


Há estudos que demonstrem melhora 
na recuperação ou na resposta ao 
tratamento de crianças que realizam 
um desejo? Ainda não há evidências 
científicas sobre como a realização de 
um desejo pode ajudar no tratamento. 
A relação entre as emoções e o sistema 
imunológico é complexa, mas vários 
estudos mostram que o simples fato de 
sorrir tem um impacto positivo sobre o 
sistema imunológico. Para entender 
melhor os efeitos desse trabalho sobre 
a saúde de crianças e jovens, daremos 
início no ano que vem a um grande 
estudo, que deve levar cerca de três 
anos para ser concluído. No Brasil, 
já há pesquisas em andamento que 
analisam o impacto da realização do 
sonho na qualidade de vida da criança 
com câncer. Por enquanto, o que 
sabemos é que pensar positivamente 
faz toda a diferença. De acordo com os 
médicos, nosso trabalho tem ajudado 
as crianças a renovar o interesse pela 
vida. Se um desejo cumprido não salva 
uma criança, ao menos pode fazer com 
que ela e sua família encarem a doença 
de forma mais otimista. 

Quais são os pedidos mais comuns 
recebidos por vocês? Apesar das 
diferenças regionais e culturais, as 
crianças têm desejos universais. 
O mais comum deles, eu diria, é viajar 
para a Disney — uma de nossas 
grandes parceiras. Ser princesa por 
um dia ou encontrar o artista favorito 
também faz pane do imaginário delas. 
Passam-se os anos e alguns sonhos 
permanecem os mesmos. Em 2009. 
o brasileirinho Gabriel, de 6 anos, 
pediu para ser policial por um dia — 
praticamente o mesmo que desejara 
o pequeno Chris, trinta anos atrás. 
Escoltado por motos da polícia, 
Gabriel deixou a Casa Hope, em São 
Paulo, em direção ao quartel. Lá. 
vestiu uma farda confeccionada sob 
medida, usou o rádio da viatura, 
aprendeu a marchar, comandou o 
pelotão e participou de uma simulação 
da Força Tática. Ao receber uma 
medalha das mãos de um leão — mas-
cote de um dos programas da polícia 
—, segurou-a com a mão direita, 

apertou os olhos e disse que. quando 
se sentisse triste, iria segurá-la com 
força e lembrar-se da força e da 
coragem do leão. Momentos como 
esse são muito emocionantes. 

Como surgiu a Make-a-Wish? Ela foi 
criada nos Estados Unidos, em 1980. 
graças ao sonho de um menino. 
Christopher James Greicius. então com 
7 anos. Ele tinha uma leucemia grave e 
queria ser policial por um dia. Conse-
guiu graças à persistência de sua mãe. 
Linda Bergendahl-Pauling, e à boa 
vontade do policial Tommy Austin, um 
amigo da família. Com a ajuda de 
colegas do Arizona, ele providenciou 
um distintivo, um uniforme e um 
chapéu da corporação para Chris. 
Mobilizou ainda motocicleta e 
helicóptero oficiais para o transporte 
do menino. Infelizmente. Chris se foi 
poucos dias depois, mas não sem antes 
tornar seu sonho real. Seus últimos 
dias foram de alegria, força e esperan-
ça. Até hoje. Linda, uma das fundado-
ras da ONG. trabalha para dar conti-
nuidade à missão. 

Quais os maiores desafios para pôr um 
plano em ação? Alguns desejos são 
muito simples, como o de ter uma 

boneca ou um book fotográfico, o que 
é feito de forma rápida e sem grande 
interferência na rotina do pequeno 
paciente. Outros pedidos, como ser 
astronauta por um dia. requerem 
criatividade e bastante empenho de 
nossa parte. Não podemos levar uma 
criança à Lua, mas podemos fazer com 
que ela viva uma experiência seme-
lhante nas instalações da Nasa. Quando 
o pedido envolve viagens internacio-
nais, a obtenção do visto pode ser um 
complicador. Outros obstáculos são a 
liberação médica da criança, a disponi-
bilidade de uma celebridade que ela 
queira conhecer e a certeza de que o 
desejo será garantido. Temos de nos 
assegurar de que a realização do sonho 
não potencializará o risco de complica-
ções, como uma infecçâo. Mas, seja 
qual for o pedido, o time de voluntá-
rios trabalhará para realizá-lo. A 
missão da Make-a-Wish é fazer com 
que a criança viva a experiência mais 
incrível de sua vida. 

Como é feita a seleção de pedidos? Não 
há seleção. Qualquer criança entre 3 e 
17 anos portadora de uma doença 
progressiva, degenerativa ou maligna 
que ponha sua vida em risco, e que 
ainda não tenha tido um sonho 
realizado por outra organização, está 
qualificada. Os pedidos chegam por 
meio da própria criança, dos médicos 
ou dos pais. Nossos voluntários entram 
em contato com a criança para ajudá-la 
a explorar sua imaginação e. assim, 
aproveitar ao máximo a experiência. A 
cada pedido, temos o cuidado de nos 
certificar de que a experiência não será 
memorável apenas para ela, mas 
também para sua família. Incluir pais e 
irmãos no processo é essencial para 
que o dia seja perfeito. 

Recentemente, uma jovem canadense 
fingiu ter câncer para arrecadar fundos 
e viajar para a Disney. Vocês já foram 
vítimas de fraude? Infelizmente, sempre 
há quem queira tirar vantagem. Por 
isso exigimos um atestado médico que 
descreva claramente o estado de saúde 
em que a criança se encontra. Durante 
meu mandato, não tomei conhecimento 



de famílias que tenham tentado forjar 
uma doença. Mas sei de algumas que 
chegam até nós depois de já terem sido 
beneficiadas por outra instituição ou 
que. mesmo depois da realização de seu 
desejo, procuram uma de nossas filiadas 
com um segundo pedido. 

As pessoas célebres reagem bem ao ser 
procuradas para atender alguma criança 
doente? No Brasil, sempre surgem 
pedidos de crianças querendo conhecer 
algum artista ou jogador de futebol. 
Em 2009. levamos Wellington, um 
menino de 9 anos, com paralisia 
cerebral, ao programa da Xuxa. 
Quando foi entrevistado pelos voluntá-
rios, ele disse que seu maior sonho era 
andar. Sua paixão pela apresentadora 
logo ficou evidente e perguntamos se 
conhecê-la significaria para ele alguma 
coisa tão boa quanto voltar a andar. 
"Mais do que andar", respondeu 
Wellington. A pretexto de participar da 
gravação de outro programa, ele foi 
levado aos estúdios da Rede Globo 
ainda sem saber que iria encontrar a 
Xuxa. Como parte da surpresa, ouviu 
uma mensagem dela dizendo que 
estava viajando, mas que adoraria 
conhecê-lo em outro dia. Foi uma 
alegria contagiante quando a Xuxa. 
emocionada, chamou-o ao palco. A 
cantora Miley Cyrus e o trio Jonas 
Brothers estão sempre nos sonhos de 
muitas crianças fora do Brasil. São 
artistas e pessoas extraordinárias. Eles 
permitem que as crianças participem 
do clima dos bastidores: nos shows e 
filmes fazem questão de reservar lugar 
na primeira fila para as crianças. 
Alguns se envolvem tanto conosco que 
se tornam embaixadores da nossa 
causa. O ala Tony Parker, nascido na 
Bélgica e astro do basquete americano 
jogando pelo San Antonio Spurs, é um 
deles. O ator, diretor e produtor Jackie 
Chan é outro. Ele é nosso embaixador 
em Hong Kong. 

Alguma organização se interessa pela 
realização de desejos de adultos 
gravemente enfermos? Existem organi-
zações que realizam os sonhos de 
adultos e idosos pelo mundo. Mas são 

pretenda doar. As ONGs bem gerencia-
das. transparentes, com o presidente 
sempre disposto a atender e mostrar 
seu trabalho, emitem um sinal positivo. 
Para quem tem familiaridade com 
números, é útil consultar o balanço 
anual da ONG. Claro que há algo de 
errado nas que gastam menos com 
prestação de serviços do que com sua 
própria manutenção. 

O que é preciso para receber a classifi-
cação máxima da Charity Navigator, que 
vocês ostentam? Pela sexta vez 
consecutiva recebemos quatro estrelas. 
Apenas 3% das instituições classifica-
das pela Charity Navigator consegui-
ram tal feito. Isso mostra nossa 
habilidade em crescer de forma eficien-
te e de gerenciar nossas finanças com 
responsabilidade. Cerca de 85% da 
nossa verba é destinada à atividade-
fim, que é prestar serviços. Isso é 5% 
acima do recomendado pela Charity. 
Isso quer dizer que com menos de 20% 
do dinheiro recebido cobrimos os 
custos administrativos, entre os quais 
se inclui o meu salário. 

Um estudo com 3000 instituições 
filantrópicas americanas mostrou que 
alguns de seus presidentes ganham de 
500000 a 1 milhão de dólares por ano. 
Não é muito dinheiro, em se tratando de 
atividades sem fins lucrativos? Meu 
salário não está no patamar apontado 
na pesquisa que você cita. Eu ganho 
160000 dólares por ano. Não são raros, 
porém, os casos de abuso do dinheiro 
recebido de doações. Fraudes desse 
tipo são ainda mais vergonhosas em 
nosso ramo de atividade. Mas a 
maioria das ONGs é muito cuidadosa 
no cumprimento de seu papel. Algu-
mas razões práticas explicam os altos 
salários revelados pela pesquisa. O 
principal deriva do fato de que a 
atividade de ajuda ao próximo está se 
tornando muito competitiva e. sempre 
que isso ocorre, em qualquer ramo, os 
profissionais com maior capacidade de 
produzir resultados passam a valer 
mais no mercado. As boas ONGs 
valorizam muito a qualidade de gestão 
— e qualidade custa caro. 
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