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E os jogos paralímpicos iniciaram com um espetáculo à parte... além de uma super produção, 

de um público recorde e dos atletas que nos dão um show de exemplo de superação algo nos 

tocou a alma... quem imaginava um cenário triste e nostálgico, se deparou com o 

inexplicável... 

“Pode chegar que a festa vai começar agora, e é pra chegar quem quiser, deixe a tristeza pra lá 

e traga o seu coração, sua presença de irmão, nós precisamos de você nesse cordão... 

Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução,... 

Da unidade vai nascer a nova idade, da unidade vai nascer a novidade...” 

O homem falou - Gonzaguinha  

Pensar que na vida todos precisamos desta harmonia para que aconteça a evolução é pensar 

no trânsito e na forma como nele nos inserimos... 

Eles (atletas) são exemplos de superação, onde o coração nos remete a pensar neste igual (que 

todos temos, que pulsa, que é vida), e nos coloca diante de um cenário perfeito de 

humanidade...  De que humanidade falamos? Da mobilidade e da forma como cada um de nós 



vivemos esta. Da nossa responsabilidade, do respeito para com o outro, da empatia, do 

cuidado, do colocar-se no lugar do outro e pensar que o trânsito é o que mais nos insere neste 

contexto e a nossa inclusão nele define muitas questões da vida. 

Ver a dança da bailarina biamputada (com as próteses que o possibilitam o compasso), os 

guias luminosose a escada diante de um cadeirante que em seguida se transforma em rampa 

de acesso... é sem dúvida instigante... 

“E o brilho das pessoas é bem maior,  

Não vamos deixar ninguém atrapalhar nossa passagem 

Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem...” 

O homem falou –Gonzaguinha  

Vamos sim trabalhar cada vez mais com afinco e dedicação desassossegando o ser humano a 

refletir, a ser agente de mudança no trânsito, a ser empático como o outro respeitando os 

limites e as diferenças de forma que a mobilidade seja para todos e as oportunidades também! 

 

        

          

 

 


