu público, estando cada dia mais 
próximo dele.

O crescimento

  Pouco a pouco as vendas foram aumentando e eu fui entendendo mais o meu 
público-alvo. Notei que a maioria das mulheres compra bolsas e demais acessórios já 
imaginando a composição de um look inteiro. Foi aí que a ideia de investir em roupas 
começou a surgir.

 De novo fui pesquisar. Afinal, existiam grandes lojas em Goiânia e queria 
estar segura novamente do meu investimento. Por isso passei a fazer visitas e notar as 
debilidades de cada uma delas.

 Dentro do marketing existe um termo específico para tratar dessa avaliação 
que é o Benchmarking, que nada mais é que o processo de comparar uma empresa 
aos seus concorrentes com o objetivo de aperfeiçoar a forma de trabalho. Assim dá 
para comparar os erros e acertos no mercado e os corrigir, aumentando as chances de 
sucesso do negócio.

  Às vezes notava que o problema era o atendimento. Em outras, que as 
coleções eram pouco atraentes e havia pouca oferta de peças.

 Já sabia então como me diferenciar: precisava me destacar no atendimento e 
garimpar o que existia de melhor das marcas para montar as minhas coleções. E esse 
era um novo desafio: buscar fornecedores sérios, comprometidos com as tendências, 
que oferecem peças com acabamento refinado. 

 Foi nessa fase que também entrou a paixão. Passei a pesquisar cada vez o 
mercado de moda, inclusive a internacional, para vender às minhas clientes tendências 
fresquinhas. Todo esse esforço teve muita aceitação.

 Para testar comecei a lançar as produções na rede social que mais tinha 
acessos na época, o Orkut. Para a minha surpresa essa ferramenta me deu um alcance 
absurdo. As minhas clientes passavam a comentar as fotos e indicavam para outras 
amigas. A maioria das peças era reservada ali mesmo, online, e depois eu só fazia as 
entregas. Cheguei a ter 7 perfis cheios de amigos e a vender para todo o Brasil pelos 
Correios.
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 Era só o início do meu “caso de amor” com a internet, que no futuro viria 
a render muitos outros frutos. Agora, além das entregas e de vender na porta da 
faculdade, tinha dois pontos de venda: a minha casa, onde realizava lanches para 
receber minhas clientes, e o poderosíssimo canal online.

A loja física e o sucesso nas redes sociais

 A minha casa foi ficando pequena para atender a demanda. Eram muitas 
clientes que vinham e traziam amigas. O negócio ia se consolidando e enxergava que 
era o momento de ter o meu espaço.

 Para criar o Showroom Danila Guimarães observei os principais pontos de 
compra da nossa capital. Onde seria melhor investir? Onde todas as lojas já estavam 
ou em local totalmente novo? Optei por um bairro privilegiado, o Setor Nova Suíça, 
localizado em uma das principais avenidas da cidade. 

 O meu público estava por ali e o fácil acesso também era um atrativo para 
que eu pudesse expandir as vendas. O espaço era lindo, localizado em um prédio 
comercial conhecido na região.

 Realizamos algumas reformas para receber as araras e treinamos mais 
duas vendedoras que abraçaram o nosso negócio por inteiro, oferecendo o mesmo 
atendimento especial que eu dava quando estava só.

 Ter o espaço físico foi uma grande conquista e ao mesmo tempo um grande 
desafio. Me desdobrei para conseguir atender, treinar funcionários e cuidar da parte 
administrativa, mas com uma boa equipe e esforço, tudo foi dando certo.

 A minha intuição não falhou: o Showroom foi um sucesso e em pouco tempo 
foi necessária outra reforma para aumentar o nosso espaço. 

 O Orkut também continuava no ar e por ali realizada uma grande parte das 
vendas, até que outra ferramenta surgiu: o Facebook.

 Comecei ali com perfis pessoais, da mesma forma que trabalhava com os 
meus 7 perfis no Orkut. Fazia postagens diárias de looks e respondia comentários 
um a um. Nessa fase de estouro comecei a avaliar a importância de cada like e de se 
responder comentários.

 Estar perto do público, responder com atenção e paciência a cada um e mostrar-
se acessível é a chave do sucesso para crescer na rede. E esse conhecimento eu não 
conquistei na sala de aula, foi mesmo na prática do dia-a-dia, testando e errando para 
depois acertar.

 No fim de 2009 migrei os meus perfis do Facebook para uma Fanpage. 
Hoje ela tem mais de 270 mil likes e me deixa incrivelmente satisfeita. É como ver 
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traduzido em “joinhas” todo o esforço de quase uma década de trabalho. Sem falar de 
outra ferramenta que revolucionou a minha comunicação com as clientes anos depois: 
o Instagram.

 Por lá, acumulo o impressionante número de 400k de seguidores enquanto 
esse livro é escrito. E, num tempo em que é possível comprar interação na rede, tenho 
muito orgulho em falar que fui uma das primeiras a acessar o Instagram e que cada 
seguidor ali é real e querido.

 Lá compartilho ainda os looks, detalhes da minha vida pessoal que atraem 
curiosidade, divulgo promoções. Eu crio cada foto e legenda, porque acredito que 
autenticidade também é uma ferramenta necessária. O que mudou é que tenho uma 
equipe muito querida que gerencia os comentários e faz as artes para as postagens.

 Uma coisa que aprendi nessa jornada empreendedora é que é importante ter 
uma equipe apaixonada e eficaz. Posso dizer que os 18 funcionários que existem hoje 
no Showroom Danila Guimarães são assim.

2015 e 2016: anos decisivos

 Foram anos de muito sucesso e no meio de 2015 senti que precisava de uma 
consultoria para planejar o crescimento dos próximos anos e também estruturar a 
empresa para enfrentar os desafios da crise.

 E mais uma vez o meu feeling estava certo. Contratar um profissional 
especialista em planejamento estratégico foi uma solução muito assertiva.

 Uma coisa que se aprende empreendendo é também respeitar a intuição. E 
com a ajuda desse profissional, começamos a pensar em outra plataforma para alcançar 
ainda mais clientes e organizar as nossas vendas e estoque.

 Estudando, identificamos então uma brecha na internet: estávamos investindo 
forte nas redes sociais e já havíamos ampliado o espaço físico, agora era o momento 
de ter um site!  

 Depois de conceber a ideia, foram meses de preparação, para então por no ar o 
nosso endereço. Tudo foi preparado com muito cuidado, com profissionais de Goiânia 
e também do Sul do país.

 Já nos primeiros dias ativo, os resultados foram muito animadores. E 
atualmente uma parcela muito grande do faturamento da empresa Danila Guimarães 
vem de lá. O mais interessante é que nunca pensei que aquelas vendas, iniciadas nas 
visitas a casa de amigas e na faculdade, fossem chegar a todo o país.  

  Vejo pedidos de norte a sul todos os meses e ainda fico surpresa com os 
resultados. É gratificante ver que todo estudo, planejamento e renuncia valeram a 

54



pena e geraram um negócio de sucesso, com clientes satisfeitas em todo o território 
nacional.

 Em 2016 essa consultoria continuou e temos experimentado crescimento 
mesmo com tempos difíceis.

As vendas na loja física seguem apresentando números crescentes e tento 
sempre privilegiar as clientes goianas, que são as minhas raízes, fazendo lançamentos 
de coleção na loja e criando eventos exclusivos para elas. Claro, atendendo também 
com todo carinho o público conquistado nas redes sociais e no site ao longo do tempo.

Muito mais vem por aí

 Esse é só o começo da história. Sou cada dia mais apaixonada pela moda e por 
empreendedorismo. E tenho certeza que muito mais vem por aí.

 Por isso, deixo um recado para as mulheres que querem seguir por esse 
caminho: Estudem, façam um bom planejamento e acreditem que tudo vai dar certo. 
O caminho é árduo, mas com paixão e inteligência, a gente consegue chegar lá!
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Falta Curriculo
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QUANDO O SONHO  
SE TORNA REALIDADE

 

N a vida ninguém passa incólume. Nenhum de nós está livre de dissabores, 
perdas, sofrimentos, tristezas. Graças a Deus que o contrário também 

existe para equilibrar tudo e nos fazer sentir únicos neste Universo. 

 Sou filha de Maria Cândida e Toshio. Ela,  conhecida por “Cotinha”; e ele, 
por  “Paulo”. Conheceram-se  ainda jovens. Minha mãe era mineira e empregada 
doméstica;  meu pai, filho de japoneses e trabalhava como tintureiro. A disciplina e a 
cultura japonesa estiveram presentes na vida do meu pai, cujos ensinamentos sempre 
nos foram repassados.

 Minha mãe, mulher guerreira, não se deixava abater pelas dificuldades, mesmo 
quando a renda do casal não conseguia cobrir as despesas do lar, com dois filhos. Fomos 
criados dentro da leveza que era possível, mas com firmeza de caráter,  educação e 
respeito às pessoas mais velhas. Nunca fugíamos das nossas responsabilidades.

 Aos sete anos de idade fui matriculada na Escola Estadual de Primeiro 
Grau no bairro onde morava, Cangaíba, local em que fui alfabetizada pela cartilha 
“Caminho Suave”. Lembro-me das brincadeiras de criança nas horas do recreio, pega-
pega, esconde-esconde, cobra-cega, amarelinha, dentre outras tantas. 

Dividíamos os lanches entre os colegas de classe, o conhecido “me dá um 
teco do seu que eu te dou do meu”. Lembro, também, da professora Irani. Uma 
mulher alta, magra, sempre alinhada, usava um batom vermelho bem forte. Professora 
vocacionada, ensinava com prazer e sem gritos. Conduzia com maestria as aulas do 
quarto ano primário.  

 Foram anos difíceis. Às vezes, o lanche era simplesmente um pãozinho 
amanhecido com margarina. Em meu pensamento e, dependendo da fome, se 
transformava num misto quente com presunto e queijo, com um  pão bem crocante.



 O uniforme era saia azul marinho, camisa branca com o timbre da escola no 
bolso e o “Conga” da Alpargatas, popular nas décadas de 60 e 70,  feito de tecido 
de lona e sola de látex duro que, depois de tanto usar, furava e era remendado por 
pedaços de papelão. Quando molhavam, encharcavam as meias e os pés.

 Em que pesem as dificuldades, sempre fui uma criança e adolescente ativa, que 
participava das atividades escolares. Era  envolvida nas festas juninas, comemorações 
cívicas, homenagens aos professores e outros eventos que faziam parte do calendário 
anual. Na Semana da Pátria hasteávamos a bandeira brasileira e cantávamos com 
vigor o Hino Nacional.

 Não me envolvia em brigas, mas lembro de uma passagem que me marcou 
muito. Eu estava cursando a admissão e a escola era distante da minha casa. Num 
determinado dia, quando estava subindo uma ladeira que ficava na divisa dos bairros 
do Cangaíba e da Penha,  um garoto, cujo nome não recordo, daqueles “levados”, 
acendeu um morteiro de São João e colocou em  minhas costas, entre a pele e a blusa 
que eu estava usando. Resultado: ocorreu uma explosão forte que me assustou e fez 
um enorme rasgo na blusa amarela que minha mãe acabara de comprar. Foi um grande 
susto, além de deixar a cicatriz que trago até hoje.

Graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Embora o episódio tenha 
ocorrido fora da escola, minha mãe guardou a blusa rasgada e chamuscada e levou-a à  
reunião dos pais e mestres para mostrar à professora. Nunca mais tive notícias daquele 
moleque maluco. 

 O antigo segundo grau, hoje rebatizado como ensino médio, cursei na Escola 
Instituto Educacional Domingos Faustino Sarmiento, bairro do Belém,  transcorrendo 
o curso na mais absoluta normalidade, com destaque nas notas das matérias da área de 
humanas, que mais gostava e tinha alguma facilidade de aprendizado.

  Década de setenta, já não  bastava ajudar meu pai na lavanderia 
e tinturaria, quando então prestei concurso e fui aprovada para exercer o cargo de 
Escriturária temporária do Estado de São Paulo, tendo sido designada para a Polícia 
Civil, local em que tive  o primeiro contato com as forças de Segurança Pública. Foi 
nesse período que comecei a estudar Ciências Biológicas da Faculdade Farias Brito.

 Tempos não menos difíceis, não sabia que o primeiro salário somente seria 
pago após três meses de trabalho. Para economizar, eu levava marmita.  Muitas vezes, 
o feijão e arroz vinham acompanhados de um ovo frito. Aquele simples prato era 
requentado em banho-maria  para não queimar a comida. Pegava o ônibus muito 
cedo, linha Cangaíba–Penha. Era o primeiro ônibus para chegar à faculdade. A aula 
começava às 7h  e terminava às 11h45. Saía correndo direto para o trabalho para 
cumprir meu turno até as  dezenove horas, de segunda a sexta-feira. Após o expediente 
na polícia, ainda lecionava num supletivo para complementar o salário.
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 Trabalhava na seção de pessoal do antigo DEIC. Cuidava das licenças-prêmio 
dos policiais. Certo dia fui atender no balcão dois investigadores de polícia,  os quais 
conversavam acerca de um caso de homicídio em andamento. Falavam sobre como 
haviam chegado à autoria desse crime e sobre a motivação. Fiquei fascinada e comecei 
a perguntar-lhes sobre o caso e, calmamente, eles me explicaram o que tinham feito. 
Meus olhos brilharam com aquela narrativa. Fiquei bastante impressionada porque foi 
a primeira vez que ouvia sobre a  investigação de um crime. Os dias e os meses iam se 
passando e, toda vez que eu os encontrava, perguntava se estavam investigando algum 
caso e eles compartilhavam comigo suas experiências.

 A partir daí, descobri o que efetivamente queria para a minha vida: ser policial.

 Fiz concurso para o cargo de Investigador de Polícia. Aprovada, em 1983 
iniciei o curso na Academia da Polícia Civil. Como  investigadora, exerci as atividades 
em várias Delegacias de Polícia. Conheci inúmeros delegados de polícia, homens 
que se dedicavam exclusivamente às investigações de crimes contra a vida, contra o 
patrimônio e  de tráfico de drogas.

 Cursei Direito nas Faculdades Integradas de Guarulhos entre os anos de 1984 
a 1988. Preparei-me para o concurso de Delegado de Polícia e foi muito difícil vencer 
essa etapa na minha vida. A cada concurso somente cinco mulheres eram aprovadas. 
Eu, a filha do tintureiro Toshio Sato, concorrendo com filhas de delegados de polícia, 
de juízes de direito, de promotores de justiça. Não esmoreci, olhei no espelho e disse:  
“você pode, você é capaz”. Consegui e fui aprovada para a carreira de Delegado de 
Polícia em 1989.  Enfim, o sonho realizado.

 Meus pais tiveram papel fundamental nessa conquista. Minha mãe, com sua 
pouca escolaridade (já que tinha estudado até o quarto ano do primário);  porém, com 
sua imensa sabedoria de vida, constantemente dizia:  “não quero que vocês sejam 
rabeira da fila.  Não sejam os últimos, eu e seu pai trabalhamos dia e noite para dar 
estudos a vocês. Sejam lutadores, sejam guerreiros como os samurais!”

 Na cerimônia de posse do cargo de Delegado de Polícia, fiz questão do 
comparecimento dos dois. Minha mãe não queira ir porque não tinha roupa adequada, 
mas insisti e a família toda foi para a posse, inclusive meu irmão Carlos Alberto Sato 
que, depois, também foi aprovado no concurso de Delegado de Polícia.

 Iniciada a cerimônia, fomos empossados e fizemos o juramento todos em pé, 
com o braço direito estendido. Em seguida,  peguei nas mãos meu distintivo, virei 
para os meus pais e disse:  “vou me esforçar para ser a melhor delegada e que das 
minhas mãos não saia nenhuma injustiça.”

 Graças ao bom Deus, consegui auxiliar meus pais, com a ajuda do meu irmão  
que também teve trajetória semelhante à minha. Terminamos a construção da nossa 
casa  no bairro do Cangaíba  que, de apenas um cômodo de alvenaria, transformou-se 
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numa casa de três quartos, quintal, garagem e uma edícula nos fundos. Passamos a 
morar confortavelmente.

 Já empossada fui designada para exercer o cargo no 23ª DP, bairro de 
Perdizes, zona oeste da cidade. Na hora do meu almoço, ainda ajudava meu pai na 
lavanderia e saía para fazer entregas. Fiquei conhecida no bairro como a delegada 
filha do tintureiro. Nessa época, lembro-me de uma passagem bem engraçada. Fui 
fazer uma entrega na Rua Cardoso de Almeida, num apartamento. Subi pelo elevador 
de serviço, toquei a campainha e esperei. Quando a porta se abriu, a  minha frente 
estava uma elegante senhora que, ao me olhar, disse: 

 
 - Nossa! Eu te vi ontem no Fantástico. Você  também é tintureira”.

 Senti  certo sarcasmo, mas tirei de letra e respondi: 

- Sou,  sim, a delegada filha do tintureiro Sato.   

 Comprei o meu primeiro carro usado, um Chevette cinza 1990 com toca-fitas  
e rádio;  ouvia as músicas da Jovem Guarda.

 Trabalhei na 1ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher no extinto 
Departamento das Delegacias da Grande São Paulo (DEGRAN).

 Em 1991, fui transferida para a Divisão de Homicídios do Departamento de 
Homicídios e de Proteção à Pessoa e ali trabalhei em Equipes Especializadas, em 
crimes contra a Criança e o Adolescente. Em seguida,  fui para a Delegacia de Polícia 
de Crimes de Tentativas de Homicídios e Lesões Corporais. Também trabalhei na 
Assistência da Divisão de Homicídios.

 Os anos dedicados a lidar com os crimes de homicídios fizeram-me valorizar 
ainda mais o respeito pelo ser humano, buscar a evolução espiritual e me tornar 
uma pessoa melhor a cada dia. Em todo crime investigado se busca a autoria e a 
motivação;  e é justamente aí que notamos que se mata por nada, por motivos fúteis 
e insignificantes, ou seja, aquele que chamo de motivo nenhum... se mata porque um 
esbarrou no outro, se mata porque foi derrubado um copo de cerveja e molhou o outro. 
A intolerância realmente é efetiva.

  Os atendimentos de locais de crimes fizeram-me conhecer as 
comunidades mais distantes. O procedimento da investigação policial colocou-
me em contato com várias camadas sociais e realidades  diversas. Os criminosos 
“vendem” um assistencialismo que faz o cidadão comum resignar-se e confundir com 
a substituição da assistência que deveria ser dada pelo Estado. Sofri um impacto tão 
profundo que a cada dia eu abraçava minha carreira com mais dedicação e empenho. 
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Queria sempre fazer mais, não me contentava com o que era possível. Queria dar um 
conforto para as famílias que perdiam seus entes queridos. E o mínimo de conforto era 
o esclarecimento do crime.

 Presidi várias investigações de crimes contra a vida, casos complexos que, 
de alguma forma, colaboraram para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do meu 
raciocínio policial, bem como fizeram aguçar minha curiosidade e perspicácia na 
análise de minúcias dos fatos. 

 Inegavelmente, o esclarecimento de um crime de homicídio nos dá um 
conforto incomensurável e indescritível. Certa ocasião, uma senhora foi chamada para 
depor, avó de uma vítima adolescente. Pessoa simples que, com lágrimas nos olhos, 
disse-me: “a senhora vai descobrir quem matou meu neto, não vai?” Respondi que me 
empenharia ao máximo para descobrir. As investigações caminharam bem e o caso 
foi esclarecido. Autoria, circunstância e motivação estabelecidas. Logo depois, essa 
mesma senhora veio até a nossa equipe e, durante o seu atendimento, notei que ela 
trazia algo embrulhado num pano de prato. Olhou para mim e disse: “a senhora me 
prometeu e cumpriu, queria muito lhe dar um presente em agradecimento. Mas sou 
pobre, moro no Grajaú e a única coisa que tinha era uma lata de sardinha. Portanto,  
fiz uma torta para a senhora”. 

Olhei para ela já com lágrimas no rosto, agradeci e falei:  “então vamos comer 
juntas com um cafezinho.” Aquela atitude foi tão significativa e valiosa que considero, 
até hoje, ter recebido o melhor prêmio da minha carreira.

 No início da profissão, envolvi-me em alguns tiroteios. Quando o zunido da 
bala passa próximo,  nos faz pensar na vida, a fazer um balanço da nossa caminhada. 
Mas Deus sempre esteve comigo, nunca precisei, mesmo em legítima defesa,  tirar a 
vida de quem quer que seja e também nunca sofri nenhum ferimento.

 Em 1998, a convite do senhor Secretário da Segurança Pública, professor José 
Afonso da Silva, fui trabalhar no Departamento de Investigações sobre Narcóticos, 
mais precisamente do Grupo de Apoio e Proteção à Escola (GAPE), combatendo os 
micro traficantes que vendiam drogas nas proximidades das escolas. Chefiava o grupo 
que era composto por 40 investigadores de polícia. 

O trabalho era intenso, inúmeras denúncias anônimas para checar e 
investigações para serem desenvolvidas. Enfim,  trabalhava mais de doze horas por 
dia. Tinha de coordenar todo o grupo e não havia delegado assistente. Com a entrada 
de novos delegados de polícia da Academia, tive a grata satisfação de receber uma  
delegada, a  doutora Márcia Ruiz, companheira e amiga de todas as horas. No curso 
daquele ano, lembro que fizemos quase mil flagrantes. Mas um caso me marcou nessa 
época. Deparei-me com uma ocorrência muito complexa de se investigar – um hepta 
homicídio (com sete vítimas) consumado e onze vítimas de tentativas de homicídio 
– ocorrido em razão de uma briga entre traficantes de drogas, cujo mandante foi uma 
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traficante da zona norte da capital  e que se encontra presa até hoje, juntamente com 
o restante da quadrilha.

 No ano de 1999, retornei ao Departamento de Homicídios, local em que  
exerci o cargo de Delegada Divisionária de Polícia de Proteção à Pessoa, até o ano de 
2002.  Nessa divisão, destaco alguns casos presididos por mim, dentre eles o triplo 
homicídio de jovens ocorrido  na Praia Grande, durante o carnaval de 1999, cujos 
autores foram condenados a penas superiores a cinquenta anos.  O latrocínio de um 
dos sócios da Universidade de Guarulhos (UNG) e do Shopping Internacional de 
Guarulhos, resultando na condenação de seis criminosos. 

              Lembro-me de um caso de briga entre as torcidas do Santos e São 
Paulo  na estação de Metrô Anhangabaú, investigação que utilizou, pela primeira vez, 
filmagens para identificação e indiciamento dos envolvidos.

  Resgatamos várias vítimas que se encontravam em situação análoga a de 
escravos, em oficinas de costura, em vários bairros e grande São Paulo. Infelizmente, 
era comum resgatar crianças filhas de bolivianos que ficavam junto aos pais os quais 
eram vítimas de exploração de mão de obra. Nessa época, representei durante sete 
anos a Secretaria de Segurança Pública no Programa Estadual de Proteção à Vítimas 
e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA/SP), desde sua criação no Estado.

  Certo dia, na Divisão de Proteção à Pessoa, encontrei-me com uma senhora 
que veio à minha procura, dizendo que só eu poderia ajudá-la. Dizia o seguinte: 
morava sozinha na zona leste da cidade, sua casa tinha dois cômodos e um banheiro. 
Ela não podia fazer nada que “eles” ficavam olhando. Se estivesse  cozinhando e 
lavando a louça, “eles” estavam olhando. Se fosse  ao  banheiro ou tomar banho, “eles” 
ficavam olhando. Ela não podia fazer nada que “eles” vigiavam. À noite, trancava a 
casa para dormir e “eles” se transformavam em fumaça e passavam pela fresta da 
porta. Tinha certeza que “eles” haviam  colocado um “chip” na sua cabeça. Fiquei 
ouvindo atentamente sua narrativa. Pensei: tenho de  agir rápido. Coincidentemente, 
na antessala, havia algumas caixas com computadores novos para serem distribuídos 
às Delegacias. Chamei a mulher, mostrei-lhe aquelas caixas e disse: “que sorte a 
senhora teve, acabei de receber estas caixas com computadores de última geração. 
Com este equipamento,  podemos ficar monitorando a senhora a distância, ficaremos 
sabendo tudo sobre “eles”  e também vou mandar um helicóptero da Polícia sobrevoar 
a sua casa. Fica sossegada, vamos  ajudá-la!” E  ela foi embora satisfeita.

 Passados alguns meses, aquela senhora voltou a me procurar feliz da vida e 
disse-me:  “a senhora cumpriu sua palavra. O helicóptero sobrevoou minha casa e 
“eles”  foram embora!”

 Coincidência ou não, naquele ano, outras mulheres vieram nos procurar 
dizendo terem sido abduzidas por  extraterrestres. 
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 Sabidamente ser policial, além de apurar os fatos criminosos, é poder ajudar 
o próximo.

 Em dezembro de 2002, assumi o 78º Distrito Policial, onde permaneci até o 
ano de 2006.

 Assumi a 4ª Delegacia Seccional de Polícia Norte da Capital durante os anos 
de 2007 e 2009, comandando treze Distritos Policiais de São Paulo, uma Delegacia de 
Polícia de Defesa da Mulher e uma de Proteção ao Idoso.

 Fizemos a maior apreensão de maconha, até então, em São Paulo. Foram 
quase doze toneladas da droga sob um carregamento de abacaxis.

 Nessa época, investigamos o caso de Isabela Nardoni, com grande repercussão 
na mídia, uma vez que se tratava de uma criança de apenas seis anos que fora 
arremessada da janela do apartamento de seu pai. Apesar da complexidade do caso, 
foi possível estabelecer a autoria e os acusados condenados pela justiça. Estão presos 
até hoje. Nossa experiência  na investigação desse tipo de crime,  aliada à perícia 
criminal, foram fundamentais para o esclarecimento. 

 Como Delegada Seccional Norte, participamos, também, dos preparativos 
para a visita do Papa Bento XVI a São Paulo.

 Em 2008, mais precisamente no dia 18 de junho, por ser a data exata do 
centenário de chegada do primeiro navio denominado Kasato Maru, com imigrantes 
japoneses, tivemos a oportunidade de participar ativamente dos festejos comemorativos 
dos cem anos da imigração japonesa no Brasil, ocasião em que conheci o príncipe-
herdeiro do trono do Japão, Naruhito.

 Durante o ano de 2008 frequentei o Curso Superior de Polícia, o que 
proporcionou um grande aprendizado em gestão pública e a conquistar a mais alta 
classe na carreira policial, a Especial, em outubro de 2010.

 Maio de 2009 fui convidada a assumir a Divisão de Homicídios do DHPP. 
Nenhuma delegada de polícia  havia assumido tal cargo, até aquele momento.  
Comandamos cinco delegacias especializadas e doze equipes de investigação.

 Em janeiro de 2011 assumi a 5ª Delegacia Seccional de Polícia Leste do 
DECAP, exercendo o comando de doze Distritos Policiais, uma Delegacia de Defesa 
da Mulher, uma de Proteção ao Idoso, além de duas carceragens, até janeiro de 2013, 
quando fui convidada e realizei o meu grande sonho: em 9 de janeiro fui nomeada 
Delegada de Polícia Diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção 
à Pessoa (DHPP), onde permaneço até hoje, comandando setecentos policiais: 
Delegados de Polícia, Escrivães e Investigadores de Polícia, Agentes e Papiloscopistas 
Policiais, dentre outros.
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 Creio que na vida podemos realizar alguns sonhos. Assim,  durante minha 
passagem pelas 4ª e 5ª Seccionais de Polícia, fizemos quatro edições do projeto 
“Polícia Amiga da Criança”. A cada ano era escolhido um tema para a festa do dia 
das crianças e os participantes especiais eram as crianças e adolescentes de abrigos 
de cada região, artistas e pessoas famosas colaboravam com a festa. O objetivo desse 
evento era aproximar a polícia da comunidade. 

 No campo dos sonhos, Deus me possibilitou viajar ao Japão, terra dos meus 
ancestrais: lamento apenas já não poder contar mais com a companhia de meus pais.

 Atualmente, além de Diretora do DHPP e membro do Conselho da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, sou professora da Academia de Polícia do Estado de 
São Paulo.

 A minha religião se resume a caminhar com os ensinamentos de Deus, 
perenemente gravados na Bíblia.  

 No que diz respeito à política, em síntese, sou extremamente preocupada 
com a situação pela qual atravessa a economia e que irá repercutir no futuro do país. 
Entendo que o grande número de partidos políticos freia o crédito e a vontade de 
querer acompanhar o dia a dia  do Congresso Nacional. Sou democrata e favorável ao 
voto não obrigatório. Ideologicamente, classifico-me como  de centro. Acredito nas 
instituições, livre expressão de pensamento e direito à manifestação ordeira.

 Aprendi a conviver com as diferenças e os diferentes.

 Durante o sacerdócio do exercício da minha carreira, participei e fui 
palestrante de inúmeros simpósios, cursos e outros eventos sobre os mais diversos 
temas envolvendo a Polícia Judiciária.  

 Integrei o Conselho da Criança e Adolescente (CONDECA) como vice-
presidente,  o Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA/
SP) e participei da criação Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI).

 Com mais de trinta anos dedicados à Polícia Civil do Estado de São Paulo, 
ainda me sinto com energia suficiente para trabalhar por mais tempo, sempre em prol 
do bem maior,  da vida e da sociedade paulista.

 Aproveito a oportunidade para render as minhas homenagens às pessoas que 
de uma forma ou de outra influenciaram a minha vida profissional e ou pessoal.

 Os delegados de polícia doutores  Jorge Miguel (in memoriam),  Marco 
Antonio Desgualdo, Mário Jordão Toledo Leme e Mauricio Freire, com os quais 
aprendi as técnicas de investigação criminal, administração pública e, acima de 
tudo, conter o meu ímpeto de resolver as questões, muitas vezes, com o coração.  
Os doutores  Luiz Maurício Souza Blazeck, (in memoriam e  ex-delegado  geral de  
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polícia) e Youssef Abou Chain, delegado geral de polícia, que me propiciaram chegar 
até aqui com o desenvolvimento do meu trabalho.

 Não poderia deixar de expressar meu eterno agradecimento aos meus amados 
e queridos pais, Toshio Sato e Maria Cândida Sato, que hoje moram com Deus, o 
princípio de tudo. 

 A todos os policiais que fazem parte  da nossa equipe pela dedicação, 
comprometimento, compromisso e lealdade, minha gratidão eterna.

 Por fim, as razões do meu viver, minha filha, minha neta e  meu marido Ricardo 
Lei que, com extrema paciência e carinho, entende minha profissão e incentiva-me a 
prosseguir nesse sacerdócio.

 Madre Tereza disse: 

“Não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar 
o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua 
vida. Antes, ele perguntará quanto AMOR você colocou naquilo que fez.”
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A FORÇA DO MEU TRABALHO

Dedico este capítulo, com muito orgulho, a minha família e a todos os meus 
pacientes que me acolheram dentro de suas casas, em  meu homecare  diário, antes 

de me tornar a Flávia Medeiros da Magic Touch Detox. 

D ei meus primeiros passos na área de estética aos 17 anos. Passei por diversas clí-
nicas consagradas e tive a oportunidade de trabalhar em parceria com médicos, 

cirurgiões plásticos, dermatologistas, endocrinologistas e nutricionistas renomados.
Busquei sempre aprimorar meus conhecimentos, investindo em cursos de 

estética e cosmetologia. 

Após seis anos de experiência, resolvi  mudar o curso de minha carreira e 
parti para o atendimento domiciliar, reunindo uma cartela de clientes seleta e fiel. 
Nessa mesma época, através de estudos aprofundados e experimentações, desenvolvi 
um protocolo de tratamento para redução de medidas através da desintoxicação, o 
famoso Magic Touch Detox, que me colocou como referência e status de esteticista 
das estrelas.

Com o aumento da procura por meus tratamentos, iniciei uma série de 
workshops pelo país e já formei cerca de 3.000 profissionais habilitados para reproduzir 
a técnica. Iniciei, também, um tour de palestras e cursos pela Europa e Japão com 
o intuito de levar o  método para outros países e, consequentemente, expandir as 
fronteiras do  trabalho.

Venho de uma família muito simples e muito batalhadora,  que antes mesmo 
de eu nascer, saiu do Nordeste em busca de um lugar ao sol em São Paulo.

Minha mãe,  Belenice Medeiros, uma grande guerreira, que aos 32 anos ficou 
viúva, a maior tragédia das nossas vidas aconteceu com a morte do meu pai.  Minha 
mãe teve de  segurar a maior onda de sua vida. Sozinha e com  quatro filhos menores 
de 10 anos. Lembro-me  como se fosse ontem.

Acredito que isso me ajudou a ter mais forças para lutar e vencer na vida.

Anos se passaram e eu já me tornava uma mulher.



No ano de 2003, através de uma prima que estava cursando técnico de estética 
e que me usava como “cobaia’’ para as aulas de treinamento, fiquei encantada e só 
dizia que seria uma esteticista. Quando ela estava em seu primeiro emprego eu já 
estava cursando estética. Fui  convidada por ela  para trabalhar na clínica “Le’ru 
Estética”, uma potência naquela época.

Esta clínica foi minha grande escola. Atendia o dia inteiro e quando  estava 
formada, tive a oportunidade de passar por grandes clínicas  as quais trabalhei com 
muitos médicos, dermatologistas e cirurgiões plásticos.

A estética sempre foi uma profissão bastante  visada por muitas mulheres, e 
desde o início da minha carreira eu via isso.

Uma “invasão” de outros profissionais se apoderaram da estética,  tentando 
tomar um lugar que sempre foi nosso, do esteticista. Briguei pelo meu posto em todos 
os lugares que passei, e posso dizer que através do meu trabalho fui ganhando o 
respeito entre médicos e todos que pude trabalhar.

Os anos que passei trabalhando em clínicas  de estética, dermatologia e 
cirurgia plástica foram além de uma faculdade para mim;  pois, aprendi com grandes 
mestres o dia a dia e as necessidades de cada paciente.

Em 2007, trabalhei na última clínica  e fui convidada para fazer parte de algo 
diferente do ambiente clínica. Uma importadora de cosméticos me contratou para ser 
consultora de vendas em uma loja luxuosa de perfumes e cosméticos importados. 

Mais uma experiência que me fez mudar como pessoa e profissional, pois fui 
trabalhar no  Shopping Iguatemi, o mais tradicional de São Paulo, frequentado pela 
nata paulistana, numa rotina de lojista. Eu entrava no ambiente hostil de vendas, metas 
e disputas por cliente, ou seja, totalmente diferente para mim.

Fui aprendendo a vender e descobrir um perfil de clientes de altíssimo 
potencial, abria meus olhos para um público que nāo imaginava existir.  O ambiente 
hostil foi sendo substituído por  algo bom o qual as vendedoras me viam como um 
atrativo; pois, eu era a única esteticista da loja e podia auxiliar nas indicações dos 
produtos para cada pele. Eu nāo estava ali só para vender.  

Aprendi tudo sobre o luxo das grandes marcas como DIOR, GIVENCHY,  
PRADA, HERMÈS, entre muitas outras grifes. Lidava  com um público exclusivo 
que consumia o luxo em tudo. 

Mesmo trabalhando em loja, nunca deixei de atender meus pacientes homecare 
e,  dentro da loja, atendia alguns vendedores que logo passaram  a me indicar suas 
melhores clientes. E foi assim que tudo mudou em  minha carreira profissional. 

Uma cliente da loja marcou uma sessão a domicílio. Foi  a primeira paciente 
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desse universo luxo que eu agora entrava. Apenas o valor de um pacote de 10 sessões 
já  era maior que meu salário de todo mês como vendedora de cosméticos. Falava para 
mim mesma que se tivesse mais duas  pacientes fixas como ela, já pediria demissão e 
partiria para atendimentos em  domicílio,  somente. Foi exatamente isso que aconteceu:  
mais duas  clientes entraram e tive de  deixar meu posto de consultora dentro de loja.

Naquele momento, não sabia, mas nascia, ali, minha nova empresa. Minhas 
primeiras pacientes moravam nos Jardins e fui criando minha agenda por alguns 
bairros, como Alto da Lapa, Moema, Morumbi e Perdizes. Tudo isso eu rodava a pé. 
Não sabia dirigir e não tinha carro. Então,  era o dia todo de ônibus por São  Paulo e, 
com minha mochila nas costas, percorria vários bairros. 

Sempre me  pego  a recordar de momentos que estive em pontos de ônibus 
lendo meus livros para passar as horas e, assim, poder tocar a portaria dos prédios que 
ia atender. Muitas  vezes, com uma janela de intervalo entre  um paciente  e outro, de 
4, 6 horas. No começo, sem carro, nāo podia voltar para casa e aguardar horário, muito 
menos entrar num restaurante ou padaria no Jardins; pois,  o dinheiro era contado para  
muitas passagens de ônibus que pegaria durante a semana e o mês. Por isso, sentava 
em pontos de ônibus e lia, lia de tudo. E dentro de mim, havia uma certeza de que um 
dia eu estaria  numa melhor, que venceria.

Os atendimentos foram crescendo e cada vez mais era solicitada por meus 
pacientes em domicílio. 

Aos 24 anos, tirei minha habilitação e comprei meu primeiro carro, meu 
primeiro sonho realizado. E assim tudo mudou mais uma vez, pois eu nāo parava mais 
de atender. Era das 6 da manhã até a meia-noite,  todos os dias, domingos e feriados 
sempre solicitada.  

Com um carro conseguia me deslocar com mais facilidade e abrangia mais 
bairros e pacientes. Também fui investindo em aparelhos estéticos para levar até 
meus pacientes e oferecer, além de uma massagem. Meu primeiro equipamento foi 
um ultrassom de alta potência. Em seguida,  vieram Endermologia, Radiofrequência, 
Cavitação.

Trabalhava muito e sozinha. Não delegava nada a ninguém; porém, o trabalho 
estava crescendo  e foi nesse momento  que chamei uma velha parceira para me ajudar 
nos atendimentos homecare.  

Desenvolvi um protocolo através dos apelos dos meus pacientes que viajavam 
muito e chegavam inchados. As modelos que tinham de  fazer prova de roupa antes 
dos desfiles e precisavam estar 5 cm a menos nos testes. As mamães pós-parto, todas 
as minhas pacientes com o mesmo pedido: preciso  eliminar esse inchaço urgente. 

Nascia o Magic Touch Detox, meu tratamento de maior sucesso no Brasil.  
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Seu apelo era forte e mediático: perca de 300 gramas até 1,5kg por sessão, marketing 
feito pelas bocas das minhas próprias pacientes em dia de baile da vogue, entre outras 
festas do  círculo  paulistano. 

Eu e minha parceira passávamos o dia inteiro atendendo em  domicílio.  Foi, 
então, que decidir alugar um apto nos Jardins para poder atender minha demanda da 
região. 

Nessa época, o tratamento já havia ganhado prestígio entre todos os meus 
pacientes. Foi  então que uma fada madrinha cruzou o meu caminho: Mônica Salgado 
(diretora da Revista  Glamour). 

Minha fada madrinha real me abriu muitas portas após uma matéria, nessa 
revista,  sobre a Magic Touch Detox.  Foi um sucesso e todo o Brasil começou a me 
ligar para saber sobre o tal Magic Touch Detox.

Tive de  atender em minha casa, uma  quitinete de 29 m²,  as muitas pacientes 
que nāo abriam mãos de sua Magic Touch Detox semanal. Nesse momento, ainda nāo 
sabia, mas  minha primeira clínica estaria nascendo. 

A rotina de atendimentos só crescia e apenas eu e a Nice não estávamos dando 
conta. Nesse momento,  coloquei minhas irmãs para me ajudarem com agenda de 
pacientes e a caçula para cursar estética. 

E assim, ja éramos uma equipe de quatro  pessoas dentro da minha casa. 

O Magic Touch Detox foi uma iluminação divina em minha vida, numa  
fase que mais precisava crescer. Foi um divisor de águas em minha vida pessoal e 
profissional. Deu-me  a possibilidade de  conquistar muitas coisas e ajudar muita 
gente, principalmente minha família e minha mãe.

Só minha equipe não bastava para atender todo o Brasil que me procurava e 
decidi, através de um apelo de profissionais, a ministrar os primeiros cursos da minha 
técnica. 

Primeiro, foram dois  em  minha própria casa;  depois, vieram mais 3, 6, 10 
e 70 alunas em sala de aula, número que nunca baixou após eu decidir ministrar meu 
curso em todo o Brasil. Fui convidada a ministrar o curso na Inglaterra, Japão, Estados 
Unidos,  além de vários cursos online pelo mundo.

Foi aí que pude sonhar mais alto;  sair da minha casa e ter uma clínica de verdade.

De fato,  nāo foi bem assim. Meu prédio é como salas comerciais que  possui 
muitos apartamentos do tipo quitinetes. Por isso,  decidir montar meu homeoffice  
e atendi lá por dois  anos. Os atendimentos por dia chegavam a mais de 12 e fui 
penalizada por multa por usá-lo como fins comerciais. 
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Tive de  mudar de homeoffice às  pressas e achei duas  salas para alugar em 
um salão na região do Jardins. Em paralelo, aluguei meu espaço que tenho hoje. O 
local  ficou em obra de abril a outubro de 2015. Daí, inauguramos! 

A clínica ficou um sonho. Foi mais do que eu imaginava. Até hoje, quando o 
último paciente vai embora e estou fechando, paro para  pensar em tudo que passei, 
as muitas chuvas que tomei andando a pé pelas ruas, e que hoje tenho a minha clínica,  
uma referência para muitos profissionais. 

Tudo valeu a pena! Sempre fui movida pela fé e certeza de que chegaria a 
algum lugar. Trabalhei,  trabalhei, trabalhei e trabalhei para conquistar tudo o que 
venho conquistando.

Minha marca, hoje, é reconhecida em todo o Brasil por pacientes que 
procuram em clínicas e profissionais que foram habilitados por mim, nacional e 
internacionalmente. Presença constante em palestras e  congressos por todo o Brasil.

Presença em programas de televisão,  inúmeras celebridades realizando meu 
método, revistas como Vogue, Glamour, Marie Claire, Happers Bazar, Elle entre 
outras, conheceram e falaram do meu  trabalho.

Só  tenho a agradecer pelo  que passei, pois tudo foi um aprendizado. Tenho 
muita consideração pelas pessoas,  ofereço o tratamento que gostaria de ter recebido 
e muitas vezes não  recebi. Tento ser uma empresária humana, que ajuda cada um a 
trilhar a sua própria história. Não sou a mais importante da minha clínica e sempre 
repito que ela tem de  andar sozinha sem a minha presença;  pois, aí  serei importante. 
Se  meu negócio é capaz de andar sem mim quando eu nāo estiver mais presente, 
consegui com êxito a  missão de eternizar a minha marca, pois quando eu partir, quero 
que meu legado continue a motivar e guiar pessoas ao redor do mundo. 

A minha história é motivacional, nāo por ter criado algo, mas por ter lutado e 
vencido com a força do meu trabalho honesto, o qual me dedico 100% todos os dias. 

Sou a  menina pobre que cresceu e conviveu de perto com a dor e as 
necessidades que grande parte desse Brasil enfrenta todos os dias.  

Escolhi  a estética como minha missão de vida, pois através dela eu ajudo 
pessoas a se sentirem melhor e profissionais que, assim como eu, sonham em mudar 
de vida, ajudar suas famílias e fazer história. 

Tudo é possível para aquele que crê.

Essa é a minha história que continuo escrevendo a cada dia. Com muita fé em 
Deus, tenho certeza de que será cada dia mais abençoada. 
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Quem sonha um conto, vive mil pontos...

A lgo sempre me dizia que ser professora era uma vocação. Faltava dimensionar 
com mais clareza a extensão do problema, mas, a meia verdade era saber que 

a desvalorização da profissão e a carreira pouco cobiçada por amigas mais próximas 
não seriam um empecilho para que eu me tornasse uma professora aprendente e 
muito apaixonada pelo que faz.
 
 Sabe-se que a construção da docência de cada professor acontece num tempo 
e espaço específicos e o meu processo, associado à pluralidade de uma categoria 
profissional em vista, daria mais nitidez a outra face da questão: será que tenho perfil 
para a docência, meus pais apoiariam minha decisão?

 Hoje, escrevendo este capítulo, deparei-me com a difícil tarefa de realizar um 
balanço da vida profissional e pessoal para responder, com precisão, de onde vim e 
para onde vou.

 Quando criança, meu primeiro desafio, ligado à escolarização, foi separar-me 
de minha mãe para frequentar uma escola domiciliar e dar conta das atividades que 
me eram propostas. Era a escola da dona Veda, uma senhora paciente e que muito 
me encorajava a desvendar o seu quintal. Mas, sair da minha zona de conforto para 
dar um grande passo, definitivamente, não estava entre as minhas primeiras opções. 
Compreendi que falar sobre esse tempo difícil tornou-se fácil porque o passado parece 
bem melhor sempre que ele se torna passado.

 Pouco a pouco, percebi que as descobertas mais simples são, no entanto, 
repletas de intensidade. O pensamento concreto bruto passava a  pensamento concreto, 
graças a mediação e ao faz de conta de dona Veda. Os objetos antes complexos e 
que permitiam relações fáceis  davam lugar aos  mais simples, mas que, no entanto, 
impulsionavam as relações com os novos objetos. Devido ao feixe de relações, foi 
possível planejar a hora da partida, de desbravar novos horizontes. A escolinha da 
dona Veda ficou pequena diante da imensidão dos meus novos desejos. Certamente, 
devo muito a ela.



 Certa vez, Machado de Assis escreveu que os indivíduos que destoam de um 
comportamento, socialmente instituído, são considerados loucos. Eu não tinha esta 
visão sobre minha mãe, mas o fato é que, após uma rápida passagem pelo Gepas, ela me 
matriculou no IEBVM (Instituto de Educação Beatíssima Virgem Maria), uma escola 
grande, muito grande... de pouco mais de mil alunos. Uma mãe, em plena consciência, 
não faria isso a uma pobre garotinha indefesa. Ou melhor, devo  perguntar: faria? 

 O que minha mãe e eu não sabíamos era que a loucura, percebida como algo 
inseparável da imaginação e do sonho, me aproximaria da escola da minha vida, 
revelando, mais tarde, meu modo peculiar de perceber e vivenciar o mundo.

 Contudo, antes disso, aos 13 anos de idade, a garota repetiria de ano. Algumas 
vezes, meus pais foram chamados pela orientação educacional para corrigir rotas, 
fui apresentada ao reforço, porém, a Matemática já se preparava para me dar uma 
rasteira. Considero que o problema foi resolvido com a reprovação e, se não houvesse 
essa intervenção, as dificuldades teriam sido arrastadas pela vida inteira. Os números, 
desde muito cedo, já não me faziam sentido. Prova disso, é que não considerei a 
estatística para me certificar de que a nota esperada para a recuperação de final de ano 
ultrapassava o meu fôlego matemático. 

 Imediatamente, após a previsão feita pela professora, meu pai e minha mãe 
planejaram a minha jornada dupla: escola pela manhã e aulas particulares  à tarde, 
pelos dias subsequentes, mas, o resultado final não tardou. 

 Nas situações em que o boletim não era entregue aos pais, durante o plantão, 
pela professora, não restava ao aluno outra saída a não ser pegá-lo na Secretaria sob a 
inscrição: RETIDO (A). Ao lado de meu pai, foi arrebatador receber aquele resultado! 
Podia ouvir o sussurro dele, junto ao funcionário de cabelos ruivos, misturando-se ao 
tum-tum angustiado do meu coração. 

 Apesar do caminho para casa ser infindável, consegui refletir, em tempo 
recorde, sobre algumas falhas em meu processo. Minha imaturidade não permitiu, 
claro, que eu rompesse com o silêncio a fim de buscar a sincronicidade para tentar 
dar conta daquilo que fugia à explicação causal sobre os meus resultados. Se pudesse 
voltar no tempo, teria agido diferente, pois, admito, sofri com dose extra de remorso 
e vergonha.

 A lição que tirei desse fato talvez tenha sido o divisor de águas em minha vida. 
Exercendo minha autonomia, resolvi suspender a crença de que era uma derrotada e 
escrevi uma nova história. Não mais um conto de terror, mas quem sabe uma poesia. 
À propósito, a medida certa de tolerância, nessa construção, me faz pensar sobre a 
autoridade e uma vida em comum. Penso ser a tolerância decisiva para a felicidade, 
uma disposição estável que nos torna aptos a fazer frente aos percalços da vida. 
Resolvi praticá-la na adolescência, ponto de virada.

 O adolescente feliz é bem sintonizado com seus próprios atos e afetos, 
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sintonizado com os outros, ao menos com os que se dispõem a lhe ouvir. Comigo não 
podia ser diferente: construí minha integridade baseando-me no quadro de valores 
que me foi oferecido, alinhando, paulatinamente, discurso e prática, procurando não 
perder de vista o sentido da vida, mesmo quando me tornei consciente de que os 
problemas da vida existiam de verdade. 

 Em defesa da escolha da minha profissão, importa dizer sobre o perigo de uma 
história única. Na infância, já bem acostumada com a rotina escolar, não me lembro 
do embate com as histórias únicas da família extensa, provavelmente, pelo fato de ter 
sido criada em meio a gizes e apagadores. Intuitivamente, é como se eu já conhecesse 
o poder da narrativa e já a considerasse a chave para alcançar a complexidade. 

 No Ensino Médio, então, quando descobri que havia outras versões possíveis 
para minha vida e que eu mesma poderia construir narrativas melhores diante do 
mundo que se ampliava, escolhi ser professora.

 Ao mesmo tempo em que eu estava, irremediavelmente, exposta a um 
momento transformador, queria muito viver um lapso de tempo, que não é uma parte 
do tempo real, óbvio, para não ter de  relatar como fiquei abatida quando soube, nesta 
época do  magistério, que meu pai estava muito doente. Todavia, a esta altura, eu já 
havia descoberto que a felicidade só é possível se se admite os limites de seu próprio 
poder de agir. Era preciso confiar, jamais se conformar. Na tentativa de aprovar a 
vida como ela é, aprendi, a duras penas, a ligação entre a alegria de existir e o caráter 
trágico da existência. Diga-se de passagem, das coisas que tenho aprendido: o que 
sinto, me faz sentido!

 A menina-moça, no limiar de descobertas e experiências pessoais, logo 
conscientizava-se dos mecanismos que desencadeariam as paixões e os primeiros 
movimentos da afetividade. Tempo doce de encantamento, de agradecer ao 
companheiro, “de até hoje”, por me deixar sonhar, descobrir, fazer e desfazer, acima 
de tudo.

 Conheci o amor e também o Pio XII, a casa que a vida me emprestou para 
viver bem. Senti-me  viva, conduzindo-me a mim mesmo, meu primeiro trabalho com 
carteira registrada. Só palavras para agradecer a indicação não bastaria se não fossem 
as ações governadas pela intenção de querer agir com convicção e responsabilidade, 
outrora aprendidas com a Família e a Escola. 

 Diariamente, sentia o peso do dever moral e percebia o quanto era importante 
evitar os desvios da pessoalidade para que eu pudesse continuar sentindo a vitalidade 
do meu progresso pessoal e profissional. São 26 anos de entrega. Inspiro-me em Oswald 
de Andrade para registrar que como poucos, eu conheci as lutas e as tempestades da 
instituição. Como poucos, amo este lugar e por ele brigarei.

 Neste mundo imaginário já fui professora de balé, recreacionista, panfleteira, 
atendente de vídeo-locadora e pizzaria, mulher maravilha, patinadora, dançarina de 
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concursos de discoteca e muitas outras coisas. Reproduzia bordões, ficava em frente 
à TV imitando as dançarinas do Chacrinha, fazia receitinhas gostosas para esperar os 
irmãos chegarem da escola, coreografava as músicas da Rita Lee, dançava lambada e 
me arriscava a andar de mobilete pelas ruas arborizadas do bairro em que eu morava, 
em São Paulo.

 Como nada é perfeito, era chegada a hora de ingressar em uma Universidade. 
Feito. Recordo-me que copiava muitas informações da lousa, às vezes, nem sabia o que 
estava copiando e muito menos para quê, mas, o desejo de armazenar conhecimentos 
para seguir a carreira de negócios inquietava-me. Foi nessa ocasião que, realmente, 
comecei a ler, produzir e estudar, afinal, eu não possuía o repertório que meus colegas 
de classe tinham, tampouco o estofo que o curso exigia. 

 Comecei a entender um pouco sobre contabilidade, recrutamento e seleção na 
empresa quando dei por mim que queria fugir dali. Por sorte, os estudos administrativos 
redimensionaram o meu olhar e percebi que a trajetória de vida significava bem mais 
do que conflitos aparentes. Imaginei que poderia ampliar o nicho de atuação, aproveitar 
parte daquilo na escola, na gestão, especificamente... mera distração. Paulatinamente, 
eu sabia que me distanciava da realidade que vivia. Sabia também que era hora de 
reassumir o controle da formação e focalizar o estudo. 

 Com todas as adversidades, conclui o curso em 1996 e me tornei uma 
administradora de empresas, especialista em RH, ávida por novas possibilidades e 
projetos, minha marca registrada!

 Durante a narrativa, estou certa de que deixei para trás fatos importantes que 
poderiam dar outro tom às memórias, ampliar contextos, explicar o que talvez não 
tenha explicação, mas, neste tempo, esses episódios denotam a minha procura por 
tudo aquilo que sempre quis conquistar, seja na infância, na adolescência e na fase 
adulta. Difícil a tarefa de encadear um texto sequencial que anuncia as experiências 
adquiridas, talvez porque eu ainda consiga, ao fechar os meus olhos, sentir o cheiro do 
bolo da vovó e ouvir as gargalhadas que dávamos quando estávamos juntas. Ah, isso 
tudo é tão presente! É como diz Quintana “o passado não reconhece o seu lugar: está 
sempre presente”. 

 Vale ressaltar que não me recordo deste tempo com nostalgia mesmo quando 
é o caso de testemunhar a transformação dos valores. A lágrima que agora escorre 
sobre meu rosto, por exemplo, não é a manifestação da dor ou da derrota por não 
ter quem amo ao meu lado, mas sim um encontro comigo mesma, a marca da minha 
emoção que emana respeito, aprendizagem e saudade. 

 Pensando nos múltiplos papéis que desempenho e caracterizando-me por 
meio dos laços que estabeleço na família, no trabalho, nas diversas instâncias da 
organização social, valeria abrir um parêntese para discutir como penso a minha 
relação com a aprendizagem e até que ponto arrasto comigo essa expectativa para a 
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sala de aula, digo, para a vida.

 É neste ponto que me constituo uma pessoa jurídica, abro uma MEI, emito 
recibo, trabalho no período noturno, dou entrevistas, participo de bancas, escrevo 
alguns ensaios, nossa... faço coisas de gente grande que nem eu me dava conta. 

 A Universidade, agora, é o meu palco, é lá que eu passo a dividir tudo aquilo 
que aprendi lidando com as pessoas que me escolheram como mediadora. Aliás, 
diante da riqueza de sentido que a palavra mediação traz, chamo a atenção para a 
palavra interna AÇÃO que me define tão bem. Amo fazer, entretanto, cada vez mais 
tenho a sensação de que aprender a fazer não basta para avançar, sobretudo, quando 
nos convencemos de que provocar reações, em vez de respostas, pode ser uma grande 
armadilha. 

 A dimensão da palavra ação legitima o meu modo de ser e pensar a dinâmica 
da vida, uma permanente interação entre o dito e o não dito,  o entusiasmo e o 
desentusiasmo, a realidade e a ficção. É por meio desta espiral dialética que consigo 
avaliar o quanto valorizo a percepção como o primeiro momento do conhecimento 
(até mesmo quando sou cobrada pela inabilidade de acessar a realidade). A verdade 
é que diante de tantas dúvidas o que sei é que ainda não sei se quero mudar a minha 
concepção de conhecimento pessoal, a abordagem ingênua sobre aspectos da realidade 
que prevalecem no âmago dos meus pensamentos. Mas, posso explicar toda essa 
simplicidade para que não fique parecendo hipocrisia: tudo tem a ver com a ideia de 
consciência. Refiro-me à  consciência que pressupõe a perda do sentido da vida. Por 
exemplo, tangencio a doação, o perdão, a generosidade porque é assim que a matriz 
de minha integridade organiza as relações, porém, ao experienciar as alegrias e as 
dores do mundo, noto o quanto é difícil me descentrar para atuar. É nesse sentido que 
a consciência parece engessar meus pensamentos, me impedindo, por vezes, de alçar 
novos voos. 

 Falando nisso, tenho aprendido tanto com Rubem Alves, outro mestre: 

“Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo de voar”. A liberdade é 
mesmo assustadora.

 Na queda de braço com o meu individualismo e minha mediocridade, 
entendida aqui como a antecipação dos fins sobre os meios na ânsia de conduzir os que 
me procuram para locais seguros, a clínica psicopedagógica cumpre, primorosamente, 
o papel de me ensinar a ser pessoa aprendente. Como eu agradeço! Nesta sentença, 
os pontos que trago são assuntos inesgotáveis, que se transformam ao longo da minha 
história, do tempo e do espaço, esperando por contribuições para que eu siga buscando 
minha melhor versão. Decerto, esse tema me ajudará a escrever a continuação das 
minhas (felizes) memórias.

 Remontar a minha trajetória aprendente, além de me fazer resgatar quem sou, 
minha identidade, me faz lembrar da vida confortável que tive. Afinal, nem todos 
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tinham a oportunidade de estudar em um colégio particular, merendar às sextas-feiras 
na cantina, voltar de ônibus escolar para casa, frequentar um curso extra no contra 
turno, ir ao show da Roxette (para depois ficar sem combustível na madrugada), ter um 
cantinho para curtir as férias de verão, adquirir linhas telefônicas por meio dos planos 
de expansão da Telesp, comprar o seu próprio Fusca (azul-royal)  e ziguezaguear por 
aí sem lenço, sem documento, ser confundida com a personagem da “novela das sete” 
e ficar trancada em uma loja do shopping até que o autógrafo fosse dado, levar comigo 
a marmita como prova de amor daquela que tanto me ensinou ... Coisas grandes da 
minha vida!

 Hei de concordar com Guimarães Rosa, que em algum momento garantiu “O 
correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida inventa!” 

 Essa aprendizagem veio em boa hora, afinal de contas, dizem mesmo que a 
coragem é a primeira qualidade humana que garante todas as outras. Nesse balanço 
que a vida me proporcionou apurei o quanto demorei em lugares onde não poderia 
amar, acatei sorriso forçado, mau humor constante, olhar desconfiado, sindicância 
camuflada, prolonguei-me em tempo de sim ou não, contra ou a favor, afirmação ou 
negação, desejo e aversão, dado que não vislumbrava a possibilidade de escolher entre 
os diversos caminhos a seguir. 

 Se me arrependo? Passado é passado, se existe lacuna tratarei de preencher 
com cimento novo. Mas, antes, talvez, seja preciso me reconhecer como pessoa livre. 

 Custei a aprender que as pessoas, apesar de precisarem assumir obrigações 
recíprocas, não o faziam. Não à minha maneira. Infelizmente, exigia dos outros o que 
eles não tinham para me dar. Falo de comprometimento, dádiva, intensidade, essas 
coisas. Não obstante, hoje sei que eles estavam presos ao que estava escrito e nesse 
sentido, acho, realmente, que sou analfabeta. 

 Admito que ainda não sei decidir nem por uma coisa e nem por outra, 
possivelmente, motivada pela incessante busca de um novo papel na vida. Isso não 
sugere um duelo entre minha concepção e minha liberdade, mas indica o meu esforço 
para tornar a minha história verdadeira. 

 Sabe aquela vontade que você tem de subir em um muro para poder enxergar 
o que há do outro lado para imaginar se vai ou se fica? Pois é, nunca tive. Gosto de 
correr riscos, gosto de desafio, considero-me uma lutadora. O desejo de ser dinâmica, 
de ver a vida passar bem devagarinho, de aproveitar cada minuto como se fosse carpe 
diem, a aspiração de ser solução e não problema, de rir mesmo quando a vida  força a 
chorar me trouxeram fôlego para querer conhecer a liberdade. Uma liberdade suave, 
uma doce ilusão que foi chegando de mansinho, beirando a maioridade, mas foi logo 
tratando de me apresentar à responsabilidade. 

 Estou certa de que esta vida precisa, pois, de mais graça. Diante da 
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fragmentação e das adversidades cogito a utopia como um respiro, um apetrecho que 
me ajuda a desenhar o projeto de vida, algo inspirador e que me move a participar da 
vida coletiva. O que seria de mim viver sem fantasia, ilusão, quimera, sonho, teoria, 
mito? Sonhar para viver e viver sem sonho?

 Tenho uma revelação a fazer: pauto minhas ações em princípios comunicativos 
e dialógicos, contudo, muitas vezes, sinto-me sobrevivendo a demanda da vida comum 
a partir de uma perspectiva monológica. Desgosto! Controvérsias à parte, tenho pressa 
de zelar a comunicação sem constrangimento, exprimir uma linguagem original para 
transmitir as minhas ideias mais pessoais e audaciosas, porém, fico aqui pensando 
como fazê-lo, tendo em vista que não se define o que as pessoas falam ou não podem 
falar. Somos responsáveis pelo que falamos, mas não por aquilo que o outro entende. 
Não há script que regule isso. 

 Nessa discussão, faltam-me palavras para expressar o ponto nevrálgico 
do dilema que ronda a transparência comunicativa. Qual seria a dose certa da 
sinceridade?  Interesso-me pelo querer viver junto e reconheço-me endividada em 
relação às instituições que me tornam acessíveis aos outros, no entanto, o que lastimo, 
profundamente, é o ônus de parecer mascarada aos olhos dos que me julgam. Na 
prática, tenho aprendido que falar uma verdade sem limites pode causar mais prejuízos 
que mudanças. Preciso investigar mais a alteridade.

 E é assim, num feixe de necessidades e incertezas que busco o meu 
desenvolvimento. Não há mágica. A ideia luminosa que me dá suporte para entender as 
coisas difíceis da existência é imaginar que a realidade pode ser ainda mais perfeita do 
que o sonho quando estamos dispostos a transcender. Sei que não preciso de conceitos 
para viver, mas, careço de me afastar da linguagem argumentativa para requerer o 
direito da visão estética do mundo. Venho buscando tarimba...

 Sabe de uma coisa: dizem que a juventude é a fase em que se torna mais forte 
a reivindicação de liberdade, porém, o que posso testemunhar, a partir de tudo que me 
dispus a discorrer neste capítulo e não tão mais jovem assim, é que me sinto ótima! E 
mais, já que não pretendo chegar à  conclusões tão radicais, que venham os próximos 
desafios... Liberdade, ainda que tardia!
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