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editorial

Tudo para a

família



Margarida e Débora Seabra, mãe e filha. Uma advogada, 
outra professora. Estrelas da capa, assinam dois textos nesta 

edição. Histórias de vida, vocação e sonho. Também é vocação 
e criatividade o que revela Ariel Guerra, pintora, na entrevista. 
Uma xícara de chá e a obra monumental “Em busca do tempo 
perdido”, de Marcel Proust. É dele o texto clássico em versão 

adaptada. Palavras cruzadas, horóscopo, diversão para as 
crianças com o Tilt e o Baboo, o movimento pelas lojas e pela 

cidade, moda, estilo, acessórios, dia a dia, vida.
A revista é tudo para a família.
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RC: O que são cores e o que são formas?
AG: Meu modo de falar preferido.

RC: Como você aprofundou seus conhecimentos?
AG: Na prática. A prática é o melhor estudo.

RC: Quando tudo isso se tornou uma profissão?
AG: Quando decidi me dedicar.

RC: E a arquitetura, onde ficou?
AG: Em tudo, principalmente no projeto dos 
murais.

RC: Arquitetura na arte é, então...
AG: Composição, escala e dimensionamento.

RC: Quais são as suas referências?
AG: Vivências, experiências, as ruas, os 
costumes. A vida.

RC: E as inspirações?
AG: Procuro no cotidiano.

RC: O que a motiva?
AG: Levar ao mundo um sentimento bom, e 
estamos precisando.

RC: Você já pensou em largar tudo?
AG: Só ganhando na Mega-Sena!

RC: E o que você faria?
AG: Eu fundaria uma escola de arte!

RC: O que é uma tela em branco?
AG: Uma caixinha que futuramente irá contar 
uma história.

RC: O que você cria, afinal?
AG: Crio cenários lúdicos.

RC: E você vive de quê?
AG:  Hoje eu vivo da arte.

Artista plástica formada em Arquitetura e Urbanismo, 
desenho e criatividade são a sua profissão.  

Ariel
Guerra



artigo

Débora Seabra de Moura, que tem 
síndrome de Down, conta como superou 

dificuldades para seguir a profissão.

Sou professora 
de crianças: 

realizei o meu

TEXTO DÉBORA SEABRA



Tenho síndrome de Down e 38 anos. Moro 
em Natal, sou professora e atuo como auxiliar 
de desenvolvimento infantil em uma escola 
particular. Fiz vários estágios, buscando 
descobrir minha profissão, dentro do Programa 
Ação Dignidade, da nossa Associação 
Síndrome de Down. Mas foi num estágio na 
educação infantil que me apaixonei por esse 
trabalho e disse a mim mesma e à minha família: 
"É isso que quero. Ser professora de crianças".

No curso de magistério, enfrentei algumas 
dificuldades por causa de preconceito de 
colegas. Mas sempre fui forte e gritei pelo meu 
direito de ficar em sala de aula e ser incluída. 
Eu queria realizar meu sonho de ser professora 
de crianças, e consegui.

Concluí o magistério e fui trabalhar, em 2005, 
como voluntária na Escola Doméstica de Natal, 
que tem 105 anos. Até hoje estou lá. Hoje sou 
professora contratada, com carteira assinada. 
Trabalho todos os dias à tarde, das 13h30  
às 17h30.

Faço tudo que as outras auxiliares fazem. 
Participo do projeto pedagógico, acolho as 
crianças, sou cuidadosa e carinhosa com elas 
e também ensino a respeitar as diferenças. 
Estudo semanalmente o planejamento com 
minha orientadora pedagógica, para saber 
tudo o que vai acontecer na sala de aula e 
poder ajudar as crianças. Somos uma equipe 
em que tanto a titular precisa das auxiliares 
como as auxiliares precisam da titular para que 
o trabalho seja bem-feito.

Além de ser professora, sou escritora. Escrevi 
um livro de fábulas inclusivas chamado “Débora 
Conta Histórias”. Nas histórias, os personagens 
são animais. No livro só tem uma personagem 
humana, que é a menina Sandra (uma 
homenagem que fiz à minha primeira colega de 
trabalho na escola).

Faço parte do grupo de autodefensores da 
Federação Brasileira de Síndrome de Down, 

formado por pessoas com síndrome de Down. 
Temos encontros quinzenais pela internet, 
quando estudamos e discutimos sobre nossos 
direitos e deveres. Sou secretária do grupo, 
responsável pelas atas das reuniões.

Durante toda a minha vida tenho sido uma 
"Caminheira da Inclusão". Já fiz muitas palestras 
no Brasil e até no exterior, como em Nova York, 
na ONU. Dou meu recado sobre a importância 
da inclusão.

Já ganhei vários prêmios e recebi muitas 
homenagens pelo meu trabalho. Em Natal, 
recebi a medalha do Mérito Governador 
Dinarte Mariz, do Tribunal de Contas do Estado, 
e homenagens da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte e da Câmara Municipal. 
Entre os prêmios, posso destacar: Sentidos, 
CLAUDIA, Darcy Ribeiro de Educação e Brasil 
Mais Inclusão. Recebi homenagens, ainda, 
da Câmara dos Deputados, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da 
Justiça do Trabalho de Campinas (SP),  
entre outras.

Senti muita emoção quando conduzi a tocha 
olímpica da Rio 2016 pelas ruas de Natal e 
quando participei do revezamento da tocha 
paralímpica na minha cidade. 

Em 2019, recebi convite das crianças da escola 
Maple Bear Natal para contar minha história. 
Foi um momento maravilhoso na minha vida de 
palestrante. Falei às crianças sobre o que é 
inclusão, e elas fizeram homenagem com um 
poema e uma música que diz: "Quando crescer, 
quero ser igual a você". 

O que acho mais importante no meu trabalho 
com crianças é que elas serão adultos sem 
preconceito. Tenho certeza de que saberão 
respeitar e aceitar as diferenças de cada um, 
sem discriminar, sabendo que todos têm direito 
de participar de tudo, porque ninguém pode 
ficar para trás. 



crônica

por vocação
mãe
Instada a falar sobre a maternidade, cá estou para tentar refletir 

sobre a força dessa vivência. Desde cedo, menina mesmo, 
sonhava ser mãe. O nascimento de minha irmã caçula – seis 
anos mais nova – foi o primeiro marco, pois, em que pese me 

ter causado ciúmes, de outro lado foi minha primeira vivência 
de “brincar de mãe com boneca de verdade”. Na adolescência, 

num mês de junho, em que estava em férias, nasceu uma 
prima-vizinha, por quem me apaixonei desde então e com 

quem mantenho uma relação forte e bonita.

TEXTO MARGARIDA SEABRA



Nessa época, minha consciência social começara a brotar, e fui tocada pelo instinto 
de solidariedade. Adquiri o hábito de recolher roupas dos primos pequenos para 
distribuir a crianças desprovidas que passavam regularmente pela nossa rua em 
busca de esmolas. Repetitivamente as aguardava durante a costumeira sesta de 
meus pais. Levava mãe e filho(s) para serem banhados e trocarem as roupas rotas 
e, muitas vezes, sujas pelas que tinha arrecadado. Dava-lhes uma lata de leite  e 
os liberava. Esse hábito clandestino, com o apoio indispensável das secretárias da 
família, perdurou até que fui flagrada e, consequentemente, minha ação foi limitada 
às calçadas da residência. 

Mais tarde, ao nascerem os sobrinhos, me deliciei curtindo-os, o que gerou relações 
sólidas. Paixão por crianças evidente. Herança de meu pai! Sonhava em ter família 
grande e comprei mesa com doze lugares na expectativa de ter dez filhos, porém a 
natureza foi “sovina” comigo, e precisei tratar uma dificuldade de engravidar por seis 
anos e meio. Após esse penoso período, no qual vivi frustações reiteradas, tive o 
diagnóstico da primeira gravidez de forma singular: numa ultrassonografia realizada 
pelo querido e saudoso Zeca Passos, cujas palavras jamais olvidarei: “Comadre, você 
tem um coraçãozinho piscando no seu útero”. Indescritível a alegria! Robério, ao meu 
lado, vibrou na mesma intensidade, e corremos para Areia Preta para a comunicação 
aos meus pais e demais familiares. A partir daquele momento me senti plena, 
totalmente plena, e me considerando a pessoa mais importante do planeta. 

Foi sob a égide dessa intensa emoção que, em 15 de janeiro de 1980, pela primeira 
vez vi o rosto de Frederico, meu primeiro rebento, a quem amo, respeito e admiro, 
e que me tornou uma pessoa completa. Um ano e meio após, recebo Débora, 
cuja chegada transformou a minha vida. Veio com a síndrome de Down, cujas 
perspectivas à época eram totalmente desconhecidas, sombrias, o que me levou ao 
desespero maior. Rejeitei-a intensamente em gritos que ecoaram pela Maternidade 
Januário Cicco, causando estranheza em nossa comunidade. Com o apoio 
incondicional de Robério, meu marido-companheiro, voltei com Débora para casa, 
e a “alquimia” formada pela solidariedade da família e de amigos incondicionais, 
somada ao meu instinto maternal, e o decurso do tempo redundaram no milagre do 
amor. E transformamos a dor numa CAUSA em favor das pessoas com síndrome de 
Down, em conjunto com outros pais em condições similares.

Débora tem mostrado a que veio: revolucionária, deixa marcas por onde passa e me 
torna mãe/admiradora tão orgulhosa quanto o sou de Frederico.

Portanto, a natureza me furtou oito filhos, mas me deu dois que valem por mais 
de dez, sendo que,  por último, ganhei uma caçula, Amanda, a minha brilhante, 
competente, linda e meiga nora, razão por que agradeço a Frederico tê-la roubado 
de sua Campina Grande.



especial

Uma passagem marcante da obra “Em busca do tempo perdido”, do escri-

tor francês Marcel Proust. Proust nos fala do sabor e da importância das 

lembranças em nossas vidas. Texto adaptado.

Lembranças
em uma

xícara de chá



A princípio recusei, e, nem sei por quê, 
acabei aceitando. Ela então mandou 
buscar um desses biscoitos curtos e 
rechonchudos chamados madeleines. 
E logo, maquinalmente, abatido pelo 
dia tristonho e a perspectiva de um 
dia seguinte também sem graça, levei 
à boca uma colherada de chá onde 
deixara amolecer um pedaço da 
madeleine. 

No mesmo instante em que esse gole, 
misturado com os farelos do biscoito, 
tocou meu paladar, invadiu-me um prazer 

delicioso. Rapidamente foi como se 
tudo tivesse passado. “De onde poderia 
ter vindo essa alegria?”, pensei. 

E tudo ressurgiu para mim. Tudo que 
estava perdido na minha memória, que 
era passado, que não existia mais, e o 
passado se tornou tão presente quanto 
o gosto do biscoito.

Eu sentia que estava ligada ao gosto do 
chá e do biscoito, mas ia além deles. 
Aquele gosto era o do pedacinho de 
madeleine que minha tia Léonie me dava 
aos domingos pela manhã em Combray, 
quando ia lhe dar bom-dia no seu 
quarto. 

E percebi que mesmo que tudo termine 
e tudo passe, o aroma e o sabor podem 
despertar o que já não mais existe e 
recuperar o que houve, o imenso edifício 
das recordações. 

Comecei a recordar a velha casa 
cinzenta que dava para a rua, onde 
estava o quarto dela, e, com a casa, 
a cidade, da manhã à noite, em todos 
os tempos. A praça para onde me 
mandavam antes do almoço, as ruas 
onde eu ia correr, os caminhos por onde 
se passeava quando fazia bom tempo.

É como nesse jogo em que os japoneses 
se divertem mergulhando numa bacia de 
porcelana cheia de água pequeninos 
pedaços de papel até então indistintos 
que, mal são mergulhados, se estiram, se 
contorcem, se colorem, se diferenciam, 
tornando-se flores, casas, pessoas 
consistentes e reconhecíveis.

Todas as flores do nosso jardim e as do 
parque do Sr. Swann, e as ninfeias do 
Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas 
pequenas residências, e a igreja, e toda 
Combray e suas redondezas, tudo isso 
que toma forma e solidez, saiu, cidade 
e jardins, tudo, simplesmente de minha 
xícara de chá.

Fazia já muitos anos que, de 
Combray, tudo que não fosse 
o teatro e o drama de me pre-
parar para dormir não existia 
mais para mim, quando num 
dia de inverno, chegando eu 
em casa, minha mãe, vendo-
-me com frio, propôs que to-
masse um pouco de chá. 
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HORÓSCOPO

ÁRIES
Você pode entrar em um processo mais 

introspectivo em meados de maio. Vênus 
retrograda nesse mês, pedindo uma revisão 
nos relacionamentos. Em junho é a vez de 
Mercúrio retrogradar, por isso preste muita 
atenção na comunicação e em como filtra 
o que diz e o que escuta. O eclipse solar 
em junho ativa seu setor de família, lar e 
passado, assuntos que podem ficar mais 
em pauta nos próximos meses. No fim de 
junho, Marte ingressa no seu signo, bom 

momento para assumir mais as rédeas 
da situação e fazer com que as coisas 

caminhem mais do seu jeito.

TOURO
A retrogradação de Vênus nos meses de 

maio e junho o afetará, e poderá refletir em 
suas finanças e ganhos. Vale uma revisão 

pessoal, desde sua relação com o trabalho 
até como administra sua rotina. Você pode 
se envolver em muitas atividades, mas será 

que o dinheiro corresponde ao quanto 
trabalha? O eclipse no mês de junho pode 
trazer questões com irmãos e parentes. Se 
estiver em alguma negociação imobiliária 
nos próximos meses, preste bem atenção 
ao contrato. Reveja tudo antes, para não 

afetar seu bolso.

GÊMEOS
Mercúrio, sempre que retrograda, impacta 
sua expressão no mundo. Agora teremos 
também Vênus retrógrado em seu signo, 
uma oportunidade de trabalhar o amor-

próprio e retomar coisas que envolvam mais 
paixão e prazer. Pense primeiro em você. O 
eclipse lunar de junho vem movimentar seus 

relacionamentos. Se vive alguma situação 
difícil, pode ser um ponto-final ou um 

recomeço. O eclipse solar do final de junho 
traz um foco para seu setor financeiro.

CÂNCER
Processos mentais estarão fortes em maio, e 

tudo indica que uma fase deve ser concluída. 
É como se você precisasse de um recomeço, 
e o universo ajuda. Em junho Mercúrio ficará 

retrógrado, indicando um momento de revisitar-
se, de rever a forma como se expressa e até de 
resgatar alguns projetos pessoais em mente. O 

eclipse solar em seu signo, no final do mês, indica 
um momento de virada, oportuno para colocar 

em prática algo que sempre quis, mas você pode 
ter que lidar com alguns medos e implicar fins. 

Vale uma atenção com sua saúde nessa fase. Em 
julho, os relacionamentos terão um 

peso nas decisões.

LEÃO
Reveja seus contatos sociais, amigos e pessoas 
com quem anda. Podem não mais fazer sentido, 
ou mesmo haver algum tipo de desarmonia. Seu 

futuro também está em xeque, mas o cenário 
ainda é bem duvidoso. O eclipse solar do fim 

de junho vem apenas colocar mais lenha nessa 
fogueira. Predominam os sonhos, mas pode ser 
um cenário que não condiz com sua realidade. 
Entenda seus processos inconscientes. Talvez 

você não consiga manifestar na realidade 
exatamente o que idealiza, mas é preciso tomar 
algumas atitudes e fazer alguns encerramentos 

precisam ser feitos. O relacionamento pode 
também respingar nessa maré de incertezas. 

Controle suas expectativas.

VIRGEM
Sua carreira sofrerá impactos importantes, e você 
precisará rever a forma como a conduz e avaliar 

se está no caminho certo. É interessante não fazer 
nenhum movimento muito sério ainda. Apenas 

faça essa análise, especialmente nos meses de 
maio e junho. O eclipse solar do final de junho 
traz novidades importantes que impactam seu 

futuro. Novos rumos podem se configurar, e você 
não deve lutar contra nem se cobrar tanto, para 
não dificultar o processo. Pode haver conflitos 
nos relacionamentos. Entenda a fase que vive, 

para não projetar sua inação no outro.



LIBRA
Maio e junho são meses para rever suas 

metas e seus ideais. Em que direção você 
deseja seguir? Também não são meses muito 

interessantes para viagens, mas, caso não 
tenha jeito, vale uma atenção extra com todos 
os detalhes. O eclipse solar do final de junho 

vem trazer mudanças profissionais, que se 
estenderão para o segundo semestre. Perceba 
se sua carreira tem propósito e se fala com seu 
coração. Os meses anteriores podem ter sido 
de muito trabalho, e a última coisa que você 

quer é nadar e morrer na praia.

ESCORPIÃO
Você passará por um processo intenso nos 

meses de maio e junho, e questões mal 
resolvidas do passado podem retornar. 

Alguma prática terapêutica pode auxiliar nesse 
momento. Por mais difícil que seja, entenda que 

pode ser transformadora a oportunidade de 
encerrar um assunto. O eclipse solar em junho 
traz uma nova esperança, um olhar para seus 
ideais, mas cuidado para não sonhar demais. 
Aceite a realidade e se comprometa com as 

metas, por mais difíceis que sejam.  
Mostre-se mais forte.

SAGITÁRIO
O relacionamento será o foco nos meses de 

maio e junho, e pode passar por um processo 
de revisão. Se sua relação não anda bem, vale 
fazer um balanço para não piorar a situação. 

Se não vive um relacionamento, pode até 
encontrar alguém que mude bastante sua vida, 

e o mês de junho se mostra mais favorável a 
isso. No final desse mês, seu regente, Júpiter, 

faz uma conjunção com Plutão e indica um 
momento muito intenso em que é preciso ter 
resiliência, saber superar ou mesmo ter força 

para encerrar algo e deixar ir.

CAPRICÓRNIO
Com Mercúrio retrógrado, a rotina pode ficar 

atrapalhada. A tendência é se envolver em 
diferentes tarefas ao mesmo tempo, por isso 

se organize. Vale também retomar hábitos 
saudáveis e cuidados com a saúde, para aliviar o 
estresse. Seus serviços serão mais requisitados, 
e você poderá participar de algum projeto que 
envolva o coletivo. Relacionamentos e parcerias 
começam a ser o foco em meados de junho, e 
o eclipse solar do fim do mês anuncia desafios. 
Os relacionamentos podem se transformar no 
segundo semestre, e estar disposto a superar 

os desafios é o caminho para firmar uma relação 
sólida. Seja verdadeiro e exercite 

o ato de amar.

AQUÁRIO
A retrogradação de Vênus, em maio, ativa seu 

setor de romances e prazeres e pede que esses 
assuntos sejam retomados. Assuntos do passado 
podem voltar como forma de reacender alguma 

paixão. Resgate também seus talentos e tudo 
que gosta de fazer. Filhos podem ser um tema 

recorrente na relação. Procure estabelecer 
diálogos claros o tempo todo. Em junho e julho, 

vale uma atenção com a saúde. O trabalho, 
em especial, pode exigir bastante. Cuide do 

estresse e procure adquirir hábitos saudáveis. 
Busque se envolver com projetos grandes, mas 
tenha condições emocionais para lidar com a 

demanda.

PEIXES
A família estará mais presente, e conflitos de 

relacionamento podem ocorrer. Se não se 
sentir bem em casa, caberá a você deixar o 

ambiente agradável. Não é uma fase boa para 
mudanças. Algumas ideias e vontades poderão 
ser retomadas, mas questões externas poderão 

tornar mais difícil colocá-las em prática. 
Busque um tempo para você. O eclipse solar 
de junho ativa seu setor de romances e filhos. 

No amor, pode ter encontros bem intensos, 
mas sem solidez. Se tiver filhos, trabalhe mais o 

acolhimento. 



Passatempo



Imprima, recorte, cole e pinte seu 
personagem favorito.

Recorte as partes pontilhadas e forme o
seu personagem predileto.



Passatempo

Nessa brincadeira os jogadores precisam portar 
uma pedrinha, que será utilizada para indicar 
por onde a criança irá pular com uma perna só 
até chegar ao “céu”. É muito simples brincar de 

Amarelinha. Basta desenhar o circuito com um giz 
ou comprar tapetes que já vêm com a marcação 
feita. Quanto às regras, é fácil: perde a vez quem 

pisar nas linhas ou na casa onde está a pedrinha, e 
também quem não conseguir pegar a pedrinha na 
volta. Ganha quem pular todas as casas primeiro.
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Manvar, Pena, Speedo INFANTIL Alakazoo, 
Authoria, Bros, Colcci Fun, Malwee, Marisol, 
Ogochi Kids, Petit Cherie, TRM, Vic&Vicky, 
Animê, Matinée, Momi, Mon Sucré, Baby 
Fashion, Bobbylulu, Colorittá, Lilysky, Elian, 
Hug, Kyly, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Me My, 
Milon, Poggio, Kimby, Verivê, VR Kids

MEGASTORE
Av. Antônio Basílio, 2960, Lagoa Nova - Natal/RN
 
NATAL SHOPPING
Av. Senador Salgado Filho, 2234, Candelária - Natal/RN
 
CENTRO
Rua João Pessoa, 251, Cidade Alta - Natal/RN
 
www.riocenter.com.br
Instagram: @riocenter
Facebook: /riocenter
YouTube: /riocenterplay
(84) 4008.8800




