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RESUMO 
	  
	  

	  
	  

O objeto de estudo desta tese consiste na análise de narrativas do cotidiano dos 

moradores de calçada da cidade de São Paulo quanto as suas (Re) significações 

que adentram o campo das necessidades estéticas. O ser humano, complexo e ao 

mesmo tempo transparente, no afã de ser alguém significante, usa de mecanismos 

para sobreviver como indivíduo dentro da sociedade. E, quando excluído do grupo 

ao qual pertence, tem necessariamente que se (Re) significar, para inserir-se em um 

novo grupo. No caso dos moradores de calçada, essa ação é exacerbada tornando 

mais evidente a necessidade de expressão e o uso de arquétipos na batalha contra 

a invisibilidade dentro de seu grupo social e se possível, conseguindo se destacar 

entre seus pares. As narrativas, realizadas por meio de entrevistas, possibilitaram 

adentrar em um mundo paralelo, onde nem o tempo tem a mesma valia e marcação 

como fomos aculturados. Para compreender as narrativas deste mundo (Re) 

significado diariamente e atingir os objetivos propostos foi usado como referencial 

teórico o estudo de representações sociais, com os fundamentos da psicologia 

histórico-cultural, a psicologia profunda e os contextos e conceitos da arte. Apoiada 

nessas fontes bibliográficas, documentais, e principalmente na pesquisa participante 

de campo, foi possível articular uma discussão sobre as necessidades estéticas dos 

moradores de calçada no seu contexto sócio-histórico e sua necessidade de (Re) 
significação. Dentre os inúmeros analisados, escolhemos quatro protagonistas 

pelas suas produções estético sensíveis, que exemplificam o segmento social ao 

qual pertencem, para serem objeto de análise de suas (Re) significações. Entre eles 

pudemos encontrar heróis, homens de fé, poetas, pintores, performáticos, bricoleurs, 

que fazem da arte a mola propulsora da sua projeção social, arquétipos que se 

apresentam para (Re) significar seu mundo.  

 

 

 

 

Palavras-chave:  
Ressignificação. Arquétipo. Criatividade. Exclusão. Estética. Arte. 

Morador de Calçada. (Morador de Rua). 



	  

	  

ABSTRACT 
 

 

 

 

The subject of this thesis is the analysis of the everyday life narratives of Sao Paulo's 

sidewalk residents and its (Re) meanings that enter the field of aesthetic needs. The 

human being is complex and at the same time transparent, desiring to be someone 

significant, uses mechanisms to survive as an individual among the society. And, 

when excluded from the group to which he belongs, he necessarily must (Re) mean, 

in order to join a new group. In the case of sidewalk residents, this action is 

exacerbated, becoming more evident the necessity of expression and the use of 

archetypes in the battle against invisibility within their social group and if possible, 

achieving to stand out among his peers. The narratives, conducted through 

interviews, allowed penetrate into a parallel world where neither time has the same 

value and setting as we were used to. In order to understand the narratives of this 

(Re) meaning world daily and achieve the proposed objectives, it was used as a 

theoretical study of social representations, with the cultural-historical psychology 

foundations, depth psychology and art contexts and concepts. Supported by these 

bibliographical sources, documentary, and especially in the participatory field 

research, it was possible to articulate a discussion of the aesthetic needs of the 

sidewalk's  residents in  their socio-historical context and their need to (re) 

signification. Among the various analyzed, we have chosen four main characters for 

their sensible aesthetic productions, which demonstrate the social segment in which 

they belong, to be analysis objects of their (RE) meanings. Among them, we were 

able to find heroes, faithful man, poets, painters, performers, bricoleurs, who have art 

as their mainspring of their social development, presenting archetypes to (Re) mean 

their world.        

	  
 
 
 

 

Keywords: 

Re-signification. Archetype. Creativity. Exclusion. Esthetic. Arte.  

Dweller Sidewalk. (Neighbor Street). 



	  

	  

RESÚMEN 
 

 

 

El objeto de estudio de esta tésis consiste en un análisis de narrativa del cotidiano 

de los habitantes de la calle de la ciudad de São Paulo, llevándose en cuenta sus Re 

significaciones que adentran al campo de las necesidades estéticas. El ser humano, 

complejo y al mismo tiempo transparente, en el ímpetu de ser significante, se utiliza 

de mecanismos para sobrevivir como individuo dentro de la sociedad. Y, cuando es 

excluido del grupo a que pertenece, tiene necesariamente que significarse (Re), para 

inserirse en un nuevo grupo.  En el caso de los habitantes de la calles, esa acción es 

exacerbada y hace más evidente La necesidad de expresión y El uso de arquetipos 

en la pelea en contra la invisibilidad dentro de su grupo social y, si posible, logrando 

destacarse entre sus parejas. Las narrativas, realizadas por medio de entrevistas, 

nos posibilitaron adentrar en un mundo paralelo, en donde ni el tiempo tiene la 

misma valoración y la delimitación como fuimos culturados. Para comprender las 

narrativas de este mundo (Re) significado diariamente y atingir los objetivos 

propuestos ha sido utilizado como referencial teórico el estudio de representaciones 

sociales, con los fundamentos de la psicología histórico cultural, la psicología honda 

y los contextos y conceptos del arte. Basada en estas referencias bibliográficas, 

documentales, y principalmente en la pesquisa participante de campo, ha sido 

posible articular una discusión sobre las necesidades estéticas de los habitantes de 

la calle en su contexto sociocultural y sus necesidades de (Re) significación. En 

medio a los inúmeros  motivos de análisis, seleccionamos cuatro protagonistas por 

sus producciones estético sensibles, que ejemplifican El segmento social al cual 

pertenecen, para que se hagan objeto de análisis de sus  (Re) significaciones. Entre 

ellos pudimos encontrar héroes, hombres de fe, poetas, pintores, performáticos, 

bricoleurs… Que hacen del arte la mola propulsora de su proyección social. 

	  
	  
	  
	  
 
Palabras clave: 

Re-significación. Arquetipo. Creatividad. Exclusión. 

Estética, Arte, Habitante de la calle 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

A identidade cultural ou social é um conjunto de características 
pelas quais os grupos sociais se definem como grupos: aquilo que 
eles são, entretanto, é inseparável daquilo que eles não são, 
daquelas características que os fazem diferentes de outros 
grupos. (SILVA, 1998, p. 58) 

 
O cenário: uma pequena cidade do interior de São Paulo. Cada canto, 

travessa e entrecorte, vazavam todos em direção à única rua principal. Um lugar 

acostumado a um estilo seu de vida simples, sem grandes contrastes, nem 

tamanhas esperanças. A vida sócio/cultural se resumia a escola e ao clube japonês. 

Da escola se tinha o aprendizado e as festas da comunidade: acontecimentos 

superlativos, excepcionais e únicos aguardados ansiosamente por todos. O clube 

japonês fazia as vezes do cinema que não existia. Acomodados em tatames, adultos 

e crianças podiam se entreter mensalmente com dois filmes. O primeiro sempre de 

lutas marciais, o segundo de sexo. Ambos naturalmente acessíveis a todas as 

idades. 

Eu, a menina da história, acostumada às ruas de poucas modernidades, aos 

personagens de cotidiano como o cobrador das passagens que sempre em pé perto 

do ponto de ônibus ficava. Não que houvesse muitos ônibus, não era isso. Acho que 

ele se acostumou ficar ali parado como um guardião da passagem/paisagem. 

Padaria ali não existia. O entregador de pães, pães que também chegavam 

de ônibus, era um personagem muito conhecido. Usava uma bicicleta no 

cumprimento de seu ofício.  Todos os dias, em algum lugar da cidade, nos 

deparávamos com ele carregando em seu cesto os pães que eram vendidos aos 

pedaços. Apenas meio filão ou até um terço dele. Pode soar engraçado, comprar 

pães aos pedaços. Em uma cidade pequena, onde quase tudo é produzido em casa, 

o dinheiro não é a moeda de troca mais importante ou pelo menos a de maior 

acessibilidade. Mas esses pães de ônibus só podiam ser trocados pelo vil metal.  

“Pára Pedro, Pedro pára. Esse Pedro é uma parada!”, a criançada cantava 

em coro para Pedro, o bêbedo, patrimônio da nossa pequena cidade que se 

orgulhava de ter apenas ele como único andarilho morador de calçada, na verdade 
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nem de calçada, pois calçadas não havia. Pedro não trabalhava, mas mesmo sem 

nenhum provento, era alcoólatra. Trocava o sustento de seu vício pela caridade 

cristã dos moradores, que condenavam o hábito da bebida, mas condoídos deste 

quase membro de nossas famílias, eram compelidos a fornecer o tão almejado 

prazer etílico como se a pequena dose ofertada fosse única e homeopaticamente 

inocente. E todos eram tão caridosamente cristãos que acabavam por embebedar 

diariamente o nosso irmão andarilho1. 

Certo dia, em um despretensioso desvio do asfalto previsível da cidade, 

deparei-me com outros andarilhos. Estranhos, de passagem. Chamaram-me a 

atenção pelas roupas rotas, as poucas coisas que carregavam e o cheiro nada 

agradável, hostil à infância e qualquer outra idade.    

“Andarilhos!” Era como minha mãe os denominava. "-Caso alguém venha 

pedir comida, é para dar! Se não tiver comida, faça leite com pão, mas é para dar 

[...]”, era o que minha mãe sempre dizia.  
A cidade, aos poucos, cresceu. Alguns daqueles andarilhos foram de fato 

passageiros; outros inventavam raízes em moradias arranjadas perto do rio ou em 

algum outro canto.  

A menina também cresceu: mudou de cidade. Uma outra também crescida. E 

como que, se raízes fossem afeitas às mobilidades, também levei comigo os 

andarilhos; aqueles e os outros todos que continuei encontrando no caminho. 

Assim como se raízes fossem dadas a seguirem-nos o caminho, levei a voz 

da mãe ordenando pão e leite aos homens de passagem.   

A motivação desta pesquisa tem origem na história de uma vida testemunha: 

a minha. Se descreve nas tentativas da pequena menina que queria entender os 

estranhos andarilhos e, nesse processo, influenciada pela obediência às ordens de 

mãe, acabou encontrando um tanto muito de compaixão nos pés mal descansados 

daquela gente. Sempre me chamou atenção o jeito como transformavam em casa, 

um espaço qualquer. Casa sim, pois quando adentramos com atenção ao espaço 

físico onde vivem, nos sentimos em uma casa, quase completa, (Re) significada2, 

sem teto e sem paredes de alvenarias; mas casa sim, sua residência, um lar!  

“Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada [...]”3 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Andarilhos!... Aquele que anda muito; andador. Aquele que acompanhava a pé os amos que iam de 
2 (Re) significação: Grafada desta forma para enfatizar a ideia de uma nova e total significação de si. 
3 A casa - Música e letra de Vinícius de Moraes e Toquinho. 



23	  
	  

	  

Não é assim que as crianças em sua criatividade espontânea e funcional, 

(Re) significam espaços? Sim... Eu ainda enxergo, com os olhos da menina que 

sabia brincar de casinha. 

O morador de rua vai reconfigurando, delimitando e moldando estes espaços, 

extravasando suas emoções. Usa os bancos de praças, as árvores e os próprios 

carrinhos como casa. Em um círculo vicioso constroem histórias, por ruas e cantos 

da cidade. Cantos mínimos, onde criativamente (Re) significam cozinhas, sala de 

estar, e quartos. Enfim, um entorno prático, porém limitado pelas exigências sociais 

e políticas. 

Assim, esta tese pretende dar continuidade à pesquisa do mestrado, 

aprofundando o conhecimento, por meio de estudos do espaço vital do morador em 

situação de rua, em especial no que concerne  a sua necessidade estética, de 

expressão e de (Re) significação do meio circundante. 

De antemão, sabemos que, para compreender determinados grupos sociais, 

é necessário que estes sejam estudados como um corpo total, integrado à cultura e 

à história social ao qual pertencem. Só é possível fazer um estudo complexo e 

profundo, com resultados satisfatórios, usando o indispensável recurso 

interdisciplinar. Nenhum conhecimento pode existir de forma compartimentada. Tudo 

faz parte do todo. Assim, para que possamos estudar e compreender o morador em 

situação de rua4 e sua necessidade estética teremos de penetrar no contexto 

histórico, social e cultural ao qual ele pertence, adentrando caminhos ainda não 

ousados por outros. 

A metodologia da fundamentação teórica que embasou a análise das 

entrevistas foi inspirada pelos processos de análises propostos por Bardin (2002). 

Para um melhor entendimento desta pesquisa, no primeiro capítulo foram 

abordados os conceitos de (Re) significação, exclusão, cidadania, intolerância, além 

de vários acontecimentos atuais que se relacionam com os moradores em situação 

de rua. Foram trabalhados também os conceitos na perspectiva sócio-histórica, 

entendendo esta como geradora de movimentos e transformações na constituição do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Considera-se população em situação de rua, o grupo populacional heterogêneo que possui em comum 
a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular e, que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, como também as unidades de acolhimento 
para pernoite ou moradia provisória. 



24	  
	  

	  

sujeito. São estes conceitos que nos ferramentarão para uma abordagem acadêmica 

sobre a temática aqui pesquisada. 

Outra abordagem deste capítulo se refere aos conceitos de criatividade, 

inerente e necessária ao ser humano, para o permanente equilíbrio entre ele e o 

mundo que o circunda. 

No segundo capítulo, apresentaremos um leque diversificado de moradores de 

rua que pela criatividade vão dando novos sentidos ao seu cotidiano. (Re) 
significando seu mundo se tornam visíveis a sociedade e aos seus pares.   

 Quanto a escolha dos nossos atores que atuariam no terceiro capítulo foi 

necessário uma filtragem para selecionar aqueles que se deixavam vasculhar num 

imprescindível envolvimento maior, possibilitando assim a transparência dos seus 

núcleos de pensamentos e consequentemente dos arquétipos por eles 

apresentados/representados.  

 Em seguida chegamos ao corpo central desta pesquisa onde apresentaremos 

separadamente cada um dos quatro moradores de rua especialmente selecionados, 

entre tantos, para ser objeto de análise de suas (Re) significações.  
 As entrevistas foram transcritas em forma de dramaturgia teatral para que se 

pudesse apreender ao máximo o significado de cada momento confessional. Esse 

tipo de linguagem leva o leitor inicialmente a visualizar o cenário da ação da 

entrevista e pelas rubricas5, os sentimentos e as emoções dos envolvidos no 

processo. Diante do material captado em som e imagens, a partir dos núcleos de 

pensamentos, foi realizada a análise dos pesquisados e do material imagético 

fornecido por eles. Finalizamos esse trabalho trazendo á luz alguns arquétipos 

próprios da Cultura Judaico-Cristã, comuns a estes moradores de rua. Também foi 

possível perceber uma construção estético/sensível presente em muitos dos 

moradores de calçada dos quais tivemos contato, provando mais uma vez a 

necessidade da arte como forma de (Re) significação de si mesmo6. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5"RUBRICA” Tem a sua origem no latim rubrica, estava relacionada com “rubro” (vermelho) e 
designava “terra, argila vermelha”. Os títulos dos livros antigos e dos manuscritos medievais eram 
sempre escritos a vermelho, daí a designação rubricas. Posteriormente, a palavra rubrica passou a 
designar também uma assinatura abreviada. 
Dramaturgicamente: Indicação escrita de como deve ser executado um trecho musical, uma mudança 
de cenário, um movimento cênico, uma fala, um gesto do ator, etc. 
6si mesmo: Grafada desta forma para enfatizar o “Si” como condição de existir na “invisibilidade”. 
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JUSTIFICATIVA 
	  
	  

 Essa pesquisa se propõe estudar as produções estético-artístico-culturais dos 

moradores em situação de rua, que passam pela necessidade vital já visitada e 

revisitada ao longo da história humana. 

O homem distingue-se dos animais por criar uma existência de 
dimensão simbólica além da dimensão física. O animal vive em um constante 
presente, enquanto o ser humano tem a percepção de outros tempos além do 
presente.  Por outro lado, enquanto o animal só percebe sua dimensão física, o 
ser humano, pela consciência, observa e examina outras dimensões de sua 
existência e, desde os primórdios, tem necessidade de se expressar, de traduzir o 
passado e o presente, para que sua existência continue e se projete para o 
futuro. Ou seja, a produção estético-artístico-cultural está ligada à própria existência 

do homem.  
Postula-se que os mais antigos símbolos, representações e formas que hoje 

podemos considerar artísticas, datam de cerca de 30.000 anos (ou quem sabe 

mais?). Nas condições mais duras e primitivas de sobrevivência, a estética e a 

própria arte surgiria com o ímpeto de uma necessidade vital. Portanto: 

Não importa como as pessoas se aproximem da arte. Ela é 
imprescindível na vida do ser humano, desde que o homem existe. 
Para se comunicar o homem usou, antes da linguagem escrita, sons 
guturais e o desenho. (RIZOLLI,1999, p. 45.) 

Enquanto ser cultural, o ser humano vive num universo simbólico, do qual a 

linguagem, o mito, a arte e a religião fazem parte. Sem essas produções, ele estaria 

confinado apenas às suas necessidades biológicas. O homem é, por excelência, um 

ser potencialmente criativo e é a partir do desenvolvimento desse potencial que 

consegue ampliar seu campo de consciência (interagindo com o mundo que o 

cerca).  
O homem é um ser simbólico e “toma consciência” de si a partir do 

momento em que começa a usar linguagens, se expressar por meio de signos 
que cria no seu contexto sócio-cultural-histórico. O homem desenvolve todas 
as funções da consciência ao se utilizar da linguagem. (GIORA, 1999.) 
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Em um paralelo constante de criação/renovação/necessidade, o ser humano 

constrói sua história, em qualquer situação que se encontre e, com isso, vai 

transformando o seu meio. Essas transformações podem ser observadas nos 

objetos, ferramentas e utensílios que o homem criou para satisfazer as suas 

necessidades, e que estão tanto ligadas à necessidade de sobrevivência como a 

estética. 

Quando olhamos para a produção estético-artístico-cultural dos moradores de 

rua que reutilizam todo tipo de materiais rejeitados pela sociedade circundante, 

podemos pensar em uma necessidade vital de expressão, de comunicação, de 

inclusão, como meio de vida, de sobrevivência. É a necessidade de (Re) 
significação. 

Durante o mestrado, fui a busca da análise e compreensão dos objetos 

produzidos pelos moradores de rua7, fazendo com estes um paralelo com a 

necessidade de arte latente no homem. Um dos eixos teóricos do trabalho do 

mestrado foi apontar a necessidade da arte, como observa Fischer (1973), ao 

considerar toda a atividade humana uma forma de expressão artística. O outro, foi a 

tentativa de estabelecer um paralelo entre esses “tesouros”8 e alguns conceitos 

sobre arte após o advento do Modernismo, criando um diálogo entre estes e os 

movimentos artísticos do século XX: O Dadaísmo9, a Arte Povera10 e as 

Instalações11, resultando em uma aproximação entre: “criação artística”, 

intervenção urbana, necessidade criativa e a forma de compreender o espaço 

público dos moradores em situação de rua. 

Denominei “tesouros” os objetos que eles guardam consigo e dispõem em 

seus carrinhos-moradias com um tratamento visual diferenciado. As manifestações 

artísticas, sejam elas quais forem, objetivam aspectos de sua sensibilidade e 

representam algum tipo de sensibilização. Toda atividade artística possibilita 

desenvolvimento das funções superiores, tais como a percepção e a imaginação, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Expressão usada pelos órgãos oficiais para designar moradores de rua ou que estão albergados. 
8 Produção com os elementos que compõem seu espaço, uma organização que considero estética.  
9 Dadaísmo: movimento artístico iniciado em Zurique em 1916.  
10Arte Povera: termo criado pelo crítico italiano Germano Celant para descrever a arte produzida com 
materiais “simples” e de fácil acesso.  
11 Instalação: prática artística cuja denominação nasceu nos anos 1970. (...) Pode-se defini-la como 
um dispositivo plástico de objetos, de elementos multimídia ou não, investindo os recursos de um 
dado espaço tridimensional.  
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levando o indivíduo a aprender a entender, de alguma forma, a relação com o meio, 

dando sentido à vida, que deixa de ser meramente física. 

Esses moradores em situação de rua, mesmo com a aparente capacidade 

pouco desenvolvida são capazes de superar suas limitações e  reelaborar o seu 

meio para melhor adaptá-lo aos seus desejos e necessidades. 

Desde os meus oito anos, convivi diariamente com andarilhos que eram 

alimentados por minha mãe, em frente ao portão da nossa casa - isso acontece até 

hoje – no interior de São Paulo. O que me chamava a atenção, desde aquela época, 

eram os pertences desses moradores de rua e a forma como eles os organizavam.  

Hoje, como pesquisadora atuando no campo da arte, busco aprofundar meu 

conhecimento sobre a temática proposta – as necessidades estéticas do morador 

de rua e sua necessidade de (Re) significar seu entorno como estratégia de 
sobrevivência -, considerando principalmente a precariedade de estudos que temos 

sobre esse segmento da vida urbana cada vez mais numeroso e esquecido pelos 

setores acadêmicos. Um olhar acolhedor e aguçado aos meus caros “moradores de 

rua” que a partir de agora passo a chamar de “moradores de calçada” depois de 

um novo encontro com Sofia12 que já havia sido entrevistada por mim no trabalho 

de mestrado. Segundo ela: "Ninguém mora na rua! Nem inseto! Senão morria 

atropelado! A gente mora na calçada."  

Esses moradores de calçada estão sempre reformulando seu entorno ao 

renovar, recriar, reaproveitar os objetos rejeitados da sociedade estabelecida13. Na 

verdade, esses objetos são “adotados”, manipulados e utilizados, passando a 

ocupar lugar de destaque no mundo deles. Essa necessidade de organizá-los, de 

forma a criar um “mundo visual” e, portanto, plausível de fruição, remete novamente 

à afirmação e ao reconhecimento da necessidade estética. 

A arte capacita não ser um estranho em seu meio ambiente, nem estrangeiro 

no seu próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo 

no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando esse lugar especial no mundo, 

proporcionando uma necessária identificação com seu meio. 

A arte nos faz vivenciar o que se encontra fora de nosso alcance. Somos nós 

que devemos aprender e reconhecer o que ela representa. 

Com suas criações estéticas os moradores de calçada, nas relações com o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Sofia: moradora da calçada da Rua Guarará, Jardim Paulista, São Paulo. 
13Established society: termo que significa sociedade estabelecida.  
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outro, põem em jogo a força imaginativa, construindo em seu entorno uma nova 

estética da cidade, uma nova forma de se ver, viver e ver o outro. O que nos 

possibilita desenvolver a percepção e a imaginação e  aprender a entender, de 

alguma forma, a nossa relação com o meio. 

Os moradores de calçada me impeliram, tal como numa luz barroca,14 a olhar 

para um detalhe específico escurecendo todo o resto ao seu redor. Propondo novos 

contornos para uma pesquisa mais profunda sobre essa relação com seu entorno, 

na tentativa de, pelo menos, perceber e compreender essa necessidade vital, esse 

misto de afeto e posse que os moradores de calçada criam com os seus objetos, 

muitas vezes utilizados para ornamentação, numa visão até um pouco romântica 

sobre a vida. Isso tudo me obriga a refletir com grande inquietude sobre as 

necessidades humanas, que perpassam por esses moradores de calçada, viventes 

de um mundo à margem e desafiador. 

Este estudo é uma tentativa de compreender como se dá a relação entre os 

moradores de calçada e suas necessidades básicas de criação.  Como interagem 

com as imagens históricas ligadas ao passado e ao presente, ao pessoal e ao 

coletivo, como se relacionam com o meio circundante e de que forma trabalham as 

imagens do inconsciente e dos mitos. E, em um paralelo com a arte, pensar as 

intersecções que coexistem nesse caos urbano.  

É de relevância tratar tal tema na academia, pois ele aborda os problemas 

que emergem de excluídos, tanto da pesquisa quanto da sociedade. 

Assim, para permear os estudos com uma abordagem acadêmica foram 

utilizadas como foco norteador as áreas da estética, da criatividade e da arte, linhas 

mestras do programa interdisciplinar que abrange a Educação, Arte e História da 

Cultura. 

Uma abordagem acadêmica possibilitará dar voz a esses excluídos, 

silenciados e “invisíveis” membros da sociedade, principalmente no que concerne ao 

estudo sobre processos criativos, o exercício da comunicação estético-sensível, 

suas diferentes identidades e suas relações sociais e culturais. 

Estando fora dos padrões requeridos pela academia e pela indústria cultural, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 Barroco: estilo artístico que floresceu na Europa, séc. XVII e XVIII. De caráter religioso. Seu berço 
foi a Itália, porém se espalhou por outros países europeus e posteriormente pela América Latina. 
Características: a disposição dos elementos sempre forma uma composição em diagonal, além de 
um acentuado contraste de claro-escuro, o que intensifica a expressão de sentimentos. O uso 
constante da oposição claro-escuro e a ênfase sobre a luz e a cor evidenciam o estratagema artístico 
do movimento barroco em promover a tentativa de conciliação entre a matéria e o espírito. 
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suas constantes construções simbólicas, extravasam uma necessidade premente de 

se expressar. 

Esse modo de vida, muitas vezes opcional,  tem uma interação intensa com 

os espaços públicos, que são privatizados por eles. E, assim, sendo “privados para 

eles” vão sendo “remodelados”, “enfeitados”, “transformados” em suas moradias, 

recriando o sentido de “casa”. 

Eles constroem seu entorno e desenvolvem uma nova percepção do meio 

circundante e, de alguma forma modificam a sua relação com o meio. Para 

Vygotsky, o homem é construtor da cultura e condicionado a determinações 

históricas, culturais, ou seja, o homem como um ser histórico-cultural, é moldado 

pela cultura que ele mesmo cria. 

Vivendo nas grandes cidades, o morador de calçada, sujeito desta pesquisa, 

em uma tentativa, mesmo que ilusória, de se sentir protegido, já que convive com o 

caos urbano e está exposto diariamente à violência, procura caminhos para construir 

ou reconstruir seu mundo. Só na cidade de São Paulo o número de moradores em 

situação de rua, cresceu 57%15em 10 anos. 

Só esses dados já corroborariam para validar a pesquisa, porém, mais que 

isso, há o desejo pessoal de compreender por que alguns moradores de rua 

guardam consigo objetos especiais e os reformulam constantemente, mesmo sem 

uma necessidade prática de uso. O que me instiga e motiva é essa necessidade que 

têm de criar uma estética própria. 

Algo para que o mundo possa saber o que pensam, para divulgar suas 

crenças, para explorar novas formas de olhar e interpretar objetos, cenas e o próprio 

mundo. 

E, finalmente, com este trabalho espero ter trazido a público o entendimento 

de uma necessidade que iguala todos os seres humanos como “fazedores” de 

cultura e, possa contribuir para elaboração de políticas públicas. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15 Segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) o número 
de moradores de rua ou em situação de rua cresceu 57% nos últimos 10 anos, na cidade de São 
Paulo, superando o número de habitantes de mais da metade dos 645 municípios paulistas. Segundo 
dados “moram nas ruas da cidade ou dormem em albergues municipais 13.666 pessoas”. (revista 
abril acessada em 01/06/2010). http://www.abril.com.br/noticias/brasil/numero-moradores-rua-sao-
paulo-sobe-mais-13-mil-565657.shtml. Abril.com 
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HIPÓTESE 
	  

Todo ser humano, em qualquer situação que se encontre, tem necessidade 

de elaborar maneiras de se expressar e se comunicar com o seu entorno. Isso lhe 

proporciona uma identificação cultural com o meio em que vive. Essas ações se dão 

de forma simbólica, usando diversas linguagens e materiais da arte, que, segundo 

Fischer, é parte essencial do processo, através do qual o ser humano constrói a sua 

própria humanidade, sendo uma das formas de se conscientizar a respeito de si 
mesmo, do outro e da natureza, dando sentido à vida, que deixa de ser apenas 

física.  

É claro que o homem quer ser mais do que apenas ele mesmo. Quer 
ser um homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além 
da parcialidade de sua vida individual, anseia por uma plenitude que 
sente e tenta alcançar, uma plenitude de vida que lhe é fraudada 
pela individualidade e todas as suas limitações; uma plenitude na 
direção da qual se orienta quando busca um mundo mais 
compreensível e mais justo, um mundo que tenha significação. 
(FISCHER, 1973, p.12/13) 

A arte nos faz viver o que se encontra fora de nosso alcance. Possibilita-nos 

desenvolver a percepção, a imaginação, e o entendimento do meio circundante.  

A arte introduz cada vez mais a ação da paixão, rompe o equilíbrio 
interno, modifica a vontade em um sentido novo, formula para a 
mente e revive para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios 
que sem ela teriam permanecido indeterminadas e imóveis. 
(VYGOTSKY, 1998, p. 316) 

Com criatividade, os moradores de calçada constroem uma nova estética 

para a cidade, uma nova forma de se ver, viver e se relacionar com o meio, 

superando o estado de despersonalização.  

Mediante o exposto, foi proposta a hipótese na relação entre a necessidade 

estética e outros tipos de necessidades, sempre confrontando a pessoalidade com a 

socialidade16.  

Criar pode ser considerado um processo de (Re) significação de si 
próprio e do meio. Podemos supor que existe nos moradores de calçada uma 
busca por um elo entre o seu “eu” e o seu ambiente, e a tentativa de expressar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Socialidade deverá ser aqui compreendida como uma transposição do sentido de pessoa – 
persona - na sua representação de papéis interpretados pelos indivíduos diariamente nos diferentes 
contextos em que estão inseridos. (MAFFESOLI, 1997.) 
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seus sentimentos por meio dos símbolos que conseguem elaborar para se 
presentificarem e se encontrarem como seres humanos dentro de um contexto 
de marginalização.  

Nessa linha de pensamento, talvez a rosa que enfeita a carroça-moradia, 
entre outros exemplos a serem abordados, seja o seu protesto estético, ainda 
que inconsciente, contra a sujeira e a violência. Como estratégia de 
sobrevivência, o morador de calçada precisa (Re) significar seu mundo, numa 
tentativa de construir um vínculo socializante com as aspirações da 
humanidade. 
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METODOLOGIA 
	  

“Andarilhos!” Era como minha mãe os denominava. "- Caso alguém venha 

pedir comida, é para dar! Se não tiver comida, faça leite com pão, mas é para dar 

[...]”, era o que minha mãe sempre dizia.  

 Obediente ás ordens maternas nunca deixei de dar lhes alimento e agora 

revisitando o mundo sui generis desses andarilhos, quis oferecer algo mais: uma 

pesquisa que pudesse de algum modo dar voz e visibilidade a esse segmento 

excluído da sociedade. Que pudesse ser um raio X das suas necessidades culturais, 

sociais e estéticas.  

 Investida dessa missão que eu mesma me determinei, tinha que ter o cuidado 

para conseguir um retrato fiel das suas reais necessidades e revelar a verdadeira 

alma de cada um. 

 O primeiro requisito eu já possuía: a paixão que tenho pela mítica lendária 

desse povo nômade. Paixão para querer desvendar e que nos dá a abertura para 

compreender e entender os recônditos da alma também apaixonada que possuem. 

O segundo seria o imprescindível respeito que se deve ter a todo ser humano, 

QUALQUER QUE SEJA ELE, marginalizado ou não. Era preciso abordá-los 

respeitosamente. 

 O próximo passo seria a seleção dos entrevistados. Desde antes do mestrado 

venho garimpando entre os incontáveis e cada vez mais proliferantes moradores de 

calçada, os que tinham algo mais a oferecer em termos de estudo. Seres especiais 

que pudessem ser exemplares representantes dos excluídos que tinham uma 

produção estética através da qual se expressavam e se faziam (re) significar. 

Trabalho árduo. Por serem nômades não se fixam em apenas um lugar ou bairro. A 

própria hostilidade da população que prefere a esmola ao convívio diário, faz com 

que eles circulem o tempo todo. Mesmo os que têm um endereço quase fixo 

conseguem sumir e se materializar como fantasmas para não incomodar muito. A 

invisibilidade, nem sempre desejada, nesta situação pode até ajudar. Quanto menos 

notados menos perseguidos eles se tornam. Por outro lado esses personagens, quer 

pela condição desfavorável quer pela sanidade mental, desaparecem para sempre 

às vezes. E, um estudo criterioso sobre eles requerem diversos e continuados 

encontros/entrevistas. Tínhamos ainda outro fator dificultador.  A produção estética 
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por vezes é difícil de ser armazenada e transportada. Esses verdadeiros caramujos 

que carregam a casa nas costas são incapazes de ainda carregar suas obras. Nem 

sempre eles têm um canto fixo onde podem expor os seus trabalhos. Alguns deles 

mereceram busca sherlolckiana à cata do que tinham produzido. 

Faltava ainda, após serem escolhidos, encontrar a melhor maneira de chegar 

até eles. A verticalidade entrevistador/entrevistado foi imediatamente repudiada. Só 

poderia resultar um encontro de igual para igual e que tivesse um entrevistador 

predisposto a ouvir. Depois de um namoro à distância havia a aproximação 

respeitosa e os encontros eram iniciados com o ritual do aperto de mão que para 

eles era inusitado. Tidos por todos como sujos e quase pestilentos, não estão 

acostumados a um contato tão “íntimo” com as pessoas “normais”. Mas tinha que 

ser um aperto de mão verdadeiro, sem temor e muito menos repulsa. Esse, sem 

dúvida alguma foi um passaporte mágico para adentrar no mundo deles. E dentro do 

quesito respeito, a permissão que era pedida para que se pudesse fotografar e 

gravar o som e a imagem da entrevista. Só depois da permissão dada é que os 

entrevistadores empunhavam as câmeras e os gravadores. Era explicado a eles que 

se tratava de um trabalho de pesquisa para a defesa de um doutorado que discutiria 

a condição em que eles vivem na cidade e mostraria a potencialidade artística de 

suas produções. Condição “sine qua non” era estar como eles, sentados na calçada 

e nos portarmos como iguais, sem qualquer diferença de classe social, nível 

intelectual, raça, credo ou opção social. Ou seja, mais uma vez o respeito por eles. 

Respeito de estar ali inteiros e humildes na captação do manancial de 

conhecimentos e experiências desses nossos irmãos. Respeitar o tempo deles e 

entender quando se deveria dar por encerrada a entrevista sem nunca ter sido 

invasivos da intimidade deles. 

Com todos esses cuidados conseguimos confissões surpreendentes, 

revelações íntimas e relatos genuinamente verdadeiros do passado e da infância 

dos entrevistados. 

Essa é uma pesquisa que não será encerrada nunca, mas finalizados os 

trabalhos para o doutorado deixamos na calçada pelo menos quatro grandes amigos 

que também nos consideram amigos.  

Essa pesquisa possibilitou caminhar por lugares nunca antes visitados, 

proporcionando novos perfumes, novas cores, novos sentidos para antigos 

conhecimentos, num constante (Re) significar. Enfim, um novo modo de olhar e 
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pensar o “conhecido velho mundo que nos cerca”. 

O referencial teórico que fundamentou este projeto contou com contribuições 

de Serge Moscovici (nasc.1928), no que concerne ao estudo de representações 

sociais e com os fundamentos da psicologia histórico-cultural, proposta por autores 

como Lev Vygotsky (1896/1934), Alexandre Luria (1902/1977), Adolfo Vázquez 

(1915/2011) e Ernst Fischer. Outros estudiosos tais como Harold Osborne 

(1905/1987), Ernst Gombrich (1909/2001), Giulio Argan (1902/1992) e os Horst 

Janson (1913/1982) e Antony Janson (1969/2007), ligados aos contextos da arte. 

Para a análise dos símbolos objetivados pelos sujeitos da pesquisa, a psicologia 

profunda, em especial os fundamentos teóricos propostos por Carl Jung 

(1875/1961), foram importante ferramenta. Pesquisas, já conhecidas sobre 

moradores de rua, inclusive todo o material coletado no mestrado fundamentado em 

uma metodologia de pesquisa participante e que antecede esta tese de doutorado 

serviram de suporte auxiliar neste estudo. 

Apoiada nessas fontes bibliográficas, documentais, além das pesquisas de 

campo, foi possível articular uma discussão sobre o tema.  

A opção metodológica foi de suma importância para que a pesquisa trouxesse 

um conhecimento adequado do objeto a ser estudado. As conclusões somente 

foram possíveis em razão dos instrumentos utilizados. Assim, a escolha 

metodológica, como o fora no Mestrado, foi de uma pesquisa de Campo, com 

observação direta e participativa, de cunho qualitativo, mesmo sabendo das 

dificuldades e limitações que ela imporia. Este tipo de pesquisa possibilitou trabalhar 

descrições, comparações e interpretações de forma profundamente instigante. 

Segundo Menga Lüdke (1996), dá ao observador a possibilidade de acompanhar as 

“experiências diárias dos sujeitos”:  

[...] a observação direta permite também que o observador chegue 
mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, o importante alvo nas 
abordagens qualitativas.  Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. (LÜDKE 
1996, p. 26) 

O método aqui proposto foi pensado também por aspectos epistemológicos 

que devem estar inter-relacionados de maneira coerente de modo a se constituir em 

um guia para o investigador durante toda a pesquisa. A opção por esta metodologia 

se fez necessária para poder compreender a realidade humana, a vida cotidiana dos 
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sujeitos na sociedade em que estão inseridos. A atenção esteve voltada para os 

investigados e sua produção estético/artístico-cultural de forma subjetiva. Sempre 

existirá uma subjetividade entre o sujeito pesquisado e o pesquisador e os 

significados atribuídos, propiciando novas descobertas para os fenômenos 

investigados. 

A pesquisa qualitativa não enumera ou mede os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Tem como intenção obter 

dados sobre um grupo de pessoas: 

“[...] pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 
sujeitos, ou seja, dos integrantes da situação em estudo (GODOY, 
1995, p.58).  

Este tipo de pesquisa segundo Godoy (1995, p.58) “[...] considera o ambiente 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave; [...]”. Assim, 

a realização da pesquisa se deu por meio de entrevistas com os moradores de 

calçada em seu habitat e possibilitou conseguir resultados satisfatórios com um 

número limitado de casos. 

A pesquisa qualitativa pode lançar mão de entrevistas semiestruturadas, o 

que vem ao encontro das necessidades deste projeto, já que o objetivo era estudar 

um grupo de 8 sujeitos, de ambos os sexos na faixa etária entre 30 e 60 anos, 

aprofundando as questões propostas, visando: 

[...] proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca 
do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais 
precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos 
posteriores. (GIL, 1999, p. 43). 

As entrevistas com moradores de calçada possibilitaram identificar suas 

representações, referentes às suas necessidades estético/artístico-culturais. Para 

Goldenberg, (1997, p.49) “[...] os métodos qualitativos enfatizam as particularidades 

de um fenômeno em termos de seu significado para o grupo pesquisado.” 

Para Brandão entrevista, “[...] reclama uma atenção permanente do 

pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do 

que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado.” (2000, p. 8) 

Vários debates entre pesquisadores das ciências sociais vêm ocorrendo em 

relação ao uso de entrevistas como material empírico. É necessário que o 

pesquisador tenha conhecimento sobre o referencial teórico-metodológico acerca de 
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entrevistas, sobretudo em relação, à leitura, interpretação e análise do material 

recolhido no trabalho de campo. 

Para se conseguir realizar adequadamente entrevistas devem-se elaborar 

bons roteiros. É necessário ter clareza do objeto de estudo e encontrar uma maneira 

de formular as perguntas, para que estas sejam “[...] uma conversa a dois, feita por 

iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a um objeto 

de pesquisa”. (MINAYO, 1992, p.107). As entrevistas devem combinar perguntas 

fechadas e abertas, dando ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador, contendo temas 

e subtemas que contemplem os objetivos da investigação.  Em sua formulação, 

devem ser utilizadas questões que possibilitem captar a fala espontânea dos 

participantes, constituindo-se em importante instrumento de coleta de dados que 

serão complementados por notas de campo com observações e reflexões sobre as 

expressões verbais e as ações dos entrevistados.  

Este tipo de entrevista não apresenta rigidez e deve ser flexível, em seu 

andamento. Segundo Queiroz (1988), é “uma técnica de coleta de dados que supõe 

uma conversação continuada entre o informante e o pesquisador, e que deve ser 

dirigida por este de acordo com seus objetivos”.  

Como fonte de informação a entrevista fornece dados secundários e 
primários, referentes a fatos, ideias, crenças, maneira de pensar; 
opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; 
conduta ou comportamento presente ou futuro; razões conscientes 
ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras 
de atuar ou comportamentos. (JAHODA, 1951, apud MINAYO, 1998, 
p. 108) 

Estes contatos foram estabelecidos nos locais de “moradia” dos sujeitos 

estudados, sendo certo que em um ambiente tranquilo, privado, uma entrevista flui 

muito melhor. Porém, como eles moram em calçadas, estes locais não são ideais, 

principalmente no que diz respeito a interrupções e barulhos, mas são seus locais de 

moradia e, para eles privados. Desta forma, não houve ansiedades e eles se 

sentiram em seu ambiente cotidiano, doméstico, e puderam fornecer elementos 

significativos para a leitura/interpretação posterior dos depoimentos, bem como para 

a compreensão real do universo investigado. 

Para as entrevistas usei gravador, (para a captação mais precisa das falas), 

máquina fotográfica e filmadora de vídeo. 

Sabendo de antemão que nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente, pois 
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segundo Demo "[…] na prática, mesclamos todos acentuando mais este ou aquele 

tipo de pesquisa [...]" (2000, p. 22), além, da pesquisa empírica, qualitativa, usei 

referencial bibliográfico, documental, sobre os moradores de calçada. 

É preciso esclarecer que além das entrevistas, as imagens registradas da 
produção estético/artístico-culturais são de suma importância, pois são 

documentos imagéticos fundamentais da nossa pesquisa. Estes registros foram 

realizados durante todo o período de coleta de dados, já que o objeto de pesquisa 

está em constante mudança. 
A definição de critérios em relação aos entrevistados que compuseram o 

universo da pesquisa foi primordial, pois interferia diretamente na qualidade das 

informações recolhidas e na análise e compreensão dos fenômenos estudados. 

Essa definição está diretamente vinculada à necessidade de compreender o 

referencial simbólico, de um universo específico, que não apresenta contornos muito 

bem definidos. Desta feita, o critério de amostragem para análise qualitativa não foi 

numérico. Para Minayo (1992, p. 43) “a amostragem boa é aquela que possibilita 

abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões”.  

O material obtido deve permitir a compreensão de “significados, sistemas 

simbólicos e de classificação, códigos, práticas, valores, atitudes, ideias e 

sentimentos” (DAUSTER, 1999, p. 2). Devem ser relevantes e bem explorados, 

possibilitando pelas entrevistas, compreender os valores, concepções, ideias, e 

referências simbólicas que organizam as relações dos moradores de calçada com 

seus objetos estético/artístico-culturais e com a forma que encontram para elaborar 

seus espaços. 

No trabalho de Mestrado encontramos moradores de calçada, das mais 

diferentes personalidades, a começar pelas razões da opção pela rua como 

moradia. Foram registrados depoimentos pungentes, como Maxwell, o do pintor “a 
la Pollock”17(1912/1956), que tentava se curar do vício da bebida, mas clamava 

pela ausência das adoradas filhas; o da enlouquecida poetisa Marthia que não 

podia ficar confinada entre quatro paredes para não ser envenenada por um gás 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Jackson Pollock, expressionista abstrato americano, cuja vida tumultuada acabou marcando 
profundamente a história da arte moderna. Entre a pintura e o jazz, Pollock viveu emoções que o 
levaram da depressão ao êxtase e terminaram por transformá-lo em um alcoólatra. Aos 44 anos, 
quando voltava dirigindo embriagado de uma festa, morreu em um acidente de carro. Ele 
simplesmente chocou-se com uma árvore. Há quem sugira que, propositalmente, provocou o 
acidente. Nunca saberemos com certeza. (www.pqv.unifesp.br/pollock.htm) 
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mortal; Magrão que pinta pipas rememorando a sua infância interiorana quando 

corria livre pelos campos; o Homem do Livro que copia “ad aeternum” 18 um 

pequeno livro que escreveu, como editando cópias que ele não vende nem doa; o 

Construtor de Navios que cria maquetes bem detalhadas de naus para que ele 

possa navegar livre pela vida; e tantos outros. Mas unidos pelo diferencial, comum a 

todos, na sanidade ou na loucura, ficou clara a necessidade da expressão estética, 

de cada um. 

A primeira tarefa desta pesquisa foi o levantamento bibliográfico e documental 

sobre o tema, textos e/ou reportagens, publicados em jornais e revistas; notas 

biográficas e, ainda, dados de outras pesquisas sobre o mesmo tema ou temas 

afins. A compilação do material foi realizada e fichada para posterior uso como 

subsídios para a compreensão do fenômeno aqui estudado.   

Descrição do procedimento: foi realizado um levantamento fotográfico dos 

moradores de calçada da cidade de São Paulo, buscando identificar os sujeitos que 

tinham as características descritas anteriormente e aqui resumidas: moradores de 
calçada que, de alguma forma, tragam consigo, ou organizem objetos em seu 
entorno, de forma estética. 

Sabendo de antemão que estes moradores de calçada não têm lugar fixo de 

“residência”, a pesquisa foi iniciada prontamente após o resultado da seleção.  

Assim, após a escolha daqueles que seriam o alvo da pesquisa, novamente 

fui a campo para um contato direto, com o intuito de realizar as entrevistas e 

registros de fotos e vídeos.  

De posse do material: entrevistas, fotos, vídeos, registros escritos de 

conversas não gravadas e notas sobre as percepções de campo, uma nova etapa se 

estabeleceu: a análise interpretativa. 

O material recolhido durante o processo de pesquisa possibilitou as 

interpretações e explicações que discutiam as dimensões do problema e das 

demandas que motivaram a investigação. O trabalho de campo estava finalizado.  

 A análise dos conteúdos das entrevistas apontou para os núcleos de 

pensamento que emergiram da fala dos sujeitos. Assim, tomamos como inspiração 

os métodos de análise propostos por Bardin. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Escreve-se 'ad aeternum' e pronuncia-se /ad eternum. 'Ad aeternum' «para todo o sempre». 
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 Para a autora a análise de conteúdo é “[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. (BARDIN, 2002, p. 38).  Deverá ser 

realizado um desmembramento do texto em unidades, separando os diferentes 

núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente, realizar o seu 

reagrupamento em classes ou categorias.  

A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não 
é, ou não é unicamente, uma leitura à letra, mas antes o realçar de 
um sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de 
atravessar significado, à semelhança da decifração normal, mas 
atingiu através de significantes, ou de significados (manipulado) 
outros “significados” de natureza psicológica, sociológica, política, 
histórica, etc. (BARDIN, 2002, p. 43) 

A análise proposta por Bardin se divide em etapas: a descrição das 

entrevistas, do ambiente e do entrevistado; a interpretação tanto do que está visível 

como do que não está; e entre estas etapas a inferência: 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou, eventualmente de recepção) 
inferência esta, que recorre a indicadores, (quantitativos ou não). 
(BARDIN, 2002, p.38)  

 Analisamos o que está por trás do discurso, por meio das informações 

contidas nos outros capítulos, em toda a pesquisa bibliográfica, na pesquisa de 

imprensa e do próprio trabalho de campo, e assim, foi possível deduzir algumas 

questões e interpretá-las.  

A análise dos dados em conjunto com o material bibliográfico, possibilitou a 

compreensão dos fenômenos propostos neste estudo, subsidiando as possíveis 

respostas aos questionamentos desta pesquisa.  

Um importante dado sobre este tipo de abordagem é a possibilidade de que a 

análise ocorresse na medida em que os dados fossem sendo recolhidos. Isto 

possibilitou um ir e vir nas análises, uma vez que o acesso ao campo e aos 

entrevistados ainda estava em aberto. Para Minayo essa primeira classificação geral 

pode ser comparada a gavetas, “[...] onde cada assunto, tópico ou tema é 

cuidadosamente separado e guardado”. (1998, p. 236)  

Estes dados, igualmente importantes e preciosos proporcionaram uma 

relação dinâmica, não estavam isolados dos sujeitos quando conectados pelas 

teorias que os (referente aos dados) explicaram.  
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A identificação do problema e sua delimitação pressupõem uma 
imersão do pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas 
circunstâncias presentes que condicionam o problema. Pressupõem, 
também, uma partilha prática nas experiências e percepções que os 
sujeitos possuem desses problemas, para descobrir os fenômenos 
além de suas aparências imediatas. (CHIZZOTTI, 2000, p. 81) 

Para Lúria19 (2008) as faculdades humanas não podem ser estudadas ou 

compreendidas isoladamente, devem ser compreendidas em relação às influências 

sociais. Exatamente desta forma pensava o seu grande mestre: Lev Vygotsky.  

Em seus estudos de caso, Lúria (2008) usa de um método que se refere 

como ciência “romântica” que contrapõe ciência “clássica”:  

Os eruditos clássicos são aqueles que encaram os eventos em 
termos de partes componentes. Passo a passo, isolam elementos e 
unidades importantes, até serem capazes de formular leis gerais e 
abstratas [...] Um dos resultados desta abordagem é a redução da 
realidade viva, com toda sua riqueza de detalhes, a esquemas 
abstratos. Perdem-se as propriedades do todo vivente, [...]  

Os traços, atitudes e estratégias dos eruditos românticos são 
exatamente os opostos. Não seguem o caminho do reducionismo, 
que é a filosofia dominante do grupo clássico.  Os cientistas 
românticos não querem fragmentar a realidade viva em seus 
componentes elementares, e tampouco representar a riqueza dos 
eventos concretos através de modelos abstratos que perdem as 
propriedades dos fenômenos em si mesmos.  É de maior 
importância, para os românticos, a preservação da riqueza da 
realidade viva, e eles aspiram a uma ciência que retenha essa 
riqueza. (LÚRIA, 1992, p.179) 

Assim, Lúria em uma de suas cartas20 se coloca como a favor da “ciência 

romântica” porque é “[...] firmemente contrário a uma abordagem estática formal e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 ALEKSANDR ROMANOVICH O Homem Com Um Mundo Estilhaçado - Prefácio p.10. Petrópolis, 
RJ: Editora Vozes, 2008.) 
20 Carta de 19 de julho de 1973. “[...] Falando francamente, por mim prefiro muito mais o tipo de 
estudo “biográfico”, como os sobre Sheshevsky (o mnemonista) e Zasetsky... em primeiro lugar por 
ele ser uma espécie de “ciência romântica” que eu queria introduzir e, em parte, porque sou 
firmemente contrário a uma abordagem estatística formal e favorável a um estudo qualitativo da 
personalidade, favorável a toda tentativa de encontrar fatores subjacentes à estrutura da 
personalidade... somente o estilo desses dois livros é diferente dos demais; o principio continua a ser 
o mesmo (carta de 19 de julho de 1973).   
Carta de 25 de julho de 1973.  E, em outra carta, alguns dias depois: 
Sempre tive a consciência de que uma boa descrição clinica dos casos desempenha papel 
predominante na medicina, especialmente em neurologia e psiquiatria. Infelizmente, a capacidade de 
descrever, tão comum nos grandes neurologistas e psiquiatras do século XIX... Praticamente se 
perdeu nos dias de hoje. 
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favorável a um estudo qualitativo da personalidade, favorável a toda tentativa de 

encontrar fatores subjacentes à estrutura da personalidade.” (2008, p.12) 

Os métodos qualitativos fornecem dados muito significativos e densos e, a 

partir deles, de forma específica e em profundidade, foi possível entender esta 

estética própria que os moradores de calçada usam para (Re) significar seu 

entorno. A finalidade de tentar encontrar as pistas necessárias para a compreensão 

desse fenômeno foi atingida. 

A fundamentação teórica deste projeto está assentada principalmente nas 

teorias sócio-históricas da psicologia social, nos elementos fornecidos pela 

psicologia profunda, em especial pela psicologia de Jung e pelas contribuições do 

iniciador da psicologia social, no que diz respeito às representações sociais Serge 

Moscovici. As reflexões foram ainda norteadas pelas ideias de exclusão, inclusão, 

estigma, tendo como principais referenciais Bader Sawaia, Milton Santos e Camila 

Giorgetti. 

É importante ressaltar que para uma maior compreensão e impressão das 

figuras humanas desses moradores de calçadas, produtores sensíveis, vamos usar 

nas entrevistas o formato da escrita da dramaturgia teatral que descreve o cenário 

onde se passa a ação da mesma e oferece ao leitor rubricas que indicam o estado 

de alma da personagem, no caso o entrevistado.  Este formato foi escolhido para 

que o leitor possa imaginar a ação e consiga entender as personagens em 

profundidade e de uma forma mais prática que o formato literário. 

E, assim, dando por finalizado este trabalho, que para mim nunca terá fim, 

trazer a público o entendimento de que todo ser humano é fazedor de arte e de 

cultura, seja ele quem for, mesmo os excluídos. 
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CAPITULO I 
POSSIBILIDADES DE (RE) SIGNIFICAÇÃO DO MUNDO 
COMO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA 

Sou um homem invisível. Não, não sou um fantasma como os que 
assombravam Edgar Allan Poe; nem um desses ectoplasmas de 
filme de Hollywood. Sou um homem de substância, de carne e osso, 
fibras e líquidos – talvez se possa até dizer que possuo uma mente. 
Sou invisível, compreendam, simplesmente porque as pessoas se 
recusam a me ver. Tal como essas cabeças sem corpo que às vezes 
são exibidas nos mafuás de circo, estou, por assim dizer, cercado de 
espelhos de vidro duro e deformante. Quem se aproxima de mim vê 
apenas o que me cerca, a si mesmo, ou os inventos de sua própria 
imaginação – na verdade, tudo e qualquer coisa, menos eu. 
ELLISON (1990, PRÓLOGO) 

Na relação de alteridade, o homem produz para não ser invisível, para provar 

sua existência, constrói a partir de sua imaginação, e com ela modifica o mundo a 

sua volta e a si mesmo. Vê-se no outro e vai produzindo a própria existência, 

produzindo a si mesmo quando se relaciona com o outro; em uma relação de troca, 

produz e é produzido.  

[...] a História: ela é a progressiva e contínua hominização do 
Homem, a partir do momento em que este, diferenciando-se do 
animal, produz suas condições de existência, produzindo-se a si 
mesmo (grifo nosso) consequentemente. (CIAMPA, 1984, p. 71)  

 

 

              

                  Sofia: “Eu tô aqui na rua 

porque meu pai  me rogou praga... Tô 

faz anos, não saio... Ir para o 

albergue? Vá à merda! (ri) Para que 

me perguntar isso? Eu não posso sair 

da rua, eu sou a protetora dos bichos”.  

 
 

 

 

Fig.1 - Sofia, moradora de calçada,  
protetora dos animais. 
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Os moradores de calçada, graças à imaginação criadora, inventam seu 

espaço, dão a ele novos significados e trabalham as formas que conseguem 

manipular pelo caminho, criando novos símbolos e códigos que emergem como uma 

construção de si. 
Quando inserido num grupo social compartilha a linguagem do grupo, 

aprendendo, na sua relação específica com outros indivíduos, os códigos produzidos 

historicamente pela sociedade. Estes códigos têm significados pessoais. Para Lane, 

(1984, p.16, cap. I) “[...] a língua traz em seu código significados, para o indivíduo as 

palavras terão um sentido pessoal decorrente da relação entre pensamento e ação 

mediada por outros significados”. 

Vygotsky 21 pensa a constituição do sujeito pela linguagem como uma 

relação de inter subjetividade. É com esta que ele fará, em um movimento não 

linear, constituído por alternâncias entre encontros e desencontros de significados e 

sentidos, a construção de si. 
Ao se apropriar da linguagem é capaz de transformar o seu meio e se 

transformar criando características próprias, dando existência à sua subjetividade e 

isso o diferenciará. Diferenciando o seu modo de produzir, de se relacionar o faz 

“perceptível”, refletindo sobre os demais, como um ser único.  

Para Vygotsky é nas relações sociais e de trabalho mantidas pelo indivíduo 

durante a vida, que se dará origem a novos modos de produção e formas de 

comportamento que condicionarão o modo de ser do indivíduo. Essas relações 

sociais vão evoluindo em um sistema de códigos imprescindível para o 

desenvolvimento da atividade consciente do homem.  

Podemos compreender o homem como ser integrante de um grupo social e 

que, sem ele, estaria fadado a perder suas referências. 

As linguagens, construídas de acordo com o contexto social do sujeito e de 

sua época, têm papel fundamental na organização da atividade psíquica e em sua 

relação com a realidade. Influenciará a maneira com a qual se relaciona com o 

mundo externo.  

Ao participar da coletividade se apropria do conhecimento e da produção 

coletiva acerca de determinados valores sobre os quais a sociedade e a história 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Material (anotações) de aula e de orientações da professora Dra. Regina Giora, especialista em 
Vigotsky. 
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criaram uma ideia comum. É a partir desta apropriação que consegue compreender 

as representações sociais às quais está envolvido.  

Para Lane (1984) os pressupostos epistemológicos necessários para 

compreendermos a realidade social e o cotidiano de cada indivíduo como um ser 

social e em suas relações sociais, objetos da Psicologia Social, podem ser 

encontrados dentro do materialismo histórico e da lógica dialética.  

As representações sociais adquiridas ou construídas em suas relações 

sociais são individualizadas e os diferenciarão dos outros. Estas podem ser positivas 

ou negativas e inegavelmente influenciarão sua personalidade. Os papéis e as 

representações sociais decorrentes das relações sociais podem ser “adequadas, ao 

meio, corretas, esperadas”, ou não. Ainda Lane: 

A consciência da reprodução ideológica inerente aos papéis 
socialmente definidos permite aos indivíduos no grupo superarem 
suas individualidades e se conscientizarem das condições históricas 
comuns aos membros do grupo, levando-os a um processo de 
identificação e de atividades conjuntas que caracterizam o grupo 
como unidade. Este processo pode ocorrer individualmente e 
constataríamos o desenvolvimento de uma consciência de si idêntica 
à consciência social. (LANE, 1984, p. 17, cap. I) 

Todo o processo de reprodução das relações sociais está baseado na 

construção das representações sociais, “entendidas como uma rede de relações que 

ela estabelece, a partir de sua situação social, entre significados e situações que lhe 

interessam”. (LANE, 1984, p. 35). A representação social é segundo Moscovici, 

( 1978, p. 56) “[…] um fenômeno psicossocial, um conjunto de conceitos, afirmações 

e explicações originados no cotidiano, no desenrolar de combinações inter 

individuais”, responsáveis por comportamentos e atitudes dos indivíduos da 

coletividade, “sofrem alterações a partir da vivência na qual é forjada”. Para 

Moscovici as representações sociais são: 

[...] entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se 
cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um 
encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações 
sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as 
comunicações trocadas, delas estão impregnadas [...] Para o 
chamado homem moderno, a representação social constitui uma das 
vias de apreensão do mundo concreto, circunscrito em seus alicerces 
e em suas consequências. (MOSCOVICI, 1978, p. 41/42) 

Partindo destes pressupostos teóricos, a relação do sujeito com a realidade 

perpassa pela cultura, a arte inclusa, que instrumentaliza uma representação do 
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meio circundante, por meio de símbolos e signos socialmente produzidos permitindo 

a interpretação da realidade. Estas transformações são ainda mais prementes e 

necessárias na medida em que o homem se veja inserido em novo contexto social. 

É a necessidade de se (Re) significar frente a nova realidade que se impõe. 

Se o indivíduo, por algum motivo, for excluído ou apartado do grupo social em 

que vive, terá que se (Re) significar para ir se compor com outro grupo. Isso 

permite ao homem a reconstrução de sua realidade externa, incorporando 

comportamentos culturalmente elaborados.  

Segundo Moscovici, os excluídos são objetos de distinção, são constituídos 

como uma categoria à parte. Para compreendê-los nas suas relações sociais é 

necessário conhecer as dimensões simbólicas e os processos psicológicos e 

cognitivos que os articulam, principalmente no que concerne às representações 

sociais. 

As representações sociais que são feitas sobre os moradores de calçada, 

comumente são a de excluídos. Porém, eles não são neutros, têm seu valor social, 

já que em alguns casos trabalham como catadores de papel e recebem por isto, o 

que os inclui no mundo capitalista, mas nem sempre isto é levado em conta. 

Essas representações decorrem das formações religiosas (no caso do Brasil: 

pelo sistema escravagista, pelo ideário político, a herança Judaico-Cristã). Esta 

herança resulta na imagem que é feita do outro, resulta em uma associação de sua 

condição social e de sua moral, como a associação entre pobreza e criminalidade, 

por exemplo. 

As representações sociais explicam como alguns comportamentos vistos 

como naturais foram, em verdade, construídos “naturalmente” por meio do contato 

social. Moscovici afirma que: 

[…] representar uma coisa... é reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe 
o texto. A comunicação que se estabelece entre o conceito e a 
percepção, um penetrando no outro transformando a substância 
concreta comum, criam a impressão de realidade. (MOSCOVICI, 
1978. p. 57) 

 Os moradores de calçada, estando à margem das atividades econômicas 

estabelecidas e vigentes são estigmatizados e têm sua identidade associada à 

vagabundagem, sujeira e ao perigo. De acordo com Giorgetti (2010, p. 25/26) o 

tratamento que é dado aos moradores de rua deve-se, sobretudo, às – “[...] 

representações e tratamento institucional – veiculadas no imaginário social oriundas 
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do seu aparecimento na cidade”.  

Como “os de fora” percebem o grupo dos excluídos influenciará diretamente 

as representações de si mesmo e consequentemente dará um sentido à sua (Re) 
significação. Seu cotidiano, sua conduta, sua forma de organizar a vida diária, seu 

efetivo simbólico, estarão intimamente ligados às representações que farão de si 
mesmo. 

Ao serem excluídos do grupo ao qual pertenciam (seja pelo uso de 

substâncias tóxicas ou por advirem do sistema prisional ou pela imposição 

econômica), ou se excluírem por iniciativa própria (existem pessoas que optam ou 

que se recusam a sair da rua como é o caso de Sofia), os moradores de calçada 

acabam por escolher um caminho diferente do que muitos julgam normal 

distanciando-se do seio da sociedade. 

A consequência advinda destas mudanças é a ruptura com seu modo de vida 

social e cultural anterior, levando-o ao isolamento do grupo ao qual pertencia, tendo 

que formar novas relações e refazer sua conduta diante do outro.  

De alguma forma ao serem excluídos do meio ao qual pertenciam perdem sua 

referência e o significado das relações anteriormente estabelecidas. Disto advém a 

necessidade de se (Re) significar. Como forma de harmonizar-se com seu novo 

meio social constroem novas representações sociais criando novos significados para 

sua sobrevivência. É quando, então, a sua criatividade faz surgir, por vezes sem que 

eles dêem conta, a Arte como forma de expressão artística e como forma de alívio 

para as suas desventuras.  

A exclusão vincula-se a uma transformação social que reclama para si a 

compreensão das novas cenas sociais, com seus campos de conflitos, nem sempre 

transparentes ao olhar público em tempos de privatização dos espaços coletivos.  

Os moradores de calçada usam as vias públicas como uma continuação de 

suas “casas” que ali estão “construídas” como uma continuação de si. Usa as 

coisas que carrega como extensão de seu corpo assim como a geração cibernética 

usa as máquinas como próteses. (McLUHAN22, 2003) As poucas coisas que têm, 

significam um pouco do que eles são. A calçada é a moradia, o espaço individual 

que lhes pertence no momento e durante o tempo que estão ali, tanto que a maioria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Marshall McLuhan (1911/1980), teórico canadense da comunicação. Seu trabalho versa sobre os 
meios de comunicação de massa. 
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não muda de local. Todo o entorno se torna particular, em uma relação de 

apropriação do espaço público.  

Nossos centros urbanos estão diretamente ligados ao modo de exclusão que 

se apresenta hoje. A qualidade dos espaços públicos, como ruas, calçadas e praças, 

bem como a constituição dos espaços privados precisam ser repensadas tendo-se 

em mente a diversidade e a complexidade das relações que nela acontecem, já que 

estes espaços também condicionam o tipo de relacionamento entre as pessoas. 

Os espaços públicos que eram anteriormente um lugar de convívio social 

perderam seu status de público e acabaram por ser privatizados pelos moradores de 

calçada. 

O espaço público ou o privado é determinado conforme o uso que se faz dele. 

Será privado para o indivíduo quando este conseguir, mesmo em meio ao 

movimento que o cerca, “estar só” dentro de um espaço demarcado por limites 

individuais e definido como “casa” ou lugar de moradia. Este raciocínio aplica-se às 

falas de Dulce que mora com seus três filhos nas ruas de Santa Cecília: 

	  
Fig. 2 - Dulce, moradora de Santa Cecília – Minhocão. 

 

 

“Aqui é minha casa, tenho 

tudo que preciso. Olha tenho até 

os brinquedos “pendurados” pras 

criança. Aqui é tudo arrumado e 

bonito, eu pego as coisa e vô 

ajeitando. Vô construindo minha 

casa. Num sei como jogam tanta 

coisa bonita fora. Pra mim tem 

bastante valor! Num jogo nada.” 

A relação espaço público e privado e suas apropriações, nestes casos é 

relativizada e deve ser considerada também em relação à atuação do que nela é 

fixo, fluxo e nas suas dinâmicas. Uma combinação simultânea entre a forma, a 

estrutura e a função da produção do espaço. Esta conformação urbana é um dos 

fatores que caracterizam a forma e o tipo de uso do espaço, que é determinado por 

seus usuários e pelo tipo de permanência que ali se faz.  

Em uma constante apropriação e interação do espaço, os moradores de 

calçada moldam os lugares segundo suas necessidades, desejos e seu contexto 
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social, a procura de uma identidade do lugar onde vivem. Levando em consideração 

as possibilidades que o local apresenta e que o próprio indivíduo tem. Esses 

processos acabam por ter uma expressão territorial, e como num jogo estruturam as 

relações sociais.  

[...] a cada evento, a forma se recria. Assim, a forma-conteúdo não 
pode ser considerada, apenas, como forma, nem, apenas, como 
conteúdo. Ela significa que o evento, para se realizar, encaixa-se na 
forma disponível mais adequada a que se realizem as funções de 
que é portador. Por outro lado, desde o momento em que o evento 
se dá a forma, o objeto que a acolhe ganha uma outra significação, 
provinda desse encontro.  Em termos de mais significação e 
realidade, um não pode ser entendido sem o outro, e, de fato, um 
não existe sem o outro. (SANTOS, 2009, p.157) 

Na contemporaneidade a questão do espaço se coloca com mais urgência. 

No mundo globalizado os espaços perderam suas referências. As invenções 

tecnológicas e o progresso possibilitaram autonomia ao homem que intervém no 

espaço. Para Barroso (1996) é uma ideia que está ligada ao autogoverno, onde os 

sujeitos se regulam por regras próprias, porém é preciso saber que isto não é 

sinônimo de indivíduos independentes: 

Autonomia é um conceito relacional (somos sempre autônomos de 
alguém ou de alguma coisa) pelo que a sua ação se exerce sempre 
num contexto de interdependência e num sistema de relações. A 
autonomia é também um conceito que exprime um certo grau de 
relatividade: somos mais, ou menos, autônomos; podemos ser 
autônomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a 
outras. A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, as 
diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se 
encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com as suas 
próprias leis. (BARROSO, 1996, p. 17).  

 A autonomia que também está diretamente ligada ao conceito de 

liberdade, tem sido pensada por inúmeros pensadores importantes. 

 Para Kant (1724/1804), filósofo do século XVIII (1986), liberdade está 

relacionada com a propriedade. Partindo da premissa de que esta deveria ser 

usada, de forma quase absoluta. Assim, só seriam livres aqueles que possuem 

propriedade. Só havendo liberdade haverá liberdade na propriedade.  

 Já para Marx (1818/1883) intelectual fundador da doutrina comunista 

do século XIX, a propriedade é o elo aglutinador das relações sociais objetivadas no 

Estado, já que a propriedade não é um bem natural. Para ele a sociedade apenas 

propicia que o homem encontre-se com seus pares, mas não a realização de sua 
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liberdade, mas, pelo contrário a limitação desta. (1980, p. 43). 

 Em Rousseau (1712/1778), filósofo do iluminismo do século XVIII, o 

único que é livre para fazer “sua vontade é o que para fazê-lo não precisa valer-se 

de outro; de onde se colige que o mais apreciável dos bens não é a autoridade, mas 

sim a liberdade”. 

[…] a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do seu 
semelhante. […] o que o homem perde pelo contrato social é a sua 
liberdade natural e que adquire é a liberdade civil. Distingue-se a 
primeira que não reconhece limites outros além da força dos 
indivíduos, da segunda, que está protegida e limitada pela vontade 
geral.  (ROUSSEAU, 1995, p.73) 

Assim, o progresso e as dificuldades que se encontram para a distinção clara 

entre as obras da natureza e as obras dos homens e a diferenciação existente em 

termos valorativos quanto à propriedade cria novas realidades diversificando a 

natureza, atribuindo novos valores às coisas.  

Em cada qual dos seus momentos, o processo social envolve uma 
redistribuição dos seus fatores. E essa redistribuição não é 
indiferente às condições preexistentes, isto é, às formas herdadas, 
provenientes de momentos anteriores. As formas naturais e o meio 
ambiente construído incluem-se entre essas formas herdadas. 
(SANTOS, 2009, p.140) 

Estes valores irão influenciar o processo de produção e das percepções de si 
mesmos e do seu entorno modificando suas relações com o todo. Os recursos do 

mundo constituem juntos, uma totalidade. “Entendemos, aqui, por recurso, a toda 

possibilidade, material ou não, de ação oferecida aos homens (indivíduos, 

empresas, instituições)”. (SANTOS, 2009, p.132) 

Os recursos totais do mundo ou de um país, quer seja o capital, a 
população, a força de trabalho, o excedente etc., dividem-se pelo 
movimento da totalidade, através da divisão do trabalho e na forma 
de eventos. A cada momento histórico, tais recursos são distribuídos 
de diferentes maneiras e localmente combinados, o que acarreta 
uma diferenciação no interior do espaço total e confere a cada região 
ou lugar sua especificidade e definição particular. Sua significação é 
dada pela totalidade de recursos e muda conforme o movimento 
histórico. (SANTOS, 2009, p. 165) 

O processo de produção intencional é o resultado da relação entre o homem 

e o mundo, entre o homem e o seu entorno. Mesmo que as ações se dêem de forma 

deliberada, com os objetos tendo uma funcionalidade mercantil sugerindo um papel 

a desempenhar ao ser construído, obtêm um significado muitas vezes simbólico.  
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Para Santos (2009) estas relações estão diretamente ligadas ao espaço e se 

dão por intermédio deste. É uma constante metamorfose, estes objetos vão tendo 

novas significações simbólicas, a cada novo uso dado a estes, possibilitando novas 

formas de compreensão. 

Este jogo de reflexões múltiplas que estrutura as relações sociais e espaciais 

é mantido pela atividade dos indivíduos, de tal forma “que é licito dizer-se que as 

identidades, no seu conjunto, refletem a estrutura social ao mesmo tempo em que 

reagem sobre ela conservando-a ou a transformando”. (CIAMPA, 1984, p. 67) 

Há uma necessidade de cada indivíduo criar para si uma identidade pessoal e 

coletiva, pois ela é, segundo Gadotti (1983) um processo histórico vinculado ao 

conjunto das relações que permeiam a vida cotidiana, construídas por meio de um 

processo de significação e por um processo de individualização. Mas, mais que isto, 

pode pensá-la como um processo social contínuo capaz de criar no indivíduo um 

sentimento de pertencimento e novos sentidos para sua realidade. Esses indivíduos, 

os moradores de calçada, ao intervirem, apropriarem, dão um novo formato ao 

espaço e, ao dar uma nova identidade ao local, se reconhecem como pertencentes a 

este.  

Essa nova relação que estabelecem com a existência do espaço provoca em 

si a construção de uma nova identidade, de um novo mundo, um espaço 

reinventado. A calçada não mais é um espaço coletivo, vira uma casa, um espaço 

individual e demarcado, no qual as pessoas passam à margem, sem ‘adentrar’ a 

casa deste morador.  

Segundo Gadotti (1983) esta construção da identidade caracterizada como 

um processo histórico vinculado ao conjunto das relações que permeiam a vida 

cotidiana, que de um lado privilegia o indivíduo, e de outro lado, a coletividade, 

resultando em um homem inserido na sociedade.  É algo que vai além de um 

simples processo de significação/individualização, podemos até dizer, que é um 

processo social contínuo.  

Este processo de recolher e recolocar de forma diferente os objetos e de se 

relacionar com eles possibilita aos moradores de calçada criar para si uma 

identidade. Ao dar novos significados visuais aos seus pertences, ao seu entorno e, 

até mesmo, a sua maneira de se portar e vestir se diferenciando dos outros - dos 

iguais e dos diferentes – ele forma uma identidade construída e (Re) significada 

diariamente. 
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Seu mundo é um conjunto de retalhos de outros mundos: roupas achadas e 

doadas, caixas, pequenos objetos comprados, coisas encontradas pelas ruas. Um 

mundo feito da união de uma série de outros, um mundo (Re) significado e, muitas 

vezes, até de forma artística. 
É a necessidade de se apropriar de si, do espaço a sua volta e a relação 

com seus pares que cria a dinâmica nas relações sociais e propicia a (Re) 
significação. 

Na relação com o outro precisa trabalhar a indiferença, o invisível. Sua 

presença é de certa forma imposta, e está inserido na paisagem urbana, mas muitas 

vezes não é visto, é ignorado. É como um objeto a mais em meio a todos os outros 

que estão na calçada. Um objeto que não é aceito pelos “normais”. 

A histórica desigualdade entre as classes sociais resulta no fenômeno político 

da invisibilidade e humilhação social. Aquele que ocupa um lugar melhor na 

sociedade se recusa a ver o outro: trabalhador subalterno ou “vagabundo” morador 

de calçada, porque não os reconhecem como iguais. ”É a cegueira pública”. 

Segundo Costa, autor de “Homens Invisíveis” é também “psicológica na medida em 

que participamos pessoalmente (mesmo que sem o perceber) da sua manutenção.” 

Que pode ser superada através de uma simples comunicação social como uma 

genuína conversa. Quando se reconhece o direito de falar e de ser ouvido, o outro 

passa a ser visto. 

Segundo Gelernter (palestrante, articulista, professora e espírita), que 

trabalhou por algum tempo junto a voluntários que faziam visitas semanais a 

moradores de calçada em São Paulo, ela relata em seu site "Somos Todos Um" a 

experiência que teve nesse trabalho e algumas entrevistas que fez com esses 

moradores. Cláudia conta que ficou impactada com a conversa que teve com 

Paulinho, casado e pai de um menino de três anos, morador com sua família nos 

jardins da Praça da Sé. Paulinho estava muito triste com a “dificuldade de serem 

reconhecidos como pessoas normais.” Dizia serem “tratados como se fossem 

invisíveis e em outros momentos como animais ou até mesmo como bandidos […]” 

Esta relação com o meio e com as pessoas que interagem com eles, seja 

para doar coisas, ou conversar, ou ainda, os agentes de controle (policiais, 

assistentes sociais), figuras de poder, ajudarão na formação da sua imagem, que vai 

desde a vitimização até a agressividade e revolta contra o poder vigente. 
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Estas relações podem bem ser percebidas na fala e na poesia da poetisa das 

ruas Marthia 23: 

Marthia ao falar de si mesma: 

“Escrevo poesias, sim. Também! E escrevo o que fizeram comigo nesses 

quase oito anos morando nas ruas de São Paulo.”  

“Você acha que eu sou artista? Eu não sabia que eu era artista! Eu escrevo o 

que vem na minha mente.”  

“Eu também faço as minhas roupas... da forma que eu quero...” 

Em sua poesia: 

Renasci das cinzas! 

Renasci do nada! 

Renasci da desgraça, das lamúrias,  

da monstruosidade que fizeram comigo. 

Mas eu estou aqui. Viva! 

E lutarei com todas as minhas forças  

para conseguir realizar 

todos os meus sonhos novamente. 

Deus e os anjos me amam. 

A natureza me adora. 

Eu sou, era e serei sempre feliz. 

Meu destino eu mesmo faço! 

Eu amo liberdade, a mim mesma  

e a quem gosta de mim. 

Amo a natureza. 

Amo o sol, a lua, as estrelas... 

Eu sou filha da lua. 

Sou filha de Deus. 

Filha da natureza, das plantas, da terra... 

Sou grão! 

Sou a felicidade. 

                                                 MARTHIA.  

 

A manifestação estética brotando do ser humano, como escudo para superar 

as dificuldades! 

 E na fala de Val24. Veja-se a reação dele, quando o abordei, de máquina 

fotográfica em punho: 

-“Não quero que tire foto, não! Não! Tão pensando que pode fazê o que qué... Que 

nem cachorro... Sai... Foto, não.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Marthia: Poetisa Moradora de Calçada do Bairro de Higienópolis. Entrevistada para o Mestrado em 
2005. 
24 Val: Morador de rua do Bairro de Santa Cecília. Entrevistada para o Mestrado em 2005. 
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           Val sai andando e se vai assim. Resmungando e irritado.   

Os sujeitos estudados, nessa pesquisa, que vivem de forma diferente, que 

vencem barreiras diariamente, há muito romperam com as regras sociais.  São livres 

pela própria condição e para a sua sobrevivência diária, têm que se reinventar como 

ser humano, tem que se (Re) significar criando espaços, encontrando, com sua 

criatividade, outros meios que não os convencionais para sobreviver.  

Ao se reinventar cria uma identidade própria e a partir dela pode deixar de ser 

“invisível” ao mundo que o cerca. Para Giorgetti (2010) é uma luta diária “contra a 

intolerância, o extermínio e a invisibilidade”. Todo ser humano carece de 

reconhecimento de pertencimento, de segurança e, principalmente, de ser percebido 

como tal. 

Os moradores de calçada, objeto dessa pesquisa, estigmatizados25 por sua 

condição, não são reconhecidos como cidadãos26 já que são “invisíveis”, por 

estarem fora do sistema econômico e social estabelecido. Desta maneira são 

obrigados, mesmo que involuntariamente, a criar uma identidade coletiva vivida 

cotidianamente: transformando e (Re) significando suas representações. 

Ao recolherem objetos e dar-lhes novos significados estão produzindo um 

reconhecimento visual, mostrando a si, como um trabalhador ou como um criador. 

Utilizam para isto materiais encontrados no dia-a-dia, numa repetição constante. 

Este “repetir atitudes” não é consciente, no entanto, os objetos ganham outra 

significação ao serem deslocados do “lixo” para os carrinhos-moradias ou para seu 

entorno. 

Os moradores que permanecem longos anos no mesmo lugar estabelecem 

uma relação de vizinhos com alguns moradores das casas ao redor, o que os 

transforma em seres integrantes daquela sociedade do entorno. Podem ser 

ignorados “pelos de fora”, mas sentem-se inseridos pelos seus “vizinhos”.  

Eles, por estarem à margem da “sociedade estabelecida”, precisam se sentir 

conectados com o mundo. Uma busca por um equilíbrio, uma “ordem” para a sua 

sobrevivência como ser humano, dentro do caos ao qual estão expostos. Uma via de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Estigmatizado sm (part de estigmatizar) Aquele que traz no corpo algum estigma. Criticado, 
censurado, acusado publicamente. 
26 Cidadania é exercida pelos cidadãos. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus 
direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. 
http://www.cienciashumanas.com.br/resumo_artigo_6406/artigo_sobre_o_conceito_de_cidadania 
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construção de si e da realidade social, por estarem fora dos mecanismos de 

proteção da sociedade. 
Aqui devemos pensar a palavra: “exposto”, pois normalmente temos a ideia 

de uma exposição imaterial quando pensamos nesta palavra, mas no caso dos 

moradores de calçada esta palavra tem um sentido explícito. Seu corpo está exposto 

a toda sorte de acontecimento. Nada o protege. Sem muros, teto ou relações 

estáveis.  

O caos urbano, que muitas vezes é chamado em nossos noticiários de 

“guerra urbana” e, que fica um “pouco distante” dos cidadãos que têm onde morar (e 

nem sempre isto é verdade) é tácito aos moradores de calçada.  

A violência tomou conta da cidade de forma tão abrangente que convivemos 

com ela sem ao menos nos darmos conta. 

Os moradores de calçada são alvo fácil para os bandidos. Em matéria feita 

para a Agência Brasil, com o título “Violência faz parte do cotidiano de moradores de 

rua”, podemos constatar isto e ainda mais: a impunidade quase que absoluta nestes 

casos: 

Da Agência Brasil 
Na madrugada do dia 11 de maio, cinco moradores de rua foram 
assassinados enquanto dormiam no bairro do Jaçanã, região norte 
de São Paulo. Segundo investigações da Polícia Civil, eles foram 
mortos a tiros por duas pessoas ainda não identificadas, que fugiram 
em uma moto. 
O caso emblemático chama a atenção para a violência contra a 
população que vive nas ruas da capital paulista. Apesar da chacina 
ser um fato isolado nas estatísticas, atos como agressões, maus-
tratos e intimidações são rotina na vida dos moradores de rua da 
cidade. E, segundo as vítimas, grande parte dos autores é (sic) 
agentes de segurança. (Grifo nosso) 
Os moradores de rua ouvidos pela Agência Brasil durante as últimas 
duas semanas afirmaram já terem sido agredidos ou, no mínimo, 
destratados enquanto caminhavam ou dormiam em bairros de São 
Paulo. Todos disseram, também, que os policiais militares e os 
guardas civis metropolitanos são os maiores agressores. 
“[Os policiais e guardas metropolitanos] tratam a gente como 
animais. Para eles, somos um lixo”, afirma Katia Cristina da Silva, 29 
anos, há cinco anos dormindo na Praça da Sé com seu companheiro 
e a filha de 6 anos. “Chegam com ignorância, acordando a gente 
com chutes e água.” “Eu tenho medo”, complementa Marcelo de 
Castro, 28 anos, há 11 anos vivendo em albergues. “Quando eu vejo 
a viatura, atravesso a rua e não fico olhando. Se você olha, eles 
levam isso como afronta”, afirmou. 
Atila Pinheiro, coordenador do Movimento Nacional da População em 
Situação de Rua, classifica a situação da violência policial contra 
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moradores de rua em São Paulo como “caótica”. “Se a polícia sabe 
que existem 8 mil pessoas nos albergues, e outras 8 mil sem vagas, 
porque bater em quem está dormindo na rua?” 
Pinheiro disse que as agressões são cotidianas há muito tempo. 
Porém, ressalta que vêm se tornando cada vez mais frequentes, 
principalmente depois que a prefeitura de São Paulo autorizou a 
Guarda Civil Metropolitana (GCM) a abordar moradores de rua sem 
acompanhamento de assistentes sociais, no início de abril. 
A Promotoria de Inclusão Social do MP-SP (Ministério Público de 
São Paulo) instaurou, também em abril, um inquérito civil para 
investigar a atuação da GCM no tratamento aos moradores de rua. O 
promotor Eduardo Valério, responsável pelo caso, disse que há 
indícios de irregularidades na portaria. “Morador de rua não é caso 
de polícia, é caso de assistência social”, afirmou ele. 
A prefeitura, em nota, informou que a portaria sobre a GCM visa “o 
melhor atendimento às pessoas em situação de risco”. Segundo ela, 
os casos de violência de membros da guarda devem ser 
denunciados. 
A PM também pediu que a população denuncie os casos de 
agressões de policiais a moradores de rua. Em nota, a corporação 
informou que “não compactua com atitudes que não estejam 
apoiadas na legislação e que a atuação dos policiais obedece a 
regras criadas com o objetivo de tornar técnica toda intervenção”. 
(Agencia Brasil, “Violência faz parte do cotidiano de moradores de 
rua”)	  

Ainda hoje está sem solução: nenhum acusado foi condenado. Os criminosos 

que assassinaram sete moradores de Rua na Praça da Sé em 200427 não foram 

presos e não vão pagar pelo seu crime. Novamente um caso, como tantos outros, de 

impunidade e desrespeito.  

Neste ano de 2012 a quantidade de casos de violência impressiona. Segundo 

o Fórum Nacional de Pessoas em Situação de Rua (em levantamento feito até dia 

04 de abril deste ano) nos últimos seis meses 265 moradores de rua foram mortos 

de forma violenta. 

As agressões não são apenas físicas, são também morais. O morador se 

sente invisível diante da sociedade, ignorado pelos seus iguais e muitas vezes se 

considera ser tratado como bicho28. A imprensa tem feito uma grande cobertura das 

agressões contra moradores, os casos mais graves são as constantes agressões 

com fogo. As justificativas para as agressões são as mais diversas, vão desde 

jovens intolerantes a comerciantes que acreditam que os moradores prejudicam 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Cinco anos após o assassinato de sete moradores de rua no centro de São Paulo, nenhum 
acusado foi condenado, e a situação de insegurança ainda perdura para quem vive nas vias da 
cidade. Bruna Escaleira e Camila Souza Ramos. Anexo 1. 
28 Vide vídeo do Programa A Liga. (Acessado dia 03 de julho de 2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=olq8GLZWj4s 
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seus negócios29. 

Os moradores ainda são vítimas de estereótipos reproduzidos na sociedade, 

como a associação da imagem deles com a bandidagem e com o afastamento das 

pessoas. A imagem formada de que essas pessoas não são iguais às outras 

provoca as mais cruéis situações. 

A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, os 

governos estaduais e as ONGs têm tentado criar políticas mais eficientes de 

proteção aos moradores em situação de rua, bem como tornar as leis mais 

rígidas30. O assunto está em um patamar tão grave que tem sido discutido em todos 

os âmbitos: municipal, estadual e federal, na tentativa de surgirem novos projetos 

que protejam estas pessoas. 

Para se proteger da violência moral e física, precisam criar estratégias 

singulares para ampliar as relações sociais e afetivas que possibilitem um 

sentimento de segurança. Segurança esta, tão necessária a sua situação de 

“exposição”.                                
Uma das formas de sobrevivência física encontrada pelos moradores de 

calçada é o ato de recolher os descartes da sociedade de consumo e conseguir, 

com a venda deles, a sua subsistência. Esta relação entre o que chama de dejeto 

humano e as sobras da sociedade é explicada por Baumann (2005) em sua obra 

Vidas desperdiçadas, cujo trecho está reproduzido abaixo: 

As pessoas cuja forma de existência ortodoxa e forçosamente 
desvalorizadas já foram marcadas para a destruição, e elas próprias 
assinaladas como refugo removível, não podem optar. Em seus 
sonhos noturnos podem moldar-se à semelhança dos consumidores, 
mas é a sobrevivência física, e não a orgia consumista que lhes 
ocupa os dias. Está montado o palco para o encontro dos dejetos 
humanos com as sobras das orgias consumistas – de fato, parecem 
ter sido feitos uns para os outros... (BAUMANN, 2005, p. 76/77) 

Ao realizar esta atividade os moradores de calçada acabam por se deparar 

com objetos que de alguma forma suprem suas necessidades emocionais, leia-se: 

segurança-afetividade-pertencimento – que são de significação simbólica que 

inevitavelmente desemboca na necessidade de criação de uma estética particular. 

Essa “criação inventiva de si e para si e de seu meio” seja quem sabe, a única 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 “Dois moradores de rua são mortos em Taguatinga Sul – DF” e “Seguranças de supermercado 
agridem moradores de rua”.  
30“Agressões a moradores de rua serão tema de reunião em Brasília” e (“Crimes contra moradores 
de rua aproximam-se de práticas de grupos de extermínio, diz comitê”) Anexo 2. 
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maneira encontrada por eles para sobreviver à situação caótica em que se 

encontram. 

Assim, o morador de calçada que constrói o seu entorno e tem uma relação 

diferenciada com os objetos, está “refletindo seu contexto social” e “cultural”, com 

suas criações estético/artísticas. Para Moscovici (2003, p. 216), “[...] traz presente 

coisas ausentes, para satisfazer as condições de humano, de racionalidade, de 

integridade do grupo”, para que sejam capazes de se orientar de se adaptar de 

transformar e reconstruir-se. 

O ser humano sempre teve a necessidade de ser reconhecido em seu meio 

social, até mesmo no que diz respeito ao seu posicionamento grupal. É forjado em 

suas interações com o outro, propiciando a sua auto-realização, na medida em que 

se vê reconhecido. Para os moradores de calçada existe uma constante luta pela 

visibilidade, pelo reconhecimento, mesmo que inconsciente, pela melhoria de sua 

posição na sociedade.  

A luta para participar está ligada à construção de uma nova realidade social, 

constituída por novos parâmetros materiais e simbólico/culturais e é travada nas 

relações sociais cotidianas. Honneth (2003, p. 156) propõe que “são as lutas 

moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa coletiva de estabelecer 

institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo 

por meio do qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida das 

sociedades”. 

O homem não é e nunca será um individuo isolado, é partícipe da condição 

humana, que se realiza como história e como sociedade. É um permanente 

processo de identificação e apropriação da natureza, no qual se configuram as suas 

relações com os demais homens o que se expressa no movimento do social. Sua 

capacidade de resposta decorre de sua adaptação ao meio no qual está inserido. 

Quando as atividades se tornam habituais, os resultados são positivos para o 

indivíduo.  

[...] é do contexto histórico e social em que o homem vive que 
decorrem suas determinações e, consequentemente, emergem as 
possibilidades ou impossibilidades, os modos e as alternativas de 
identidade. O fato de vivermos sob o capitalismo e a complexidade 
crescente da sociedade moderna impedem-nos de ser 
verdadeiramente sujeitos. (CIAMPA,1984, p.72) 
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Existe uma complexidade nas relações sociais que desafia a todos os 

estudiosos da psicologia sócio-histórica. É necessário estudar historicamente as 

comunidades e o indivíduo, pois o homem é produto das suas relações sociais. A 

história individual é considerada enquanto história social que antecede e sucede a 

história do indivíduo e são produzidas a partir da condição histórica de uma 

sociedade.  Como produto da condição histórica sua identidade vai se formando 

involuntariamente.  

Se a psicologia apenas descrever o que é observado ou enfocar o 
indivíduo como causa e efeito de sua individualidade, ela terá uma 
ação conservadora, estatizante – ideologia – quaisquer que seriam 
as práticas decorrentes. Se o homem não for visto como produto e 
produtor, não só de sua história pessoal, mas da história de sua 
sociedade, a Psicologia estará apenas reproduzindo as condições 
necessárias para impedir a emergência das contradições e a 
transformação social. (LANE, 1984 p.15/16) 

O ser humano está sempre se transformando, se reconstruindo, em um 

constante movimento, mesmo que aparentemente nos mantemos iguais. 

Isso porque nosso mundo interno se alimenta dos conteúdos que 
vêm do mundo externo e, como nossa relação com esse mundo 
externo não cessa, estamos sempre como que fazendo a “digestão” 
desses alimentos e, portanto, sempre em movimento, em processo 
de transformação. (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1997, p.133).  

Estamos em permanente movimento, característica essencial do homem, 

estudar e compreender os processos de exclusão social e sua possível 

transformação em inclusão social é complexo e contraditório. Em toda a história da 

humanidade, a exclusão se fez presente, por meio situações/eventos social, 

cultural, política, econômica e racial, podendo até ser uma escolha consciente ou 

não. Ao serem excluídos de um determinado grupo, os indivíduos formam um novo 

grupo social: o dos “excluídos”.31 

Para falarmos da exclusão no Brasil, é necessário compreender como esta 

tem se dado em relação aos moradores de rua ou em situação de rua, pois a 

consciência das desigualdades sociais em nosso país sempre foi marcada por 

percepções diferentes.  

A exclusão social a qual os moradores de rua ou, em situação de rua, estão 

sujeitos, resulta não apenas de relações sociais desiguais, mas de uma sequência 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Exclusão: “Estar fora, ser diferente, não se submeter às normas homogeneizadoras, é estar 
excluído ou `empurrado’  para fora.” (VERAS, 1999, p. 37) 
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de políticas públicas mal sucedidas, tais como: as dificuldades de usar o sistema de 

saúde que lhes exige documentos, a falta de um processo que segundo Demo, 

(2007, p. 20/23) possibilite a emancipação, que não seja apenas curativa e sim 

preventiva. Existe uma incapacidade do Estado em dar contas de sua atribuição, 

mantendo muitas vezes uma percepção conservadora e incompetente de políticas 

sociais. Demo (2007, p. 10) chama de uma “[...] proposta planejada de 

enfrentamento das desigualdades sociais.” 

O Capitalismo, na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a 
todos. Na sociedade capitalista essa é a regra estruturante: todos 
nós, em vários momentos de nossa vida, e de diferentes modos, 
dolorosos ou não, fomos desenraizados e excluídos. É próprio dessa 
lógica de exclusão, a inclusão. A sociedade capitalista desenraiza, 
exclui, para incluir, incluir de outro modo, segundo suas próprias 
regras, segundo sua própria lógica. (MARTINS, 1997, p.32)  

É importante levar em consideração a sequência histórica de políticas 

desiguais e o pensamento capitalista da sociedade contemporânea. O fato de 

durante séculos o vácuo que separa ricos de pobres não ter diminuído e sim 

aumentado, tem relação direta com o aumento de moradores em situação de rua. 

A falta de uma política que resolva a questão do desemprego e da formação 

dos trabalhadores corrobora para uma consequente desordem social. A não 

manutenção de trabalho e a crescente exigência de formação específica tiram o 

indivíduo do ciclo consumidor e vai excluindo-o do processo social. Quanto mais 

tempo ele fica à parte do processo, mais difícil se torna a sua volta.  

No caso dos moradores de rua é importante destacar a quantidade de 

pessoas que se encontram nesta situação, estima-se que em São Paulo (Censo 

2011) existam mais de 13 mil pessoas vivendo nestas condições. Em todo país os 

números divergem e variam entre 300 mil e um milhão. 

O levantamento da FIPE32 dimensiona bem o perfil destas pessoas. Esses 

dados revelam as características da exclusão no Brasil, bem como no levantamento 

do perfil das pessoas em situação de pobreza, os moradores de calçada são em sua 

maioria não brancos, se concentrando mais na região sudeste, o que é natural já 

que a região é a que concentra a maior riqueza atraindo pessoas em busca de 

melhores condições de vida. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 FIPE: Principais resultados do perfil socioeconômico da população de moradores de rua na área 
central da cidade de São Paulo, 2010. 
http://www.fipe.org.br/web/index.asp?c=37&aspx=/web/home/noticia.aspx 
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Em sua maioria são homens, sem emprego formal ha mais de dez anos, mais 

de 60 por cento já sofreram violência, conhecem os albergues, mas nem todos 

buscam ou gostam do lugar, o serviço público mais utilizado são os restaurantes 

populares (sem considerar serviços de assistência médica). 

Assim como os moradores entrevistados para este trabalho, a maioria da 

população vive sozinha, a solidão predomina sobre a formação de famílias vivendo 

na rua. O relatório ainda coloca a perda do emprego como um marco importante 

para a mudança de vida dessas pessoas. É fato que bebidas e drogas também são 

fatores relevantes que levam o cidadão a se tornar um morador em situação de rua. 

(a pesquisa aponta que em 2010 mais de 70 por cento desses moradores, consumia 

álcool e/ou drogas, porém é difícil dimensionar se esses hábitos levaram essas 

pessoas para as ruas ou se eles foram adquiridos posteriormente).  

  Se pensarmos a exclusão como um processo de apartamento (apartheid), 
compreendida como descompromisso político, ele não é novo no Brasil. A 

discriminação econômica, cultural, política e ética, propicia a exclusão social, em que 

pobreza e exclusão são faces da mesma moeda. Ela não é apenas de caráter 

individual é também uma privação coletiva, pois priva a população de ser 

participativa, até mesmo de forma violenta.  

 A exclusão é um fenômeno não mais individual, mas social. Está ligado às 

desigualdades de renda e de acesso aos serviços, aos desordenados e  rápidos 

processos de urbanização, das crises em relação ao mercado de trabalho e aumento 

das desigualdades sociais. Para Xiberras33 (1993), excluídos são todos aqueles que 

são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos. 

As políticas públicas tentam amenizar esta exclusão com a construção de 

albergues34 e tentativas de reintegração social (recuperação de pessoas em 

situação de dependência química e busca de familiares). Não se pode obrigar a 

pessoa a sair da rua, mas o governo realiza remoções de moradores de viadutos e 

locais públicos tentando evitar a aglomeração dessas pessoas em um único local da 

cidade. Porém, aqueles que atendem nos albergues nem sempre estão preparados 

para fazê-lo. Como comenta Robson da Bicicloteca35. “O tratamento dado aos 

moradores de rua, e isto posso falar, pois fui um, demonstra muito pouco caso. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

33 XIBERRAS, Martine - Antropóloga e pesquisadora francesa. 
34 Decreto 40.232 – Anexo 3. 
35 Ex morador de rua, atualmente é presidente do Movimento dos Moradores de Rua, e possui uma 
bicicloteca para distribuir livros entre eles. Anexo 4, 5, 6 e 7. 
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Quando um morador de rua usa o banheiro e não dá descarga, ouve-se todo o tipo 

de insulto. Veja bem, o morador de rua tem que aprender de novo estas regras. 

Quando ele passa muito tempo na rua ele não sabe mais que tem que puxar a 

descarga depois de ir ao banheiro. Outra coisa importante, alguns albergues são 

muito longe e tem que se voltar a pé para o centro, onde existem as lojas e onde se 

consegue material para vender.  

Para que ir para o albergue, e depois ter que voltar a pé, de longas 

distâncias, para conseguir algum trabalho e dinheiro. É melhor ficar ali mesmo. 

Assim a maior parte dos moradores de calçada prefere ser livre, não ter regras 

como banho, horário e tudo mais. Ficam na rua mesmo. 

Como um círculo vicioso se exclui e é excluído do sistema social. 

A exclusão faz e sempre fez parte do sistema social, assim, sempre haverá 

pessoas ou grupos sociais excluídos, colocados à margem, aparentemente sem 

possibilidade de participação na vida social. É evidente que estas pessoas fazem 

parte do sistema, compõem a sociedade capitalista, participam na vida social ao 

interferir não apenas na paisagem urbana bem como ao entrarem em contato com 

as pessoas que estão no seu entorno. 

É importante ressaltar também, que no sistema capitalista, em sua essência, 

a presença de todos os elementos é importante, a questão da divisão de classes é 

fundamental. Mesmo o morador de rua faz o mercado circular, ao pedir bens que 

outros têm que comprar e repassar a ele, ao reciclar o lixo produzido dentro do 

sistema ou ao usar o dinheiro recebido em doação.  

A neutralidade é proibida, pela lógica mesmo do  sistema, onde cada 
objeto e ser devem possuir um valor positivo ou negativo e assumir 
um determinado lugar em uma clara escala hierárquica. Quando 
classificamos uma pessoa entre os neuróticos, os judeus ou os 
pobres, nós obviamente não estamos apenas colocando um fato, 
mas avaliando-a e rotulando-a. E neste ato, nós revelamos nossa 
“teoria” da sociedade e da natureza humana. (MOSCOVICI, 2003, p. 
62)  

Pode se pensar a exclusão social como um processo sócio-histórico, em 

termos dialéticos, é um processo complexo dotado de contornos materiais e políticos 

que acontece em todas as instâncias da vida social, provocando grande impacto no 

ser Humano. 

Na contemporaneidade temos uma grande quantidade de pessoas fora do 

processo produtivo, excluídas, portanto, sem direito ao exercício da cidadania, 
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enquanto outros detêm concentração de renda e poder político e social, que deveria 

ser igual para todos os seres humanos. 

O tema exclusão não é novo, já tem sido tratado há muito tempo.  Para Castel 

(1998), todos aqueles que estão fora do mercado são denominados como excluídos. 

Na contemporaneidade a exclusão pode se dar por vários fatores, atingindo os mais 

variados segmentos da sociedade, porém ainda é o mercado um dos principais 

motivadores da continuidade deste fenômeno, atingindo as sociedades de formas 

diferentes, tomando novos contornos. A exclusão em nossa sociedade tornou-se um 

modo de vida. Um modo de vida do excluído. Para Martins (1997), os problemas 

sociais estão ligados ao regime capitalista:  

[...] uma sociedade que tem como lógica própria tudo desenraizar e a 
todos excluir porque tudo deve ser lançado no mercado, para que 
tudo e todos sejam submetidos às leis do mercado. A lógica do 
sistema capitalista é o mercado, é o movimento, é a circulação de 
mercadorias, tudo tem de ser sinônimo de riqueza que circula. 
(MARTINS, 1997, p.30) 

Dentro da lógica capitalista temos uma dualidade entre aqueles que nas 

relações de dominação reproduzem as condições sociais pré-estabelecidas e 

aqueles que não conseguem ter subsídios suficientes para seu sustento e acabam 

por ser excluídos. Porém, ambos são lançados ao mercado e destituídos de sua 

individualidade e transformados em consumidores: 

Nossos papéis e a nossa identidade reproduzem, no nível ideológico 
(do que é ‘idealizado’, valorizado) e no da ação, as relações de 
dominação, como maneiras ‘naturais’ e ‘universais’ de ser sociais, 
relações de dominação necessárias para a reprodução das 
condições materiais de vida e a manutenção da sociedade de 
classes, onde uns poucos dominam e muitos são dominados através 
da exploração da força de trabalho. (LANE, 1981, p.23) 

Podemos pensar num modo social onde os incluídos, mesmo que a duras 

penas, participam no circuito produtivo das atividades econômicas (compra/venda), 

com direitos reconhecidos e os outros (os excluídos) são participantes de uma 

sociedade subumana, baseada em privações morais, éticas, materiais e 

econômicas.                                                                      

Para Jodelet (2001), existe um grande questionamento. Em sociedades que 

cultuam valores democráticos igualitários, como pode ser aceita a injustiça? A 

desconsideração com o outro? Como podem tolerar práticas de discriminação, 

agressão e exclusão? 
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Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, reconhecer a 
desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como 
realidade histórica. É também, talvez, sobretudo, a partir desta 
dolorosa constatação que os homens se perguntam sobre a outra 
viabilidade – a de sua humanização. (MARTINS, 1997, p. 30) 

Esses indivíduos à parte, desiguais e excluídos do meio social convencional, 

dão um novo sentido para sua vida cotidiana, aos seus anseios e desejos, quando 

produzem novas práticas sociais em suas relações com o meio circundante.  

[...] a desafiliação36 (exclusão) [...] Representa uma ruptura de 
pertencimento, de vínculos societais [...]/[...] O desafiliado (excluído) 
é aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação 
a estados de equilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis, ou 
instáveis [...]. (CASTEL, 1998, p. 598) 

À parte da sociedade e de suas regras que o colocariam “estavelmente” em 

um espaço, vive de forma instável, passando por novas experiências diárias. Porém, 

esta instabilidade que traz a metrópole que, como ele está em mudança constante, 

acaba por trazer também novas possibilidades de ir e vir, mesmo que 

desconfortavelmente. Estes paradoxos fazem parte da situação em que se encontra. 

Ainda Castel (1998), a exclusão é um rompimento com as estruturas sociais, 

mas ela não é definitiva: 

[...] a exclusão não é uma ausência de relação social, mas um 
conjunto de relações sociais particulares da sociedade tomada como 
um todo. Não há ninguém fora da sociedade, mas um conjunto de 
posições cujas relações com o centro são mais ou menos 
distendidas [...] É do centro que parte a onda de choque que 
atravessa a estrutura social. (CASTEL, 1998, p. 568/569) 

 A (Re) significação do espaço possibilita sua apropriação. Superando o 

estado de despersonalização, inserindo-se como um indivíduo no lugar onde se 

encontra, reforçando e ampliando esse lugar no mundo e por esta razão, estes 

excluídos utilizam objetos estético-artísticos para compor seu meio ambiente. Sem 

dúvida, isto lhes proporciona uma identificação cultural com o meio.  

Os intitulados moradores de rua, por meio de um processo criativo feito de 

coletas: um pedaço de jornal transforma-se em cobertor, um saco torna-se chapéu 

ou blusa, as bricolagens e sobreposições de materiais, criam uma noção 

diferenciada de espaço que se modifica de acordo com as necessidades do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 A expressão desaffiliation é um neologismo na língua francesa. O termo vem sendo traduzido por 
desfiliação, também inexistentes na língua portuguesa. 
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cotidiano e que são reconstruídas ininterruptamente, motivadas pelas interações de 

sobrevivência daqueles que estão nas bordas da sociedade.  

É importante chamar a atenção para a palavra borda(s), usada por Ferreira, 

em seus diversos estudos, muitas vezes chamada de Marginal: 

Falo de culturas das bordas e não das margens, para não trazer a 
noção pejorativa ou mesmo reversora de marginal ou alternativa. 
Com “bordas” quero enfatizar a exclusão do centro, aquilo que fica 
numa faixa de transição entre uns e outros, entre as culturas 
tradicionais reconhecidas como folclore e daquelas que detêm maior 
atualização e prestígio, uma produção que se dirige, por exemplo, a 
públicos populares de vários tipos, inclusive àqueles das periferias 
urbanas. (FERREIRA, in Revista USP, 1989/90 p. 173) 

Giorgette em seu livro sobre Moradores de rua comenta sobre a palavra 

“marginalizada” ligada ao período Industrial, onde em sua fase inicial “[...] promoveu 

a pobreza em grande escala, submetendo populações inteiras ao trabalho 

desregulamentado, insano.” (2010, p. 26) 

Assim, podemos pensar que estar à margem já é, por si, estigmatizante. Os 

que se encontram nesta condição são percebidos como incapazes de construir uma 

permanência social. Marginalizados e estigmatizados têm dificuldade de reverter a 

situação, como podemos perceber na fala de João37: “As pessoa (sic) de rua estão 

convivendo no meio da própria destruição”. “O morador de rua não tá seguro em 

lugar nenhum”. Já Marthia, de forma poética, descreve a situação em que se 

encontra: “[...] Renasci do nada! Renasci da desgraça, das lamúrias, da 

monstruosidade que fizeram comigo [...]”. Distanciando-se do mundo produtivo, têm 

que lutar ainda mais para conferir uma nova forma à realidade que vive em uma 

tentativa de se distanciar das representações sociais que lhes são impostas pela 

sociedade estabelecida: marcados como vagabundos, mendigos e criminosos.  

Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos 
paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação 
positiva ou negativa com ele.  Quando nós sintonizamos o rádio no 
meio de um programa, sem conhecer que programa é, nós supomos 
que é uma “novela” se é suficiente parecido com P, quando P 
corresponde ao paradigma de uma novela, isto é, onde há diálogo, 
enredo, etc.[...]. (MOSCOVICI, 2003, p. 63) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 João é catador de papeis, morador de um barraco na rua dos Estudantes, na Liberdade em São 
Paulo. 
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Mesmo sendo estigmatizados e com os vínculos sociais enfraquecidos, os 

moradores de calçada podem ter as mesmas crenças daqueles que não o são, 

podem pensar e agir da mesma maneira. Sua situação de rua não lhes tira o modo 

de pensar, agir, acreditar, almejar e sentir dos outros humanos, em situações sociais 

e financeiras diferentes. Seus sentimentos sobre si os colocam como pessoas 

normais com direitos legítimos, não importando que os outros não os aceitem e não 

mantenham com eles uma relação de iguais. Porém, é inevitável que em alguns 

momentos, principalmente quando se batem com as dificuldades diárias 

encontradas no mercado de trabalho, tenham vergonha de sua condição, tornando-

os neste momento suscetíveis ao que os outros pensam, às representações sociais 

que lhes são impostas. Por estar à margem não são muitas vezes aceitos como 

cidadãos, pois a cidadania deve expressar: 

[...] um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não 
tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social. (DALLARI, 1998. p.14) 

No Brasil, o termo cidadania, tem sido empregado para definir a condição 

daqueles que exercem direitos políticos. Quando pensamos os moradores de rua, 

isto está bem longe de se realizar. Eles mantêm uma luta diária para serem 

reconhecidos como cidadão, por direitos fundamentais. Estas desigualdades 

marcadas pela exclusão social, desemprego, miséria, analfabetismo, se encontram 

no Brasil desde os tempos da colonização. 

Em 1988, com a “Constituição Cidadã”, assim batizada pelo então presidente 

da Constituinte, Ulysses Guimarães ensejava uma mudança de pensamento dos 

brasileiros e principalmente, que esta propiciasse a recuperação “[...] como 

cidadãos, milhões de brasileiros, vítimas da pior das discriminações: a miséria”. 

Cidadão é o usuário de bens e serviços do desenvolvimento. “Isso hoje não 

acontece com milhões de brasileiros, segregados nos guetos da perseguição 

social”.38 

Estando fora das relações de trabalho formal, que são mediadoras das 

relações humanas, têm o processo de (Re) significação de si dificultado e em crise. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Ulysses Guimarães (1916-1992), em seu discurso na Constituinte em 27 de julho de 1988. 
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A criação que está diretamente ligada a este também se apresentará de forma 

diferenciada. 

É importante destacar que para Arendt (2007), o trabalho é um processo 

social, ele não existe simplesmente por existir, ele foi construído de acordo com 

necessidades e ambições humanas. A autora divide os trabalhos em produtivo e 

improdutivo, qualificado e não qualificado e intelectual e manual. Essa divisão é 

valorizada e aprofundada pelo sistema capitalista no qual apenas o que produz lucro 

é considerado ideal. 

Para a autora, não existe o trabalho natural, ele não é implícito à condição 

humana, ele é uma construção social, cultural. É preciso levar em conta um valor de 

troca para o trabalho e o fato de, em um sistema com o capital como principal 

objetivo, todos os objetos produzidos como finais acabam se transformando em 

meio para a produção de novos objetos. “[...] ...num mundo estritamente utilitário, 

todos os fins tendem a ser de curta duração e a transformar-se em meios para 

outros fins”. (ARENDT, 2007, p. 167) 

Dentro deste ponto de vista é possível avaliar que o que a sociedade rejeita 

como sendo o fim de um objeto, pode ser resgatado pelos moradores de rua para se 

transformar em meio. Os restos que esses moradores juntam e transformam em 

casas, camas, roupas e utilidades em geral, são as sobras que o sistema considera 

como lixo, como objeto que não tem mais valor, portanto, objeto fora de linha, sem 

valor agregado, que não gera mais lucro. 

O trabalho é um conjunto de ações que o homem interpõe entre ele mesmo e 

o objeto do seu trabalho, conduzindo sua ação. É este caráter criador que "age 

sobre a natureza externa e a modifica, modifica sua própria natureza e desenvolve 

as faculdades nela adormecidas". (ARENDT, 2007, p 167) 

Assim, podemos pensar que atividade criadora e de trabalho modificam o 

homem, tanto quanto este modifica a natureza, que aparece como sua obra e sua 

realidade. A formação da consciência humana está relacionada com o trabalho e, 

por consequência, com a criação. O grande problema é a falta de trabalho, de 

ocupação para todos os seres humanos, com o trabalho em crise, as relações 

sociais também entram em declínio. 

Para Luria (1994, p. 75), “[...] as raízes do surgimento da atividade consciente 

do homem não devem ser procuradas nas peculiaridades da ‘alma’ nem no íntimo 

do organismo humano, mas nas condições sociais da vida historicamente formadas”.   
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Para Vygotsky (1989), as funções humanas existem primeiramente no nível 

social. Sua apropriação é o resultado de um lento processo de "re-construção" pelo 

indivíduo. 

Para Leontiev (1978, p. 82), a atividade produtora/criadora do homem é uma 

fonte de conhecimento e por meio dela faz emergir as funções e habilidades 

humanas, objetivadas também nas produções culturais e artísticas. 

As atividades estruturadas da sociedade levam o homem a reproduzir as 

condições de vida, pois ele é sujeito da história, é constituído de suas relações 

sociais e isto o faz compreender as contradições entre as representações e as 

atividades desempenhadas, “[...] definidas pelas relações de produção da vida 

material da sociedade, esta relação se reproduz através da mediação 

superestrutural, [...] que determinam as relações sociais de cada individuo.” (LANE, 

1984, p. 41) 

O indivíduo consciente de si, necessariamente, tem consciência de 
sua pertinência a uma classe social; enquanto indivíduo, esta 
consciência se processa transformando tanto as suas ações a ele 
mesmo; porém, para uma atuação enquanto classe, ele 
necessariamente deve estar inserido em um grupo que age enquanto 
tal [...]. (LANE, 1984, p. 42) 

Porém, para que o homem seja atuante e determinante ao inserir-se no 

conjunto de suas relações sociais, prescinde de autonomia e de iniciativa para 

desempenhar atividades transformadoras conscientes nestas relações, mas para 

isto necessita pensar para não apenas reproduzir uma ideologia.  

O homem para transformar seu ambiente, pensa, planeja e executa a ação 

dentro de suas potencialidades. O morador de calçada cria, usando do material que 

consegue manipular, novas representações de si para o mundo ao qual está 

inserido, são “[...] representações, significados e valores existentes em um grupo 

social, e como tal é veículo da ideologia do grupo; enquanto para o individuo é 

também condição necessária para o desenvolvimento de seu pensamento”. (LANE, 

1984, p. 41) Criando uma consciência de si que está ligada a consciência social, 

definindo o indivíduo que as produz. 

[...] para conhecermos as representações sociais de um individuo é 
necessário, [...] definirmos o lugar que ele ocupa em relação aos 
outros (os que se “limitam” com ele), e através do discurso como seu 
espaço se constitui nesta relação, enquanto realidade subjetiva que 
se insere no real, socialmente representado e reproduzido em termos 
de “todo mundo”. (LANE, 1984, p. 38)  
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Para que possamos compreender a identidade deste grupo de excluídos e 

suas verdadeiras necessidades, é preciso refletir como este interage e estabelece 

relações com o meio circundante e com os outros membros do grupo. Este contato 

com o outro, implica um “afastamento” (ressalte-se as aspas) com a natureza. 

(LANE, 1984, p. 52)  

Um dos meios para se compreender este universo talvez sejam suas 

representações estético/artísticas, que bem podem estar relacionadas a uma 

representação de identidade, já que nós somos nossas ações, nós nos fazemos pela 

prática. 

A minha atividade mediada pela atividade do outro pela via da 
linguagem e do instrumento de trabalho é exatamente o que permite 
que a atividade se reapresente a um sujeito particular em um “reflexo 
da realidade concreta destacado das relações que existem entre ela 
e o sujeito, ou seja, um reflexo que distingue sujeito, ou seja, um 
reflexo que distingue as propriedades objetivas estáveis da 
“Realidade”. (LANE, 1984, p. 55)  

Pelo trabalho o homem se reconhece e se objetiva naquilo que produz. O 

objeto produzido pelo trabalho é a concretização do seu projeto; tornando-se um 

objeto de "re-conhecimento", ele se "re-conhece" no objeto e é nele "re-conhecido". 

O objeto construído, atividade de trabalho, traduz uma atividade inteligente, que 

conduz sua ação e o torna um participante da produção sociocultural.   

Como participante da coletividade se apropria do conhecimento produzido 

historicamente pela sociedade e dá novos sentidos aos símbolos, muitas vezes se 

comunicando por meio deles ativamente. São novas representações sociais 

dinâmicas que obedecem a um princípio criativo, usadas para construir sua 

identidade cotidianamente e que se produzem num determinado contexto social. 

Os fatores culturais que serviam de valores e eram regras norteadoras para 

seu comportamento, por terem sido rompidos, neste caso quando os moradores 
de calçada se deslocam para outro grupo, tem que ser (Re) significados e 

revistos permitindo novas construções de si. Cada experiência vivenciada propicia 

valores próprios, mesmo que alguns valores explicitados a cada cultura sejam 

comuns a todas, a exemplo dos reforçadores sociais. Porém, esta varia para cada 

indivíduo e irá variar de acordo com a história de vida de cada um. 

No caso dos moradores de calçada estas (Re) significações têm que 

acontecer ad infinitum, expostos que estão às rupturas locais e de pertencimento 

diariamente. 
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Em qualquer lugar em que se encontre como já vimos anteriormente, o 

homem tem necessidade da aprovação de seus pares e do grupo social. Se este não 

aprova seus atos, corre o risco de ser alijado do seu convívio e consequentemente 

de sua proteção. Outro fator importante para que a condição humana se realize é a 

construção da autoestima e por consequência, da autoconfiança. Estas estão 

ligadas à emoção, construídas pelas afetividades encontradas nas relações e 

construídas por símbolos culturais.  

Os símbolos são construídos e determinados pela cultura, mas todos serão 

também influenciados por eles. Estes símbolos dizem respeito a uma história de 

experiências comuns a todos os homens e pertencem ao que, talvez, pudesse ser 

chamado de “inconsciente coletivo” da humanidade. 

Os moradores de calçada em sua constante movimentação geram 

interferências concretas e simbólicas que intervêm no sentido funcional da cidade, 

criando novas fronteiras entre o público e o privado. “de atores e cenários ambíguos, 

simbolicamente invisíveis e poluidores”. (ARANTES, 2000 p. 107) Estas práticas são 

vistas como agressivas e subversivas quanto à ordem pública, gerando conflitos. 

Estas representações coletivas não são apenas de um grupo de indivíduos e 

sim, representações coletivas de um inconsciente social e histórico. Ao vermos uma 

pessoa que não se enquadra em nossos padrões atuais somos imediatamente provocados 

a encontrar uma explicação. Esta falta de reconhecimento causa um processo mental 

carregado de símbolos significantes que identificam o grupo e o indivíduo tornando o 

“desconhecido familiar e o não familiar conhecido.”  

De um lado, existe uma falta de reconhecimento (recognition); de 
outro lado, existe uma falta de conhecimento (cognition). De um lado 
uma falta de identidade; de outro, uma afirmação de não-identidade. 
Nessas circunstâncias, nós somos sempre obrigados a parar e 
pensar e finalmente a admitir que nós não sabemos por que essa 
pessoa se comporta desse modo, ou que esse objeto tenha tal ou tal 
efeito. (MOSCOVICI, 2003, p. 81) 

Basta andar pela cidade para encontrarmos aqueles que são pejorativamente 

denominados ou “classificados” como mendigos, pedintes, vagabundos, marginais, 

estigmatizados historicamente e reconhecidos apenas como tal. Esta construção 

simbólica em relação aos moradores de calçada se dá em cada indivíduo de forma 

diferente. Porém, ela se encontra arraigada naqueles que se percebem fora daquela 

situação. 
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É necessário que se possa pensar o indivíduo excluído, mais precisamente o 

morador de calçada, mesmo que, dentro das controvérsias do mundo atual, como 
um homem criador. 

O Homem é, por natureza, um ser criador. E o morador de calçada é Humano 

e, como tal, tem que ser visto. 

Assim, não será difícil encontrar a Arte que dele emerge, em meio às 

dificuldades de seu viver. 

É a arte que se materializa quando, utilizando sobras (“lixo”) e tudo o mais 

que venha a cair em suas mãos, molda o ambiente em que vive, tornando-o mais 

ameno e aconchegante. 

Criam para si mundos paralelos, transformam as calçadas em moradias, os 

restos de materiais diversos em objetos com valor simbólico. Utilizam as ferramentas 

humanas relacionadas à imaginação criadora, para formar simbolicamente um 

mundo só deles. 

Eles são a prova que os processos criativos são condicionados, mas não 

determinados pelo histórico sociocultural destes sujeitos envolvidos, observando, 

entretanto que segundo as teorias Junguianas os mesmos elementos simbólicos 

podem ser observados na produção cultural independentemente destes 

condicionantes. Em outras palavras, quando o inconsciente coletivo é ativado, os 

símbolos arquetípicos aparecem. 

A necessidade e os parcos recursos os levam para um caminho de busca de 

alternativas para satisfazerem suas necessidades básicas e complementares. 

 

  Se é certo que nem sempre é possível ao artista viver de sua arte,  

  é mais certo, ainda, que é impossível a ele, artista, viver sem a arte. 

                                                                       Enir da Silva Pilan	  
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CAPÍTULO II 
 
POETAS ANDARILHOS – UMA TESSITURA COTIDIANA 
 
 

Eles já foram denominados por muitos nomes: moradores de rua, em situação 

de rua, em situação de risco, mendigo urbano, indigente, indivíduo sem abrigo, sem 

teto, mendicante, pedinte e andarilhos, entre outros. Mas, mais do que qualquer 

denominação, são seres humanos, que se expressam criando um entorno prático, 

útil, muitas vezes lúdico, e principalmente criativo.  

Se pensarmos em criatividade como sendo um processo que está dentro do 

sujeito, como resultante da integração entre seu contexto sociocultural, a linguagem 

e o pensamento ligados à inteligência humana, uma capacidade de resolver 

problemas; de aprender através da experiência pessoal e da do outro; de adaptação 

em diferentes situações e espaços ambientais; ou ainda, de criar produtos que 

geram bens culturais; este andarilho está fazendo exatamente isto. Vão dando 

sentido aos mais variados objetos. Em um processo de experimentação, surge a 

criatividade que perpassa pela necessidade de se expressar, comunicar e resolver 

problemas. “O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque 

precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, 

dando forma, criando”. (OSTROWER, 1978, p. 10) 

É por meio desse processo e das experiências resultantes dele, que surge a 

criatividade; a partir do estado de constante insatisfação e de contínua busca de 

opções, da “necessidade” ou qualidade humana que não está ligada só ao fazer e 

expressar artisticamente, mas em todo o contexto da vida humana.  Este estado 

sensível em constante movimento gera a criatividade e segundo Salles (1998, 

27/28), “[...] A própria ideia de criação implica desenvolvimento, crescimento e vida; 

consequentemente, não há lugar para metas estabelecidas a priori a alcances 

mecânicos”. É um estado de sensibilidade em permanente conflito, estabilidade e 

instabilidade provocando uma nova realidade por meio de constante experimentação 

e avaliação.  

O homem é um ser criativo, e esta qualidade se localiza em cada sujeito, por 

meio do seu fazer e de sua própria condição de homo sapiens.  Um ser formador 

que produz conhecimentos e técnicas visando atender seus interesses e 
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necessidades, com o propósito de suprir carências: espiritual, estética, material, 

social e cultural.  

 Para Veras, o ato criador é uma maneira de reformular o mundo. O sujeito 

apropria-se e interage com as coisas do mundo através da apreensão da realidade e 

o devolve sintetizado, este é o primeiro fato do ato criador. O sujeito ao sentir e estar 

no mundo “[...] reformula-o, devolve-o e a partir daí, finca-se nele.” (Revista Filosofia 

Capital – ISSN 19826613 Vol. 4, Edição 8, 2009) 

O ser humano, ao manifestar-se, age culturalmente, identificando e 

interpretando os fenômenos naturais e sociais. Na busca constante de significados, 

transforma através de vias simbólicas suas experiências diárias para si e para as 

gerações seguintes. Foi usando deste material simbólico, de formas de expressão 

múltiplas que muitos artistas consagrados que conhecemos hoje, trabalharam e 

ainda trabalham a Arte. Uma Arte vital, necessária como forma de expressão, de 

comunicação e de identidade. Poderíamos pensar que uma busca pela identidade 

não se faz necessária no artista, já que este, por sua própria condição de ser artista, 

já se reconhece e se identifica como tal. Mas aqui novamente tenho que discordar. 

Sendo a Arte uma necessidade do ser humano, como a de se alimentar e se 

proteger das intempéries, ela supre uma necessidade básica ainda maior, a de 

torná-lo “capaz de conhecer e mudar o mundo”. (FISHER, 1973, p. 20) 

Ela o possibilita reconhecer a si mesmo e ao outro, dar voz ao inconsciente 

onde numa teia rizomática propõe um novo olhar de busca, de sonho, de realização 

de um mundo cada vez mais imbricado em significações empíricas. De forma 

mágica recria o mundo a sua volta. Para Fischer (1973, p. 20), ela é necessária 

também “em virtude da magia que lhe é inerente”.  

Para Fischer (1973), a Arte acompanha o homem e sua história em 

manifestações que refletem o contexto social do momento em que ele está inserido. 

O criar só pode ser visto num sentido global, como um agir integrado 
em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam. A natureza 
criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se 
desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e 
valorações culturais se moldam os próprios valores da vida. 
(OSTROWER, 1987, p. 05)  

Mais uma vez nos leva a pensar em tempos idos. Lembro de um presente 

recebido por minha mãe de uma andarilha: limões, já um tanto passados e murchos. 

Mas até hoje a cor e a expressão do rosto da andarilha estão presentes em minha 
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mente. Era uma expressão de quem realiza um ato puro, quase mágico. Um 

momento de criação, destes de insights, que poucas vezes conseguimos ter neste 

mundo atribulado. É o momento da fantasia, da imaginação, do inconsciente se 

tornar consciente, tão necessário à criatividade. O limão vira presente distinto, 

valorado, quase joia rara. Em nosso mundo, viagens ao inconsciente Junguiano são 

sempre deixadas para depois, temos muito que fazer para nos preocuparmos com 

“coisas sem importância”. O tempo é curto demais para isto. 

Jung (2010), com seus estudos, aplicados em si mesmo, desenvolveu e 

ampliou a concepção de Inconsciente.  

Para ele, é através dos símbolos que surgem das relações entre Inconsciente 

e Consciente, e existem várias maneiras deles se relacionarem. É aí que acontece o 

processo de consolidação da personalidade do homem. O Inconsciente se revela ao 

Consciente de forma simbólica, em linguagem metafórica. Assim, poderíamos 

pensar que o Inconsciente de todo ser humano busca um espaço para se expressar. 

Para o andarilho, a casa, lugar seguro resguardado das intempéries e dos 

medos do cotidiano, é símbolo forte. É busca importante na contemporaneidade, e 

sempre foi fruto de anseio de toda a família. Em nossa cultura tem um sentido maior 

do que paredes, tem o sentido de lar, aconchego. 

 
Fig.3 - Casa feita sobre rodas. 
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Esta “casa” feita sobre rodas pode bem ser compreendida como tal. A 

impossibilidade de possuir um lar formal, pelas próprias condições em que vive, o 

faz criar um “carrinho/casa” provido, no entanto, de janelas, escadas, panelas e 

utensílios próprios de um Lar. Até mesmo os cães guardiões e os de pelúcia estão 

presentes, protegendo e enfeitando. E o que seria um simples carrinho de puxar 

pelas ruas, (Re) significa CASA, LAR. 
 

 
Fig.4 – Casa feita sobre rodas. 

 

O homem contemporâneo tem, cada vez mais, dificuldades de compreender 

e lidar com as necessidades impostas pela sociedade capitalista. Tem a obrigação 

de ter uma boa casa, um carro e, principalmente um bom emprego. Para sobreviver, 

utiliza-se de máscaras das mais variadas personagens. Ora de pai, ora de esposo, 
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de proprietário, de patrão. O dono desse “carrinho/casa” pode até ser o feliz morador 

de uma casa comum. E dentro dela, resguardado e seguro, pode tirar as máscaras, 

despir os vários personagens, ser um si mesmo. Epicuro (341/270 a. C) nos fala de 

necessidades humanas como, por exemplo, a fome, a sede, o sono, que estão 

ligadas às necessidades biológicas do corpo, mas vai além. Propõe a existência de 

necessidades não naturais e que por isto mesmo não devem ser tidas como 

essenciais para o ser humano, como a glória, sucesso, riqueza. Mas, na sociedade 

contemporânea, foram impostas outras necessidades, como o emprego, as roupas, 

o carro, e também a casa. 
Esta “casa” acima pode ludibriar a realidade, o tempo e o espaço. Seu interior 

pode ser uma sala ou um dormitório com armários. Só a cozinha é do lado de fora, 

como um improvisado espaço gourmet que os ricos usam ter em seus quintais. Lá 

dentro ele pode ser o passado mais confortável ou um futuro cheio de glórias.  

 Um dos problemas da civilização contemporânea é o tempo! Muitos tratam 

sobre este tema. Alguns propõem novas formas de organizá-lo, outros o conceituam. 

Artistas tratam o tema das mais variadas formas, como é o caso de Opalka39 (1931/ 

2011).  Mas o que acontece de fato é que uma boa parcela do mundo 

contemporâneo capitalista é cativa do “tempo.” Times is Money! Com a 

industrialização e a necessidade de maior velocidade na criação de produtos, no 

menor tempo possível, somos submetidos ao signo de “Time is money”: “Tempo é 

Dinheiro” principal lema do capitalismo, muito bem representado no filme “Tempos 

Modernos”40 de Charles Chaplin.  

Já para os gregos, o trabalho manual, repetitivo e monótono não possibilitava 

a criatividade. Não há interesse em um aumento de produtividade como acontecerá 

na contemporaneidade. Era necessário o ócio para que se dedicassem “[…] à 

política, à filosofia, à ginástica e à poesia, [...]”. (DE MASI, 1999, p. 19) 

Na contemporaneidade a identidade de cada um é condicionada ao que faz 

de seu tempo e, diante de nossa criação Judaico-Cristã, o ócio é tido como pecado: 

“O trabalho dignifica o homem” e é o “caminho para a salvação”41. O homem que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Roman Opalka (1931 - 2011).  - Pintor Francês em seu processo de contagem do tempo. 
40 Filme: Tempos Modernos de Charles Chaplin - 1936. Uma crítica ao mundo moderno e 
industrializado. 
41 No começo do Cristianismo o trabalho expiava o pecado. Porém é possível perceber na Bíblia 
uma crítica ao apego demasiado ao trabalho, entendendo-o também como castigo. Como é o caso de 
Adão que foi condenado a ganhar o pão de cada dia com o suor de seu rosto após o pecado original. 
Para Lutero (1483/1546), professor de teologia germânico e figura central da Reforma Protestante. o 
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trabalha passa a ser visto como honesto, íntegro e comprometido com a sociedade. 

Em caso contrário acontece um questionamento quanto a estas virtudes. 

Já vimos muitas formas de se lidar com o tempo, na Reforma Protestante, o 

trabalho ganhou nova dimensão. Deve ser visto como forma de servir a Deus, e 

deve manter distância do ócio. Trabalho, ligado a tempo, tem como finalidade a 

obtenção de prosperidade.  

Para compreendermos este fator social teremos que, cada um de nós, valorar 

o uso do tempo. Poucos conseguiriam fazê-lo. Pois está tão implicitamente 

arraigado, devido a nossa formação Judaico-Cristã, em nosso cotidiano, que sem 

sua marcação/contagem, ficaríamos às escuras, como se por falta de sol, não 

pudéssemos saber se já estamos com fome ou com sono. E por isto devemos nos 

deitar ou nos alimentar. 

Porém, para compreender aqueles 

que vivem sem sua marcação/contagem, 

é preciso entender a radical diferença de 

valoração. Sem o tempo cronometrado, 

minuto a minuto, hora de entrada e saída, 

hora do médico, do dentista, do almoço ou 

do chope com os amigos, o mundo se 

torna diferente: Livre. O que é o tempo 

para aqueles que dele não são 

dependentes? É o tempo do mundo, do 

conhecimento ancestral, da liberdade de 

escolhas, dos pedidos sensíveis do corpo. 

Se for dono do tempo, pode ser qualquer 

um: Rei, Soldado, Fada, Rainha ou 

Bailarina dando voltas em torno dos 

transeuntes em plena Praça da Sé. E a 

música que o seu subconsciente está 

ouvindo talvez seja: “Sinal Fechado42” 
 

  Fig.5.1 - Bailarina solitária, Praça da Sé, SP. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
trabalho é o caminho para a salvação, como base da vida. Para Calvino (1509-1564) o trabalho está 
ligado a uma predestinação, era da vontade de Deus que alguns trabalhassem e outros não. 
42 Sinal fechado de Paulinho da Viola. 
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de Paulinho da Viola, onde o tempo é tratado como desagregador daqueles que não 

têm tempo.  

“- Olá! Como vai? - Eu vou indo. E você, tudo bem? - Tudo bem! Eu vou indo, 

correndo pegar meu lugar no futuro… E você? 

- Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranquilo...”  

  A mesma bailarina solitária, mas ao mesmo tempo alegre e altiva. Em trajes 

coloridos. Quem sabe a música que se apresenta em seu subconsciente neste 

momento e que a faz dançar despudoradamente seja: “Geni e o Zepelin” de Chico 

Buarque de Holanda43, ou mais precisamente o seu refrão: "Joga pedra na Geni! 

Joga pedra na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela dá pra 

qualquer um! Maldita Geni!" O arquétipo parece ser o de Afrodite: Deusa do Amor e 

amante de vários Deuses. Independente, autônoma e criativa vale-se de sua beleza 

carismática para conquistar posições interessantes. Ou também poderíamos 

encontrar nessa dançarina o arquétipo de uma Pomba Gira44. Livre de qualquer 

convenção social é desbocada, exibicionista e ao mesmo tempo sensual e 

provocante.     

  
 

Fig.5. 2/3/4 - Bailarina solitária, Praça da Sé, SP 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 “Geni e o Zepelin” de Chico Buarque de Holanda do musical “A Ópera do Malandro” 
44 Pomba Gira, entidade espiritual ligada ao culto da Umbanda. 
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Arendt (1991, p. 33), em seu livro “A condição humana”, aponta que as 

condições humanas foram impostas pelo próprio homem. Ele impõe, a si mesmo, 

formas de vida para sobreviver. É uma forma de condicionamento que está implícito 

ao seu momento histórico. Para ela a ação humana é sistematizada e organiza a 

vida. Nesse sentido teremos que aceitar que todos os homens são condicionados ao 

seu meio social. A autora divide esta organização em três aspectos, o Labor: 

processo biológico necessário para a sobrevivência do indivíduo e da espécie 

humana; o Trabalho: atividade de transformar coisas naturais em coisas artificiais, e 

a Ação: necessidade do homem em viver entre  semelhantes, seus iguais. 

 
Fig.6 - Morador de calçada: Soldado. 

Podemos pensar 

este soldado, em seu 

momento de descanso, mas 

paramentado para qualquer 

eventualidade. 

Condicionado a lutar uma 

batalha diária pela 

sobrevivência, se vê como 

um guerreiro. O arquétipo 

do guerreiro está associado 

a valores como 

independência, aventura, 

força e coragem. É a 

possibilidade de se 

reafirmar no mundo. É o 

direito de estar vivo e para 

tanto luta para sobreviver. É 

provavelmente a única 

possibilidade de se ver e de 

se sentir vivo. 

Quanto ao trabalho é necessário que se diga que segundo a autora não é 

intrínseco ao ser humano, não é a essência do homem. É sim, uma atividade 

imposta a si mesmo e a todos de sua espécie. Apenas para ratificar este 

pensamento podemos pensar em Sartre. Para ele “a existência do homem precede 

sua essência” (p. 438/439) assim, não dispomos de uma natureza “essencial” e não 
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fomos criados para nenhum propósito particular, seja por Deus, pela evolução ou por 

qualquer outra coisa; vemo-nos simplesmente existindo sem que tenhamos optado 

por isso e temos de decidir o que fazer de nós mesmos – cada qual tem de criar sua 

própria “essência”. 

“Condenados que somos a sermos livres” (SARTRE, p. 439), não temos uma 

essência anterior, pré-concebida. Ela é produto do meio em que vivemos e é 

construída a partir das relações sociais. Assim, poderíamos pensar que o fator 

tempo45, tão discutido na atualidade, também é produto do meio em que vivemos. 

Um produto imposto ao homem pelo próprio homem e  enquanto dimensão humana 

não pode ser separada do homem, é sua própria condição, já que ele sabe de sua 

finitude. 

 O homem por ser historicamente condicionado pelo caráter de seu ambiente e 

pelas relações que estabelece com seus pares, cria sua essência a partir de 

padrões sociais pré-determinados. O fator tempo está implícito como necessidade 

básica de sobrevivência na sociedade contemporânea. Porém, alguns poucos 

conseguem “fugir” deste condicionamento, vendo e sentindo o passar do tempo de 

maneira diferente. São formas sensíveis de compreender o mundo a sua volta, e sua 

devolução da compreensão se dá por estéticas46 diferenciadas das que estamos 

habituados a conceber como verdadeiras e únicas – absolutas. Possuem uma 

relação diferenciada com o mundo real, uma estética própria que perpassa pela 

cultura, pelo seu meio social, pelo inconsciente coletivo, mas se propõe a liberdade 

de ir além, de nos levar a sair da acomodação. Ao abrir portas, incomodam, mas 

possibilitam e instigam a sair da anestesia tão própria do homem contemporâneo. 

Para Vázquez (1999, p. 8/9), estética, do grego aisthesis (“sensação”), é uma 

teoria da percepção, do saber sensível. Estuda o julgamento do que é tido como 

belo, bem como a produção das emoções desencadeadas por estes fenômenos, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

45 Tempo: Medida de duração das coisas. 2. Sucessão de dias, horas, momentos. 3. Duração 
limitada. 4. Período, época, relativamente a certas circunstâncias, aos hábitos, às ideias. 5. 
Momentos, horas, disponíveis. 6. Prazo. 7. O decurso dos anos. 8. Estado atmosférico. 9. Estação, 
quadra própria. 10. O momento em que se vive. 11. Ocasião oportuna. 12. Conjuntura, ensejo. 13. 
(Mús.) andamento com que se deve executar um trecho musical. 14. (Mús.) Duração de cada parte 
do compasso. 15. (Gram.) Flexão que indica o momento a que se refere o processo verbal (presente, 
passado ou pretérito e futuro). [...]  (KURY, 2001, p. 767).   
46 A palavra estética vêm do grego - "ainsthétiké, ainsthésis, aisthésia" = sensação, percepção que 
tem por objeto o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte (JIMENEZ, 1999) 
Ela estuda o julgamento e a percepção do que é considerado belo, a produção das emoções pelos 
fenômenos estéticos,[…] e[…] também pode ocupar-se da privação da beleza, ou seja, o que pode 
ser considerado feio, ou até mesmo ridículo (BURKE, 1993). 
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considerando tanto o sublime como a privação da beleza: o feio, “[…] ciência de um 

modo específico de apropriação da realidade, vinculada a outros modos de 

apropriação humana do mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em 

que ocorre.” (VÁZQUEZ, 1999, p. 47) 

Poderíamos dizer que o modo com que o ser humano se apropria do mundo 

acontece por meio das relações estéticas, que ocorrem no contexto histórico e social 

que o procedeu, e ao qual está inserido. 

Quando avaliamos as expressões de qualquer grupo social, sempre o 

fazemos levando em conta o potencial estético e sensível envolvido em suas 

realizações. Ao (Re) significar seu mundo, o morador de calçada cria para si a 

possibilidade de ser especial, de ser quem quiser: um Rei, um Príncipe, um 

Mendigo, um Soldado, ou ainda melhor: um ser humano. “Em todas as linguagens, 

ao articular uma matéria, o homem deixa a sua marca, simboliza e indaga movido 

por sua pergunta ulterior, que é pelo sentido do viver”. (OSTROWER, 1987, p. 52)  

 

 

Na foto ao lado podemos ver um 

soldado com sua armadura. É possível 

reconhecer em sua altivez o orgulho pelas 

batalhas e, em seu sorriso, quase 

enigmático, podemos crer que a batalha 

foi ganha. O arquétipo que se apresenta é 

o do herói guerreiro que segundo Jung 

ajuda a afirmar o poder e a identidade. No 

nível físico é a afirmação do direito de 

estar vivo, além, da capacidade de fazer 

valer esse nosso direito. É ele, que nos 

ajuda a lutar pelo que nos alimenta, tanto 

no sentido físico, no  intelectual  como  no 

emocional. Sua vida toma sentidos 

diferentes a cada dia, em uma infinita 

possibilidade de recomeços.  
             Fig.7 - Soldado com sua armadura. 
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O homem, desde a pré-história, por meio do processo criativo constrói seus 

objetos e ferramentas, cria rituais, adorna o corpo, atribuindo a si mesmo uma 

identidade estética e cultural, utilizando para isto, variadas 

materialidades/linguagens. 

             Essa qualidade criativa, para Ostrower (1987), não é um privilégio de 

poucos, mas uma qualidade da categoria humana elevada. Uma condição do 

humano que se manifesta nos mais amplos contextos. 

             É a “cola” do seu “eu” com o momento do seu desenvolvimento, criando 

relações com os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais de seu tempo, 

um contínuo e vasto apropriar-se. Esta relação entre seu tempo e seu eu conecta a 

criatividade com a vida, “[...] O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 

compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.” 

(OSTROWER, 1987, p. 09). 

É a possibilidade criativa que se apresenta. Spolin nos diz que “[...] todas as 

pessoas são capazes de atuar. Todas as pessoas são capazes de improvisar. Todos 

podem, caso desejem, jogar. O que é necessário é experienciar.” Segundo a autora 

“Experienciar é penetrar no ambiente, envolver-se total e organicamente com ele. 

Isto significa envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo. Dos três, 

o intuitivo, é o mais vital [...]”. (SPOLIN,1992, p. 03)   

 Pensamos a intuição como uma força mística, que só alguns poucos 

privilegiados possuem. Mas qual de nós poderia dizer que nunca teve uma intuição 

repentina, espontânea? É a transcendência de um momento, que  vai além dos 

“limites daquilo que é familiar, corajosamente entra na área do desconhecido e libera 

por alguns minutos o gênio que tem dentro de si.” (SPOLIN, 1992, p. 03) Ao 

trabalhar além de um plano intelectual o nível intuitivo aparece. É a liberdade 

pessoal que está além dos julgamentos, possibilitando explorar e agir frente às 

necessidades que se apresentam. Possibilitando o criar. É a intuição que por vias 

inconscientes nos possibilita uma sabedoria interior, uma inteligência para tomar 

resoluções e resolver problemas.  

A intuição, segundo Jung, é uma das quatro principais funções da 

consciência. As outras são sensação, pensamento e sentimento. A intuição utiliza a 

psique para discernir sobre fatos e pessoas. É uma capacidade interior de perceber 

possibilidades, é a maneira como o indivíduo realiza as informações em seus 

processos inconscientes, propiciando entender e compreender a realidade. Ela 



82	  
	  

	  

acontece por meio de "palpites", "pressentimentos" ou "inspiração" e são (Re) 
significadas com as experiências vividas. São insights rápidos que dão pistas de 

como resolver determinadas questões. É lançando mão do uso desta função que se 

dá a apreensão do ambiente. 

A intuição busca os significados, as relações e possibilidades futuras da 

informação recebida. Os fatos são apreendidos no seu conjunto. Desse estado de 

sensibilidade nasce uma conjugação coordenada entre o velho existente e o novo, 

que pressupõe novas possibilidades, inseridas num novo princípio, em um processo 

contínuo de renovação de si mesmo e de seu meio, em que o 

desenvolver/retroceder são simultaneamente conflitantes. Estas ações, que se 

conflitam com a “padronização”, fazem parte do desenvolvimento criativo/sensível, 

provocando uma nova abertura, rompendo limites, gerando novas capacidades de 

diversificação.  

 Todos os homens ao acessarem seu Inconsciente, seja de forma intuitiva ou 

usando de métodos para isto, colocam em prática sua capacidade criativa. Podemos 

pensar então a criatividade como uma função natural da mente. Sendo assim, todo 

indivíduo terá frente ao mundo uma atitude criativa e inovadora, pois ela é 

imprescindível ao indivíduo. 

[…] o impulso criativo é algo que pode ser considerado como uma 
coisa em si, algo naturalmente necessário a um artista na produção 
de uma obra de arte, mas também algo que se faz presente em 
qualquer pessoa – bebê, criança, adolescente, adulto ou velho – se 
inclina de maneira saudável para algo ou realiza deliberadamente 
alguma coisa, desde uma sujeira com fezes ou o prolongar do ato de 
chorar como fruição de um som musical. Está presente tanto no viver 
momento a momento de uma criança retardada que frui o respirar, 
como na inspiração de um arquiteto ao descobrir subitamente o que 
deseja construir, e pensa em termos do material a ser utilizado, de 
modo que seu impulso criativo possa tomar forma e o mundo seja 
testemunha dele. (WINNICOTT, 1975, p. 100) 

Estando a criatividade vinculada ao mais profundo do inconsciente, o artista 

para criar sua obra, extrai o conhecimento do patrimônio da humanidade, 

“desencadeando forças poderosas”. Os moradores de calçada de forma intuitiva dão 

a suas “casas” e seus objetos sentidos diferentes. Criam sua obra, mudando-as a 

cada dia, a cada novo uso. Como nômades montam e desmontam seu 

“acampamento” num incessante ato criativo. A cama é armada toda noite, como uma 

cama dobrável, como aquela que se usava em campanha. Lembro-me bem, eram 
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de estrutura de metal, o colchão era fino e se dobrava junto com ela. Não, os 

moradores de calçada não têm camas dobráveis, mas de forma criativa fazem de 

seus papelões colchões, camas dobráveis. Algumas “casas/barracas” são tão bem 

montadas que até uma porta pode se ver ali. Num montar e desmontar diário, como 

caramujos carregam a casa nas costas e vão se apropriando, por onde passam, de 

objetos, criando novos sentidos para eles.  

Os cobertores são teto e paredes sustentadas pelas grades da praça pública. 

As pedras do chão se transformam em bancos ou mesinhas onde repousam seus 

pertences. 

            
                                                   Fig.8 - Casa/barraca. 

É a mesma construção humana que se iniciou, da necessidade de aumentar 

a chance de sobrevivência, quando os homens das cavernas criaram ou se 

apropriaram de objetos: um simples graveto que prolongou seu braço e permitiu o 

acesso a um fruto em um local mais alto da árvore. Nessa minha trajetória de 

observadora passiva e distante vou percebendo os “enfeites”, os objetos usados 

para organizar suas casas, seus carrinhos ou ainda seus corpos. Aqueles mesmos 

que possuímos em nossa casa e que dizem respeito a nossas viagens, aos 

presentes recebidos, as lembranças que se acumulam com o tempo. Lembranças 
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que são resgatadas quando olhamos para estes objetos, que nos mostram quem 

somos, o que fizemos e como construímos nossos dias. 

Da mesma forma estes moradores de calçada guardam consigo muitos 

objetos que remetem a quem são em suas trajetórias diárias. Uma forma de se fazer 

ver, de ser reconhecido, como ser expressivo.  Uma maneira de criar um significado 

para seus dias, uma marca de sua jornada pela cidade.  

Este é José com seu carrinho e sua cachorra, vestida de saia de bailarina, 

blusa colorida, e um pequeno lenço na cabeça, como se fosse uma mulher que se 

arruma para estar com seu amado para passear. Uma companheira fiel, que jamais 

o trairá.  

  
Fig.9. 1/2 - José, seu carrinho e sua cachorra bailarina. 

 

Os pensadores criam teorias, os designers, objetos para uso, os artistas criam 

para sensibilizar. Para comunicar. Em meio hostil a busca pela sensibilidade é 

intrínseca. Em meio hostil existe a necessidade de se resguardar dos ataques 

diários da invisibilidade. Nos últimos 5 anos a cada dois dias é assassinado um 

morador de rua e até hoje nenhum destes crimes foi solucionado. Assim, é possível 

afirmar a necessidade de sair da invisibilidade e gritar, gritar bem alto:  

-“Estou aqui! Me vejam! Sou igual a você! Olhe para mim! Até uma “casa” 

parecida com a sua eu construí!” 

São gritos ocos e mudos. Poucos são os que têm o poder de ouvir. 

Quem sabe Deus o possa! 
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CAPÍTULO III 
 

POETAS ANDARILHOS – A POÉTICA DAS CALÇADAS 
 

Nesta etapa da pesquisa de campo, foram pinçados no universo das 

personagens retratadas os que tivessem uma poética atraente para ser revelada 

entre os incontáveis moradores de calçada criativos. Era importante escolher os que 

criam produções estéticas como forma de expressão, como (Re) significação de 

suas vidas. Muitas não se enquadraram nas exigências básicas: Ser um exemplo 

claro de (Re) significação pela sua produção estética com um mínimo de coerência 

para se expressar e se dar a conhecer para poder ser estudado. Algumas figuras 

surgiram e sumiram como raios. 

 

 

 

 
Fig.10 - Marthia, a poetisa de Santa Cecília. 

      “Marthia, a poetisa de 

Santa Cecília”, personagem 

que já tinha servido de 

estudo para a minha 

pesquisa de Mestrado, 

infelizmente não foi mais 

encontrada para dar 

continuidade ao trabalho no 

Doutorado. Sua obra literária 

era poeticamente pendurada 

nas árvores de Higienópolis, 

como roupa que se coloca 

no sol a secar. A sua 

intenção era popularizar 

suas criações que fazia 

como uma repentista.     Mas 

sua obsessão por 

“perseguidores” que queriam 

envenená-la com gás, tornava o seu discurso pouco crível.  
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Fig.11 – “Ciborg”, o ciclista futurista de traje robótico. 

 

	   Ciborg”, que tinha transformado a sua bicicleta em veículo espacial, com o 

perdão do trocadilho “foi para o espaço”. Na época de nosso primeiro encontro, 

andava pela região da José Paulino, orgulhoso da sua imaginosa criação. Não 

havia quem não notasse a sua presença e o fotografasse. Essa era a sua 

realização: ver reconhecido o seu talento em criar e construir a sua fantasia. 

  
                            Fig.12. 1/2 - “Magrão”, o pintor de pipas. 
 

“Magrão” era o bom moço do interior que ligado as suas origens e seu 

passado perdido, pintava pipas. Morava na calçada debaixo de um viaduto do 

Parque Dom Pedro, em frente à Igreja Pentecostal “Deus é amor”. Tinha muita fé em 

Deus e na humanidade. Infelizmente também não foi mais encontrado.   
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Fig.15 – Instalação da “Mulher do posto”. 

                               Outra figura 

interessante, mas inacessível, 

é a “Mulher do posto” que fez o 

seu refúgio num posto de 

gasolina abandonado, na Rua 

Lacerda Franco, em Pinheiros. 

Ela é uma figura com a qual 

não é possível conversar por 

conta da sua agressividade. 

Mas foi possível filmá-la e 

fotografá-la de dentro do carro.      

Ela  parece  ser   uma   pessoa 

perturbada. Briga com quem se aproxima, atiça o cachorro para morder o invasor e 

ameaça jogar urina que guarda para essa finalidade em garrafas de plástico. Briga 

até com a sombra e bate na própria cabeça.  

 

     Numa das paredes do posto 

ainda permanecem as grades que 

guardavam óleos e filtros dentro de 

uma estante de alvenaria. Essa 

mesma mulher usou essa grade para 

nela dispor de forma estética, 

incontáveis objetos recolhidos nas 

ruas como uma inacreditável 

“Instalação”, digna de figurar na 

parede de um museu ou mesmo 

numa bienal. Vez ou outra, ela 

desmancha toda a instalação e 

começa tudo outra vez. Fora isso, 

ela tem um sofá, um colchão e um 

caderno onde faz anotações que 

ninguém consegue decifrar.	  
.  

Fig.16 – “Mulher do posto”. 



89	  
	  

	  

 
Fig.17 - “Homem do Livro”. 

O ”Homem do Livro”, 

como denominamos o morador 

da calçada da Rua Pedroso de 

Morais, barba imensa e cabelo 

que nunca viu tesoura, corpo 

enrolado em plástico preto 

como os seus poucos 

pertences, parece perdido no 

tempo onde foi levado pela sua 

insanidade. Além de escrever 

um diário que começa na época 

de  Getúlio  Vargas,   passa   os 

dias copiando um pequeno livro 

que escreveu. Fazendo cópias e cópias da sua única obra, mas se recusando a 

vendê-las ou doá-las. Recentemente o “Homem do Livro” voltou a ocupar as 

manchetes dos jornais. As notícias davam conta que a família dele tinha finalmente 

encontrado o parente desaparecido. Agora ele vai viver no aconchego de um lar 

junto dos familiares que possivelmente não irá reconhecer. Vai despir as suas vestes 

de saco de lixo preto e tomar um banho tardio de longa data. E com todos esses 

cuidados terá otimizada a sua condição de vida. Só espero que lá, no abrigo do lar 

da família, ele possa continuar escrevendo o seu precioso diário. Só espero que 

ninguém o impeça de continuar copiando até o fim dos seus dias o livro que 

escreveu e é tão importante para ele. Essas manifestações “artísticas” são vitais 

principalmente para quem, na obscuridade do esquecimento, busca uma maneira 

curativa de significado para uma vida vazia. A expressão “artística” quase sempre 

vem da necessidade de extravasar de forma criativa o que está oculto pelas 

circunstâncias da própria vida. 

Louvável é a iniciativa do Movimento Estadual da População em Situação de 

Rua de São Paulo que instituiu um concurso de poesias e prosa.  

Seu presidente, Robson Mendonça, ex-morador de rua que agora se dedica a 

levar cultura aos seus iguais com a sua “bicicloteca”, ou “biblioteca sobre duas 

rodas”, lançou esse verdadeiro incentivo à criatividade com o objetivo de definir “O 

Novo Perfil do Morador de Rua”. A resposta foi bastante satisfatória. Vários 
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moradores, em situação de rua, responderam ao chamado. Os “artistas” 

compareceram em número significativo, inscreveram seus poemas e o resultado foi 

acima do esperado. Um corpo de jurados formado por: advogado, jornalista, músico, 

parlamentar e ex-morador de rua, escolheu dentre todos os inscritos as poesias 

vitoriosas.  

 

  
 

  
Fig.18. 1/2/3/4 - Evento com os moradores de rua.47 

Esse tipo de iniciativa é eficaz sob vários aspectos. O primeiro e mais 

importante é dar oportunidade a esses indivíduos socialmente excluídos, de serem 

ouvidos. Cria neles uma sensação de utilidade na inutilidade de suas existências. 

Estimula a criatividade que é fator terapêutico de grande funcionalidade. É uma 

iniciativa que deveria ser seguidamente repetida. Passo a reproduzir a seguir, alguns 

dos textos premiados e que conseguem refletir de forma estética, o pensamento 

desse segmento social.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

47 Fotos do acervo do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. 
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O SILÊNCIO DO AMOR! 

 

Eu poetiso êste silêncio... 

Com lágrimas, com sede fico tonta. 

E mariada deste amor, choro... 

Procuro a felicidade!!! 

Só. Sozinho. Só 

 

 

Quero sorrir nesta embriagues de amor 

E afundar-me de felicidade 

Nesta poesia que é... você. 

O mar são lágrimas minhas 

E amor é eu e o silêncio 

 

                                   Pink  27/05/10 
Fig.19. 1/2/3/4 - Pink  27/05/10 
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 “CARENÇA” E “POBRESA” 
 
 
A “carença” e a “pobresa” 
No fundo é “riquesa” 
Pra quem sabe “analizar”... 
 
Pobre eu ando, 
Sem peso e sem “dispesa”, 
Não penso em “chora”. 
 
Carente caminho, 
Sem carinho. 
Sem um lar definitivo para morar. 
Mas sempre encontro um ninho 
Pra mim “descançar”. 
 
Eu sou filho adotivo de um 
passarinho, 
Que me “encina” o caminho de amar 
A todos os seres que no mundo há. 
 
                                                                   (SIC) 
 

 

MEU DESEJO 
 
Queria mergulhar em seus olhos, 
Ir até seu coração. 
Viver misturado em seu sangue 
Para lhe causar afeição. 
 
Queria estar em seus pensamentos... 
Para saber se por alguns momentos, 
Vivo em sua imaginação. 
 
Esses são os desejos  
Que acalento 
Dentro do meu coração. 
 

 

 

 
 
 
 
 

MEU SONHO 
 
Vi nossos corpos 
No espaço flutuar. 
Em laço 
Nossos braços transforma 
 
Vi a chama acender 
A tocha do desejo. 
Filmei o nosso beijo 
Antes de me despertar  

 

                                   Povo de Rua 

Pedro Silvério da Silva 

                                               (SIC) 
         Fig.21. 1/2/3/4/5 – Outras Poesias no concurso “O Novo Perfil do Morador de Rua”. 
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       Fig.24 - Carrinho com a bandeira do Brasil. 

	  
	  

	  
   Fig.25 - Carrinho com placa de carro. 

 
 Os temas escolhidos são os mais variados. Vão desde a brasilidade fornecida 

pelo pendão nacional a temas mais soturnos como a morte. 
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               Fig.26 - Carrinho da morte. 

Outros abusam da criatividade e misturam cartazes, propagandas e até 

mesmo quadros que ficariam melhor dentro de casas. 

  
Fig.27. 1/2 - Carrinhos esteticamente decorados. 
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Nesse jogo, vale tudo. Tudo o que eles encontram na sua caminhada diária 

pelas ruas e calçadas onde moram é apropriado por eles e imediatamente (Re) 
significados. 

 
Fig.28 - Carrinho Nacionalista. 

	  
  Fig.29 - Carrinho de Hallowen. 

 

 

 

Há os que aliam 

criações estéticas com 

aler- tas que (Re) signi- 
ficam oportunos avisos 

de perigo, cuidado e 

atenção, mas sem 

deixar de provocar uma 

agradável sensação 

estética. O dono desse 

carrinho se orgulha de 

seu modelo exclusivo 

que mereceu da parte 

dele um tratamento 

“clean”.   

Fig.30 - Carrinho “Alerta”. 
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	   A religiosidade tão presente na vida dos brasileiros também é tema de 

ornamentação dos carrinhos dos moradores de calçada. 

	  
       Fig.31 - Carrinho bíblico. 

	  

	  
           Fig.32 - Carrinho com o “Espírito Santo”. 
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                Pude 

ainda observar 

casas feitas em 

plena calçada com 

papelão, tecidos e 

objetos que distantes 

do seu significado 

original, passam a 

significar outra coisa, 

útil ou decorativa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35. 1/2 - Dulce 
em sua casa 
debaixo do 
“Minhocão”.	  

	  

 
 Fig.36 - Casa de morador de rua com grade de proteção. 

 

 

 

 

 

“Casas” “protegidas” por 

grades como se isso 

pudesse livrá-los dos perigos 

constantes a que estão 

expostos diariamente. 
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“Casas” cobertas por plásticos, pretos ou coloridos, que às vezes servem até 

de vestimenta impermeável contra a chuva. Arremedos de trailers ou casas ônibus 

em cima de minúsculas carroças que de noite são moradia e de dia servem para o 

trabalho de transportar quase tudo que eles conseguem catar pelas ruas. 

 
Fig.37 - Poeta do “Minhocão”. 

 

 

            Há os que preferem a 

segurança e abrigo que um 

viaduto fornece como o poeta 

que vive debaixo da Praça 

Roosevelt apesar do barulho 

ensurdecedor. Há os que fazem 

suas casas em cima de árvores 

como a que existe à margem da 

Avenida 23 de Maio.  

    Mas  só   palhaços    circenses 

	  
Fig.38 - Palhaços moradores do “Minhocão”48. 	  

têm o preparo físico para morar 

neste buraco do Minhocão. É tão 

difícil e acrobático entrar na casa 

deles que acabam tendo com isso, o 

máximo de segurança.  

 Criar pode ser considerado 

um impulso de reestruturar a si 

próprio, podemos pensar que existe 

nos moradores de calçada, uma 

busca por um elo entre o seu eu e o 

seu ambiente, expressando seus 

sentimentos através dos símbolos 

que conseguem manipular a seu 

favor, para se expor e se encontrar 

como ser humano dentro deste 

contexto marginalizado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Foto retirada do Blog www.marcelomin.com.br 
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      Fig.39 - O carrinho do “Bastião”. 

          O carrinho de “Bastião”, como ele se 

apresentou, é esteticamente interessante. 

Ele faz uma distribuição de vários 

elementos que juntos parecem uma 

instalação, destas que até se pode interagir. 

           Bastião me disse que vai deixar de 

trabalhar com o carrinho. 

           “As pessoas não “pensa” nos outros, 

como Deus. Deus pensa em todo mundo, 

mas as “pessoa” não.”(sic) 

            “Nun” ta dando mais pra trabalhar 

assim. “Vô” te que arranja “otra” coisa pra 

“faze”. (sic)  

            Da loja gritam que ele ia ficar 

importante, artista de TV, quando me vêem 

fotografando e conversando com ele. Ele 

resmungou alguma coisa que não 

compreendi, mas que soou como um 

palavrão, reprimido pela sua convicção 

religiosa. 

 

 

Não parou para conversar, 

parecia que estava com pressa. Disse 

que eu podia tirar a foto do carrinho, 

mas não posou para mim. Fui correndo 

atrás dele e ele, meio que rindo, foi 

andando sem dar importância a 

importância de ser fotografado                                             
         

 

      
 
 
   Fig.40 – “Bastião” puxando o seu carrinho.  
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              Em New York os moradores 

de calçada também se portam com a 

mesma criatividade. Enfeitam seus 

carrinhos e usam roupas coloridas 

para chamar a atenção dos turistas. 

Times Square, a “esquina do mundo”, 

abriga esses seres curiosos e 

apaixonantes. 

 
    Fig.43 - Morador de calçada de New York. 

 
      Fig.44 - Morador de calçada de N.Y. 

 

 
 
Fig.45 - “Dançarino” de 
Times Square. 

              Por conta do inverno rigoroso a 

incidência de moradores de calçada nos 

Estados Unidos é muito menor. Mas nem 

mesmo o frio de cinco graus impede este 

misto de cowboy, “estátua da liberdade” e 

mestre de cerimônias, de ficar de pernas de 

fora, dançando 

em plena Times 

Square.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.46 – Morador 
de calçada de N.Y.  
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A (RE) SIGNIFICAÇÃO PELA FÉ  
ENTREVISTAS E ANÁLISE   
LAÉRCIO 
 

Perdoar! Todo mundo deve e pode.  
Agnus dei que tollis peccata mundi. 
E temos que ajudar os pobres! 
Miserere! Miserere nobis! 

 
 Seu aspecto é de mendigo. Cabelo pixaim que há muito não vê tesoura, e 

muito menos sabão e pente; que a sujeira fez um “rastafári”.  

Quando ele fala dá a sensação de paz e, sobretudo de uma fé inabalável. Ele 

prega o amor ao próximo, o perdão e a caridade. Sobretudo o amor ao próximo. Seu 

discurso é calmo e sem fanatismo, mas vive cercado de imagens e muitas bíblias 

que teimam em permanecer abertas esperando que seu dono possa enfim decifrar 

as suas letras. Ele, analfabeto, nunca estudou, mas já consegue compreender 

algumas palavras. É a força da fé que não só remove montanhas, como faz cego 

enxergar e pode muito bem fazer o analfabeto ler. A mesma fé que manteve Jó 

temente a Deus, malgrado toda a desgraça em que sua vida se transformou.  

Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e este era 
homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E 
nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil 
ovelhas, e três mil camelos, e quinhentas juntas de bois e quinhentas 
jumentas; era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira 
que este homem era maior do que todos os do oriente. (JO, cap. 1, 
vers. 1, 2 e 3)  

Deus tinha orgulho desse seu filho porque não havia ninguém como ele na 

face da terra. Satanás então alegou que Jó só poderia ser assim porque Deus havia 

dado tudo de bom para ele. Tira tudo o que Lhe deu e “verás se não blasfema de ti 

na tua face.” E assim Deus fez. Tirou dele todas as suas posses e fez com que 

morressem todos os seus filhos em um desabamento. Jó rasgou o seu manto, 

raspou sua cabeça e adorou a Deus: “Nu sai do ventre de minha mãe, e nu tornarei 

pra lá; o Senhor, o deu, e o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor.” (JÓ, 

cap. 1, vers. 21). Deus se alegrou com a atitude de seu filho. Satanás, porém 

contestou. Se Jó fosse atingido na sua carne e ossos ele O amaldiçoaria. Deus 

entregou Jó nas mãos do Diabo e recomendou apenas que ele não o matasse. 
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Satanás então o feriu de uma “chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da 

cabeça”. (JÓ cap. 2, vers. 7) Sua mulher disse: “Ainda reténs a tua sinceridade? 

Amaldiçoa a Deus e morre!” E Jó respondeu: “Doida... [....] Recebemos o bem de 

Deus, e não receberíamos o mal?” (JÓ, cap. 2, vers. 7 a 10)  

Essa certeza de Jó que Deus um dia iria recompensar a sua fé, o seu amor 

por ele, nós encontramos em Laércio que tem convicção de que o seu cantinho está 

preparado e que Deus ainda vai fazer uma surpresa boa pra ele. “E o Senhor tirou o 

cativeiro de Jó, [...] e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto 

dantes possuía.” (JÓ, cap. 42, vers. 10) 

Seu cantinho atual é paupérrimo, mas bem arrumado. Até as árvores são 

pintadas de azul em vários tons contestando a natureza verde. Muitos vasos 

improvisados em recipientes diversos para acomodar plantas outras que  não  as  da 

praça. Sua “casa” foi feita numa 

carrocinha que já não cumpre a 

sua função de transportar. 

Parada no canto serve apenas 

como precário abrigo. Um 

plástico aos pedaços faz a 

cobertura que não protege do frio 

e da chuva. Condições precárias 

de existência suplantadas pela 

certeza de que Deus está 

preparando um cantinho só pra 

ele. A certeza é tanta que sonha 

com a surpresa que Deus fará no 

dia do presente. 
 

   Fig.47 – A “casa” do “Santinho”. 

Desde menino que vive sozinho. Sem mãe, sem pai, sem irmãos. Ele saiu 

pelo mundo e perdeu contato com eles. Então quem falou da bíblia e de religião pra 

ele? A resposta é simples e muito natural: Foi o próprio Deus quem falou! Sem a 

menor dúvida! 

“Santinho”, como denominei Laércio, mora no bairro de Interlagos, na Avenida 

dos Lagos, defronte a um córrego, na calçada que leva à Praça Antônia Pereira de 

Almeida Morais, bem próximo do colégio Humboldt. É um homem simples, natural da 

Bahia. Sua obra é construída diariamente em uma materialização de seus desejos 
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mais íntimos. Uma construção estética da busca diária por seu encontro com Deus. 

Em sua volta, bíblias e imagens religiosas criam uma atmosfera solene, lúdica e 

mística. 
A “casa” fica encostada em uma parede, atrás de um poste. O poste delimita 

a entrada. Nele está o oratório, na altura de nossos olhos. No chão, como a apoiá-lo, 

uma bíblia aberta e uma imagem de gesso de Nossa Senhora, quebrada, que ele 

me disse “estar tentando arrumar”. Tudo faz parte da entrada da casa, como que 

recepcionando aqueles que ali chegam.  Na “varanda” um altar bem próximo a porta: 

um portal para seu mundo interior. Uma entrada que me faz olhar para cima, como 

nas Igrejas Góticas, levando nossos olhos ao encontro de Deus. Quase um êxtase, 

eu diria. 

Mais atrás um carrinho, que ainda consegue exercer a função para qual foi 

feito, que ele usa para sair em busca de seu sustento diário e de material para suas 

construções estéticas.  
“Santinho” me segredou que Deus fala com ele. Deus lhe disse que já tem um 

cantinho preparado para ele. Ele não é triste da vida, e não reza mais para si 

mesmo, reza para as pessoas, pois já tem tudo que precisa. 

 O seu cantinho, a sua fé e pessoas como a Marli49 que o amam, assim como 

ele ama a todos. Tem também sua ocupação que é cuidar do seu entorno. Ele cuida 

da praça muito mais do que sua “casa”. Tem que deixar tudo limpinho e arrumado. E 

enfeita tudo com as “coisinhas” que faz, criadas com tintas e objetos que amealha 

pelas ruas com seu carrinho. Pequenos Tesouros (Re) significados que muitos 

poderiam chamar de lixo. 

Um artista contemporâneo, diria eu, daqueles que trabalham com qualquer 

sorte de material, numa incansável modificação diária, vai dando novos arranjos ao 

material amorfo que depois de passar por suas mãos ou por suas concepções 

artísticas, ganha novos significados. 

É o caso de pensarmos em Vik Muniz e Francis Alys, artistas apropriadores. 

Vik Muniz se apropria da história, que é sua, pois toda a história nos pertence, e de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 MARLI VIIRTZ PEREIRA é aluna do Prof. Mestre em Cultura Brasileira, Robson Santos, 
conhecedor da minha pesquisa. Ela é moradora de Interlagos bem próximo do colégio Humbolt e nos 
contou dessa figura “sui generis”, morador de uma calçada bem perto da sua casa. 
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contemporânea. (MARTINS e PICOSQUE – Revista 4a Bienal 
Mercosul) 

Os artistas contemporâneos dialogam com os mais diversos tipos de 
materiais que deixam de ser simples matéria para se tornar um novo signo. 

Terra dos segredos da matéria: pele sobre a carne da obra. Uma 
região densamente povoada: matérias brutas, industriais, orgânicas, 
banais ou nobres, efêmeras...  Deixam de ser matérias ali presentes, 
para serem ideias e sensações, convites de aproximação ou de 
afastamento, brincando e iludindo nossas próprias percepções. A 
materialidade se dobra ao feitiço do artista que encontra nela 
singularidades especiais camufladas sobre sua aparência. 
(MARTINS e PICOSQUE – Revista 4a Bienal Mercosul) 

É um homem simples de poucas coisas. 

Durante o dia recolhe alguns materiais para que possa vender e conseguir 

seu sustento. Aos poucos arruma as flores de seu jardim. Assim leva seus dias.  

Feliz, alegre, se diz um cuidador do local. Pinta e tira o lixo da praça que é seu 

quintal. Cuida dos brinquedos das crianças, à noite se recolhe em seu cantinho. 

Percebi que algumas mudanças em sua casa ocorrem frequentemente. 

Recoloca algum item novo aqui ou acolá, reorganiza uma planta, muda de lugar, 

num constante (Re) significar de seus dias construídos nas recolhas de materiais 

possivelmente recicláveis. 

Para Jung nosso inconsciente busca diariamente uma maneira de mostrar 

nossos desejos mais íntimos. Esta busca pode ser colocada à luz da consciência 

quando percebemos os símbolos que se apresentam em nossos sonhos ou em 

nossas viagens ao inconsciente. 

Fica clara a semelhança que “Santinho” tem com um dos artistas mais 

polêmicos da nossa era. Descobrir Arthur Bispo do Rosário (1909/1989), por meio 

de sua obra é, sem dúvida, uma experiência impactante. A complexidade de ser 

humano, nesse homem, mostrou-se sutilmente simples. 

O artista Bispo do Rosário foi um homem de origem humilde, natural do 

nordeste brasileiro, nascido nos primeiros anos do século XX.  

 Ainda jovem, deixou sua terra natal para viver sua história em outras paradas 

até fixar-se no Rio de Janeiro. Na terra carioca. Bispo do Rosário construiria um 

mundo novo. O Arthur era um homem comum, como tantos outros, misturado na 

massa da sociedade brasileira de meados do século passado. Trabalhos simples e 

informais sustentavam esse homem que optara por viver no sudeste brasileiro. 
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A vida do homem simples seguia seu curso previsível até que em uma noite o 

céu se abriu, escolheu Bispo do Rosário e ofertou-lhe o imprevisível: o dia era 22 de 

dezembro de 1938. Nascia ali Arthur Bispo do Rosário, o enviado de Deus com a 

missão de catalogar o mundo em miniaturas e de julgar os vivos e os mortos no dia 

do Juízo Final, afinal ele era o Filho do homem. 

Arthur Bispo do Rosário, homem sério, mas sociável, cresceu junto a beatas, 

rosários, pecados e culpas. Bem diferente de “Santinho”, que veio da Bahia e nunca 

teve contato com a religião enquanto criança. Não foi a mãe que lhe ensinou sobre 

Deus, foi o próprio Deus que falou com ele. Ambos se recusam a falar da família. 

Deus é muito mais importante! Há muitas semelhanças entre eles, mas é preciso 

deixar claro que “Santinho” nunca ouviu falar, nem tem ideia de quem seja o “Bispo 

do Rosário”. 

Bispo acreditava ser simplesmente o filho de Deus; “havia sido adotado pela 

Virgem Maria e ‘aparecido’ no mundo em seus braços.” (DANTAS, 2009, p. 17) Em 

muitas de suas obras é possível ver a assinatura como “O filho de Maria e de 

Blandina Francisca de Jesus”. Quase que em toda sua jornada adulta tentou virar 

santo e para isso fez vários tipos de jejum. Foi no ano de 1938, perto do Natal, que 

um grupo de anjos lhe apareceu e disse que o Todo Poderoso o havia escolhido 

para recriar o mundo para o dia do Juízo Final. (Quem sabe não era por isso que 

“Santinho” queria estar limpo no dia de Natal. Para também ele esperar pelo Todo 

Poderoso.) Assim, guiado pelos anjos e por vozes, saiu pela cidade no dia 22 de 

dezembro em peregrinação, anunciando a todos sua missão. Passou pela Igreja de 

São José, e pelo Mosteiro de São Bento, foi então que, “aceitando sua missão” os 

religiosos, junto a Polícia Civil, o levaram para o manicômio da Praia Vermelha: 

Hospital Nacional dos Alienados.  

 Ser o “escolhido” é ser igual ou valorado como o próprio “Deus”.  
Desde seus tempos de moradia em casa de patrões, os Leone, já 

demonstrava grande habilidade em reformar e arrumar objetos de qualquer espécie, 

em construir brinquedos com tampas de garrafa. Era uma articulação manifestada 

frequentemente.  

Mesmo internado, às vezes conseguia sair para visitar, por alguns dias, sua 

antiga casa. Ele considerava a casa dos Leone como sua primeira casa e o hospital 

como a segunda. Em uma destas visitas os Leone perceberam que alguma coisa 
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especial acontecia no quarto onde ele dormia. Bispo havia começado a bordar um 

manto. 

 

Fig.50 – Bispo do Rosário. 

Mesmo no hospital, quando 

não estava ajudando os 

enfermeiros, ficava recolhido 

em seu quarto bordando o 

seu manto. Era a 

continuidade de sua missão. 

Às vezes discursava 

pregando sobre Deus e o 

diabo, o bem e o mal. 

(“Santinho” também não 

perde oportunidade de falar 

sobre o amor de Deus e o 

amor ao próximo.) 

 Bispo contava sobre uma marca. A marca nas suas costas que tinha sido 

dada a ele por Deus, uma cruz luminosa que demonstrava seus poderes sagrados. 

Em uma de suas visitas a sua primeira casa, encontrou os filhos, primos e amigos 

dos Leone reunidos. Os jovens riram e negaram reconhecer sua cruz nas costas. 

Pela primeira vez a sua crença estava sendo frontalmente renegada. Isso causou 

nele um grande impacto. Esta foi a ultima vez que esteve na casa dessa família. 

Saiu de lá para um escritório dos Leone que se encontrava fechado no centro do Rio 

de Janeiro. Ali ficou recluso, falava pouco, quase não saia e jejuava, mas continuava 

sua recriação do mundo. Trabalhava horas e horas sem parar ininterruptamente, 

como se estivesse de fato a serviço de Deus, “de pedaços de madeira, nasciam 

brinquedos: navios, caminhões, carrinhos.” “Praticamente ninguém entrava ali, e ele 

sequer deixava entrar a luz do sol; o espaço foi sendo sacralizado e só aos eleitos 

mostrava o manto que estava criando”. (DANTAS, 2009, p. 31) O manto, a peça 

mais importante criada por Bispo, estava destinado a ser usado no dia do seu 

encontro com Deus, quando ele adentrasse o outro mundo, fizesse a passagem. 

Assim, também “Santinho” espera o dia em que Deus providenciará para ele um 

cantinho. Enquanto isto não acontece, vai arrumando o lugar onde mora em que 

certamente receberá a visita de Deus. Tanto a casa de “Santinho” quanto o quarto 

de hospital e o escritório abandonado dos Leone foram lugares sacralizados por eles 
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e não foram espaços suficientes para suas criações artísticas. A recriação constante 

de ambos pode ter sido a forma encontrada de se afirmar como ser pertencente ao 

mundo diante das dificuldades que foram a eles impostas. Para estar vivo e existir 

constroem sua “casa”, a morada da alma. A casa é, em larga medida, a topografia 

do nosso íntimo, morada de nossa alma, cuja complexidade foi muito bem descrita 

por Jung e complementada por Bachelard (1993), que a toma como instrumento de 

análise da alma.  

C. G. Jung (...) [diz]: ‘Temos que descobrir uma construção e explicá-
la: seu andar superior foi construído do século XIX, o térreo data do 
século XVI e o exame mais minucioso da construção mostra que ela 
foi feita sobre uma torre do século II. No porão, descobriram 
fundações romanas e, debaixo do porão, acha-se uma caverna em 
cujo solo se descobrem ferramentas de sílex, na camada superior, e 
restos da fauna glaciária nas camadas mais profundas. Tal seria 
mais ou menos a estrutura de nossa alma” (BACHELARD, 1993, p. 
354). 

É com a casa que aprendemos a morar em nós mesmos. É ela que contém 

nossos pertences e nossas lembranças mais íntimas, é a possibilidade de sermos 

nós mesmos. Nosso canto. Nós somos o espaço que habitamos. É a possibilidade 

de estarmos no universo e fora dele ao mesmo tempo e de recriar o mundo a nossa 

maneira. Para isso, Bispo e “Santinho” rompem com o mundo profano criando, a 

partir de sua estética, um mundo sagrado. 

Muito esforço e criatividade, além da sensibilidade são necessários para 

reproduzir um lugar perfeito, sagrado para receber Deus. É uma recriação como 

obra divina ou como espelho dos feitos de Deus. 

Por isso, a criação do seu espaço sagrado comportou muito trabalho, 
um esforço do artista para consagrá-lo, um ritual que só foi eficiente 
porque ele reproduziu a obra de Deus. Ele se fez, então, demiurgo, 
organizador da matéria já existente, criatura intermediária entre a 
natureza divina e a humana. A fundação do seu espaço sagrado 
implicava na recriação do mundo, na repetição do ato divino, ou seja, 
na construção de sua obra, tanto quanto esta necessitava da 
sacralização do espaço. [...] Todo espaço realmente habitado traz a 
essência da noção de casa e todo lugar sacralizado que permite o 
contato com o além-mundo traz a essência da noção de templo. 
Logo, casa, aposento, refúgio, quarto e templo estão aqui 
amalgamados. E, como em todo templo, o tempo que o rege é 
sagrado, a-histórico. [...] Neste templo onde o tempo circula, a 
dicotomia entre lembrança e esquecimento, passado e futuro, real e 
fantástico, consciente e inconsciente, vida e morte, deixa de existir. 
Habitá-lo era a maneira de Bispo obter uma fonte de vida, de 
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mergulhar nas águas originárias das quais tudo nasce, porque, para 
o homem religioso, [...] (DANTAS, 2009, p. 94/95/96)   

No seu trabalho de criar um mundo encantado, de torná-lo o "seu mundo" vai 

transformando-o simbolicamente. Uma interpretação do mundo que perpassa pela 

pessoalidade e em larga medida, pelos desejos. É a intenção do inventar, do 

refazer, do recriar, dando aos objetos forças místicas, quase mágicas. Uma busca 

pela expressão simbólica, pois era a forma encontrada por ele para se comunicar 

com o seu mundo interior. 

Ao recriar o mundo, o homem e o artista elevam-se a condição de Ser 

humano. Ao criar, mostra estar vivo, mostra que existe.  

[...] Construir a vida de cada um como obra de arte, não com a 
intenção de expô-la em museus e galerias. Aqui o trabalho artístico 
não busca elevar o artista ou a obra, destacando um ou outro 
perante o mundo. Não se trata de destacar, elevar, separar em alto e 
baixo.'(o, superior e inferior. Mas de relacionar forças, potencializá-
las, ampliar suas ressonâncias, realçando ao mesmo tempo o 
indivíduo e o coletivo, o humano e o não humano, não para colocá-
los acima da vida, mas dentro dela ... (SANT'ANNA, 2001, p. 99)  

Jung foi o pesquisador que trouxe à luz interessantes pressupostos sobre o 

funcionamento de nosso psiquismo, principalmente quanto as nossas referências 

histórico/sociais as quais estamos intimamente ligados e nem mesmo nos dávamos 

conta.  

Fundador da “Psicologia Analítica”, área do conhecimento que se preocupa 

com as regiões mais profundas da psique, ocupa-se tanto com a consciência, 

quanto com o inconsciente. Não apenas individual, mas também coletivo. Propõe a 

prática psicoterapêutica, onde é possível trazer à luz e trabalhar as representações 

simbólicas que o inconsciente revela. A partir de seus estudos, muitas vezes 

aplicados em si mesmo, e por isto de grande relevância para pensar o homem 

contemporâneo, conhecemos aspectos do funcionamento do nosso psiquismo e 

como podemos conhecer a nós mesmos, “o único e maior tesouro que um homem 

pode possuir.” Jung abriu um novo caminho para o conhecimento e por 

consequência de como se dá em nós a criatividade. 

Um homem criativo, intuitivo e por que não dizer sensível, já que suas 

percepções sobre o homem (e sobre si mesmo) se deram principalmente pela 

intuição e sensibilidade. O uso da sensibilidade possibilita por consequência a 

criatividade.  
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[...] a mente consciente do homem moderno conserva a faculdade de 
criar símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais do 
homem primitivo. E esta capacidade ainda continua a ter uma 
importância psíquica vital. Dependemos muito mais do que 
imaginamos das mensagens trazidas por estes símbolos, e tanto as 
nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente 
influenciados por elas. (JUNG, 1982, p.107) 

Em seus mergulhos aos mais profundos níveis do inconsciente, Jung 

percebeu os tantos significados dados aos símbolos que criamos, e dos quais 

necessitamos, como seres simbólicos e criativos que somos. Para compreender 

melhor suas teorias decidiu aplicá-las em si mesmo. Mergulhando no próprio 

inconsciente50. 

Esta constante reorganização que “Santinho” realiza é um forma de dialogar 

com as forças do inconsciente, uma busca pela apropriação dos símbolos que tenta 

compreender para poder enfrentar o mundo que o cerca. Essa está diretamente 

ligada a procura de seu canto ideal. Do canto que Deus preparou para ele. Por isso 

tudo está em mudança constante. Uma busca que segundo Jung está atrelada a 

compreender os símbolos que emergem de seu inconsciente, para depois, trazê-los 

ao consciente. 

Os símbolos estão situados além dos limites do entendimento humano e 

nunca podemos defini-los completamente, nos são apresentados a partir de objetos 

e signos. São frequentemente utilizados para representar conceitos, que se “revelam 

ao homem”. Ao “revelarem-se”, possibilitam saltos criativos e o desenvolvimento 

contínuo. 

A criatividade se desenvolve em variados contextos e pressupõe a habilidade 

de evolução contínua e de um contínuo processo de recriar. Este processo consiste 

“[...] numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na 

obra acabada. (JUNG, 1985, p. 130) O processo criativo envolve métodos e práticas 

não lineares. (A criatividade como uma potência psíquica natural, contribui para a 

estrutura de si.) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50O ano de 1913 foi decisivo na vida de Jung. Ele começou um auto experimento que veio a ser 
conhecido como seu “confronto com o inconsciente” e durou até 1930. “Durante esse experimento, 
Jung desenvolveu uma técnica para “chegar ao fundo do [seu] processo inferior”, traduzir as emoções 
em imagens” e “compreender as fantasias que estavam se agitando... ‘subterraneamente’”. Mais 
tarde ele deu a esse método o nome de “imaginação ativa”. Jung registrou primeiramente essas 
fantasias em seus Livros Negros. Depois revisou esses textos, acrescentou reflexões sobre eles e 
copiou-os em escrita caligráfica um livro intitulado LiberNovus encadernado em couro Vermelho, 
acompanhado por quadros pintados por ele mesmo. Sempre foi conhecido como Livro Vermelho. 
JUNG, C. G.  Prefácio do Livro Vermelho de Jung. ULRICH HOERNI –Fundação para as Obras de 
Jung. PAGINA – VIII ABRIL DE 2009. 
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Estas mudanças, que se acentuaram visivelmente em minha última visita, 

pois sua casa agora estava em outro lugar, o fez de alguma forma rever suas 

referências e suas (Re) significações. 
Tudo me parecia fora de ordem. Ele me disse que teve que mudar sua casa 

porque algum morador do local mandou. Um morador de uma das casas de teto e 

paredes de alvenaria, não como a dele que “nem pinico tinha ali”. 

Ele estava diferente, não julgaria em desespero, mas perdido em seu próprio 

espaço, tentando novamente recriar seu canto. Neste dia, percebi o quanto de suas 

referências tinha sido perdido.  

Teria que recriá-las para refazer seu canto.  

Jung (1990), a princípio receava as viagens interiores, as experiências com o 

inconsciente. Por muito tempo se recusou realizá-la em si mesmo por receio de não 

voltar. 

Quem sabe Santinho fez uma destas viagens a seu mundo inconsciente há 

algum tempo e ainda não conseguiu encontrar seu caminho de volta. Nas ruas 

desde seus 12 anos, separou-se da mãe, que nem sabe se está viva e dos irmãos.  

Já foi guardador de carro. Não foi a mãe que lhe apresentou Deus, foi o 

próprio Deus que se apresentou a ele. 

Não sabe ler as 

palavras da bíblia 

apenas reconhece 

algumas. Nunca estudou! 

Em seu mundo interior 

criou um mundo ideal, 

onde já tem tudo o que 

necessita para ser feliz. 

Sua (Re) significação 

vem através da 

religiosidade. Casos 

como o do Santinho já 

foram bem retratados na 

história: Bispo do Rosário  
 

Fig.51 – O Manto para ver Deus 

costurou e bordou um manto para seu encontro com Deus. A religiosidade é um 

forte núcleo de pensamento em Laércio, o “Santinho”, principalmente na sua relação 
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com Deus. Enquanto Bispo teve a oportunidade de ser cuidado pela médica Nise da 

Silveira, que lhe proporcionou a continuidade de sua jornada, “Santinho” ainda busca 

seu lugar sagrado. 

Bispo teve a possibilidade da criação ampliada e pode ir muito além dos 

primeiros experimentos criativos, ou melhor, dos experimentos artísticos. Fez Arte, 

saiu da condição de invisibilidade para a condição de artista reconhecido, mas 

nunca se desviou de seus ideais, de seu caminho. 

Parece que “Santinho” também persiste em continuar seu intento. Uma busca 

por criar um lugar sagrado para o encontro com Deus. Para isto lança mão de 

processos criativos, processos estes ligados ao campo da estética, quando escolhe 

um quadro para pendurar próximo ao poste, quando amarra flores próximo ao seu 

oratório. Uma busca de se compreender visível, identificável pelo menos para Deus. 

Uma (Re) significação constante, único modo de se sentir inteiro, completo, 

e necessária para que seja partícipe do mundo do qual foi excluído desde menino. 

“Santinho” pode ter tido uma experiência numinosa. Como qualquer outro ser 

humano, suas experiências básicas estão ligadas ao seu contexto social e ao 

mesmo tempo é produto dele.  Os arquétipos que são muitas vezes encontrados em 

símbolos e nas metáforas sobre os deuses, possuindo variações infinitas e que 

dependem da expressão individual podem em algum momento ter provocado: 

[…] tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que 
um arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz 
consigo uma “influência” específica ou uma força que lhe confere um 
efeito numinoso e fascinante ou impele à ação. (JUNG, 1942, p. 
109). 

Esta força, que lhe confere um efeito Numinoso51 contém mensagens 

misteriosas e enigmáticas, impressionantes, porém individuais. Para a experiência 

com o Numinoso é necessário confiar em um poder transcendente e abrir-se para 

ele.  

[...] uma experiência do numinoso é mais que uma experiência de 
uma força tremenda e compulsiva; é um confronto com uma força 
que encerra um SIGNIFICADO ainda não revelado, atrativo e 
profético ou fatídico. (Dicionário Crítico de Análise Junguiana) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51Em 1937 Jung escreveu sobre o numinoso como uma instância ou efeito dinâmico não causado por 
um ato arbitrário da vontade. Pelo contrário, ele arrebata e controla o sujeito humano, que é sempre 
antes sua vítima que seu criador. O numinoso – indiferentemente quanto a que causa possa ter – é 
uma experiência do sujeito independentemente de sua vontade. ... O numinoso é tanto uma 
qualidade pertinente a um objeto visível como a influência de uma presença invisível que causa uma 
peculiar alteração da CONSCIÊNCIA (CW 11, parág. 6). 
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Pra compreender os arquétipos, Jung propõe focalizar as figuras típicas, e 

observar seu desenvolvimento dentro da série. Assim, diante disso, aglutinamos 

núcleos de pensamentos parecidos, repetidos, que encerram significados não 

revelados, que estão diretamente ligados aos mesmos arquétipos e as mesmas 

representações coletivas. 

É facilmente identificada, em “Santinho”, a necessidade de amar acima de 

tudo. Ele não reza mais para ele e sim para os outros. Ele tem tudo o que precisa, 

só aguarda confiante o seu cantinho que lhe será ofertado por Deus como uma 

surpresa. 

Seu arquétipo de “bom” do Deus cristão é uma herança coletiva da Cultura 

Judaico-Cristã. 

Para facilitar o entendimento das entrevistas, vamos usar como narração o 

formato da escrita da dramaturgia teatral que fornece dados sobre o cenário onde 

acontece a ação e oferece ao leitor rubricas que indicam o estado de alma das 

personagens. Este formato existe para que o leitor possa visualizar como será a 

ação do espetáculo e consiga entender as personagens em profundidade logo numa 

primeira leitura.  
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LAÉRCIO, o “Santinho” 
 

      Marli encantou-se com as produções estéticas de Laércio, quase todas 

ligadas à religião. Sabendo do meu estudo sobre moradores de calçada me avisou 

através do professor Robson. Marcamos um encontro nas proximidades para que 

pudéssemos chegar juntos, sermos apresentados por ela e assim facilitar nosso 

primeiro contato. 

 
                                              Fig.52 – “Santinho”. 

Essa estratégia funcionou porque assim que chegamos fomos imediatamente 

aceitos por ele que se mostrou muito simpático e comunicativo apesar da sua fama 
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de introvertido. Eram três horas da tarde. O dia estava gloriosamente ensolarado, o 

que ajudou bastante essa visita.  

O cenário: Um cantinho bucólico defronte a um córrego da Avenida dos 

Lagos. No caminho para pedestres que leva até a Praça Antônia Pereira de Almeida 

Morais, Laércio montou sua “casa” num carrinho que já não serve mais para andar, 

mas pelo aspecto parece lembrar-se de dias de glória em que carregava montanhas 

de papelão. Se o piso da “casa” é o carrinho, as paredes são feitas de portas de 

armários embutidos que ele achou no lixo. O teto, uma lona que parece ter servido 

de abrigo a um circo mambembe, com todos os furos que a falta de recursos 

permite. O visual do “quintal” impressiona. As árvores e os postes no entorno foram 

 
   Fig.53 – Poste pintado com oratório. 

todas pintadas com faixas em vários tons 

de azul. Ele também tem muitas plantas 

plantadas no que deveriam ser vasos de 

jardim e que já foram latas de tinta, baldes 

e caçarolas. O clima é religioso provocado 

pelas várias bíblias, imagens, oratório e 

um pequeno altar coberto com uma toalha 

singela de capela do interior com a 

imagem desenhada de Jesus esperando 

quem vem para orar. Como se tudo, 

inclusive o “Santinho”, fossem parte 

naturalmente integrante daquele lugar. 

Aquela praça é realmente sua casa, seu 

santuário. Como muitos moradores de 

calçada, “Santinho” se apropriou de tal 

maneira daquele espaço público que 

chegar perto de suas coisas sem pedir 

licença é como invadir a casa de alguém.  

Importante notar que sendo o seu discurso religioso, difere radicalmente, no 

entanto, dos fanáticos donos da verdade. Ele externa seu pensamento com muita 

calma, segurança e certeza da sua crença. Se ele consegue catequizar alguém é 

pela sinceridade e pela fé. Catequiza pelo exemplo não pela força. Pela felicidade e 

placidez que emana.  
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Fig. 54 – O oratório do “Santinho”. 

 

 Fig.55 – Vaso com imagens. 

O arquétipo que incorpora lhe propicia uma imagem verdadeira de suas 

crenças. O Inconsciente cria espontaneamente imagens de conteúdo religioso 

propiciando um símbolo compreensível. E, ao acreditar neste símbolo, no arquétipo, 

deixa de pensar e, atribui tudo a este Deus, este arquétipo, fazendo com que todos, 

que com ele tenham contato também acreditem. 

Jung pesquisou diversas manifestações e representações das imagens de 

deuses em variadas culturas e civilizações e compreendeu que o arquétipo de 

qualquer dos deuses poderia levar o ser humano a perder sua capacidade crítica, 

pois a força arquetípica de Deus pode trazer uma dissolução completa da identidade 

do indivíduo. 

 De uma maneira calma e serena, “Santinho” nos transmite sua Fé. Em sua 

simplicidade diz verdades lapidares que não há como não aceitar como verdadeiras, 

se também nós tivermos esses conceitos de Fé e Religiosidade. Mas é bem 

provável que isso aconteça porque segundo Jung esses conceitos existem em todas 

as civilizações. É o que ele denomina de representações coletivas. 
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PRIMEIRA ENTREVISTA 
 

 Depois das apresentações e cumprimentos iniciais e depois da permissão 

para que fosse filmada e gravada a entrevista, Laércio entrou logo no seu tema 

preferido. Estava seguro pela presença oportuna de sua amiga Marli. 

HÂNIA: Fale-me um pouco de você. Você é feliz?  

LAÉRCIO: Você tem Deus, você tem tudo na vida. Eu sou  uma  pessoa  muito  feliz 

na vida.  

HÂNIA: E você arrumou muito bem o seu 

canto. Eu gostei!  

LAÉRCIO: (Feliz) Eu pinto as coisas. Eu é que 

pinto esses postes. (Voltando ao seu assunto 

preferido) Eu amo muito na minha vida. Eu 

tenho fé. E Deus sempre tá do meu lado. 

Sempre no meu caminho, na verdade. Eu não 

sou triste na vida. Eu sou feliz. Enquanto eu 

tiver Deus na minha vida em primeiro lugar e as 

pessoas que me amam, eu não quero mais 

nada nesse mundo. 

HÂNIA: É uma Bíblia que tem ali?  

LAÉRCIO: (Feliz por termos notado) É Bíblia! 

Eu adoro muito! 

 
    Fig.56 – Postes pintados. 

 

 
  Fig.57 – O recanto de oração. 

EWERTON: Você costuma ler 
a Bíblia?! 
LAÉRCIO: (Pego de surpresa) 
Eu?! (Depois de uma pausa, 
envergonhado) Por enquanto 
eu só sei ver umas palavras na 
Bíblia. Eu nunca estudei na 
minha vida. Só sei umas 
palavras da Bíblia. 
HÂNIA: O que você faz pra 

viver? 
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LAÉRCIO: Eu sou catador. Quando não vendo eu troco. E depois muita gente me 

ajuda. O papel... o dinheiro.... Isso é uma maldição na vida da pessoa. Dinheiro é um 

negócio amaldiçoado. Ele é um negócio assim... O que Deus deixou é a semente 

pra nós “plantar” e pra nós “colher”. Se você plantar uma semente de milho, ela vai 

se multiplicar muito. Se você plantar uma semente de feijão, você vai ter um saco de 

feijão. Um grão de feijão, quanto feijão nasce no pé? Se você pega um grão de 

arroz... Você vai plantar aquele arroz. Aquele grão de arroz vai nascer muito. Porque 

o dia que eu tiver um grão de feijão... Você me dá um grão de arroz... Um grão de 

milho. Um pedacinho assim de mandioca. Eu vou plantar. Quantas mandiocas eu 

vou ter daqui pra frente na minha vida? Eu vou ter “muitas”. É que nem um grão de 

mostarda. Ele é pequenininho, mas só que ele duplica muito. Eu não sou uma 

pessoa triste não, filha! Não sou, não! De jeito nenhum que eu vou ser! Tristeza na 

vida da gente... Você ia ficar “mais pior” na vida. Então você pode sentir tudo na sua 

vida, mas você nunca pode desanimar da vida, por nada dessa vida! Nunca pode 

baixar a cabeça. Por nada nessa vida. Você existe e Deus te ama! Eu quero 

primeiramente a Deus na minha vida. Não importa ninguém na minha vida. Importa 

só Deus em primeiro lugar. Eu amo Deus de todas as maneiras. E amando Deus de 

todas as maneiras é que todo mundo me ama. Então o que eu quero mais na vida? 

HÂNIA: Você faz as suas orações aqui? 

LAÉRCIO: Faço minhas orações aqui. E primeiramente não peço mais por mim. Eu 

peço para as pessoas. Porque cada vez que uma pessoa maltrata você, você não 

pode bater naquela pessoa. Você tem que pedir por aquela pessoa. A pessoa te dá 

um tapa? Não reverte aquele tapa. Pedi (a Deus) pra ela. Aquela pessoa que 

machuca você. Você não pode dizer: “Vou machucá-la!” Entrega na mão de Deus 

que Deus te dá paz e toma conta dela. É mais importante. Confia em Deus! Eu 

quero só paz na minha vida. Mais nada.  

HÂNIA: (Me surpreendo com uma Bíblia aberta no chão, encostada num poste.) Ah, 

aqui tem uma Bíblia também. Agora que eu a vi no poste. (Ao lado uma imagem um 

pouco quebrada de Nossa Senhora Aparecida) É a Nossa Senhora Aparecida! 

LAÉRCIO: (Um pouco envergonhado) É que eu tava acabando de arrumar ela. Não 

deu tempo pra arrumar. 

HÂNIA: Mas está tudo muito bem arrumado, Laércio!  

(Pausa para mudar de assunto) 
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HÂNIA: O que você espera do 

futuro? 

LAÉRCIO: Que eu vou ter  o 

meu cantinho. Porque Deus 

vai me dar o meu cantinho. 

Ele vai fazer uma surpresa 

para mim! Eu tenho isso 

comigo, sabe? Eu sei que o 

meu cantinho ta bem 

preparadinho para mim! 

 
 

                Fig.58 – A Bíblia e Nossa Senhora Aparecida. 

 
Fig.59 – O “Cantinho” idealizado e construído                                        

por Bispo do Rosário. 
 

Esse é o “Cantinho” do 

Bispo do Rosário. Ele 

imaginou, idealizou e 

construiu o que seria o 

local prazeroso, 

apropriado para receber 

Deus em sua visita ao 

mais humilde dos 

mortais. “Santinho”, 

também idealizou o seu  

Cantinho para esperar 

por Deus. 

HÂNIA: Se Deus quiser! Você se sente uma pessoa abençoada? Deus protege 

sempre você? 

LAÉRCIO: (Calmo e humilde) Sou sim! Deus me protege contra tudo e contra todos. 

Nessa vida nós não somos nada. Nessa vida, nós somos pessoas amadas por 

Deus, e nessa vida o que importa é só Deus nessa vida. 

Fiz uma pergunta a seguir para testar a sua fé, já que sua casa é visivelmente 

frágil e impotente diante de qualquer intempérie.  

HÂNIA: E quando chove? Nunca entra água na sua casa? 
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LAÉRCIO: (Certeza) Não! Deus nunca deixa a água subir em cima de mim. Ele 

sempre me mantém.  

 Nesse momento Santinho muda de assunto repentinamente. Pareceu-me que 

diante do meu questionamento ele ficou dividido entre a sua fé incondicional em 

Deus e faltar com a verdade, já que deve ter passado pela sua cabeça alguns 

momentos em que esteve encharcado de água dentro da sua casa. Se do amor de 

Deus ele não pode duvidar, ao mesmo tempo não pode, como bom cristão, ser um 

mentiroso! A solução é mudar rapidamente de assunto e falar sobre outra qualidade 

cristã que possui.  

LAÉRCIO: Aquela praça mesmo eu que pintei ela todinha. Mas só que eu vou 

acabar de pintar ela... Arrumar tudo melhor... Deixar tudo arrumadinho. Os 

brinquedos das crianças fui eu “que” pintei..  

HÂNIA: Você que pintou? 

 
                           Fig.60 – O play ground da praça com os aparelhos pintados pelo “Santinho”. 

 

LAÉRCIO: Mas só que eu vou acabar de pintar ela. Vou deixar ela bem 

arrumadinha, que é melhor na vida da gente deixar tudo arrumadinho assim. Tudo 

limpinho! Fui eu que “pintou” essas árvores. E quando a tinta sumir eu vou fazer tudo 

de novo. 

HÂNIA: Precisava alguém dar a tinta para você. 
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LAÉRCIO: Mas a tinta eu acho por aí. Vou pegando e vou pintando. Aproveitando a 

tinta que eu acho, né? Isso foi tudo aproveitando o que eu achava...  

HÂNIA: Muito bonita essa praça. 

 
     Fig.61 – Laércio e a praça que faz questão absoluta de cuidar. 

 

LAÉRCIO: Eu cuido, né? E vou continuar cuidando. E se tudo ficar abandonado 

aqui, eu vou começar tudo de novo. Arrumar, zelar das coisas. A coisa mais 

importante na minha vida é arrumar as coisas. Quero mais nada nessa vida. Só 

quero arrumar as coisas. Porque se todas as pessoas fossem que nem eu, tudo era 

bonito. Mas só que aqui um faz, o outro não faz, eu também não faço né? Então 

quero fazer tudo de novo. Essas mesinhas eu pintei. Esses brinquedos eu pintei de 

preto, branco. Já no natal eu quero pintar tudo de novo. Isso aí foi tudo aproveitando 

o que eu achava né, pode ver é tudo pintadinho. O que importa na vida da gente é a 

gente zelar, pode ver a limpeza, a limpeza total, né? Quando eu “vejo ela” suja como 

aquele papel no chão lá, ó. (Aponta pra um papel que está jogado no chão) Aí eu 

vou lá e tiro. 

HÂNIA: É? 

LAÉRCIO: Eu vou montar a árvore de natal. Deixar tudo bonitinho. Nessa vida a 

gente tem que ter amor a natureza.. Se você não tem amor a natureza, a vida... 

Você não tem nada... Em primeiro lugar... A gente tem que amar as crianças, né? Se 

a gente amar as crianças tem tudo na vida, se não amar não tem nada. O mundo 



126	  
	  

	  

acaba e não fica nada. Sem as crianças a gente não é nada nessa vida. Criança é 

tudo na nossa vida. Eu sou uma pessoa assim. Todas as pessoas gostam de mim... 

Eu não tenho dor, não tenho nada. Cada vez que você sente dor se você pensar que 

está sentindo aquela dor ela aumenta mais. Então no caso a gente nunca pode 

pensar. Não to sentindo nada! Você tem Deus para te livrar da dor. Se você tem 

Deus, você acredita em Deus, então você fala com Deus na hora da dor... Na hora 

de você sofrer você acredita em Deus... Se tudo que você sentir (de ruim) você falar 

que não existe, aí sim você pode amar a Deus mais ainda. Se você acredita em 

Deus, você tem de acreditar na hora da dor, a hora de você sofrer você tem que 

acreditar em Deus e não desanimar de Deus. Tudo que você sentir você falar: “Pô, 

Deus não existe”!  Não! Aí você tem que aprender amar mais a Deus ainda. Então 

eu acho isso para mim, na minha vida. 

HÂNIA: Há quantos anos você está morando aqui? 

LAÉRCIO: (Apontando para um local a 10 metros da sua “casa”) Ali eu fiquei um 

ano... um ano e pouco. Aí eles me tiraram dali. Aí eu mudei pra cá. Tem uns quatro 

ou cinco meses mais ou menos. Agora vamos ver para onde vamos, né?  

HÂNIA: Não, fica aí. Assim eu posso achar você perto no natal. (Pausa) De onde 

que você veio? 

LAÉRCIO: Eu morava no Paraná.  

É importante notar que desta vez quando inquirido sobre a sua procedência 

nomeou o Paraná como lugar de origem. Mais adiante, na última entrevista, ele diz 

ser proveniente da Bahia. Não acredito ser uma invenção esta última opção já que 

sua mãe, segundo ele mesmo, é ou era baiana. Por outro lado seu arquétipo cristão 

não permite mentir. Resta-me supor que o Paraná seja uma digressão causada por 

um fato que infelizmente ficou desconhecido na nossa pesquisa. 

HÂNIA: E o que você faz? 

LAÉRCIO: Aqui eu faço um pouquinho de cada coisa.  

HÂNIA: Fala para mim, de arte. Você gosta de arte? 

LAERTE: Gosto. Quando você voltar aqui eu vou fazer umas “artes” para você, 

umas panelinhas de latinha... De pressão... Coisas simples. 

 HÂNIA: E você gosta de pintar? 

LAÉRCIO: Eu gosto.  

HÂNIA: Eu vou trazer uma tela para você pintar então. Para você mesmo, não é 

para mim não. Tá bom?   Vou trazer umas telas, umas tintas... Já que você gosta. 
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LAÉRCIO: Eu gosto de pintar. Eu vou 

fazer uns desenhos pra você. 

HÂNIA: Você é quem pintou essas 

cascas de árvores? 

LAÉRCIO: Fui eu! Mais ou menos 

parecido com os “poste.” Também de 

faixas. Só que mais colorido. 

HÂNIA: E a tinta? Onde é que você 

arruma? 

LAÉRCIO: Eu consigo por aí. Tem 

sempre alguém que me arranja tinta. 

HÂNIA: Você nunca ficou sem tinta? 

LAÉRCIO: Não! Deus providencia! 

(Depois de uma pequena pausa, fala de 

nós, os entrevistadores) 

 
             Fig. 62 – Casca de árvore pintada. 

LAÉRCIO: Vocês dois são pessoas muito amadas por Deus. 

HÂNIA: Obrigada, a gente espera que seja mesmo. 

LAÉRCIO: Não, mas é! Quando eu falo assim não sou eu que falo não, é Deus que 

fala para “mim” falar para vocês. E vocês têm um coração muito “enorme” dentro de 

vocês. 

 
       Fig.63 – O altar de oração 

HÂNIA: Obrigada. 

LAÉRCIO: E vocês tenham muita 

felicidade e paz, viu. Vocês têm o 

coração muito puro. 

HÂNIA: Você acha importante ter 

um coração puro? 

LAÉRCIO: O coração da gente tem 

que ser o “mais melhor”... 

HÂNIA: Marli gosta muito de você. 

LAÉRCIO: Eu também gosto muito 

dela. Ela tem um coração muito 

bom. Ela não pode me ver que ela 

chora. Igual eu choro....  
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HÂNIA: Eu gostei do seu altar. Posso fazer uma oração? 

LAÉRCIO: Pode. 

(Pega uma vassoura e começa a varrer para que eu possa me ajoelhar e rezar.)  

HÂNIA: Não precisa... Imagine...  

LAÉRCIO: Deixa eu dar uma limpadinha. (De nada valeu dizer que não era preciso. 

Ele continuou varrendo até ficar bem “limpinho... tudo arrumadinho.”)  

LAÉRCIO: Pronto. 

(Eu me ajoelho e rezo no altar de “Santinho”.) (Silêncio respeitoso) 

 
          Fig.64 – Momento de oração e de fervor depois da limpeza com a vassoura. 

 
É possível perceber uma necessidade de organização estética, ligadas 

diretamente a ordem e a limpeza. Cuidado que não tem com o próprio corpo. O lugar 

de Deus tem de ser “limpo”, o dele não! 

 Este núcleo de pensamento se repete muitas vezes durante as entrevistas. 

Percebível pelo orgulho em mostrar a praça, as árvores e suas plantas, os 

brinquedos das crianças pintados por ele e o amor que tem certeza que todos têm 

por ele. É um misto de Messias, de bom moço, de protetor e de herói, todos 

presentes, até porque, não temos, segundo Jung um só arquétipo.  Isto pode ser 

percebível em muitos momentos de suas falas. Por exemplo, quando fala sobre não 

precisar de mais nada para ele, que se deve amar e cuidar das crianças que são o 

que existe de mais importante neste mundo. Ele é tão bom que pode ser confundido 

com um ser divino. É movido por ideais nobres, dominado que está pelos seus 

arquétipos, nem se percebe excluído. Segundo Hillman (1999, p. 47), “a relação com 



129	  
	  

	  

qualquer arquétipo envolve o perigo da possessão, marcada normalmente pela 

inflação”. Para defender-se de sua condição de excluído, busca por certeza e 

estabilidade nos fundamentos religiosos, que criou para si. 

 Sacrifica-se, trazendo as tintas que consegue angariar e trabalhando 

gratuitamente pelas crianças, arrumando, limpando e cuidando da praça onde mora. 

Segundo Campbell	  (2003), o herói é aquele que sacrifica a si mesmo para salvar um 

povo, uma pessoa ou por uma ideologia.  Como o apóstolo Paulo: O próximo é mais 

importante do que a si mesmo. As ideias religiosas como já falei anteriormente, são 

dominantes em praticamente todas as culturas. 

Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de 
conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram 
da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os 
conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência 
e, portanto não foram adquiridos individualmente, mas devem sua 
existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente 
pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do 
inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. 
(JUNG, 2000, p. 53) 

 Ele pede a Deus que nos abençoe e diz que vai nos esperar com tudo 

arrumado. São as mesmas representações coletivas encontradas em todas as 

classes sociais: a casa deve ser arrumada e cuidada para o natal. Até mesmo ele 

que é descuidado com a própria aparência pretende estar bem apresentável neste 

dia especial, já que poderá receber vista importante: uma surpresa feita por Deus. 

Quando dou por encerrada a minha oração no altar erguido pelo “Santinho”, 

me levanto. 

 

HÂNIA: Achei tudo muito bonito aqui na sua casa. Vou voltar mais vezes para te 

visitar. 

LAÉRCIO: Quando você vir aqui vai ficar mais bonito ainda. Vou enfeitar a árvore. 

No Natal é assim... Vou tomar banho, cortar cabelo, ficar bem limpinho 

HÂNIA: Então eu volto. Combinado? 

LAÉRCIO: Combinado. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de vocês.  

HÂNIA: Obrigada.  

EWERTON: Olha ali, Hânia. Já tem uma árvore de natal começada. 
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LAÉRCIO: Eu estou começando, eu 

tenho as bolinhas, porque eu cato na 

rua, isso tudo que eu cato ó. Porque meu 

natal eu mesmo que faço, né? E no natal 

tem tantas pessoas que “lembra” da 

gente, né? Eu só queria passar o natal 

bem arrumadinho, com uma calça...  

HÂNIA: E uma camisa limpa. A gente vai 

arrumar. Pede para alguém para você 

tomar um banho, na casa dele.  

LAÉRCIO: Eu sempre tomo banho no 

ferro velho. E agora eu “vou também” no 

cabeleireiro para ele arrumar meu cabelo 

direito, pentear, cortar.  
 

       Fig.65 – Papai Noel enfeitando a árvore. 

HÂNIA: Então o outro dia que eu vier te visitar, vou trazer uma camisa e uma calça 

limpinha para você, tá bom? Aí você guarda para passar o natal. Combinado? 

LAÉRCIO: Combinado. 

HÂNIA: Então tá bom.  

LAÉRCIO: Deus abençoe vocês dois. 

HÂNIA: Amém! (Apontando para a estrutura da “casa” dele) Isso é um carrinho? 

LAÉRCIO: (Com orgulho) É um carrinho. 

HÂNIA: Ah, você sai com ele pra trabalhar? 

LAÉRCIO: Não, esse carrinho não anda. Eu tenho ele há mais ou menos, quase 6 

anos. O rapaz que me deu ele disse pra eu consertar as rodas num ferro velho. Daí 

eu falei: “Não, não vou consertar. Vou fazer uma casa para eu morar e ter outro 

carrinho para trabalhar.” 

HÂNIA: Onde está o outro carrinho? 

LAÉRCIO: (Apontando pra trás da casa) Está ali. 

HÂNIA: Ah! É que eu achei que tudo fazia parte do mesmo carrinho. 

LAÉRCIO: Não. Esse é para dormir e aquele é para trabalhar.  

 



131	  
	  

	  

HÂNIA: Perfeito. Cada coisa no seu 

lugar, não é? 

LAÉRCIO: Isso.  

HÂNIA: E na sua casa você fica 

protegido do frio, do vento? 

LAÉRCIO: Apesar de que eu não 

sinto frio. Um cobertor “desse”, me dá 

até calor aí dentro do carrinho. Se 

você pensar no frio que você passa, 

gente sente frio. Não existe frio, não 

existe nada nessa vida. Você põe na 

cabeça que existe tudo na vida. Se 

você sentir alguma coisa, quem sabe 

não existe nada. Não existe nada! 

Deus não deixou você com nada de 

dor, não deixou você com nada disso. 

Então você tem que tirar isso da 

cabeça. 
 

       Fig.66 – O carrinho de trabalho. 

HÂNIA: Eu também tenho que tirar da minha, porque meu estômago dói. 

LAÉRCIO: Mas se você por na cabeça que não dói, não dói mais.  

HÂNIA: Tem que acreditar muito. 

LAÉRCIO: Sempre. 

HÂNIA: Eu venho aqui antes do Natal, trazer as roupas pra você. 

LAÉRCIO: Obrigado. As “roupa” que eu tinha ganhado... Tão bonita... Levaram... 

HÂNIA: Roubaram?! 

LAÉRCIO: Pegaram o meu radinho e as pilha, também. 

HÂNIA: Meu Deus do céu! 

LAÉRCIO: Não importa isso não. Deus me dá outro, tudo de volta. E vai que quem 
fez isso deve está precisando mais do que eu, né?  

Aqui é possível perceber novamente a presença da religião e do arquétipo do 

bom homem, aquele que dá a outra face. Não importa as intempéries que passar, 

está resignado e as aceita sem sofrer. Quem o roubou, que ele se recusa chamar de 
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ladrão, deve estar precisando mais do que ele. Então, está perdoado! Mesmo tendo 

levado todo o pouco que possuía. 

HÂNIA: Eu vou trazer uma roupa bem bonita para você passar o Natal.  

LAÉRCIO: (Se emociona) 

	  
                     Fig.67 – “Santinho” com seu colar-terço. 

	  
HÂNIA: Não pode chorar não, senão fica todo mundo triste. Foi um prazer muito 

grande estar aqui com você. Eu venho mesmo te visitar de novo, está bom? E quero 

ver isso aqui tudo lindo e arrumado. 

LAÉRCIO: Vou deixar mais bonito. 
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HÂNIA: Está bom. 

LAÉRCIO: Boa sorte no seu serviço aí. 

HÂNIA: Obrigada. 

LAÉRCIO: Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

HÂNIA: Está certo. Fica com Deus! 

LAÉRCIO: E vocês vão ficar com ele. 

Fomos embora felizes com o material pesquisado e principalmente por termos 

conhecido uma figura tão incrível como Laércio, o “Santinho”. Cumprindo parte das 

nossas promessas, enviamos através da Marli, telas, pinceis e tintas acrílicas. 

Curiosa que estava em conhecer os melhoramentos que Laércio disse que 

faria, bem como ver e avaliar os novos trabalhos feitos à partir do material que 

doamos, voltei sozinha para a segunda visita no dia 22 de Dezembro levando os 

presentes que havia prometido: uma toalha nova e sabonetes perfumados, além de 

roupas limpas seminovas para serem usadas no Natal.  
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 

Fazia um dia ensolarado e lamentei estar sem a câmera para registrar o 

encontro em vídeo como havíamos feito da primeira vez. Tive de me contentar 

com as fotos. “Santinho” estava muito orgulhoso e estava terminando de 

arrumar  

os enfeites de natal que 

havia conseguido nas 

suas andanças pelas ruas. 

Apesar de terem vindo do 

lixo ainda conseguiam 

com o seu colorido dar 

vida ao cantinho dele.  O 

Natal estava sendo 

comemorado com aqueles 

enfeites transformando o 

local numa “casa”. 

 

 
                           Fig.68 – Os enfeites de Natal. 

 
          Fig.69 – “Santinho” arrumando sua “casa” para o Natal. 
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 “Casa” que tinha na sua entrada um Papai Noel. Aquele que traz os 

presentes que nós almejamos. Quem sabe esse não tenha ouvido o “Santinho” 

segredar o seu desejo de ter um cantinho só seu onde pudesse viver em paz. Um 

cantinho onde pudesse plantar feijão, arroz, milho e “um pedacinho assim” de 

mandioca. 

 
           Fig.70. 1/2 – O novo altar 

 
              O altar lá estava, ainda no mesmo 

lugar. A ousadia de “Santinho” só permitiu ao 

vaso que abriga pequenas estátuas de Jesus, 

ascender a um lugar de destaque junto a 

imagem principal, depois de ornado de flores 

vermelhas como o próprio Natal. Duas bíblias 

abertas, ainda esperando serem lidas e 

decifradas, mantêm o merecido lugar de honra 

nesse abrigo para a oração e devoção 

Laércio ficou feliz a me ver e mais ainda ao receber os presentes. 

HÂNIA: Os sabonetes e a toalha são pro banho que você disse que vai tomar no 

ferro velho. 

LAÉRCIO: Eu já falei lá com os “menino” e eles já deram permissão. 

HÂNIA: Acho que essa roupa vai te servir. 

LAÉRCIO: Serve sim. Muito obrigado!   

HÂNIA: Não precisa agradecer! Espero que você passe um Natal feliz. 
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LAÉRCIO: Pra você também e pro seu marido. 

HÂNIA: Ele tá viajando, mas mandou um abraço pra você. 

LAÉRCIO: Obrigado! Onde vocês vão passar o Natal? 

HÂNIA: Em Sorocaba onde mora minha mãe. Você vai passar o Natal sozinho? 

LAÉRCIO: Não! Eu nunca “to” sozinho. Deus vai tá comigo! Nessa vida, nós 

somos pessoas amadas por Deus, e nessa vida o que importa é só Deus nessa 

vida. 

HÂNIA: E o que você pediu pro Papai Noel? 

LAÉRCIO: Pra Deus me dar o meu cantinho.  

HÂNIA: De presente de Natal? 

LAÉRCIO: Deus vai fazer uma surpresa para mim! Vai me dar o meu cantinho! Eu 

sei que Deus tá preparando o meu cantinho! Eu tenho isso comigo, sabe? 

HÂNIA: E você acha que vai ser agora no Natal? 

LAÉRCIO: Eu tenho fé. Deus vai “fazê” uma surpresa pra mim! 

A Fé supre a sua humana necessidade de amigos e familiares. Dá a ele o 

alento necessário para continuar sua luta diária. Sua (Re) significação na vida é 

feita pela religião. Ele acredita ser merecedor de seu cantinho, já que é um bom 

homem. 

HÂNIA: Eu acho muito bonita essa sua fé. 

LAÉRCIO: Enquanto eu tiver Deus na minha vida eu não quero mais nada nesse 

mundo. 

HÂNIA: Mas e se por um acaso o seu cantinho não chegar nesse Natal? Você vai 

ficar muito triste? 

LAÉRCIO: De jeito nenhum! Eu não sou uma pessoa triste não.  

HÂNIA: Mas e se o seu presente não vier nesse Natal? 

LAÉRCIO: Um dia vai chegar! Eu tenho certeza! 

HÂNIA: (Testando sua Fé e esperança) Mas e se ele não vier?   

LAÉRCIO: Você nunca pode desanimar! Por nada dessa vida! Você pode sentir tudo 

na sua vida, só não pode desanimar! Tem que ter fé! Eu sou feliz. E Deus sempre tá 

do meu lado. Na vida da gente a gente tem que ser feliz porque você existe e Deus 

te ama! Eu amo muito na minha vida. 

 E “Santinho” continuou no seu costumeiro discurso de fé no amor de Deus e 

absoluto amor ao próximo. Essa insistência faz com que se pense em duvidar da 

sanidade da sua fala, mas a paz que transmite, a certeza com que se expressa e a 
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enorme fé que possui, nos remete mais uma vez a figura de Jó que mesmo diante 

da provação a que foi submetido continuou fiel ao seu Deus. Fui toda “ouvidos” e 

deixei que ele extravasasse a sua crença. Na primeira oportunidade, no entanto, 

perguntei: 

HÂNIA: Você recebeu o material que mandei pela Marli? 

LAÉRCIO: Tá tudo aí.  

Foi buscar dentro da “casa”. As tintas de acrílico e os pinceis estavam numa 

caixa de sapatos que ele deve ter encontrado pelas ruas.  

HÂNIA: E você fez algum trabalho com elas. 

LAÉRCIO: Num fiz muita coisa porque num deu. Fiz esse desenho aqui. 

 
Fig.71 – A árvore de natal pintada no acrílico. 

HÂNIA: Olha que 

bonito! 

LAÉRCIO: Mas tá só 

começado... Preciso 

acabar. 

HÂNIA: Você não 

usou a tela. Isso é 

um acrílico! 

LAÉRCIO: Achei 

esses “plástico” e 

achei que ia ficar 

bonito aqui. É uma 

árvore de Natal. Fiz 

os “galho”. Agora 

falta as “folha”. E 

depois eu vou fazer 

as “bola” pra enfeitar.  

HÂNIA: Vai ficar muito bom. 

LAÉRCIO: Num deu pra fazer muita coisa. Quero vê se pro Natal vai tá pronta. 

HÂNIA: Depois do Natal eu volto pra ver como ficou. 

LAÉRCIO: Tá certo. 

HÂNIA: Mas tenta usar as telas. Elas estão aí? 

LAÉRCIO: Tão lá dentro “guardada”. São tão “branquinha”! Aqui fora pode sujar. 

HÂNIA: Você já pintou em telas? 
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LAÉRCIO: Não. Ainda não. Eu pinto árvore.. Pintei aquele chapéu... Folha de 

palmeira...  Madeira...Tela ainda não. 

  
Fig.72. 1/2 – Algumas produções antigas que ainda enfeitam a sua “casa.” 

 

HÂNIA: Experimenta que você vai gostar. A tela é feita de um tecido onde a tinta 

adere com facilidade. É mais fácil pintar na tela. 

LAÉRCIO: Eu vou pintar.  

HÂNIA: Agora eu preciso ir. Hoje é o dia do meu aniversário e vou comemorar. 

LAÉRCIO: Parabéns! 

HÂNIA: Obrigada! E o seu aniversário quando é? 

LAÉRCIO: Faz tanto tempo... Que eu nem sei... 

HÂNIA: Mas você não costuma comemorar seu aniversário? 

LAÉRCIO: Quando eu era criança... Depois eu esqueci quando era... quando eu cai 

no mundo...  

HÂNIA: Então comemora todo dia! 

LAÉRCIO: É... Vou comemora no dia de Natal... 

HÂNIA: Isso... Junto com o menino Jesus... 

LAÉRCIO: Eu ia ficar muito feliz! 

HÂNIA: Feliz Natal! 

LAÉRCIO: Feliz Natal pra vocês! 

 Fui embora deixando “Santinho” ansioso com a proximidade de uma data tão 

importante pra ele. O aniversário do nascimento de Jesus. Quem sabe também o 

aniversário do seu nascimento. 



139	  
	  

	  

TERCEIRA ENTREVISTA 
 

Depois do natal voltamos para o que seria a terceira visita que infelizmente 

não aconteceu. Quando chegamos na “casa” de Laércio, ele não estava. Esperamos 

por longo tempo. Depois começou a chover e quando já íamos desistir ele chegou 

puxando o seu carrinho de trabalho. Era impossível registrar qualquer coisa e 

apenas o cumprimentamos. A chuva era intensa, mas deu para ver que infelizmente 

ele não tinha tomado banho nem cortado o seu cabelo. Continuava sujo e usando 

suas velhas roupas. Despedimo-nos rapidamente e fomos embora com a promessa 

de voltar.  

 Por compromissos inadiáveis, a quarta visita foi feita apenas pelo Ewerton. O 

dia 28 de janeiro estava bem feio e ameaçava chover novamente, o que 

efetivamente aconteceu ao final da breve entrevista.  
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QUARTA ENTREVISTA 
 

CENÁRIO: O ambiente era desolador. O dia sombrio. A “casa” tinha sido 

mudada de lugar. A impressão que o Ewerton teve é que não só a “casa”, mas tudo 

estava desarranjado. Parecia que um tufão tinha passado pelo local. Laércio estava 

em cima do carrinho/moradia tentando arrumar a lona plástica que deveria servir de 

abrigo para a chuva que se anunciava. Ficou feliz ao ver o Ewerton, mas ao mesmo 

tempo tentava desesperadamente arrumar sua casa que literalmente despencava. 

As portas de armários embutidos que servem de parede teimavam em cair e foi 

preciso que Ewerton o ajudasse em sua tarefa hercúlea de fazer do seu arremedo 

de morada, um abrigo eficaz para a tempestade que se avizinhava. Depois das 

madeiras virarem novamente frágeis paredes, Ewerton agiu sutilmente deixando de 

falar do banho não realizado, do cabelo intacto e da sujeira crônica. Alguma coisa 

tinha acontecido e era melhor deixar que o próprio “Santinho” contasse sem ser 

pressionado. Ewerton então foi logo começando a entrevista com as perguntas que 

eu havia formulado. 

 
Fig.73 – “Santinho” ainda não tinha se arrumado.                                                                                             
Não tinha tomado banho, nem cortado o cabelo. 
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EWERTON: Laércio, com o material que a minha mulher mandou você pintou 

alguma coisa? 

LAÉRCIO: Pintar eu pintei, mas só que não sobrou nada. Eles levaram minhas 

coisinhas tudo ontem. 

EWERTON: Mas me lembro que minha mulher mandou muitos pinceis e tintas para 

você.  

LAÉRCIO: Ela mandou bastante só que eles levaram tudo. Até a minha capelinha 

levaram embora, e outras coisas minhas. 

EWERTON: Quem levou? 

LAÉRCIO: Não sei!  

EWERTON: Roubaram você? 

LAÉRCIO: Levaram tudo embora! 

 
                                                    Fig.74 – A capelinha furtada. 

	  

	   Ewerton se deu conta que “Santinho” não tinha ganhado presente nenhum de 

Natal. Como Jó ele tinha sido mais uma vez colocado à prova. Ladrões levaram tudo 

o que eu tinha doado para ele extravasar sua criatividade. A roupa nova, os 

sabonetes e a toalha tinham sido tirados dele. Tal como Jó que perdeu seus 
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camelos, bois, ovelhas e jumentas. Que até seus 14 filhos lhe foram tirados. 

“Santinho” também perdeu tudo. Até a sua linda capelinha. 

 
Fig.75 – O altar continua sempre arrumado esperando pela visita que ainda não veio. 

EWERTON: (Tentando animá-lo) Mas, eu estou vendo que ainda ficaram as Bíblias, 

o altar, a imagem de Jesus... 

LAÉRCIO: (Se animando) É tá ali. É que ainda não está muito arrumadinho. Olha o 

desenho que eu fiz, ó! (Vai buscar um desenho feito a tinta) 

EWERTON: Deixe-me ver. 

LAÉRCIO: O único que sobrou 

foi esse aqui, ó! (Mostra o 

desenho de um cavalo 

branco) 

EWERTON: Ah, um cavalo! 

LAÉRCIO: E eu desenhei tipo 

uma asa, para parecer voador, 

né? 

EWERTON: Entendi, como se 

fosse o Pégaso? 	  

        Fig.76 – Um cavalo pintado no acrílico achado no lixo. 
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     Fig.77 - “Sem título”52 de Emygdio de Barros. 

LAÉRCIO: É isso, isso. 

EWERTON: O traçado está muito 

bonito. Parabéns! 

LAÉRCIO: Obrigado! 

EWERTON: E você fez em cima 

de um vidro? 

LAÉRCIO: Não, isso aqui é... 

plástico. 

EWERTON: E as telas? 

LAÉRCIO: Levaram as telas 

também. 

 A Dra. Nise da Silveira53 trabalhou muitos anos no Serviço de Terapêutica 

Ocupacional do Hospital do Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Dentre os trabalhos 

realizados pelos seus pacientes quero destacar esse “óleo sobre papel” de Emygdio 

de Barros que retrata um cavalo branco muito parecido com o cavalo desenhado 

pelo “Santinho”. Material possivelmente armazenado no inconsciente coletivo. 

 A chuva era iminente e Ewerton resolveu fazer as perguntas que eu tinha 

encomendado antes que ela começasse. 

EWERTON: O que eu precisava saber de você é como foi sua infância? 

LAÉRCIO: Isso é muita, muita história... 

EWERTON: Então conta. 

LAÉRCIO: Olha quando eu tinha meus 12 anos de idade eu tomava conta de carro. 

E então eu sumi no meio do mundo da minha mãe. Mas, minha mãe é baiana.  

EWERTON: Você está aqui em São Paulo desde quando? 

LAÉRCIO: Desde os 12 anos eu estou por aqui em São Paulo. Mas eu sou uma 

pessoa assim que... Ah, é só Deus na minha vida, Deus mandou eu caminhar esse 

caminho meu. Esse caminho eu tenho que caminhar até provar para as pessoas que 

o mundo não é a ganância do dinheiro, do papel, a gente tem que ter amor e Deus. 

Porque eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada nessa vida. Preciso só de 

Deus. Por que eu tendo Deus, eu tenho tudo na vida, eu tenho as pessoas também. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Sem título – 1971 – Óleo sobre papel – 36,4 x 55,2 cm.  Museu de Imagens do Inconsciente Rio 
de Janeiro RJ  EMYGDIO DE BARROS  do Hospital Psiquiátrico Pedro II. 
53 Dra. Nise da Silveira (1905/1999), médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung. 
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         Fig.78 – “Santinho” em sua “Confissão de Fé”. 

 
LAÉRCIO: Não mexe nunca em nada dos outros! Precisa sempre amar as pessoas, 

por mais que as pessoas te fazem. Então eu aprendi isso com Ele. Então eu aprendi 

isso, que eu tenho Deus, eu tenho tudo na vida, preciso de nada nessa vida. 

EWERTON: Mas quem te falou de Deus, foi a sua mãe? 

LAÉRCIO: Deus! Ele falou para mim seguir a ele que ele é o melhor em minha vida. 

EWERTON: Ah, foi o próprio Deus que falou para você? 

LAÉRCIO: Exatamente! Ele que tocou em mim, por causa de tudo isso na minha 

vida, ele tocou e só ele que sabe o que faz. 

EWERTON: Eu sei Laércio, mas a gente para ter religião, alguém precisa falar para 

gente, no caso foi a sua mãe que falou? 

LAÉRCIO: Não isso aí foi o meu dom, e o amor de Deus, que Deus quis que eu 

seguisse isso aí. 

EWERTON: Ninguém te falou de Deus? 

LAÉRCIO: Não. Ninguém nunca falou de Deus. Eu tenho assim que é por mim 

mesmo.  

EWERTON: Entendi. E você costuma ir à igreja? 

LAÉRCIO: Costumo. 
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EWERTON: Que igreja que você vai? 

LAÉRCIO: Essa em cima aqui. 

EWERTON: É igreja católica? 

LAÉRCIO: É. É aqui, essa católica, aqui em cima, bem grandona. Sou recebido à 

mesma coisa de todos. É nossa religião, né? 

EWERTON: E você nasceu na Bahia ou nasceu aqui? 

LAÉRCIO: Eu nasci na Bahia, mas vim para cá quando eu era menino, molequinho. 

 Aqui é que ocorre a digressão sobre sua origem como já comentei no decurso 

da primeira entrevista. 

EWERTON: Bem pequeno? 

LAÉRCIO: Bem pequeno. 

EWERTON: E desde os 12 anos você está sozinho Laércio? 

LAÉRCIO: Desde os 12 anos a minha vida anda assim. 

EWERTON: E a sua família? 

LAÉRCIO: Eu não tenho família, não ficou família mais na minha vida. Não adianta, 

você tem que ter amor às pessoas na dor, na tristeza, e não você ter amor quando 

você está (bem)... Não adianta! Você tem que ter amor do jeito que você é. 

EWERTON: Mas a sua mãe, você perdeu ela de vista, ou ela morreu, como é que 

foi? 

LAÉRCIO: Eu nem sei “que” a minha mãe é viva ainda. Creio que ela é viva, mas 

nem sei. 

EWERTON: E como é que você se perdeu dela, da tua família?  

LAÉRCIO: Nem sei, viu. Nem sei dizer para o senhor. 

EWERTON: E irmãos você tinha? 

LAÉRCIO: Tinha. 

EWERTON: Quantos irmãos? 

LAÉRCIO: Nós “era” em oito “irmão”. 

EWERTON: Nossa, uma família grande! Oito irmãos! E você ficou sozinho, e não 

tem nenhuma ideia de onde estão esses irmãos? 

LAÉRCIO: Eu não tenho ideia, mas também nem procuro. É melhor assim para 

minha vida. 

EWERTON: Mas eles estão todos aqui em São Paulo? 

LAÉRCIO: Deve “tá” no meio do mundo aí. 

EWERTON: Entendi. Que pena! Porque família é bom. 
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LAÉRCIO: Minha família é Deus. Eu não quero família, eu não quero nada, quero só 

Deus na minha vida.  

EWERTON: E a Marli? 

LAÉRCIO: Ela é uma pessoa boa, muito maravilhosa. 

EWERTON: E ela continua vendo você de vez em quando? 

LAÉRCIO: Esses dias ela veio aqui me ver. 

EWERTON: Ah, ótimo. A minha mulher trouxe roupas para você também não 

trouxe? 

LAÉRCIO: Trouxe. Mas o pessoal levou embora. 

EWERTON: Até a roupa levaram?  

LAÉRCIO: Tudo!  

(Começa a chover copiosamente. Laércio se apressa em abrir um guarda-sol todo 

quebrado que usa como guarda-chuva. Ele tenta cobrir o entrevistador.) 

 
Fig.79 – “Santinho” se protegendo da chuva debaixo do arremedo de guarda-sol. 
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EWERTON: Não se preocupa comigo não. Laércio. Eu vou ficar aqui debaixo da 

árvore. Fica você debaixo do guarda-chuva. 

(Ele obedece, mas está preocupado com sua “casa” debaixo do aguaceiro).  

EWERTON: Eu só quero que você me diga mais uma coisa antes de eu ir embora. 

O que é Deus para você? 

LAÉRCIO: Deus para mim é tudo na minha vida. Deus para mim é o universo, Deus 

que me criou. Deus que me dá a vida. Então, nunca na minha vida eu vou me 

esquecer ou deixar de amar a Deus. Eu sei que ele me ama e por mais que eu faça 

eu não vou deixar de amar. Nunca vou desistir de Deus por nada nessa vida. Eu só 

quero ter um cantinho para poder ter paz, para as pessoas me deixarem em paz. 

Mais nada! 

 E aquele homem humilde, paupérrimo, debaixo de um aguaceiro, se 

protegendo da chuva com um arremedo de guarda-sol, preocupado com a sua 

“casa” que além de não conseguir abrigá-lo pode desabar, ainda assim esse Jó 

contemporâneo dá o seu testemunho puro de incondicional amor a Deus. 

EWERTON: (Emocionado) Tá bom Laércio, muito obrigado mesmo! 

 

Ewerton desliga sua câmera e corre para o carro, mas não adianta. Ele está 

encharcado, lavado pela chuva. Mas, segundo ele, cristão que é, a sua alma 

também estava lavada. Para ele, essa entrevista mostrou o quanto, Deus e a Fé, 

ajudam “Santinho” a sobreviver. Como Jó, que apesar da miséria, da fome, das 

provações, da perda da família, da solidão, ele nunca duvidou da existência e do 

amor de Deus. Alguém que perdoa até mesmo o ladrão que furtou os seus irrisórios 

pertences. Alguém que segue verdadeiramente o ensinamento de Jesus:  

-”Ama teu Próximo como a ti Mesmo!” 
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ANÁLISE DOS NÚCLEOS DE PENSAMENTO 
 

Os mitos acompanham as mudanças culturais de uma dada sociedade, pois 

projeta representações arquetípicas. A mitologia e suas representações arquetípicas 

constituem uma cultura na qual ela está inserida. As imagens, os símbolos, as 

crenças e os mitos estão presentes e são mutáveis, pois, o inconsciente, sujeito que 

é das imposições cotidianas da sociedade as acompanham. É uma mudança 

natural, intimamente ligada a representação dos indivíduos de uma determinada 

sociedade.  Para Barthes: 

[...] “os mitos não são nada mais do que essa solicitação incessante, 
infatigável, essa exigência ansiosa e inflexível que obriga os homens 
a se reconhecerem nessa imagem de si próprios, eterna e, no 
entanto, datada, que um dia se constitui como se fora para todo o 
sempre.” (BARTHES, 2003, p. 248) 

 Podemos então, pensar que os valores e a Cultura de uma sociedade são 

segundo Barthes, mutáveis e os mitos por estarem intimamente ligados a ideologia 

de uma determinada comunidade acompanham essas mudanças. 

 Estudar as Representações Sociais é uma das formas possíveis de 

desvendar a sociedade tal como ela é. É uma maneira de observar os moradores de 

calçada que fazem parte da paisagem urbana, na tentativa de desvendar seu papel 

na nossa sociedade já que são parte integrante do sistema econômico e social 

vigente (capitalismo e neoliberalismo).  

 Na sociedade contemporânea existe uma cultura de massas com um corpo 

complexo, que para Morin (1977), possui normas e símbolos que estruturam os 

instintos e as emoções. São trocas mentais de projeção e de identificação de 

personagens míticos. Ao criar mitos e representar arquétipos projeta mundos 

simbólicos, imagens arquetípicas que moldam a vida das pessoas. 

 O ser humano ao desejar um determinado modo de vida se identifica com 

imagens míticas e se projeta nelas.  Estas imagens são arquetípicas. Modelos 

criados pela própria cultura e pelo inconsciente coletivo, “[…] modelos do espírito 

humano que ordenam os sonhos e, principalmente, os sonhos racionalizados.” 

(MORIN, 1977, p. 26) Um modelo idealizado que o faz viver segundo a “ética da 

felicidade e do prazer”. 
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 Para Jung (2000), as imagens arquetípicas, que podem se apresentar em um 

número infinito de formas, estão contidas no inconsciente e profundamente 

arraigadas na espécie humana. Funcionam como instintos que influenciam e 

controlam o nosso comportamento.  

Os arquétipos aparecem nos mitos e contos de fadas, bem como no 
sonho e nos produtos da fantasia psicótica. [...] No individuo, os 
arquétipos aparecem como manifestações involuntárias de 
processos inconscientes, cuja existência e sentido só pode ser 
inferido; no mito, pelo contrário, trata-se de formações tradicionais de 
idades incalculáveis. (JUNG, 2000, p.155) 

 É possível perceber que “Santinho” criou um papel definido para interagir com 

as pessoas, decidindo, mesmo que inconscientemente, que parte de sua 

personalidade deve mostrar. Este comportamento demonstra a escolha da máscara 

que deseja mostrar ao mundo. É a exigência do Arquétipo, da própria natureza do 

Arquétipo, que em alguns casos torna seu personagem escravo de seu 

comportamento. Principalmente quando este não consegue usar da racionalidade e 

se entrega ao jogo das emoções, que segundo Jung são conteúdos afetivamente 

acentuados, que constituem o aglomerado energético relativo a experiências da 

intimidade pessoal da vida subjetiva. E assim acredita que deve agir daquela forma. 

É a energia psíquica trabalhando. "A força consteladora do núcleo corresponde à 

sua intensidade ou à sua energia." (JUNG, 1971, p. 11) 

 As vivências traumáticas repetidas em relação as suas experiências 

individuais passadas acabam por ser incorporadas e exercem uma força expressiva 

sobre certos conteúdos psíquicos.  

 É possível que “Santinho” tenha ativado uma energia psíquica que se 

expressa sob forma de imagens arquetípicas do patrimônio cultural da humanidade, 

do Inconsciente Coletivo e do Individual, já que estas imagens estão relacionadas as 

repetições típicas da vida e são impressas na constituição psíquica dos indivíduos, 

podendo ser ativadas quando houver necessidade. 

 Sua ativação propicia uma compulsão que se impõe de forma instintiva contra 

a razão, compondo com outros elementos psíquicos, de acordo com a vivência 

subjetiva de cada um ou com a situação a ser ultrapassada, emergindo na 

consciência quando o indivíduo compromete seu equilíbrio psíquico. É quando o 

centro regulador da consciência movido pela racionalidade está sob a influência de 
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fatores inconscientes, que em graus adiantados, faz com que o indivíduo perca seu 

controle sobre a personalidade.  

 No caso de “Santinho”, trata-se de uma (Re) significação pela religião, que 

possui dimensões psicológicas profundas. A religião para Jung é “uma das 

expressões mais antigas e universais da alma humana”, (JUNG, 1990, p. 1) e  é um 

dos dinamismos regulatórios da psique. 

O estudo da psicologia dos primitivos, o folclore, a mitologia e a 
ciência comparada das religiões abre a perspectiva de um horizonte 
mais amplo da psique humana e nos oferece os meios 
indispensáveis para a compreensão dos processos inconscientes. 
(JUNG, 2000, p. 91) 

 Deus, segundo Jung (1990, p.168) é um agente de cura. Trata dos problemas 

do espírito. Pelo mito da fé o homem entra em contato com um tipo de organização 

que lhe precede a existência, concedendo a compreensão do sentido da própria 

vida. Em qualquer forma numinosa a experiência íntima é percebida como que 

sendo do “eu”. Ligado ao ritual a experiência numinosa o faz acreditar em um ser 

superior reunindo-o ao divino. Se não houver um cuidado minucioso com a 

observação do numinoso, o ser humano poderá perder a compreensão da própria 

existência. 

 Quando “Santinho” nos diz, que, “quem ensinou sobre Deus foi o próprio 

Deus”, “Deus fala com ele”, é sua religação consigo mesmo, a reunião do que havia 

sido separado, reintegrando uma unidade perdida. Essa religação seria uma tarefa 

da regulação psíquica. Porém, poderá em alguns casos ser arriscada.  

Já que, as representações religiosas se baseiam em fundamentos 

arquetípicos e mantêm vivos dogmas e rituais que representam processos psíquicos 

de emergência, é possível pela religião despertar uma força Inconsciente que será 

apresentada ao consciente.  

 Segundo Jung os símbolos religiosos arquetípicos poderão provocar um 

contra ataque poderoso do inconsciente subjugando o consciente. Nos tornamos 

assim inconscientes de nós mesmos. Este perigo é existente em toda a história 

humana, o “[..] inconsciente pode facilmente arrebatá-lo e ele se esquecer de quem 

era fazendo coisas nas quais não se reconhece”.  (JUNG, 2000, p.32) Foi por esse 

motivo que a humanidade concentrou-se na consolidação da consciência, com suas 

“représentations colletives”, pois seria a única forma de lutar contra os perigos do 
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inconsciente, das possíveis [...] catástrofes incomensuráveis (que) se precipitam 

sobre a humanidade. (JUNG, 2000, p.32) 

 A representação de Deus, experiência primordial do ser humano, e as 

qualificações dadas a Ele, vêm de nossas configurações culturais. Seus atributos 

possibilitam ao homem o pressentimento do divino, ao mesmo tempo em que o 

protege da experiência direta com o divino. Quando não o protege pode causar um 

efeito devastador na personalidade. Desde sempre o “[...] homem se entregou ao 

esforço inaudito de expressar de algum modo esta experiência inefável, de integrá-la 

em sua vida mediante a interpretação e o dogma, ou então negá-la. (JUNG, 1990, p. 

323). “Toda pregação teológica é um mitologema, uma série de imagens 

arquetípicas que se destina a dar uma descrição mais ou menos exata da totalidade 

transcendência inimaginável.” (JUNG, 2000, p. 261) 

 Deus todo poderoso, para “Santinho” é fiel a ele e o preserva de todo o mal e 

por isto procura honrá-lo atribuindo a ele toda uma série de significados em sua vida. 

Seu Deus possui uma face curativa e criativa possibilitando a ele uma nova (Re) 
significação do mundo a sua volta. É a necessidade de adaptação diária, pela 

própria condição em que vive que o faz criativo, mas ao mesmo tempo impõe uma 

escolha arquetípica.  Ou escolhe viver como todos os outros que reconhece como 

iguais, o que seria de certa forma muito traumático, pois o faria ver/perceber sua 

situação real no mundo ou a de trilhar caminhos inventados e reinventados para si 
mesmo. 
 Ele pode tudo e pode também, sem modelos estabelecidos, ser um ser 

humano completo, com o Ser divino dentro de si.      
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(RE) SIGNIFICAÇÃO PELA DIGNIDADE 
ENTREVISTAS E ANÁLISE  
RONALDO, O POETA DOS JARDINS  

 
Poeta de rua, politizado 
E cidadão indignado. 
“Como é que podem tanto roubar? 
Além dos impostos que temos de pagar!” 

 
Ronaldo vive no Jardim América, mas seu discurso não é contra os seus ricos 

vizinhos. Ele protesta contra a corrupção e a roubalheira que grassa na política 

nacional. Louco? Visionário? Bêbedo? Se assim for, uma grande parte dos 

brasileiros são também loucos, visionários e bêbedos. Seu protesto é o meu, o seu e 

de grande parte dos compreensivelmente indignados. Ele não vê saída para esse 

impasse e num gesto desesperado lança sua candidatura a Presidente da 

República. A indignação e a descrença nos políticos são tantas que não acredita em 

mais ninguém. Só ele é confiável. Só ele pode salvar o país desse naufrágio. Que 

bom se todos se sentissem assim e agissem de alguma maneira para mudar o 

status quo. Diante da falta de opção até que ele seria um bom candidato. Pelo 

menos tem a humildade de pedir ajuda para governar quando eleito. Na sua passiva 

impossibilidade continua protestando nos “Jardins” fazendo poesias que rascunha 

em placas de isopor doadas por almas caridosas. Políticas e jocosas suas poesias 

servem para rir. Ele mostra ser um brasileiro nato. O protesto acaba virando piada. 

De qualquer forma Ronaldo serve ao menos para uma reflexão sobre o problema. O 

que já é muito bom! 
Ronaldo Breves, figura popular no Youtube, conhecido como Poeta da 

Rua Veneza ou Poeta dos Jardins, faz o seu ponto de trabalho e moradia na 

pequena Praça da Rua Veneza, esquina da Estados Unidos. 

Seu trabalho consiste em divulgar suas poesias e se comunicar com os 

motoristas e ocupantes dos carros que são obrigados a parar neste cruzamento 

lento de uma cidade de trânsito congestionado. 
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PRIMEIRA ENTREVISTA 
 

 
Fig.8054 – O criador e sua obra. 

                   Ele é muito conhecido no 

“pedaço”. Sua simpatia e carisma o 

fazem amado por todos. Cumprimenta 

muitos moradores da região que já o 

conhecem. Elogia os casais que 

passeiam pela calçada. Oferece 

poesia e palavras bonitas. Com isso 

ele consegue arrecadar alguns 

trocados de quem é obrigado pelo 

trânsito, constantemente 

congestionado, a parar ali. Tirei fotos 

de longe, guardei a máquina no carro 

e me aproximei. 

              Como ele já deu várias 

entrevistas e é uma celebridade, usei 

uma abordagem diferente. Parei o carro 

na rua lateral e fiquei observando de 

longe, o nosso Poeta. Por que Poeta? 

Poeta porque escreve poesias em 

pedaços de isopor que prende nos 

postes.                         

  
 
                       “Não me chamem de Lula Lelé  
                          que eu azurro. 
                        Porque eu não sou burro. 
                        Nem muito menos pau mandado. 
                        Aquele dedo que você perdeu, 
                           Não está no traseiro dos brasileiros. 
                        Vá ser bem informado 
                        E vai te catar, Safado! Pilantra!” 

 
            Fig.81 – Poema político. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Foto retirada do seu BLOG.  
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Fiquei lendo suas poesias e esperei que viesse falar comigo. Logo, ele foi 

chegando com seu charme respeitoso. 

Apresentei-me e estendi a mão para cumprimentá-lo. Esse gesto é pleno 

de significado e procuro usar com todos os entrevistados. Todos eles receberam de 

maneira muito positiva esse meu gesto. Para quem é excluído da sociedade, o 

universal signo da amizade é eficaz para quebrar barreiras e vencer obstáculos de 

relacionamento. Ronaldo tem contato com muita gente durante o dia todo, mas 

quase ninguém se atreve a tanta “intimidade”. Isso fez com que ele ficasse a 

vontade e se abrisse imediatamente. Convidou-me para sentar e ler uma revista. 

Quis saber se eu estava de carro. Vendo que tinha parado do outro lado da rua, 

perguntou se eu não queria parar mais perto. Depois de agradecer a gentileza falei 

sobre o trabalho de doutorado e como seria importante registrar as suas ideias. Ele 

concordou em dar um tempo no seu trabalho e gravar uma entrevista. Acostumado à 

fama do Youtube, Ronaldo gosta de falar sobre si, sobre seus planos e suas ideias 

“revolucionárias.” Quando falei se podia tirar foto ele se mostrou muito feliz, 

experimentou vários chapéus, fez pose. Ronaldo tem uma coleção de chapéus e 

contou que tem muitas roupas guardadas com um comerciante das  proximidades. 

(Boa parte das fotos deste primeiro encontro foi perdida, pois a máquina apresentou 

problemas) 

   
                        Fig.82. 1/2/3 – O poeta e suas várias fantasias. 

Falante e politizado, gosta de conversar sobre a situação atual do país e 

como ele a modificaria. Convidou-me para uma reunião que acontece com outros 

‘companheiros’ que compartilham suas ideias políticas. Também me confidenciou 

que fazem um brechó para arrecadar dinheiro para sua campanha. 

Liguei o gravador e começamos:  
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HÂNIA: Como é o seu nome? 
RONALDO: Ronaldo Breves, o “Poeta dos Jardins”. Estou no Youtube. Já viu? 

HÂNIA: (Finjo que não sabia da sua fama para criar mais confiança nele) Não. Está 

no Youtube? Não sabia. 
RONALDO: Vai entrar lá pra me ver? 

HÂNIA: Vou! Claro que vou! 
RONALDO: Tá lá... Ronaldo Breves – o poeta dos jardins... (Apontando para um 

pano estendido na grama onde repousam seus chapéus, alguns cadernos, revistas, 

garrafa de água...) Vai chegar mais coisas para vocês. (Deve ser para quem 

pesquisa e o procura pra entrevistas) Os meus cadernos estão cheios de coisas 

para vocês.  

 Ele abriu um caderno onde tinha algumas anotações. 

RONALDO: Aqui eu tenho algumas poesias minhas. 

 Peço licença para ler e copiar. Com a ajuda dele consigo decifrar os 

garranchos e os erros de ortografia que dificultam a compreensão das palavras. De 

todas só consegui copiar as que transcrevo a seguir: 

 

Vai curtir 

Vai brincar 

Não esqueça 

De colocar 

A camisola 

Da mulher 

Pra suar 

Se não outro 

Vai mergulhar 

Alguém vai ter 

Que te tourear 

Antigamente 

As mulheres 

Carregavam 

As “trouchas” para 

Lavar as roupas. 

Hoje em dia 

Elas nos mandam 

Carregar as 

“trouchas” 

E lavar 

As louças 

E sem reclamar. 

“U” doce 

De abóbora 

Virou uma 

Cobra venenosa 

E não está prosa. 

Não sei para onde “axou” 

Pois azedou 

Até meu frango. 

Depois desta 

Virei candango 

E sambo... Sambo... 

Sambo... 

 

Musa da loucura  

Musa da paixão 

Musa da frescura  

Musa do dinheiro 

Musa da ilusão 

Musa é musa 

E para todo o 

sempre Nunca 

deixara de ser 

MUSA 

 

Fig.83. 1/2/3/4 – Quatro poemas do “Poeta dos Jardins”. 

 Uma das coisas que ele sabe fazer é se divulgar. Não perde oportunidade de 

falar sobre si e sobre suas ideias. Quanto à situação política ele não vê saída para o 

atual quadro de corrupção e roubalheira. Não confia em mais nenhum político. 
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Perdeu a fé em todos eles. Tanto é que chegou a conclusão de como resolver o 

problema.  

RONALDO: Eu vou ser candidato a Presidente da República.  

 Este núcleo de pensamento talvez seja o mais forte apresentado em Ronaldo. 

Se sente incomodado com a situação do país e a crise de moralidade que, segundo 

ele, estamos passando e só vê uma saída: Ele mesmo lançar-se como o Salvador 

da Pátria. Diante de tanta roubalheira só pode confiar em si mesmo como justiceiro. 

Todos os outros já provaram ser mentirosos e enganadores.  

Vez ou outra quando o farol fecha, ele vai até os carros, sempre tentando 

brincar com os motoristas, fazendo performances para diverti-los.  Ele adora quando 

tem criança no carro, sempre brinca com elas.  

	  
Fig.8455 – Ronaldo fazendo sua performance no sinal fechado. 

 
Depois de um tempo ele resolve sentar. Pega sua garrafa de água e fica no 

gramado me mostrando os seus pertences. São coisas comuns e sem valor, mas 

para ele, verdadeiros tesouros da sua caminhada pela vida. Fala sobre o medo de 

ser roubado e da proliferação da corrupção nesse país. 

RONALDO: Muita coisa vai mudar, sabe por quê? 

HÂNIA: Por quê? 

RONALDO: Vossa pessoa não tem uma linda família?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Foto retirada do BLOG de Ronaldo Brevis. (A que tirei na mesma situação ficou distorcida/má 
resolução) 
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HÂNIA: Tenho sim. Graças a Deus! 

RONALDO: Sua linda família precisa de proteção, de segurança. Vai deixar tudo na 

mão dessas pessoas... Dilma?  Sarney? Olha, estão roubando o dinheiro do povo 

adoidado! Um dia votaram no Tancredo Neves, que era muito bem intencionado. 

Mas ele morreu coitado! Ou então, mataram ele! E o que se vê agora é pobre 

comendo pobre. Só se pensa em si mesmo. Antigamente o leiteiro e o padeiro 

“passava” de manhã e ia colocando na porta das casas o pão e o leite. O leite era 

um litro de vidro que a dona de casa colocava vazio de noite e que o leiteiro 

substituía por um cheio. Hoje em dia quando o cidadão fosse acordar pra pegar o 

pão e o leite, não ia encontrar mais nada. Já teria tudo sido roubado.  

 Esse discurso eleitoral de Ronaldo, já estivesse ele em campanha, seria 

tremendamente eficaz. Quem não gostaria de voltar ao tempo em que se tinha paz e 

segurança? Quando as crianças ainda podiam brincar na rua à noite? Quando se 

podia sair despreocupadamente sem se importar em fechar a porta do fundo? Que 

dirá a da frente? Sem dúvida alguma essa questão é capital e ganharia o voto de um 

eleitor menos exigente com a capacidade política do candidato. Mas hoje em dia, 

parece que a maioria se deixa enganar por promessas. Então Ronaldo conseguiria 

convencer porque ao menos postula uma posição na qual acredita.  

  Vê crianças dentro de um carro que acabou de parar no farol. Vai até lá com 

um chapéu de bobo da corte e faz uma série de pantomimas. As crianças riem, mas 

o farol fica verde e elas vão embora. Ele volta para a nossa conversa. 

RONALDO: Agora tem que votar... Se votar nesse PT aí... (Faz cara de coisa 

péssima) O Lula é de mentira... Ele é inteligente, mas tem uma empáfia como se ele 

fosse o papa. Quinze (15) minutos, trinta (30) minutos que ele falar comigo ele 

muda! Essa Dilma também é “uma capeta”. Já diz a Bíblia que é para o homem 

comandar a casa. E ela é muito teimosa. 

HÂNIA: Por quê? Ela está tentando mandar na casa? 

RONALDO: Ela manda em todo mundo. Até em quem não devia. Só não manda no 

Lula. E quando ela fala não dá pra entender. A palavra tem que ser entendida! É 

uma exclamação, uma interrogação... Tem que entender as coisas... Tenho 17 anos 

na rua. Sei como é isso aqui. Sabe por quê? 

HÂNIA: Por quê? 

RONALDO: Porque a mulher quando ela está verdadeiramente com o homem, ela 

respeita o homem e ele respeita a mulher. O homem só bate na mulher quando a 
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mulher pede. Eu casei com uma mulher metida, sabe? Minha mãe só batia. Eu 

disse: -“Mamãe, para com isso” (Fica um tempo em silêncio como se lembrando de 

um tempo passado. Depois de divagar nesta viagem pela memória): Eu trabalhava... 

Trabalhei no banco Itaú! Trabalhei no São Paulo Hilton Hotel, na Avenida Ipiranga. 

Andava só de beca. Andava bem vestido! Comprava roupas na Ducal! Quando 

chegava na loja, os vendedores ficavam batendo cabeça para me atender! Eu 

comandei trezentas mulheres no Matarazzo. As mulheres trabalhando e eu namorei 

a mais bonita delas.  

A vida da gente é feita de mudanças. Tudo que aprendi, eu não posso 
morrer sem ensinar. E quando eu for dessa pra melhor, não quero ser cremado. 

Prefiro ficar sem enterro. Ser comido pelos urubus. Prefiro ser comido por um urubu 

“do que” ter os meus ossos queimados. Se um urubu me comer eu vou sair 
voando nas asas dele. O voo do urubu é o mais bonito que tem. Dele e da águia. A 
gente tem que ser útil até depois da morte. Tem que aprender a colaborar com a 

sociedade. Viver em “parcimônia”56. Um ajudando o outro. A pessoa pode ser 

inteligente, mas os defeitos só quem enxerga é o outro. Tem uma coisa, uma mulher 

quando se apaixona pelo homem, e o homem não se resolve com ela... Não é toda 

mulher... Mas ela manda até matar. Escapei três vezes e estou vivo.  

HÂNIA: Você deve fazer muito sucesso com a mulherada! 

RONALDO: Não posso me queixar. Tive um passado glorioso!  

Outro núcleo de pensamento que aparece muito claramente em suas falas e 

em sua postura e que esconde sua verdadeira identidade sob uma forte máscara de 

gentilezas e de desinteresses é o do homem culto e refinado, do próprio gentleman. 

Máscara apropriada ao momento da ascensão da Burguesia, dona de muito dinheiro 

e nenhuma “educação”. Ronaldo é cortês e educado. Beija a mão das mulheres ao 

se apresentar ou ao se despedir. Um galanteador, sem dúvida nenhuma, mas com 

refinamento. 

 Ronaldo começa a mexer em latas. Ele me mostra uma, onde faz a comida.  
 

HÂNIA: Você faz a sua comida aqui na praça mesmo?  
RONALDO: Claro! Se não é aqui que eu moro? Antigamente eu morava perto 

daqui...  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Parcimônia: Ato de poupar, economizar, viver de forma sóbria e frugal. Aqui esta palavra foi usada 
no sentido de “compartilhar”. 
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HÂNIA: E onde é que você morava? 
RONALDO: Tinha uma casa abandonada. Eu tinha lá meu plástico e minha cama na 

frente da casa, mas dentro do portão.  

HÂNIA: E o que você vai comer hoje? 

RONALDO: Hoje vou fazer feijoada nessa lata aqui. Vou pagar 15 reais numa 

feijoada? Uma roubada! Eu vou é cozinhar alguma coisa nessas latas aí. (São latas 

grandes, como as de tinta.) 

HÂNIA: Feijoada é gostoso. Mas 15 reais... 

RONALDO: É muito... Vou fazer alguma coisa... 

HÂNIA: Então eu vou deixar você sossegado pra fazer a sua comida. 

RONALDO: Muita sorte para vossa pessoa. Vossa pessoa mora aqui perto? 

HÂNIA: Não. 

 Um motorista que passa grita seu nome e cumprimenta. Ronaldo retribui. 

 

Fig.85 – Ronaldo acenando para o seu público. 
 

RONALDO: O pessoal me conhece aqui em volta.  

Com muito orgulho ele mostra um CD com a fotografia dele na capa. 

RONALDO: Conhece? É um tributo ao Michael Jackson. Esse cara é muito louco, 

aprendi muita coisa com ele. Era um poeta.  

Peguei o DVD nas mãos para investigar do que se tratava. Ele me disse que 

era um DVD dado pela turma que grava e coloca na Internet os seus vídeos.  
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São “filmes sobre as idéias e poesias de Ronaldo Breves”57.                                                                                                                                                                                                                   

Falando de si mesmo com orgulho. Os vídeos são os mesmos que estão no 

Youtube, três dos quais com trilha sonora de Michael Jackson. Em um dos vídeos o 

nosso poeta aparece num supermercado, dançando: “BILLIE JEAN”. Além disso, na 

foto impressa na capa do DVD, Ronaldo tenta se caracterizar como Michael 

Jackson. Por isso o tal Tributo ao Pop Star. 

Despeço-me e ele me pede para que no próximo encontro eu leve meu 

computador para que ele possa ver as fotos e também quer me mostrar os vídeos 

dele que estão no tal CD. Digo que não será necessário. Assim que chegar em casa 

vou entrar na Internet e assistir todos. Fica feliz e me faz prometer que o farei. Eu 

prometo solenemente. Mais uma vez me convida para ir com ele nas reuniões que 

promove e conta que vai fazer um bazar para angariar fundos que cobrirão as 

despesas da campanha a Presidente da República e para dar comida e bebida para 

quem participa dos encontros. 
Ao ir embora ele, cavalheirescamente se oferece para me acompanhar até 

o carro. Pede para que eu não me esqueça dele e não demore para voltar. Ele 

garante que tem muitas histórias para contar. 

Quero saber quais e ele diz que me conta da próxima vez. 

Vou embora com a nítida impressão de que seu protesto é legítimo 

malgrado sua mente conturbada. Sua descrença nos políticos é legítima também e 

nisso ele se iguala a grande maioria do povo brasileiro pensante. E na sua loucura 

exercitada na liberdade das ruas quer fazer alguma coisa para mudar o que 

incomoda. Bendita loucura! 

 

 

                
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 http://youtu.be/xPBIytr1h3k 
  http://youtu.be/IBkoOVJlbiM 
  http://youtu.be/-KezvAuVkcQ 
  http://youtu.be/6JR9QOLdJQw 
  http://youtu.be/Kj0EPCXwrII 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 

Antes de ir para a segunda entrevista tive o cuidado de assistir a todos os 

vídeos de Ronaldo à disposição na Internet. Como personagem carismático e 

inusitado que é, foi objeto de pesquisa de muitos. Ronaldo aparece em várias 

situações, inclusive completamente embriagado. Em seu Blog58, que não é 

atualizado há quase um ano, ele fez um protesto no dia 06/01/2011. 

 
Fig.86 – Protesto que fez em seu BLOG. 

 
Como da primeira vez parei o carro a uma distância razoável, mesmo porque 

o cruzamento da calçada/morada de Ronaldo é muito movimentado e proibido de 

estacionar. Lá estava o nosso “poeta” fazendo o seu trabalho de comunicação. 

Quando me viu me cumprimentou, reconhecendo a entrevistadora do encontro 

anterior. 

O sol estava forte e a rua barulhenta, muito movimentada. Ronaldo, como 

sempre, dividido entre mim, os carros e o trabalho inútil de levantar as placas de 

isopor com suas poesias rabiscadas que o vento teimava em derrubar. Depois da 

conversa inicial cobrei dele as tais histórias que disse ter para contar. Começou a 

falar do perigo de morar em condição de rua. Perguntei então se eles eram alvo de 

muita violência. Ele respondeu que sim. Quis saber a espécie de bandidos que os 

atacava e ele foi taxativo.  

RONALDO: Que bandido que nada! É a polícia! Já apanhei muito da polícia! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 http://ronaldobreves.blogspot.com.br 
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 Alguém gritou: -“Ei, Poeta!” Ronaldo vai até o carro de quem o chamou e faz 

uma festa com o motorista. O sinal abre, os carros partem e o nosso “poeta” volta 

com um cigarro conseguido do amigo. Ele é muito popular naquela esquina. Parece 

que a maioria dos usuários habituais daquele trajeto, o conhece e simpatiza com ele. 

 Ronaldo chega perto de mim, acende o cigarro e agitado, parece afoito para 

contar sua história. 

RONALDO: Saía na mão com todos os caras quando era mais novo. Agora não dá 

mais. Aí eu estava com uma bota café com leite e marrom... Roupa de bacana! Vinte 

reais no bolso... “Tô” passando ali no Largo do Arouche onde já morei. Tinha bebido 

umas “birita”. Um bando de “bacanas”... Que não me conheciam... Resolveu invocar 

comigo por causa da minha bota. Como se uma bota pudesse ser motivo pra invocar 

com alguém. Eu era novo... Esquentado... Primeiro tentei levar no papo... Mas eles 

“tavam a fim de tirar uma comigo”. Tudo bem. De repente um dos “bacana” me 

empurrou. Eu tava meio tonto e cai no chão. Eu sou esquentado... Levantei e dei um 

empurrão no “bacana”. Os outros começaram a me bater e eu retribuí como podia. 

Nisso vem a polícia. -”Documento!” Os “bacana” tinha. Foram liberados. –“Tô sem”. 

Me bota na parede pra revista. –“Ei camarada! Eu sou o poeta dos Jardins”. –“Pra 

mim você é poeta de merda nenhuma!” E começou a “porrada”. Cada vez que eu 

tentava protestar eu apanhava mais. Eu já tinha apanhado da polícia, mas essa vez 

foi que eu apanhei mais. Eles queriam saber onde eu morava. Eu dizia: -“Eu sou o 

poeta da Rua Veneza!” E dá-lhe “porrada”. Depois de muito apanhar acho que um 

deles resolveu “perguntá” se alguém me conhecia. Acho que alguém se lembrou... 

Sabia quem eu sou, porque me colocaram na rádio patrulha, rodaram um pouco 

comigo e me deixaram na minha rua. Me chamaram de “cornudo”.  Teve um 

camarada que morreu. A polícia matou ele... Mataram... Bateram tanto nele... Depois 

soltaram ele para ele morrer na rua... Ele tava com a barriga desse tamanho. (Faz 

gesto de barriga grande) Parecia uma mulher prenha... No dia que me pegaram 

perguntaram meu nome... aí bateram em mim... os caras bateram na minha cara... 

Precisa acaba com essa autoridade da polícia. Quando eu for Presidente não vou 

deixar que a polícia bata em pobre só porque é pobre. Tem que “batê” em bandido! 

Nem que seja “bacana”! Principalmente se for “bacana”. Bandido “bacana” é o pior! 

 Há em Ronaldo a mesma indignação de todo herói justiceiro que não se 

conforma com a injustiça. Pobre apanhando porque é pobre! “Bacana” que não 

apanha apesar de ser bandido! A impunidade daqueles que detêm o poder pela 
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posição ou dinheiro é, atualmente, uma realidade inegável, sobejamente conhecida 

e comprovada, mas nunca combatida e extirpada como deveria ser. Faltam heróis 

que defendam os fracos e oprimidos, e defendam a sua dignidade. E ele, que já 

sofreu na pele todo tipo de injustiça, é, a seu ver, o mais indicado para esta missão 

quase impossível.  

 Ronaldo vê um rapaz com camisa do São Paulo e brinca com ele.   

RONALDO: Cocô! Cocô, cocô, cocô!  

O rapaz brinca de volta e os dois riem muito. Com que rapidez ele abandona 

o papel do herói, Presidente da República, posição que o mitifica perante os demais 

e descendo do Olimpo se iguala aos outros se permitindo zoar e ser zoado. Ronaldo 

está no seu “pedaço” e ali todos o respeitam e são seus amigos. Tem tudo o que 

precisa. E quando passa alguém que ainda não conhece, faz a sua propaganda.  

RONALDO: Ei! me procura no Youtube! Ronaldo Breves, o poeta! Procura lá! 

 É muito “política” essa sua atuação perante seus admiradores. Usa o chapéu 

e os óculos extravagantes que (Re) significa sua “persona” e a mantém numa 

privilegiada posição, mas ao mesmo tempo se iguala deixando-se sacanear em 

troca da amizade que manterá o mito do “poeta dos Jardins”.   

Quando voltou, tentei saber alguma coisa da sua infância. Memórias antigas 

que ele ainda pudesse se lembrar. Contou-me que morava pros lados da 

Consolação. 

RONALDO: ...Perto da Igreja da Consolação... Eu fui coroinha “nessa” igreja. 

Coroinha de Santa Mônica. Era um convento de freiras na Rua Augusta, sabe? Fui 

coroinha de lá. Estudei no Grupo Escolar São Paulo... Ali na Consolação... Não tem 

o cemitério do lado direito? Não tem o padre Anchieta lá? (Se refere ao mural 

azulejado retratando o Padre Anchieta) Estudei ali também. Só que ele era maior, 

havia gramado... Teve muita transformação lá... Passava o bonde ali. Era “da hora”! 

Depois fui morar no largo do Arouche num apartamento de cobertura... Olha bem... 

Morava num apartamento de cobertura! Passeava com o cachorrinho da “madame”! 

Era uma ladra incondicional. (Ri muito ao se lembrar dessa mulher.) Ela só roubava 

advogados e juízes no baralho. No baralho só dava ela. Eu ficava num quartinho 

assim, só olhando por debaixo da porta. Comida no apartamento dela era só comida 

“gente”. (Para dizer que era comida fina, boa.)  
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Parece que o assunto o fez lembrar-se da sua comida de hoje, que se não é 

comida de “gente”, pelo menos mata a fome do morador de calçada. Mexe nas latas 

com que cozinha. 

RONALDO: Tenho arroz, feijão... Mais tarde compro um pão. 

 Pensei que fosse comer, mas desiste. Talvez minha presença esteja inibindo 

Ronaldo de se alimentar. Achei então que deveria ir embora para deixá-lo mais à 

vontade e fazer sua refeição, mas ele começa um novo assunto. 

RONALDO: Para vossa pessoa ter uma ideia... Conhece a estação Ana Rosa do 

metrô? 

HÂNIA: Conheço. 

RONALDO: Sabe por que se chama Ana Rosa?  

HÂNIA: Não! 

RONALDO: Vou lhe explicar. Se chama Ana Rosa porque fica no Largo Ana Rosa. E 

Dona Ana Rosa era uma senhora muito rica que deixou a grana dela pra fazer o 

Instituto Ana Rosa que cuida de crianças abandonadas. 

  Nisso um morador das redondezas aparece e começa a conversar com 

Ronaldo. Ele sempre muito brincalhão e comunicativo. Um carro passa. O motorista 

buzina e grita: “Ronaldo Breves!”. Eles se cumprimentam de longe entre risadas 

fraternas. 

 Por um momento a sua figura me remete ao político em época de eleição 

quando acena para todos e dá beijo no rosto de criança de nariz remelento, sempre 

com um sorriso de bom moço. Mas Ronaldo não parece fingir uma comunicabilidade 

que não possui. Que só existe para angariar votos. Em Ronaldo essa atuação 

parece ser natural. Ou é verdadeira ou trata-se de um ator dos bons, que sempre 

convence por passar uma verdade que às vezes não sente. Enquanto ele não volta 

para perto de mim, eu fico imaginando porque ele resolveu falar em Ana Rosa e 

esse Instituto que cuida de crianças abandonadas. Será que foi uma deixa para me 

contar sobre sua infância? Fiquei curiosa em saber, mas ao mesmo tempo intuí que 

o assunto não deve ser muito agradável. Deve doer mais do que as “porradas” 

dadas pela polícia. Até agora ele tem sido direto ao me contar as suas histórias. Por 

que essa envolvendo crianças abandonadas foi abordada de uma forma tão 

camuflada. Afinal ele começou a falar de uma estação do Metrô para no final chegar 

às crianças abandonadas. Resolvi então não insistir e deixar que Ronaldo com o 
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tempo e ganhando mais confiança, me conte o que realmente quer contar. Quando 

volta, já volta contando outra história. 
RONALDO: Eu tinha uma égua que ela só faltava falar. Era defeituosa, mas só 

faltava falar. Aquele cara... E aquela mulher... (Lembrando) Aquela mulher matou 

minha égua!  Mandou matar minha égua. Aí a outra égua, o juiz colocou no haras 

dele... Os “bacana” vão roubando as pessoas pobres... Precisa acabar com isso 

também. Um homem barbudo me disse: -“É 90 reais para tirar o cavalo daqui.” Eu 

disse: “Legal, amanhã eu volto.” Fui lá com 150 reais e falei: -“Taí os seus 90 reais.” 

Sabe o que o cara fez? Arrumou um monte de empecilhos para eu tirar minha égua 

de lá... Sabe? Essa prefeitura é folgada pra “caramba”! Isso também tá errado. Isso 

é abuso do poder. Quando eu for Presidente vou acabar com isso também. Abuso 

de poder. Só que eles fazem isso só com quem é pobre.  

 Mais uma vez Ronaldo é requisitado por um motorista e vai até ele se 

“comunicar”. Depois de um tempo está de volta. 

RONALDO: Qualquer dia vou convidar Vossa Pessoa para um passeio até meu 

camarada que mora na Rua Honduras59. Eu faço uma ligação ali no ‘vai vai’ ... uma 

ligação ali... (Deve ser um orelhão ali perto) Ele faz plantas medicinais e outros 

“poquetás”. (Não fiquei sabendo do que se tratava esse tal de “poquetá”) Eu ganho 

muita coisa na rua, então montamos um brechó. As coisas que eu ganho eu teria 

que ficar jogando tudo fora... Vou convidá-la um dia para ir lá. É toda sexta-feira. O 

pessoal vai adorar vos conhecer. Você é uma pessoa compatível com o decoro da 

nossa praça. Eu ganho muita coisa... Vou jogar fora? Vamos fazer um brechó. Sabe 

por quê? Todo mundo fica lá uma parte do dia, não tem café para tomar, uma 

comida para comer... Vamos vender as roupas para arrecadar dinheiro e comprar 

coisas para comer. Não vai perder tempo comigo não! Quando eu começar a ganhar 

dinheiro eu lhe ressarço... Lhe devolvo o que estiver gastando comigo. Vosso 

trabalho não pode ser de graça não! Vossa pessoa é uma pessoa especial que 

precisa ser ressarcida. Vossa senhoria vem de lá para cá, está gastando gasolina, 

álcool... Precisa ser retribuída. Aí vale a pena. Senão vossa pessoa se cansa, 

desanima... Vossa pessoa precisa ser incentivada. Com incentivo tudo vai bem, sem 

incentivo não dá! Aí lá na reunião junto com o brechó, fazemos elaborações. De 

repente vossa senhoria fala alguma coisa que ajuda a abrir a nossa mente. É uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Rua que fica perto da Rua Veneza, nos Jardins, onde ele mora. 
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união... É necessário retribuir... De igual para igual. Vossa pessoa além de estar 

interessada em fazer alguma coisa pro bem, precisa estar recebendo também. Eu 

parto deste princípio... Como disse o rei para os bobos da corte... –“Que rei serei 

eu? Que rei serei eu? Sem vocês eu não consigo pensar.” Porque o rei quando ele 

tem uma dúvida, ele pergunta para os bobos da corte. Então quando eu tiver alguma 

dúvida eu posso perguntar para vossa pessoa. Não que vossa pessoa seja boba da 

corte! Não! Mas se eu tenho alguma dúvida eu falo: -“Eu estou com um problema, 

com uma dúvida.” Vossa senhoria, de fora, pode me esclarecer alguma coisa. 

 Fiquei muito impressionada com essa nossa última conversa e com o senso 

de justiça de Ronaldo. E muito interessada em ter a oportunidade de participar de 

uma das reuniões de sextas-feiras na Rua Honduras. Confesso que gostaria 

também de ficar sabendo do que se trata o tal de “poquetá”. Chegando em casa fui 

fazer a minha pesquisa sobre Ana Rosa e descobri o que se segue:  

	  
           Fig.87 – A bela casa onde funcionava o Instituto Dona Ana Rosa,                                   

hoje dá lugar à estação do metrô. 
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 ANA ROSA é a denominação do largo no qual se situa a estação de metrô 

homônima. O nome é uma homenagem a Ana Rosa de Araújo Galvão, rica herdeira 

que, ao morrer, em 1872, estipulou em seu testamento que sua fortuna deveria ser 

empregada na criação de uma instituição que cuidasse de crianças 

abandonadas. Assim foi fundada a Sociedade Protetora da Infância Desvalida, 

conhecida inicialmente como Instituto Dona Ana Rosa.  

A Associação “Barão de Souza Queiroz de Proteção à Infância e à 

Juventude" mantenedora do Instituto Dona Ana Rosa, a mais antiga entidade no 

gênero no Brasil. Fundada em 1874, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, 

apartidária, sem restrições de credo, raça ou cor, e tem como objetivo o atendimento 

totalmente gratuito a crianças e jovens, em três programas conveniados com a 

Prefeitura Municipal de São Paulo, SENAI e CIEE. 

 Ronaldo Breves teria sido uma das crianças abandonadas cuidadas pelo 

Instituto Ana Rosa? Historicamente isso seria possível. Apesar de ser um mistério 

detetivesco que excita a nossa imaginação, o fato em si não tem grande relevância 

para a nossa pesquisa. Vamos deixar então que o próprio Ronaldo se prontifique a 

ilustrar essa questão, de livre e espontânea vontade. 
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TERCEIRA ENTREVISTA 
 

 Cheguei para meu terceiro encontro com Ronaldo numa tarde de sol, mas um 

tanto fria. Encontrei o nosso poeta deitado na grama, debaixo de um cobertor 

vermelho que combinava com um chapéu de malandro da mesma cor. Mais um de 

sua coleção! 

 
Fig.88 – O repouso do guerreiro. 

 

Ao ver-me, se mostrou receptivo para um novo papo mas não abandonou a 

sua repousante posição. Continuou deitado no aconchego do seu cobertor. Acho 

que o frio fez com que tirasse uma longa pausa do seu trabalho junto aos motoristas. 

Depois dos cumprimentos iniciais tentei puxar assuntos que já sabia serem do seu 

interesse. Política, sem dúvida alguma é o seu preferido. Quando pergunto sobre o 

atual governo, é taxativo. 

RONALDO: O PT transformou esses pais aqui numa “cracolândia”.  Uma baderna 

sem igual!	  Tão roubando até da saúde.	  Eles são “inóspitos”!	  São desalmados!	  Certo? 
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 Quando pergunto qual seria a solução, para os problemas do Brasil, ele 

novamente afirma que quer ser Presidente da República e irá consertar tudo o que 

está errado. Pra me convencer fala de sua plataforma de governo. 	  	  

RONALDO: Temos planos miraculosos de governo.	  A gente vai montar um novo 

partido. Chega dos mesmos políticos!	  Entendeu?   Chega! Só que esse governo... (o 

atual)  Ele não se preocupa em formar o povo. Grana no bolso do governo! É assim 

que funciona a coisa. O Hospital das Clínicas virou uma porcaria. Isso daqui mudou 

muito.  

 Pondero com ele que não deve ser fácil governar um país tão grande e com 

tantos problemas. Ele concorda e pede ajuda. 

RONALDO: Ei! Me ajuda a pensar quando eu for o presidente? Vai me ajudar a 

pensar? Uma andorinha só não faz verão! (Olha aí a veia poética.)  

  
Fig.89 – Falando de Política. 

 Mudei de assunto para tentar saber das reais dificuldades de quem mora na 

calçada, como ele. Em linhas gerais ele que mora ha dezessete (17) anos na 

condição de rua, não sente tanta dificuldade assim. Vai levando numa boa. Ele tem 

o espírito carioca e “não esquenta”. Pra tudo tem uma solução. Agora que está sem 

a antiga morada: a frente da casa abandonada se vale da ajuda de vizinhos e do 

pessoal das proximidades. Existem mulheres de um escritório próximo, que 



170	  
	  

	  

condoídas da sua situação e seduzidas pelo seu carisma, deixam que ele tome 

banho num antigo banheiro de empregada nos fundos do imóvel. E quando chove 

deixam que ele se abrigue na cobertura que existe no quintal da frente onde a firma 

está instalada. Essas mulheres são chamadas por ele de “fadas madrinhas”: 

Personagens reais retratadas como imaginárias que povoam o imaginário do seu 

mundo de andarilho. Talvez essas “fadas” sejam assim chamadas por serem as 

únicas pessoas confiáveis nesse mundo real inviável e sem solução.  

HÂNIA: Quando chove, como é que você faz? 

RONALDO: Eu vou com as fadas madrinhas ali na frente. Lá não tem uma 

cobertura? Fico ali embaixo, protegido! Elas me mandam ficar lá! Levo meus 

papelões. E fico lá... Embaixo!  Cubro direitinho. Não chove nada.	  Fico de boa! Elas 

cuidam muito bem de mim... Minhas fadas madrinhas! 

 Esse lado lúdico é inusitado em tal figura. Em nenhum dos nossos encontros 

ele se queixou da vida. Se mostra sempre muito sereno e calmo. E apesar da 

descrença nos homens, ainda mantém um resquício do que poderíamos chamar de 

Fé. 

 É possível fazer aqui um paralelo com “Santinho”, sua Fé não é incondicional 

como a dele, mas também ele nos diz que: “Deus fala para ele”, “Deus lhe mostra 

tudo”. Esta confiança em Deus está intimamente ligada à necessidade premente de 

Fé que todo ser humano apresenta em sua trajetória histórica. É a Fé que o faz crer 

ser possível sobreviver a todas as penúrias que lhe são apresentadas no dia a dia. 

RONALDO: Deus falou pra mim que ia me mostrar muitas coisas. E está mostrando! 

Tá mostrando mesmo!  

 Sobre seu conhecimento da atual situação política ele diz que a fonte de 

informação é ser um ouvinte assíduo de rádio. 

RONALDO: Gosto de escutar notícias. Se bem que eu escuto muita “baboseira” de 

notícias. Nosso ouvido é pinico por acaso?  

HÂNIA: É melhor ouvir suas poesias. 

RONALDO: É melhor ouvir minhas poesias. Mas por enquanto... Até eu me ajustar 

com tudo... Colocar tudo.. Script.. Ajeitadinho... Arrumadinho... Acabo perdendo 

tudo.  

HÂNIA: Mas você disse que algumas pessoas têm coisas suas... Quem são essas 

pessoas? 
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RONALDO: Muitas coisas... Pompéia! Da Pompéia.. São da Pompéia. São da 

Pompéia.  Outros...outros lá da Aspicuelta com... Fradique Coutinho.  
 

A vida é feita de mudanças. 
Ou para melhor ou pior 

PREPARE-SE! 
 

 

 
 

MAS da bandeira você fica com o pau 
E eu fico com o pano. 

 

Se não resolver os problemas 
é embaçado.  

O bicho pega até no seu rabo. 

Aí, coitado! 

 

Fig.90 – Três Poemas do “Poeta dos Jardins”. 

 
Os Políticos 
Candidatos a isto e aquilo 
Por ganância  
e pura fragância. 
Precisamos com urgência 
Combater os vérnes. 

 
O Poeta do Jardim 

Necessita de panelas e alimentos 
para cozinhar, 

Pois só na simplicidade  
É vista a beleza da vida. 

 

 

 
O velho disse não sei o que deu! 

A peça media 22 centímetros 
Hoje em dia encolheu. 

Apelidei esta peça de MARIA MOLE! 
Porque ninguém mais engole. 

Fig.91 – Mais três Poemas do “Poeta dos Jardins”. 

            A coletânea de suas obras se resume às poucas placas de isopor onde 

rabisca seus poemas e nos garranchos anotados em seus cadernos que já não 

estão por perto. Se ele tem um volume considerável de poesias suas, não posso 

afirmar. Até onde seria verdadeira a afirmação de que suas obras estão com 

pessoas da Pompéia ou da Aspicuelta? Só podemos confiar na sua palavra quanto a 
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existência das poesias e letras de música. Volta a falar do pessoal da Aspicuelta 

com a Fradique Coutinho. 

RONALDO: Já pediram pra "mim" fazer shows lá. Mas não vou! Não vou! Querem 

me usar! Não querem me pagar nada. Essa não! 

HÂNIA: Você ia fazer show de poesia? É isso? 

RONALDO: Tem conjuntos pra me acompanhar... Tenho letras e letras para fazer 

música.  

HÂNIA: De onde vem sua inspiração? 

RONALDO: Tudo é emoção! Eu olho no geral aqui, ó! (com muita emoção) Meu 

coração sofre demais... Me sinto uma nuvem pairando no ar.  

 Pessoa sensível que é, se emociona com a atual condição do brasileiro e 

romanticamente encontra a solução no ensinamento de Jesus: “Ama ao teu próximo 

como a ti mesmo”  

RONALDO: Eternamente, é preciso nos amar! 

 Pergunto sobre a sua situação econômica, se dá dinheiro vender poesias e 

ficar no farol se comunicando com os motorizados. Ele diz que ganha muito pouco. 

Sua arte não é valorizada como devia. 

RONALDO: Não dão valor. Querem me dar nota.. Moeda de 5 (cinco) centavos.  

Outro dia um rapaz me deu uma nota de 100 (cem) reais sem valor. Pra ganhar 5 

(cinco)  centavos! Não quero não! É melhor ficar parado aqui! 

 Dentro dessa linha de raciocínio pedi que ele me falasse do lugar onde 

morava. Segundo consta e o que se pode entender, Ronaldo morava no quintal de 

uma casa abandonada. Ele passa então a narrar um fato que aconteceu naquela 

época. 

RONALDO: “Tô” morando lá.	   (Num tempo passado) Fazendo a minha comida... 

Lavando a minha roupa... Tomando o meu banho...  Vai vendo... De repente me 

apareceu uma ruiva... Com uma criança. O marido e uma criança. De repente ela 

caiu para dentro. Fez o barraco de plástico. Legal! Tá morando lá!  A minha cama... 

Meu plástico em cima... Aquela ruiva mandava os “maloquetes” me pegar... Tem um 

rapaz que me bateu lá... Estava bêbado! Legal! Ai vai vendo! Como tem uns 

“camaradas” da zona sul Que já me viram na internet... Eles... Foram ali... Bateram 

em todo mundo... Desmancharam o barraco da ruiva... Tocaram todo mundo de lá. 

"Se vocês voltarem para cá será pior!" "Vocês bateram no Poeta dos Jardins!" 
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 Ele se orgulha desse tempo que já ficou empoeirado na sua memória, mas 

que ele sempre tem necessidade de voltar a lembrar. Tempo glorioso em que tinha 

fãs na Internet. Fãs que talvez não existam mais. Para quem já teve os seus 15 

(quinze) minutos de fama. Tempo glorioso em que ao ser ofendido e covardemente 

traído havia cavaleiros que se prontificavam em salvá-lo fazendo justiça. Justiça que 

ele não poderia esperar de pessoas comuns num mundo tão injusto como esse, mas 

de que não se queixa, em momento algum. Tudo o que ele precisava para viver bem 

é que as pessoas fossem dignas. Tão dignas como ele é e faz questão de reafirmar.  

 A última vez que fui procurá-lo não o encontrei mais na calçada onde morava. 

Será que ele continua a viver nas imediações da Rua Veneza? No “pedaço” onde 

tinha tantos amigos e as suas “fadas madrinhas”? Será que ainda persiste na sua 

descrença total do ser humano que o obriga a lançar-se ao cargo de Presidente da 

República como última solução para a atual situação de corrupção? Na sua “loucura” 

Ronaldo me disse palavras muito sensatas. Se não sábias e racionais, pelos menos 

eram palavras plenas de Dignidade. 

 
Fig.92 – Poema jocoso.  
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ANÁLISE DOS NÚCLEOS DE PENSAMENTO 
 

 A Política é talvez o núcleo de pensamento mais forte apresentado em 

Ronaldo que percebe a situação do país como trágica, onde só um herói “salvador 

da pátria” teria condição de mudá-la. E se vê como o único com esta possibilidade. 

O único confiável, já que todos acabaram por revelarem-se traidores da sua 

confiança. Traidores de ideais e promessas de campanha que deixaram de cumprir. 

Só ele poderá restabelecer a harmonia econômica e social para o povo. Mais que 

isso, ele vai mais além ao comparar o resultado das atividades políticas do Partido 

em que ele acreditou ser do trabalhador e, portanto, do povo, ter transformado esse 

nosso pais numa “cracolândia”. Essa comparação rebaixa a atividade política ao 

nível do tráfico de drogas e tudo que advêm desse torpe e desumano comércio onde 

a vida humana é banaliza e se transforma em moeda de troca. E se “Gothan City” foi 

tomada pelos “ratos” é preciso que dos becos escuros e perigosos surja alguém 

para impor a justiça. Não a que está sendo comprada com o dinheiro sujo de sangue 

de vidas inocentes, mas a verdadeira Justiça que poderá acabar com esse mal e 

reconduzir o nosso país aos trilhos da dignidade. Seu arquétipo canaliza o material 

inconsciente, mesmo que ele não se aperceba disto, criando assim o arquétipo de 

um herói.  

 Necessitado deste herói, que terá de lutar contra dragões, mas ao final 

salvará o povo, e por consequência também a si mesmo, se apega a ideia de ser o 

único possível candidato à Presidente da República. O arquétipo do herói existe 

desde tempos imemoriais. 

Encontramos essas representações praticamente em toda parte e 
sempre se caracterizam pelo mesmo motivo ou por motivos 
semelhantes. Não podemos atribuí-las a nenhuma época específica, 
ou a alguma região do planeta, ou a alguma raça. (JUNG, 1990, p. 
233) 

 Ao assumir ser o “herói salvador da pátria”, cujas características principais 

são a honestidade, a generosidade e por isto mesmo não aceita a desonestidade, 

posiciona-se na história coletivamente. Esse arquétipo se apresenta completo em 

Ronaldo. É a reprodução dos valores que devem ser seguidos pelo bem de todos. É 

a luta pelo coletivo. Ronaldo acabou por se identificar com a figura do herói, que 

dominou sua personalidade e não o deixa perceber que sua escolha por ser 
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Presidente da República é excessiva. Esta identificação tomou conta de sua 

personalidade. 

 É a sua possibilidade de responder a crise pessoal que se apresenta. Ao lutar 

pelo coletivo, contra as injustiças, passa a perceber as dificuldades pessoais como 

ínfimas. Ao lutar para melhorar o mundo para o coletivo fará também para ele um 

lugar mais aprazível. 

 Outro núcleo de pensamento que aparece muito claramente em suas falas e 

em sua postura e que esconde sua verdadeira identidade sob uma forte máscara de 

gentilezas e de desinteresses, além da do herói, é o do homem culto e refinado, bem 

próprio do momento da ascensão da Burguesia, dona de muito dinheiro e nenhuma 

“educação”.  

 Em suas falas e na postura junto aos transeuntes, podemos perceber que ele 

não se sente ou não se percebe como um excluído. Ele é um “igual” aos seus 

vizinhos dos jardins. Sua popularidade obtida através da internet fez com que ele 

conseguisse sair da obscuridade (Re) significando-se senão para o mundo, pelo 

menos para o seu entorno. No momento que ele é conhecido e reconhecido pelos 

transeuntes do seu pedaço, ele passa a significar uma espécie de “herói”. Não 

importa que os seus “quinze minutos” de fama já tenham passado. Não importa que 

seu Blog, há mais de um ano sem atualização, talvez tenha sido criado por pessoas 

que não o estavam levando a sério. Não importa que essas mesmas pessoas 

tenham se aproveitado de sua fraqueza para gravarem vídeos seus, completamente 

bêbedo, destruindo o “herói” que haviam criado. Mesmo caindo em nível de 

popularidade, ele ainda ocupa lugar de destaque nessa vitrine de vaidades que a 

mídia se transformou. Mesmo sendo desmoralizado se percebe como especial, 

como o próprio burguês, que conseguiu alçar as cortes imperiais, nem que fosse à 

custa de títulos comprados. Chico Anísio, nosso humorista maior, auscultador 

perspicaz da alma humana, criou uma personagem que lembra de alguma forma 

nosso entrevistado. A televisão, esse espelho mágico que adentra os lares dos 

brasileiros sem pedir licença, dá aos atores uma desmesurada popularidade. Basta 

aparecer mesmo sem destaque num capítulo da novela das oito para ser 

reconhecido e apontado nas ruas. Isso, de alguma maneira, acabou por desvirtuar a 

verdadeira essência do papel do ator na sociedade. E Chico Anísio que para fazer 

humor pintava com cores berrantes as características das suas personagens, criou 

um “figurante da Globo” que se achava, por isso só, uma pessoa especial, que tinha 
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acesso a todas as portas e a todas as mulheres. Mal comparando, esse estereótipo 

do humor ao nosso Ronaldo, chegamos a conclusão que seu Blog lhe deu uma 

projeção inimaginável, capaz mesmo de alçá-lo ao cargo de Presidente da 

República. Mas num país onde “palhaço” ganha eleição e “Cacareco60” foi recordista 

de votos, não se pode chamar de insana a sua pretensão, mormente se movida pelo 

bom propósito de acabar com a corrupção e salvar o nosso país da espoliação. 

É novamente o arquétipo se apresentando para (Re) significar seu mundo 

numa (Re) significação de “igualdade superior” para apaziguar a diferença entre ele 

e todos os outros dos quais tem contato. Ronaldo escolheu, diferentemente da 

maioria dos moradores de calçada, um lugar de destaque da cidade: um dos bairros 

mais nobres de São Paulo: Os jardins. Como se a dizer: -“Aqui estão os meus 

iguais!” E nos Jardins vive sozinho! Não tem ali outros moradores de calçada. É a 

escolha do Burguês que para conseguir status vai morar numa casa de um bairro 

que tem ligação direta com o poder que possui. 

 Ronaldo usa das imagens arquetípicas de homem culto. Do próprio 

gentleman à moda antiga. É cortês e educado. Beija a mão das mulheres ao se 

apresentar ou ao se despedir, e apesar de ser evidente o seu galanteio, não é 

abusivo nem perde o respeito e o refinamento. 

 Isto tudo também pode ser percebido em sua postura física que é de um 

“Presidente”. De um ser “especial” entre os demais, e ao mesmo tempo, igual a 

todos “dos Jardins” com os quais convive. De uma “Estrela”, apesar de modesto. 

 Mesmo na condição de morador de calçada, possui uma coleção de chapéus, 

várias fantasias, além de muitas roupas que guarda com alguns moradores locais. 

Ao lançar mão destas fantasias que troca constantemente, se torna “diferente” ou 

“igual” possibilitando uma maior visibilidade de si. 
 Se vê com tamanha importância que possui muitas fadas madrinhas, que 

cuidam dele, e isto é possibilitado pela postura apresentada. Aqui é preciso ressaltar 

que ao impor a si esta postura, influencia os que com ele tem contato. Segundo 

Jung (2008) dentro do inconsciente coletivo existem estruturas psíquicas pré-

moldadas. Essas estruturas se apresentam frente ao outro. É o inconsciente coletivo 

se apresentando naqueles que com ele tem contato, já que ele é figura importante: 

um poeta, ou quem sabe até um futuro Presidente da República. Sua educação e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60 Cacareco foi um rinoceronte do Zoológico de São Paulo que, nas eleições de outubro de 1959 
para vereador da cidade, ganhou cerca de 100 mil votos. 
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suas ideias politizadas lhe proporcionam um destaque e ele passa a ser aceito 

socialmente pelos que o rodeiam. 

 Ronaldo circula, essencialmente, por entre dois mundos o da política e o da 

alta sociedade. Assim, através de sua aparência de homem culto, educado, envolve-

se com os que circulam pelas proximidades.  

 São as fantasias que podem estar vindo a tona, estas mesmas que também 

são vestidas por ele. 

A psique cria a realidade todos os dias. A única expressão que me 
ocorre para designar esta atividade é a fantasia. Às vezes aparece 
em sua forma primordial, às vezes é o produto último e mais 
audacioso da síntese de todas as capacidades. Por isso, a fantasia 
me parece a expressão mais clara da capacidade específica da 
psique. [...] A fantasia sempre foi e sempre será́ aquela que lança a 
ponte entre as exigências inconciliáveis do sujeito e objeto, da 
introversão e extroversão. (JUNG, 1991, p. 73)  

 Suas poesias o mostram também como um rebelde, descontente com o 

sistema, com o estado atual das coisas, não aceita as autoridades vigentes, 

achando-as incompetentes e subornáveis. O arquétipo do rebelde está sempre 

ligado a um descontentamento consigo mesmo.  

 Este descontentamento também é próprio do artista que em geral paga caro a 

“centelha divina da criação”. O artista tem grandes dificuldades de adaptação, pois o 

lado criativo “rouba” sua energia vital exigindo-lhe um dispêndio maior de energia do 

que os demais seres humanos. Segundo Jung (1985) o artista “[...] não poderá́ ser 

compreendido a não ser a partir de seu ato criador”.  

[...] a psicologia do artista constitui um assunto coletivo e não 
pessoal. Isto porque a arte, nele, é inata como um instinto que dele 
se apodera, fazendo-o seu instrumento. Em última instância, o que 
nele quer não é ele mesmo enquanto homem pessoal, mas a obra de 
arte. Enquanto pessoa, tem seus humores, caprichos e metas 
egoístas; mas enquanto artista ele é, no mais alto sentido, “homem”, 
e homem coletivo, portador e plasmador da alma inconsciente e ativa 
da humanidade. (JUNG, 1985, p. 157) 

Assim, Ronaldo por meio de seus arquétipos vai (Re) significando sua vida 

tendo como lema a Dignidade. 
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A (RE) SIGNIFICAÇÃO PELO TRABALHO  
ENTREVISTAS E ANÁLISE 
BOB MARLEY 

Da baixa do sapateiro veio Bob Marley 
E sua técnica de carrinhos fazer. 
Nisso ele é muito bom, eu bem sei, 
Além de ser “o melhor” ao varrer! 

  
PRIMEIRA ENTREVISTA 

 
Dia 22 de Novembro de 2011. Estávamos eu e minha irmã fazendo compras 

natalinas na rua 25 de Março. Finda a tarefa hercúlea subimos eu e ela, com as 

últimas forças que nos restavam, a ladeira da Constituição. Quando chegamos a 

Florêncio de Abreu e pudemos finalmente respirar, lá estava Bob Marley e seu 

carrinho de 10 rodas. Minha irmã foi quem viu primeiro e me chamou atenção. Tudo 

ali era muito interessante para a minha pesquisa. A figura soteropolitana sem 

margem para dúvidas e aquele carrinho inusitado, especial, único, bem diferente 

 
               Fig.93 – O carrinho de Bob Marley 

dos usados pelos moradores de calçada da cidade de São Paulo. Do ponto de vista 

dessa tribo aquilo era um “Jaguar”! Um “Audi”! Uma “Mercedes”! Não perdi tempo. 
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Apresentei-me, falei da minha pesquisa e elogiei seu carrinho. Ele ficou muito 

lisonjeado. Deu pra sentir o orgulho que ele tinha da sua criação. Diante da minha  

 
            Fig.94 – Bob Marley em seu trabalho. 

admiração deixou bem claro 

que era ele quem tinha 

desenhado e construído o seu 

carrinho. Pedi licença para 

tirar algumas fotos e perguntei 

se ele poderia me conceder 

uma entrevista para falar do 

carinho que havia construído. 

Ele se prontificou a dar a 

entrevista naquele momento.               

Pedi desculpas, mas estava 

sem a câmera de gravar vídeo além de um cansaço mortal de uma tarde de 

compras naquela região. Conversamos mais uma pouco. Já estava bem escuro e 

aquela região não é confiável à noite, já que é uma zona estritamente comercial e 

assim que as lojas encerram suas atividades tudo fica muito vazio.  

Perguntei sobre o carrinho e ele me 

disse (com orgulho) que é ele mesmo 

quem fez. Comentou que em São Paulo 

as pessoas puxam o carrinho como 

animal e lá na Bahia não é assim não, 

por isto resolveu fazer seu próprio 

carrinho, pois não é animal. Tratei com 

ele que voltaria no dia e hora que fosse 

mais conveniente e que não 

atrapalhasse o seu negócio de 

transporte. Ele disse que o melhor  

  
 

Fig.95 – Lateral direita do carrinho com  
os dizeres e o extintor de incêndio 

horário seria sábado no final da tarde. Combinei então que lá estaria no próximo 

sábado e pedi encarecidamente que ele não faltasse. 

  
 
. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 

No dia 26 de novembro estávamos lá, eu e meu marido, munidos de câmera 

fotográfica e de gravar vídeo. Bob Marley não estava lá, mas o Carrinho era bem 

visível estacionado no meio fio. Se o carrinho estava, ele teria de aparecer, ao 

menos pra recolher o seu veículo. Meu  marido  aproveitou  e  fotografou  o  carrinho 

 
Fig.96 – Lateral esquerda do carrinho de Bob Marley. 

de vários ângulos 

mostrando todos 

os detalhes que 

eu não havia 

registrado da 

primeira vez. 

Inclusive notei 

que alguns deles 

tinham sido 

mudados. 

                                 
                      Fig.97 – Outro ângulo do carrinho com as cestas aramadas que ficam na frente.                                        
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Bob Marley muda a composição estética do seu carrinho assim como 

Schwitters (1887/1948) mudava a sua Merzbau (1923 a 32). Schwitters, conviveu 

com os  Dadaístas, porém não se intitulava como tal, foi pintor e poeta, e teve com o 

seu trabalho Merzbau (Casa Merz): instalação de objetos agregados, formando uma 

espécie de coluna que, a cada dia, recebia novos acréscimos, como botões, 

barbantes e cartas, talvez a sua maior criação. Essa apropriação, própria do 

contexto Dadaísta, é muito parecida com a dos moradores de calçada. Schwitters, 

(1892-1948) vai construindo sua obra com elementos e materiais diversos - 

sobretudo lixo e sucata. "A pintura Merz", diz Argan (1998, p. 359) é composta “[...] 

de tudo o que, topando-se por acaso sob as vistas ou ao alcance da mão, chamou 

sua atenção por um instante”. A obra é apenas um lugar onde terminam e se 

incrustam as coisas mais heterogêneas. Não utiliza só a tinta, o pincel e a tela, mas 

todos os materiais percebidos pelos olhos e todas as ferramentas necessárias. É 

uma obra viva. Estará sempre em confecção. Nela sempre caberá mais alguma 

intervenção. Como a própria vida. ”As coisas que tomadas da realidade, vão 

incrustar-se na Merzbau são testemunhos breves, truncados, dissociados de uma 

crônica cotidiana amorfa (...)“ (ARGAN,1998, p. 359) 

Os moradores de calçada também constroem sua casa, seu carrinho e ou seu 

entorno com elementos e materiais diversos - sobretudo lixo e sucata. 

Na obra de Schwitters, cada bilhete de bonde, cada envelope “[...] 

reencontrava um lugar de honra na vida, isto é, na sua arte“. “A arte e a vida de 

Schwitters eram uma epopeia viva”. (RICHTER,1993, p. 187). Trabalhava com 

colagens, utilizando, por exemplo, bilhetes de trens e anéis de charuto, sua obra 

efervescia em constante mutação. 

As coisas que, tomadas da realidade, vão incrustar-se no Merzbau 
(Merzbau obra plástica de  Schwitters. Esta obra estava na casa do 
artista e era alvo de uma mutação constante, através da ação do 
próprio Schwitters e também de vários artistas amigos seus que 
tinham a liberdade de acrescentar ou retirar o que quisessem à 
construção, tornando esse projeto um projeto global e em constante 
crescimento) são testemunhos breves, truncados, dissociados de 
uma crônica cotidiana amorfa, opaca, desordenada, como a das 
personagens do Ulisses, de Joyce, de cuja novidade estrutural  tanto 
mais se aproxima a obra de Schwitters quanto esses fragmentos de 
realidade são apenas lembranças ou menções de coisas, muitas 
vezes deliberadamente confusas e incoerentes. (ARGAN, 1998, p. 
359/360) 
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Também é possível perceber esta reconstrução permanente em vários dos 

moradores de calçada entrevistados. Não há uma permanência, quem sabe, pela 

própria condição de “não lugar” na sociedade. 

Foi possível perceber, até pela pequena diferença de data entre a primeira 

entrevista dia 22 e a segunda dia 26 que não era diferente com Bob Marley. 
 

 
Fig.98 – Carrinho em outro ângulo com sua placa: “Galaxie” 1979.  

 
Mas o tempo passava e nosso artista não aparecia para falar de sua obra. 

Perguntei por ele para vários catadores de papelão e para alguns comerciantes 

locais. Todos o conheciam bem e garantiam que logo, logo ele chegaria. A tarde ia 

caindo e a luz diminuindo o que prejudicaria a imagem do vídeo. Porém, meu marido 

me convenceu que a câmera era muito sensível e conseguiria captar as imagens 

mesmo com pouca luz. (Que, aliás, foi o que aconteceu!) Quando já estava por 

desistir, chegou a nossa “estrela”.  

Pediu desculpas pelo atraso porque pensou que eu não viria. Apresentei o 

meu marido e pedi licença para gravar a entrevista em vídeo. Ele assentiu 

prontamente e começamos sem perda de tempo. 
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Fig.99 - Finalmente a entrevista. 

 
HÂNIA: Você é de Salvador! Estou certa? 

BOB MARLEY – É. Da Bahia, perto de Salvador, cidade de Ilhéus. E esse carrinho 

vem é de lá, só que eu trago isso aí, desmontado todo dentro de uma caixa no 

bagageiro do ônibus que aqui eu monto. Então, com isso aí, quem olha assim pensa 

que é um ano para fazer isso aí. Eu pego um serrote de manhã e com um martelo, 

quando é cinco da tarde, ele está pronto. É, por isso, que eu falei também, que 

Paulista não faz esse negócio. Nem mesmo colocando tudo nos pés dele, ele não 

monta, ele não faz. Não faz. Nem que deixar ele de castigo aí, 30 dias. Ele não faz. 

Ele larga tudo para lá. Serrote, martelo. -”Pode manda um Baiano “vim” de lá para cá 

que ele não faz, não.” 

HÂNIA: E é um gosto seu fazer o carrinho?  

BOB MARLEY – É porque, uma família que me trouxe de lá para São Paulo. Aí 

quando eu cheguei aqui eu não tinha isso aqui. (O seu carro) Me trouxe para eu 

tomar conta da barraca de coco. E eu via o pessoal puxando carroça. E quem puxa 

carroça na Bahia, é animal. Aí, eu não gostei! Tem aqueles carrinhos lá na Bahia! E 

eu vou me fazer de animal em São Paulo? Aí eu peguei o ônibus e fui lá. Peguei o 

material. Fiz três!  

 Aqui é preciso relatar aspectos muito interessantes do núcleo de pensamento 

do nosso entrevistado. Aspectos característicos porque se repetem como um padrão 

ao longo do tempo, de acordo com o seu relato. O primeiro deles é sobre a sua 

importância diante do seu grupo social. Sua (Re) significação já bem pode ser aqui 
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observada ela está diretamente ligada ao fato do desejo de ser reconhecido, de ser 

importante, de ser valorizado. Essa necessidade faz parte da natureza humana tanto 

quanto se alimentar e se abrigar.  

Para ser importante perante os outros, seus iguais, ele sempre salienta o fato 

de estar sendo prestigiado por um convite que o engrandece como indivíduo. O 

primeiro deles foi o de ser convidado a vir para São Paulo. No caso presente ele fala 

de uma família que o “honrou” com um convite importante. Eles o trouxeram da 

Bahia para São Paulo! Ora, isso é uma deferência especial que engrandece o 

convidado. Vir por conta própria, além de ser um risco, é tarefa quase impossível 

para quem não tem recursos financeiros. Mesmo o ônibus clandestino tem para eles 

um custo elevado. (Ele faz menção de viajar por estas companhias para buscar 

material para a feitura de seu carrinho). Então ter alguém que propicie essa viagem 

e o traga sem despesas é uma sorte. Um presente! Isso o engrandece e o 

transforma num ser especial, digno de registro, que sai da obscuridade do 

anonimato da pobreza.  

Veio para tomar conta de uma barraca de coco. Revela assim a verdadeira 

intenção e razão da generosidade do benfeitor. Bob Marley se sente importante pelo 

convite, veio porque precisavam de seus serviços, se sente imprescindível e 

valorizado. Se analisarmos friamente este fato, trata-se se uma transação comercial 

sem nenhum vínculo de amizade ou favorecimento. Ou seja, eles pagam a despesa 

da viagem dele, mas terão um Baiano autêntico cuidando, de uma forma agradecida, 

do negócio de água de coco deles. A bem da verdade seria o Bob Marley quem 

estaria fazendo um favor a eles. Porém, ele não fala em momento algum do seu 

relato sobre a parte comercial no que se refere aos vencimentos que todo 

trabalhador tem direito por lei. Isto demonstra que não se trata, pelo menos para ele, 

de um acordo comercial. O que de fato é levado em conta por Bob Marley é a 

amizade. Está fazendo um favor importante, já que foi convidado e veio 

especialmente para isso, todo o resto pode ser suprimido. O trabalho neste caso não 

precisa ser remunerado.  

O que nos resulta é que essas pessoas podem, espertamente, estar 

explorando o Bob Marley sem que ele saiba ou que se revele ao seu consciente. 

Para acreditar no fato de ser especial, a ponto de vir para São Paulo sob os 

auspícios dessa família, é muito mais conveniente para ele não pensar na parte 

financeira do negócio. Chamo atenção aqui sobre esse aspecto da forma intrínseca 



185	  
	  

	  

com que Bob se relaciona com o mundo porque esse padrão de comportamento que 

a sua fala revela, vai se repetir ao longo de todos os relatos. E seu refúgio é sempre 

fazer o seu trabalho da melhor forma possível e assim justificar como é especial e 

justamente por isso ser tratado de forma distinta pelas pessoas. Bob Marley, ao 

longo de toda a entrevista vai dando repetidas mostras de ter que se (Re) significar 
pelo trabalho para poder alcançar, manter e justificar o seu lugar na sociedade.  

O segundo aspecto interessante do núcleo de pensamento de nosso 

entrevistado é o que fala sobre a sua autoestima e a valoração sobre sua pessoa. 

Bob Marley se tem em conta de um grande trabalhador. Mas no momento não está 

cuidado da barraca de coco, que por algum motivo não deu certo. Por ocasião da 

entrevista estava orgulhoso do diferencial que era o de fazer fretes com o carro de 

sua propriedade. Assim que o comparei com um mero catador de papelão, de 

imediato me disse que ele não coloca papelão em seu carrinho, carrega coisas que 

os comerciantes o chamam para pegar. Coisas de maior valia, mais importantes e 

mais pesadas, que os catadores de papel não conseguem carregar. Ele se torna 

assim, um super trabalhador que inevitavelmente terá de ser valorado. Ele procura 

manter a dignidade desse  trabalho e o faz a partir de uma valoração pessoal.  Ele é 

especial até no que carrega em seu carrinho.  Seu carrinho também é especial 

demais para papelão. 

BOB MARLEY: Aí eu peguei o ônibus e fui lá. Peguei o material. Fiz três! Dois o 

ladrão já roubou, só tem esse aí. 

HÂNIA: Então, por isso que você coloca o cadeado? 

BOB MARLEY – O cadeado e a corrente aqui. 

HÂNIA: O pessoal me disse que ninguém coloca a mão no seu carrinho não. 

BOB MARLEY – É porque, qualquer lugar que percorrer todo mundo conhece, não 

tem como o ladrão chegar e andar por aí. Meu carrinho é diferente. (Com orgulho). 

Todo mundo conhece. E como eu estou agora para viajar para a Bahia, eu vou 

trazer um material novo, que vai ser outro carro. É que tá chegando a copa aí... Aí 

vai ser um novo. Esse aí já aguentou muita guerra. Vou ficar 30 dias lá, e quando eu 

chegar aqui… Vou montar o novo. 

HÂNIA: E como é que vai ser o novo carro? 

 Seu carrinho também o torna importante no meio em que está inserido. Todos 

o conhecem também por ele. 

BOB MARLEY – Esse aqui ele tem 10 rodas, né?  
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Fig.100 – Detalhes das 10 rodas (5 de cada lado, mais as 2 auxiliares de rolemã). 

 
BOB MARLEY: Eu vou vê se eu faço o outro com um jogo de 04 rodas lá (apontando 

pra o eixo da frente) Esse daí não tem duas rodas? 

HÂNIA: Tem. 

BOB MARLEY 

– Eu vou trazer 

para fazer  jogo 

com 04 rodas. 

O jogo dele vai 

ter que “dançá” 

com 04 rodas, 

duas aí e duas 

lá, são 04. Quer 

dizer que vai 

ser ao todo de 

12 rodas. 

HÂNIA: Ah, 

entendi.  

 
Fig.101 – Detalhe do jogo da frente de 2 rodas de rolimã. 

BOB MARLEY – Aí é que o estrangeiro vai tirar retrato do meu carro. 

HÂNIA: Mas deixa eu te contar, só para você entender o porquê, que eu quero 

conversar com você. Eu vejo seu carrinho como uma produção estética e sensível: 

como arte. Eu acho que quem faz um carrinho como esse, que tem esse cuidado de 

colocar as rodas, de colocar as fitas, de enfeitar a parte da frente... Os faróis do seu 

carro que são lanternas... Eu acredito que isso tem a ver com quem gosta de criar, 

de fazer arte, de se expressar. Caso contrário, você poderia ter um carrinho comum, 

saía por aí e pegava papelão do mesmo jeito que as outras pessoas fazem. 
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BOB MARLEY – Eu não junto 

papelão para colocar aí, não. Eu 

carrego tudo o que o pessoal me 

chama para fazer frete.  

HÂNIA: Ah, você trabalha fazendo 

frete!  

BOB MARLEY – Isso! Agora o 

negócio da arte, esse negócio aí... 

Bom, já que você está falando...                               

              Demonstrando que ficou 

satisfeito com minhas colocações, 

mesmo que aparentemente não 

tenha compreendido minha fala 

sobre arte.  

 
Fig.102 - Detalhe da lanterna/farol.                  
CRIATIVIDADE X PRATICIDADE. 

 

BOB MARLEY: É que o pessoal olha assim e diz: como a pessoa faz um negócio 

desse e não se corta?  “Me perguntam” se eu não me corto pra fazer um negócio 

desses. Agora quem não sabe, vai para o hospital. E eu não me corto com negócio 

desses. Monto, desmonto, e não me machuco. Que eu bato o martelo e o serrote 

com firmeza. 

HÂNIA: E essa coisa de você ter esse cuidado, de escrever no carrinho … Colocar 

os enfeites... Eu acho isso muito bonito. 

BOB MARLEY – É porque na Bahia ele é um carro, que é de dar assistência as 

Baianas do Acarajé. Ele é o tabuleiro da Baiana. Ele é de pegar pesca do peixe 

Camarão. Porque taxista não carrega peixe de Camarão no carro, porque se não o 

sal apodrece o carro dele. 

HÂNIA: Entendi. 

BOB MARLEY – Então, o nome dele é Tabuleiro da Baiana, porque as Baianas 

“coloca” aqui os caldeirões para mexer o vatapá. (Aponta pra a carroceria do seu 

carro) Pega e coloca aqui o caldeirão, o tabuleiro em cima. Aí vai fritando o acarajé...  

HÂNIA: Que eu adoro.  

BOB MARLEY – Isso, e o abará na palha da banana.  Aí, o pessoal vai pedindo. Na 

cesta dele (Aponta para a cesta que fica na frente do carro) já está o molho da 

pimenta. Na bandeja.  

HÂNIA: Cada um coloca a pimenta que quiser. 
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  Fig.103 – Na carroceria, as Bahianas colocam o acarajé para vender.  

 

BOB MARLEY – É! Cada um 

coloca o que quer. Mas dizer 

que ele é para carregar na 

cesta, os vasilhames do 

dendê…Vai pedindo o dendê 

quando ela está fritando. Ela 

vai pegando lá e vai 

despejando. Então, não tem 

negócio de correria como aqui 

em São Paulo. Porque a 

prefeitura aqui de São Paulo, 

não aceita as Baianas. Então, 

quem quer provar um acarajé 

tem que trazer de lá para cá. 

HÂNIA: Aqui é a coisa mais 

difícil de você conseguir. Tem 

uma feira de domingo na Praça 
 

    Fig.104 – Nas cestas da frente ficam as pimentas. 

da República. É o único lugar que eu consigo comer… 
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BOB MARLEY – É, já me falaram na Barra Funda também. Mas, não é igual das 

Baianas da Bahia. Aqui na entrada da “Senador” (Rua Senador Queirós), tem uma 

família que veio de lá e colocou uma Baiana ali. A Prefeitura levou tudo. 

HÂNIA: Ai, que judiação. E você mora por aqui mesmo? 

BOB MARLEY – Eu fico aqui, que é o lugar do meu trabalho, mas eu moro na 

Liberdade. 

HÂNIA: Você mora em uma casa? 

BOB MARLEY: Eu moro num estacionamento. 

HÂNIA: Numa casa dentro de um estacionamento? 

BOB MARLEY: Não, é no estacionamento.  

HÂNIA: Há quanto tempo você está em São Paulo? 

BOB MARLEY – Eu estou aqui desde o tempo de Celso Pitta61. 

HÂNIA: Ah, faz uns 15 anos. Você gosta de São Paulo? 

BOB MARLEY – É, eu achei que eu gostei assim, por causa, que eu achei as 

“amizade” e o dinheiro corre mais, né? Lá a situação é “pecuária” (precária) O cacau 

acabou, a praga matou o cacau, né? Então, a pessoa esperar o fazendeiro plantar o 

cacau. Pra três anos, não tem trabalho para ninguém! Aí é por isso, que eu achei 

que bom é São Paulo. Eu aqui estou bem. Moro na Liberdade.  Estacionamento de 

uma família aí. Eu não pago nada. E eu só preciso varrer o estacionamento. Eles me 

dão comida. Eu só preciso varrer. O estacionamento em frente ao hospital 

Paulistano. Os médico e médica guardam os carros deles lá dentro. Eu moro lá. 

 De um lado, o seu trabalho que é primoroso, melhor não há, que o (Re) 
significa e do outro uma “casa” que não é uma casa dentro dos padrões burgueses, 

mas um estacionamento onde ele “mora”. Em troca do seu “perfeito” e 

“insubstituível” trabalho de varredor ele tem a permissão de usar o estacionamento 

como moradia. Ele realiza com esmero a sua função, o seu trabalho, de deixar tudo 

muito limpo e arrumado. Tanto é que agora quando for viajar para a Bahia, quem 

poderá substituí-lo? Por certo não é nenhum dos manobristas ou lavadores de carro 

que não sabem nem como se pega numa vassoura. Segundo seu relato, todos estão 

preocupados com a sua substituição. Há ralos que não podem ficar obstruídos por 

“bitucas” de cigarro. Aquilo pode inundar. E, o que é pior, trata-se de um 

estacionamento próximo ao Hospital usado por médicos, sinônimo de higiene, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Celso Pitta (1946-2009) foi prefeito de São Paulo de janeiro de 97 a janeiro de 2001. 
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limpeza e organização. Em sua fala há uma entonação de que existe uma 

preocupação caso ele não possa exercer sua função. Quem vai manter tudo limpo e 

arrumado do jeito que o Bob Marley sempre fez? Esta preocupação que demonstra, 

parece ser muito mais uma forma de afirmação da necessidade de sua presença, do 

que a realidade de fato, já que os donos do local o “convidaram” para a tal viagem. 

HÂNIA: Pelo menos você não fica na rua. 

BOB MARLEY – Não fico na rua. Só para varrer o estacionamento. 

HÂNIA: Porque o problema é dia de chuva. 

BOB MARLEY – E eu tenho um acordo aqui, com esse estacionamento, (Aponta 

para o estacionamento que está em frente de onde estamos na Rua Florêncio de 

Abreu) que eu varro o chão também, para guardar o meu carro. 

 É preciso falar mais um pouco sobre a relação que Bob Marley tem com o 

trabalho. Mais uma vez ele nos relata um acordo de “troca”. Esse padrão de 

comportamento perdura em todas as outras relações de Bob. Também para guardar 

o seu carro no estacionamento da Rua Florêncio de Abreu, Bob paga com as suas 

experientes varridas. O seu trabalho (Re) significa-o para esse outro grupo social. 

Ele consegue o seu objetivo maior que é ser querido por todos! 

HÂNIA: O dono do estacionamento gosta muito de você pelo jeito. O rapaz falou 

assim, “Lá “prás” sete ele está aqui. Pode esperar”. Nós chegamos umas cinco e 

pouco. 

BOB MARLEY – É. Se eu não tivesse esse estacionamento ia ter de pagar um 

guarda pra ele guardar o meu carro? 

HÂNIA: Já ia seu dinheiro todo. 

BOB MARLEY – É. Assim é melhor. E a família da casa (os donos do 

estacionamento onde mora) guarda o meu dinheiro. Quando eu preciso, eles me 

dão. É, essa família que eu estou aí, é melhor do que colocar dinheiro no banco.  

Tento então direcionar o assunto novamente para o carrinho e tirar dele mais 

informações.  

HÂNIA: Mas o importante é que você tem um carrinho muito especial, feito com todo 

cuidado e que todo mundo admira.  

BOB MARLEY: (Orgulhoso da sua obra) É verdade, é. 

HÂNIA: Eu acho que o povo da Bahia tem muita criatividade. Fazem muita arte por 

lá. 
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BOB MARLEY: Tem!  Tem gente que tem uma boleia de caminhão na frente desses 

carros. É esse negócio de carro é para feira. É feirante. É lá que a gente vê os 

“carro” (Iguais ao dele). Eles fica estacionado lá. Carro de “jogo”… (É o sistema de 

rodas para direcionar o carro) É pro lado de feira, é que se vê esse tipo de carro. 

HÂNIA: O que eu acho bonito é esse cuidado que você tem com o seu carro. Tinha 

uma senhora aqui em São Paulo, Dona Joana, que tinha um carrinho que era a 

coisa mais linda do mundo. Não era como o seu, era de puxar. Como você disse, 

como se fosse um animal puxando. Mas, era todo enfeitado! Ela colocou muitos 

santinhos que ela recortava e colava. Além disso, tinha rosas. Uma coisa dessas 

embeleza a cidade. Você passa e vê uma coisa bonita. Isso é muito bom. Agora, se 

for um carrinho feio, mal feito e sem nenhum enfeite... Estraga até o visual da 

cidade! 

BOB MARLEY: É! E ainda aqui tem gente que gosta dessa arte aí. Lá na Bahia é 

que têm muitos lá que fazia... Fazia a frota. Eu mesmo cheguei a pegar um serrote e 

um martelo e numa semana eu fiz 15. Cada um tinha a sua frota, e cada um pintava 

os seus carrinhos, colocava os nomes.  

 
  Fig.105 - Detalhe dos dizeres que figuram do lado direito do carrinho e o tiram do anonimato. 
 

BOB MARLEY: O meu nome é: “Eu Sou O Primeiro E Único Do Norte E Nordeste” 

e “Tabuleiro Da Baiana”, como você está vendo aí. Aqui em São Paulo eu botei 

“Mercado Municipal” porque estou em São Paulo e perto do mercado municipal. 

Mas lá na Bahia é… “Pesca”, “Só Pesca”, “Na Pesca”, tudo é por causa do tabuleiro 

das Baiana. Tudo é pra cestas das “Baiana” do Acarajé, sabe como é que é, o 

camarão delas. Tinha Baiana que já acertava: “Olha aí. Seu carro é só para mim.” 

Outra Baiana: “Olha aí. Você de madrugada vai vê os barcos chegar. Fica lá já me 



192	  
	  

	  

esperando.” E os “barco” “chega”... Sai de noite e volta de manhã. Aí cada carrinho 

desses já fica lá, com a equipe esperando. E aí, vem as caixas dos “camarão” no 

barco e coloca nos carro. Porque taxista não pega. Então, aí quando termina de 

“colocá” as “caixa”... Carregou, já parte! Ai entra outro. É muito barco. Então precisa 

de muita frota desses “carro”. A gente ganhava dinheiro... Tempo do cruzeiro! A 

gente passava e pegava os taxistas tudo dormindo no volante e não pegava uma 

corrida de carro. E por todo dinheiro, ele não colocava uma caixa de camarão nem 

peixe no carro dele. E foi no tempo que o Presidente João Figueiredo vendeu o carro 

a álcool para taxista. Aí juntava um açúcar em uma bobina do carro a álcool, e com 

isso os automobilísticos “perdeu” a confiança no carro a álcool. Então, o carro dele 

parava porque juntava o açúcar na bobina. Aí, foi onde os “automobilísticos” 

estudaram para dissolver aquele açúcar.  Aí o carro a álcool passou a ter valor. Mas 

ninguém mais quer carro de taxi. Quer dizer para pegar a pesca, do peixe camarão 

ou com álcool ou sem álcool taxistas não carrega. Por isso que a gente ganhava 

dinheiro na cara deles, lá. 

HÂNIA: Até você vir para São Paulo, não é? 

BOB MARLEY: É, é. Porque eu mesmo não conhecia São Paulo. A mulher que me 

trouxe de lá para cá, da família... –“Ah, eu vou lá porque eu quero conhecer São 

Paulo. Eu não vou me portar que nem pé de árvore, que nasce aqui, morre aqui, não 

conhece nada. Minha família não quer sair daqui, mas eu vou me aventurar. Vamos 

lá, vamos conhecer São Paulo! Aí eu cheguei, ela estava com umas amizades... As 

amizades mataram o irmão dela.... Aí não deu mais certo. E para sair dela, estou 

com essa família aqui agora... 

HÂNIA: Ah tá. No estacionamento. (Vejo uma moradora de calçada perto de onde 

estávamos que juntava muito papelão). Olha quanto papelão ela pegou, Bob Marley!  

BOB MARLEY – (Fazendo pouco da catadora de papelão). Ela só trabalha de 

segunda a sexta, eu vivo aqui a semana toda. E ela não “vence eu”, porque eu, 

quando eu converso com lojista, eu pego é ferro velho. Papelão não tem valor. Um 

quilo de ferro “são” 25 “centavo”. Ela vende um quilo de papelão por 17 “centavo”. 

Ela já está perdendo para mim. E ela não tem como botar um punhado de ferro 

velho na palma da mão. E ela não tem carroça e eu tenho o meu carro. E aqui eu 

boto peso, 400, 500 quilos, ninguém diz. 

HÂNIA: Gente! Mas também com tudo isso de roda ele aguenta, não é?  
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BOB MARLEY – Não é pesado, e a corrente é de bicicleta mesmo. 

HÂNIA: E se quebrar você sabe trocar?  

BOB MARLEY – É, mas é difícil quebrar por que... Quando é beira de praia, 

enferruja e quebra, mas aqui não tem maresia, né?  

HÂNIA: Por isso que ele não é tão pesado?  

BOB MARLEY – É. 

HÂNIA: Porque eu e meu marido estávamos sentados aqui esperando você. E aí eu 

dizia assim: -“Meu Deus do Céu deve ser muito pesado esse carrinho dele, deve ser 

difícil demais de carregar”... 

BOB MARLEY – Não! É leve. Carroça é muito pior! 

HÂNIA: É como você falou que vai o “burro” puxando na frente? Você acha que não 

está certo? 

BOB MARLEY – Eu já vi muitos corações pararem, muitos carroceiros morrerem aí, 

e o SAMU levar eles. Porque tinha um carroceiro que passava com uma montanha 

de tanta altura de carga aí. Não tem como ele “carregá” tanto peso. 

HÂNIA: Porque corpo de gente não é de animal. 

 Bob Marley não se vê puxando carroça como fazem os catadores de papéis 

em São Paulo. Ele constrói seu carrinho de forma diferenciada, como se faz na 

Bahia para que possa dirigi-lo como a um carro “comum”. Ele dá dignidade a sua 

função de “fretista” ou de catador de ferro, tentando exercê-la da maneira mais 

nobre possível e como um ser humano, não como um animal.  

 Então, mais uma vez ele se (Re) significou diante do seu grupo social 

trazendo a solução para o impasse. Foi até a Bahia para trazer o carrinho que 

permite a ele transportar com dignidade a carga. Ele não puxa o carrinho com sua 

força motriz. Ele vai dirigir um carrinho fabricado por ele e com direção de automóvel 

onde ele terá apenas que empurrar a sua carga. E com criatividade, Bob Marley vai 

se (Re) significando em um ser social indispensável para o seu meio, inclusive 

comercial.    

BOB MARLEY – É. Quer abraçar São Paulo de uma vez... Não tem como ele vencer 

assim na vida. Eu fiz isso daqui porque, se eu der uma viagem, eu estou 

descansado. Sem pressa! A vida pede calma!  

HÂNIA: Está certo. 

BOB MARLEY – Quanta gente está querendo ver a Copa aqui no Brasil e não está 

aqui. 
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HÂNIA: Você está aqui e não precisa nem pagar, não é?  

BOB MARLEY: A gente só vê notícia no jornal: Morreu gente! Morreu gente! Tanta 

gente querendo ver a copa e só vê gente morrendo.  

HÂNIA: Nós estamos com muitos problemas. Muito problema de assalto, de 

maldade... 

BOB MARLEY: Deixo o rádio ligado na CBN. É tanta notícia. 

HÂNIA: Você está aí na rua, você deve estar vendo isso aí todo dia.  

BOB MARLEY: É, só notícia ruim. A melhor coisa que eu fiz foi esse carro, porque, 

muita gente me conhece por causa desse carro. Se eu não tivesse esse carro acho 

que já tinham me matado. Eu estava ali ontem mesmo no Parque Dom Pedro... Eu 

gosto de vir para cá mais de noite. Aí essa polícia ROTA, parou lá na praça, botou 

um bocado de peão na parede. E eu estou aqui junto, mas eles não vieram a mim. 

Aí um falou: Ah esse crioulo aí a gente conhece ele, ele empurra um carrinho todo 

dia. Aí não veio a mim. Tá vendo, por quê? A melhor coisa que eu fiz foi esse carro!  

HÂNIA: O carro também te identifica?  

BOB MARLEY – Me identifica. É isso aí.  

 Nesse momento Bob Marley admite a importância da significação do seu 

carrinho. Através dele, ele adquire um novo significado. Ele deixa de ser um 

nordestino qualquer que veio tentar a vida em São Paulo. Seu carrinho especial, 

feito por ele mesmo o (Re) significa e o torna diferente dos demais. Até as 

autoridades, os policiais, não “mexem” com ele,  pois  sabem  que  ele  não  é  um 

Vagabundo. É trabalhador! 

Ele é o Bob Marley! Ou pelo 

menos o “crioulo” que todo 

mundo conhece. Ele é o 

“crioulo” que empurra aquele 

carrinho diferente. Único! 

Com 10 rodas! E o próximo 

vai ter 12! E quem sabe para 

a Copa de 2.014 ele não vai 

conseguir fazer um novo com 

14 rodas! O carrinho faz com 

que ele exista no seu grupo   
Fig.108 – Detalhe do para choque e sua placa de luxo. 
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social. 

“Bob Marley” agora significa o dono do super carrinho. “Bob Marley” é o 

“super dono do super carrinho”.  

HÂNIA: Todo mundo te conhece. Meu marido só conhecia o seu carrinho pelas 

fotos. A gente veio andando e ele disse: -“Olha o carrinho dele!” 

BOB MARLEY – É por isso que eu disse que ia fazer um novo.  Aí é o que o pessoal 

vai ficar dando bastante nota 10, né? 

HÂNIA: Lógico. Porque vai ser diferente.  

BOB MARLEY – Mais diferente ainda. Eu vou ter que viajar com essa família da 

casa aí... Eles têm fazenda em Feira de Santana. Querem que eu vá conhecer a 

casa deles lá, né? Então eu vou! É tempo de natal, natal para mim não é festa. Eu 

vou porque eu moro na casa deles. (Na verdade é no estacionamento de 

propriedade da tal família). 

HÂNIA: E eles pediram também, não é mesmo?  

BOB MARLEY – Me pediram... 

HÂNIA: É um favor? 

BOB MARLEY – É, pra ajudar a bater uma laje lá, na casa deles. Mas não que eu 

vou botar lata de cimento nas minhas costas, não! Porque lá vai ter um caminhão 

que vai jogar a brita lá em cima da laje. 

HÂNIA: Ah sei, só uma ajuda mesmo, não é? 

BOB MARLEY – É só para ficar lá, para “mim” conhecer, eu vou ficar 20 dias lá em 

Feira, e 10 dias eu vou ficar em Itabuna, aí é o tempo que eu vou pegar o material 

para fazer o outro.. 

  Aqui é possível perceber por suas falas novamente a necessidade de ser 

importante, reconhecido. É amigo da família. Amigo a ponto de ser convidado por 

eles a passar as férias na Bahia. Essa viagem providencial parece que veio dar ao 

nosso construtor de carrinhos um merecido reconhecimento. E essa relação de 

trabalho reconhecidamente bem feito, ainda é à moda antiga: uma troca. Bater a laje 

pela viagem. 

BOB MARLEY – Eu vou colocar o material em um ônibus clandestino que chega 

“no” Brás. Aí eu telefono para eles aqui, eles me pegam lá no Brás.  

HÂNIA: Aí você monta o outro. 

BOB MARLEY – Eu monto. 

HÂNIA: Eu vou vir ver quando estiver pronto.  
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BOB MARLEY – Joia. Como eu viajo em dezembro, aí... É dezembro, final de janeiro 

eu estou aqui. 

HÂNIA: E você vai pintar de que cor, já pensou?  

BOB MARLEY – Tem que ser com as cores do Brasil. E tudo do Brasil. Tem muito 

adesivo, sabe? E tem que botar coisas da América. Vai vir a Copa... Pra todo mundo 

tirar retrato.  

HÂNIA: É, está certo. 

BOB MARLEY: Agora, Brasil não ganha Copa mais não, né? 

HÂNIA: Futebol está difícil?  

BOB MARLEY – É. Vai vê que se esses jogadores ganhassem pouquinha coisa, aí o 

Brasil ganhava, mas... 

HÂNIA: É só pelo dinheiro. Eles não jogam de coração. Você faz o seu carrinho com 

seu coração. Com o coração as coisas saem melhor. 

BOB MARLEY: É. Vou fazer o novo assim que chegar da Bahia. Eu vou ter que 

voltar com as coisas logo, porque se eu não voltar, a casa que eu passo a vassoura 

lá, vira lixo. Que manobrista! Ele só quer dirigir o carro. E fuma cigarro... Joga bituca 

para lá! Toma um cafezinho... O copo descartável para lá. O balde está ali, ele não 

joga o copo descartável dentro do balde. Na entrada do estacionamento tem uma 

valeta. Com a ventania as “folha” das “árvore” cai lá. Aí tem que tirar as grades de 

ferro, para passar a vassoura para limpar. Todo domingo eu limpo. O que tem de 

bituca de cigarro, desfolhamento... E nenhum deles é capaz de limpar... Não limpa! 

Pelo menos falou para mim: -“É, eu vim aqui para aqui foi para manobrar carro, não 

vim para passar vassoura em casa (estacionamento) não.” Já falou assim para mim. 

Até ele me falou assim: Bob, você vai viajar, a casa vai virar um lixo. É porque o 

dono, quando chega lá, vê a casa um brinco. Tudo limpo, tudo limpo, aí depois que 

eu limpo a casa dia de domingo, aí eu saio pra passear. Já são 3 da tarde. Pra 

passear! Dia de domingo! Veja como a casa não está cheia de lixo? Porque são 2 

salões em cima e em baixo. É garagem em cima e em baixo. É grande, 

estacionamento grandão. É fazendo volta de vassoura para tudo quanto é canto em 

cima, depois eu desço lá para baixo. E eu vou ficar 30 dias na Bahia, veja como a 

casa não vai ficar? Não entra negócio de “folhamento” para dentro da casa. É a 

valeta da entrada. 

HÂNIA: Alguém tem que limpar.  
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BOB MARLEY – É! Agora o negócio são as “bituca”, as coisas de copo descartável 

que jogam para lá... Onde lava carro sai areia debaixo dos carros. Se não pegar e 

tirar com uma pá, e botar dentro do balde, aí não tem como o tubo agüentar! Aí 

entope! Eles só querem pegar o dinheiro botar no bolso... Cada um vai embora. Aí a 

família já falou: -“Olha, Bob vai viajar. O Plínio vai mandar em vocês aqui. Vai ficar 

no pé de vocês. Se o balde está ali, joga as “bituca” de cigarro ali, copo descartável 

ali, porque quando a gente chegar, a gente não quer ver a casa de lixo.” Já avisou e 

vai ter um para ficar comandando eles lá. Eu falei para a família: -“Eu vou viajar 

porque é um querer de vocês, mas eu não queria viajar não porque eu...” E também 

porque vou ter que trazer o material do carro novo. Tem que buscar de qualquer 

jeito! Porque uma carona na caminhonete, eu economizo quase 200 reais. E na volta 

só pago 140 no ônibus. Ônibus clandestino! É 140 que eu pago, 140 para voltar, não 

dá 280? Esse dinheiro eu compro o material todinho do carro novo. 

HÂNIA: Que bom! 

BOB MARLEY – Quando eu chego em Salvador com 10 reais, parece que são 100. 

Quando a gente pega 10 reais aqui, a gente gasta com um cafezinho e uma “esfirra”. 

Lá com 10 reais a gente compra um bocado de coisa. Lá você vê gente que tem um 

quartinho de aluguel e que está vivendo disso. Ou então vai para a roça. 

HÂNIA: É como você falou: o dinheiro roda aqui, não lá! 

BOB MARLEY – É, tem que levar daqui para lá. Porque eu chego, eu alugo um 

quartinho, como eu alugava para ficar 30 dias. Eu pagava 150 reais para ficar 30 

dias. Aí já tem uma pessoa lá, uma mulher, uma “cidadona” lá que: -“Se tiver uma 

roupinha para lavar aí, pode falar comigo.” Já veio um bocado de gente:     “-Eu sou 

dono do restaurante ali, pode chegar lá, eu tenho café... Tem tudo.” E já começa. O 

pessoal falou que chegou de São Paulo, pronto, tem um bocado de gente se 

achegando. –“Bob o negócio aqui está feio. Como é que está São Paulo?”  Digo:-“ 

Ah baiano, São Paulo não está bom não!” Porque? Pra não “fazer” eu trazer ele no 

domingo para não vir bater na minha porta. Você fala que São Paulo está ruim, não 

fala que São Paulo está bom não. Para não pedir para trazer eles para cá.  

HÂNIA: Mas está bom para você aqui, como você falou. Fez amizade, tem essa 

casa que eles te respeitam. Você “respeita eles”... Acho que está bom para você.  

BOB MARLEY – É! –“Mas você fala que São Paulo não está bom... Você está numa 

boa. Tá todo assim.” –“Porque eu não fui no embalo, né? De bar em bar! Eu fiquei 

um pouco concentrado lá. Empregado num lugar que não podia farrear, senão eu 
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perdia meu emprego.” Eu sei conversar assim com esse pessoal lá, sabe como é 

que é, né? –“E você indo para lá vocês não vão aguentar. Vocês vão pedir para 

voltar! Melhor vocês ficarem por aí mesmo.” Aí sempre um fica dizendo assim: -“Se 

você quiser que eu lhe acompanhe para eu tomar conta de você, porque vai ladrão 

lhe abordar na casa de esquina, porque aqui o negócio está feio.” Eu digo: -“Não, 

não precisa não, eu nasci aqui! Tem polícia para lá e para cá toda hora! Não precisa 

de você tomar conta de mim, não.” 

 É evidente que essa viagem para a Bahia está servindo ao menos para dar 

prestígio e elevar o status de Bob Marley no seu mundo social. A simples 

aproximação do dia da partida faz com que seu trabalho acabe por ser super 

valorizado para poder servir de exemplo aos outros empregados do estacionamento 

que precisam ser muito bem motivados para dar continuidade ao comprimento do 

serviço que Bob Marley exerce. Com isso ele fica sendo super valorizado, e 

colocado numa posição de destaque. A mesma posição de destaque que adquire ao 

chegar a terra natal como Alguém. Ele não é mais um João Ninguém. É um baiano 

bem sucedido. Alguém que deu certo. Para seus conterrâneos ele também foi (Re) 
significado.  
HÂNIA: Bob a conversa está muito boa, mas a gente tem que ir. Às oito horas fecha 

o estacionamento onde deixamos o nosso carro.  

EWERTON: Você não vai guardar o seu carro agora? 

BOB MARLEY – Vou 

guardar. Tá na hora. 

HÂNIA: Nós vamos 

filmar você 

guardando seu carro. 

BOB MARLEY – 

Está bom. Já era 

noite, mas nossa 

câmera teimava em 

continuar registrando 

as imagens daquele 

encontro memorável.  

Ewerton gravando e   
              Fig.109 – Bob Marley empurrando seu carrinho. 
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Bob Marley empurrando seu carrinho. Para sentir como era,  pedi  para  dirigir  e  ele 

deixou.                                                                           O carro é realmente muito leve	  

 
Fig.110 – Sem esforço empurro o               
carrinho para dentro do estacionamento. 

e fácil de conduzir. Eu consegui 

sozinha dar conta da tarefa de 

empurrar um carro tão grande e 

aparentemente pesado, que não é 

“puxado” como a grande maioria de 

carrinhos de moradores de calçada. A 

grande engenhosidade, no entanto, é 

que é leve e não precisa de força para 

empurrar, mesmo quando carrega um 

peso superior a 400 quilos.  

               Vou tentar explicar o que entendi na pesquisa que fiz na Internet, para 

justificar a leveza de um carro que parece muito pesado, mas não é.  O sistema é o 

da bicicleta de marchas que é muito mais leve de pedalar do que a bicicleta comum, 

e o jogo de rodas dianteiras que funciona como o jogo de rodas que são usadas em 

baixo das malas modernas. Isso explica quando Bob Marley me disse que no novo 

carro de 12 rodas que vai construir terá um “jogo” dianteiro de 4 rodas. O Câmbio  

   

        Fig.11162 - O câmbio traseiro. 

traseiro tem duas funções 

principais: manter a tensão da 

corrente não importando a 

marcha em que você está. Se a 

corrente estiver na maior roda 

motriz dianteira e traseira, mais 

corrente é enrolada em volta das 

rodas motrizes e o câmbio fica 

com menos folga para trabalhar. 

                Se a corrente está nas menores rodas motrizes dianteiras e traseiras, o 

câmbio pode trabalhar com mais folga. O câmbio traseiro muda as marchas 

movendo a parte inferior da corrente de um lado para o outro. Quando se pedala a 

bicicleta, a parte superior da corrente está tensa. A força das pernas pedalando a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 As quatro fotos e a explicação sobre o funcionamento da marcha das bicicletas foram retiradas de 
http://esporte.hsw.uol.com.br/mountain-bike2.htm 
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parte superior da corrente, que fica sob tensão quando se pedala. Isso significa que, 

para mudar as rodas motrizes frontais, é preciso pedalar mais leve. (ou empurrar 

mais devagar no caso do carrinho) A roda motriz na foto acima é o centro das três 

rodas motrizes frontais. Perceba as pequenas saliências que saem dos lados da 

roda motriz. Elas puxam a corrente para dentro da roda. Assim como as rodas 

motrizes traseiras, esta roda motriz dianteira tem rampas que ajudam a puxar a 

corrente para cima. 

Depois desse teste drive no carro de Bob Marley pude entender o orgulho que 

ele sente em ser o proprietário construtor de um verdadeiro “mustang” e que existe 

graças ao trabalho impecável desse Henri Ford63 das ruas. Trabalho que, como 

sempre, é desempenhado de forma exemplar e com o coração. Trabalho feito com 

amor e que o (Re) significa perante a sociedade que o excluiu, mas já o respeita 

pelo aval do “trabalho”. 

 
Fig.115 – Estacionado o carro, as despedidas. Já é noite. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  Henry Ford (1863/1947) engenheiro americano, foi fundador da Ford Motor Company , aplicou a 
linha de montagem e a produção em série na construção  de automóveis.  
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ANÁLISE DE NÚCLEOS DE PENSAMENTO 
 

 O trabalho, bem como a necessidade de ser reconhecido, de ser especial em 

seu meio foram os núcleos de pensamento mais evidentes em Bob Marley. 

Podemos perceber por suas falas que ele justifica a amizade com a família do 

estacionamento onde mora, que se diferencia e muito dele pela própria condição 

social, pela necessidade que eles têm de tê-lo por perto. Ele está lá para fazer um 

favor a estes amigos que precisam dele. É bem verdade que ele realiza pequenas 

tarefas para eles, mas a relação existente, pelo menos para Bob Marley, é de 

amizade e não comercial. 

 Foi convidado a ir “bater uma laje”, porque gostam muito dele e lhe dedicam 

uma grande amizade. Ele jamais colocaria em julgamento a ajuda que vai ter que 

dar para bater uma laje na casa deles. Pelo bom trabalhador que é, seu esforço 

sempre lhe trará coisas boas, será recompensado com bons amigos. Da mesma 

forma faz o melhor possível quando varre os dois estacionamentos. O que lhe serve 

de moradia e o que abriga o seu carro. Que, como ele, também é especial. A 

recompensa é ser chamado para viajar com a “família” nas férias porque é 

especialmente querido. E diante desse reconhecimento, por que não ajudar a 

“família” a bater uma laje. Não vai carregar latas de cimento nas costas, vai ajudar 

os amigos. E depois prometeram que vai ter caminhão pra transportar a massa. Mas 

se não tiver e ele for obrigado a carregar o cimento nas costas? Qual o problema? 

Pra um amigo se faz favores desse tipo. Vai justificar a Si mesmo através da 

amizade e da excelência do seu serviço. Varrendo chão, fazendo frete, batendo 

laje... Bob Marley é único: um trabalhador especial. Todo mundo sabe disso! 

 Do mesmo modo e pelo mesmo motivo, constrói com as próprias hábeis 

mãos, carrinhos especiais, únicos, vistosos, que são a sua marca registrada. Se 
(Re) significa pelo trabalho e pela estética exclusiva que o torna diferente dos 

demais. Se diferenciar dos demais e ser reconhecido numa metrópole cosmopolita 

como São Paulo, é o seu diploma de aceitação pela sociedade. Nem as autoridades, 

nem os policiais “mexem” com ele, pois sabem que ele não é um vagabundo! É um 

Trabalhador diferenciado! Não é um mero catador de papelão. Ele transporta no seu 

“veículo”: ferro e coisas mais pesadas que um carrinho comum seria incapaz de 

transportar. E dessa maneira faz mais dinheiro que os outros. Dinheiro que entrega 
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para a família que funciona pra ele como um Banco. Totalmente confiável. Bob 

Marley é incapaz de uma maldade e por isso mesmo não vê maldade nos outros. 

Acredita nas boas intenções da “família” e dos que o cercam. Só quer ser 

reconhecido como um exemplo de trabalhador. Trabalhando de sol a sol, mas não 

como um animal, como os que puxam as carroças. Trabalhando como um ser 

humano. Por isso mesmo é que seu carrinho não tem que ser puxado nem precisa 

de muita força para se locomover. Ao experimentar conduzir o seu carrinho constatei 

que não é nada fácil. O condutor tem que ir caminhando ao lado, guiando através do 

volante que não fica ao alcance das mãos e nem está anatomicamente posicionado. 

Bob Marley já se acostumou e para ele é muito fácil, mas quem se aventura pela 

primeira vez, sofre um pouco.  

 Todo indivíduo possui várias camadas de personalidade. São papéis que 

definem como cada um interage com o seu entorno e com os seus pares.  Cada um 

decide o que quer mostrar. São as máscaras que se usa para interagir. Em alguns 

casos estas máscaras são os arquétipos que submergem do inconsciente e que por 

ser incompreensível, pode tomar conta do consciente. Ao usá-la por muito tempo, 

pode perder o controle sobre ela e a torna a sua própria personalidade. É também 

um meio para se (Re) significar. 
 O arquétipo de Bob Marley se apresenta também como do construtor. Seu 

propósito é maior que ele mesmo. Precisa, necessita criar para satisfazer aos 

outros, e por consequência a Si mesmo. Também é perfeccionista no que faz, pois 

é sua construção ou seu trabalho que vai identificá-lo como especial. 

 Ao criar mitos e representar arquétipos, o homem projeta mundos simbólicos 

que moldam a vida. Ao desejar um determinado modo de vida se identifica com 

imagens míticas e se projetam nelas.  Estas imagens são arquetípicas. Modelos 

criados pela própria cultura e pelo inconsciente coletivo.   

	   O processo de (Re) significação de Bob Marley está diretamente ligado às 

imagens ideais que criou para si, sobre o mundo em que vive. É o processo 

alternativo que encontrou energia suficiente para submergir na forma de uma 

imagem arquetípica do inconsciente, a do “bom trabalhador” e do “ser importante”. 
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(RE) SIGNIFICAÇÃO PELA ARTE 
ENTREVISTAS E ANÁLISE 
SOFIA 

 
Quem conhece bem a Sofia 
Certamente nela se fia. 
Sem “papas” na língua afiada, 
Diz o que pensa com voz pausada. 

	   	  

Uma grande artista! Suas obras plásticas registradas em fotos estão aí para 

afirmar por si só. Uma grande parte da produção de época fértil e que não podia 

ficar ao relento, ficou com o dentista da calçada onde ela “mora”. Ele abrigava os 

quadros, decorando as paredes de seu consultório. Eram tantos que tantas paredes 

não eram suficientes. Uma grande quantidade jazia no porão esperando um novo 

dono e o reconhecimento tardio. O dentista sofreu derrame, foi embora e junto com 

ele todo o acervo artístico de Sofia. De lá para cá, vez por outra, suas mãos são 

atraídas pelos pinceis e ela tem de extravasar a arte que, presa em diques da 

impossibilidade de se expressar, jorra descontroladamente. Mesmo com as mãos 

carcomidas pela artrite e o diabetes que já não obedecem mais, ainda consegue pôr 

em pinceladas a sua arte. Mas é tão difícil para quem não tem teto que o abrigue 

guardar telas, pintadas ou não. As tintas e pinceis, ela ainda carrega daqui pra lá no 

seu carrinho de feira, qual casulo transportando uma crisálida que sonha em se 

transformar em borboleta pelas deterioradas mãos de Sofia. Mas a maldição paterna 

a impede de desejar com fé um cantinho só seu para abrigar suas obras e se abrigar 

do frio e da chuva. Agora mora na calçada vizinha defronte a um pet shop. Assim 

que acaba o expediente arma uma lona no portão de entrada e se coloca debaixo 

com seus caixotes e seu carrinho casulo. A lona a protege da chuva, mas não evita 

que a enxurrada que vem por baixo, de dentro do estacionamento da casa, deixe 

seus pertences e ela mesma ensopados. Então como carregar quadros? Lugar de 

quadro é museu, não debaixo de uma enxurrada de água de chuva! Às vezes o 

dique artístico fica transbordando e ela extravasa escrevendo poesias toscas, 

apesar do seu falar intelectualizado. Poesia é guardada no papel que uma alma 

caridosa, mas não tão letrada, digita de favor. Ela se queixa que as palavras saem 
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todas erradas e depois ela tem que consertar. Mas papel é mais fácil de salvar da 

chuva, todos guardados em sacos do supermercado vizinho dentro do carrinho 

casulo. Ela conta que não teve estudo, mas ser humano especial, mesmo sem 

escola é atraído para manancial artístico. Ela cita autores variados e teima em 

filosofar. Suas palavras são lúcidas apesar da aparente demência. Disse que foi 

criada no mato e nunca teve estudo, mas usa em seu vocabulário palavras como 

“golilha”64 e “baraço”65. É evidente que ela se sabota, mas talentosa se dá bem em 

tudo que faz. Já foi de tudo na vida. Leu “cartas” e “curou” gente! De “abrigo de 

indigente” não quer nem ouvir falar. Prefere a enxurrada e o frio. Prefere até a 

impossibilidade da arte. Será que tendo uma vida normal, com teto e conforto 

térmico, a sua arte seria a mesma? 

Sua rotina começa de madrugada quando acorda para fazer comida no meio 

fio. Diz ela que é para não incomodar ninguém, mas parece mais uma precaução 

para não enfurecer nenhum dos seus “vizinhos” e garantir o seu espaço noturno sem 

queixas nem denúncias. Depois de fazer a comida especial para diabético e 

derramar no bueiro a urina colecionada em garrafas plásticas durante a noite, Sofia 

levanta acampamento. Desconstrói a sua casa, guardando o teto dentro dos 

caixotes/paredes/estantes. O que tem de mais precioso vai dentro do carrinho de 

feira. O resto fica nos caixotes debaixo de uma árvore na viela que vai da Pamplona 

até a Nove de Julho ao lado do supermercado Carrefour. Passa o dia vagando pelas 

ruas do bairro. Ao entardecer volta para o seu espaço noturno e quando o 

estabelecimento comercial fecha as portas ela pode reconstruir sua casa para 

passar mais uma noite esperando em Deus que não chova. O que mais chama a 

atenção é que, apesar de todas as dificuldades por que ela passa diariamente, 

nunca perde o bom humor e o gosto refinado para um bate papo filosófico cheio de 

mágoa pela impossibilidade de manter consigo suas tão adoradas obras que quando 

estavam materializadas no consultório dentário, não queria vender nem pelo preço 

de um prédio de apartamentos. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64Golilha - s. f. Argola pregada em um poste ou parede, à qual se prendia alguém pelo pescoço. 
65Baraço – S. M. Corda pra enforcar. 
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PRIMEIRA ENTREVISTA 
 
 Fiquei sabendo de Sofia através de amigos que conheciam o meu trabalho de 

mestrado. Todos concordavam em se tratar de uma grande pintora que vivia em 

condição de rua. Depois de ter procurado por ela em seu “endereço” por diversas 

vezes sem encontrar, resolvi tentar o dentista que diziam ter um  grande  número  de  

suas obras. A secretária nos atendeu e 

permitiu que fotografássemos os quadros 

que estavam pendurados nas paredes da 

sala de espera e dos corredores. Ela nos 

mostrou também muitas obras que ficavam 

amontoadas numa espécie de porão da 

clínica. Vendo as pinturas de qualidade 

inquestionável, minha curiosidade em 

conhecer Sofia só aumentou. Quem seria 

essa personagem misteriosa que apesar 

de ser uma artista, no mínimo uma 

experiente artesã, que poderia sobreviver 

do seu trabalho, ter optado por morar nas 

calçadas das ruas de São Paulo? 

 
Fig.116 – Vaso com flores. 

 
          Fig.117 – Gato com girassois. 

 
             Fig.118 – Gato com violoncelista. 
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           Fig.119 – Sofia, a Protetora dos animais. 

 

Em um domingo à tarde resolvemos tentar novamente. Lá estava ela sentada 

na calçada, rodeada pelos seus pertences e com uma galinha debaixo do braço. 

Apresentamo-nos e depois de uma conversa inicial pedi para entrevistá-la e fazer 

uma gravação em vídeo. Ela concordou e pudemos registrar uma longa conversa 

cujas principais partes, transcrevemos a seguir: 
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SOFIA: Escuta aqui! Essa tranqueira tem controle de verbosidade? 

HÂNIA: Não! Pode falar à vontade. 

SOFIA: Ah! (Dissimulada) Se eu fosse pintora como vocês pensam... (Agora falando 

sério) Eu tive o atrevimento de pegar no pincel. Se eu acreditasse em Deus eu me 

“enjoelhava” e pedia perdão. 

 
                  Fig.120 – Gatos e Violino. 

 
HÂNIA: Eu adorei os quadros, Sofia! O quadro do violino é maravilhoso! 

SOFIA: (Lisonjeada) Da 

vaquinha você gostou? 

HÂNIA: Gostei da 

vaquinha também. 

SOFIA: (Se entusiasma) E 

uma vaca que eu fiz com 

o bezerro pro dia das 

mães? Pus aquela coroa 

de santa na cabeça da 

vaca... Ficou a coisa mais 

linda! Quando eu pintei o 

primeiro quadro, com a 

mania de editar poesias, 

em vez de botar só o meu 

nome, pus assinatura. 
 

       Fig.121 – Bezerro e gatinhos. 
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SOFIA: Primeiro quadro que eu pintei, neguinho pegou a minha assinatura e toma... 

Toma... (Faz gesto obsceno)  

 
Fig. 122 – Assinatura de Sofia em seus quadros. 

 
SOFIA: Quer dizer que eu pinto quadro e a gente só falta dar a bunda pra botar 

moldura, pra dar de graça. Porque se você não por o quadro na moldura... Sem a 

moldura você não vai querer. Por que a pessoa não tem (fazendo gesto de dinheiro) 

“cu prá por”.   

 
Fig.123 Vaso com flôres e bichos. 

 

     Fig.124 – Pastor de ovelhas acordeonista. 

 
Fig.125 – Cavalo malhado. 
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SOFIA: A gente que pinta o quadro tem que ver a moldura que se adéqua com ele. 

Eu não presto não, sabe? Quando eu boto o olho num quadro eu já sei... Eu já acho 

defeito na hora, se tiver. Quadro vale muito, agora quando o filho da puta não tem 

nome na praça, nunca deu uma envernizada, ele não chega lá mesmo! 

 
Fig. 126 – Gato e gérberas. 

 
HÂNIA: Por quanto você venderia esse dos gatos com o violino? 

SOFIA: Nem por um prédio desses. (Apontando para um prédio enorme de 

apartamentos) O ser humano, moça, ele está em letargia. Ele está jogando a 
existência pela janela. A pessoa se ocupa com coisas insignificantes. Podia se 
ocupar com coisa melhor. Aí ele ia galgar degraus maiores na evolução. 
Adianta derramar lágrimas depois de perder tudo isso que eu falei? Eu não estou 
falando que a vida é um livro tão somente. Lembramos do livro, mas não 
devemos esquecer o relógio. O ponteiro está rodando. O tempo está passando. 
Se a gente fala de barreiras incontornáveis na vida do rico... Caminhar no escuro 
também tropeça, “nega”! 
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Fig.127 – Gato,  bailarina e flores. 

	  
HÂNIA: Porque você diz que o ser humano está em letargia? 

SOFIA: Letargia porque o destino é um “filha da puta” invisível... Um fantasma... Ele 

é que dá uma cacetada na sua cabeça pra você ficar assim... (Fazendo cara de 

boba, imita abobalhado)  Argh!...Argh!... Quer dizer que você vai fazer as coisas 

erradas... Você vai deixar fazerem com você... Então quer dizer que na caminhada 
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da vida você tá caminhando pra trás... Pra trás! Tá regredindo. Faz de conta que 

ainda é o tempo das cavernas. O tempo dos primatas, tá? Os séculos passaram. 

Agora, na Idade Média é que criaram o presépio. Ali a vaquinha... O bezerrinho... O 

carneirinho... Tá tudo ali! Ali não tem nada escrito, mas aquilo tem mais do que um 

compêndio literário. Ali tem um amor, sabe? Que... Esbalda pra toda parte! Eu nunca 

li livro do Alan Kardec66! Nunca li! Mas ele falou umas palavras que eu vou falar 

agora... Que vocês vão gravar na “retentina”. Ele falou o seguinte: “O verdadeiro 

necessitado não pede!”	  

 

 
 
 
 
Fig.128 – Rapaz, 
pomba  
e gato branco. 
 
Fig.129 – 
Bicicleta e  
pombas.       
 

 Fig.130 - 
Nordestino.	  

Ainda impactados com a surpresa que Sofia nos havia causado discuti 

longamente com o meu marido sobre ela. Quem seria na verdade essa 

personagem? Ao mesmo tempo em que comete erros de português ainda preserva 

em seu vocabulário palavras incomuns do dia a dia, principalmente do cotidiano de 

quem convive com mendigos em sua maioria e não tem acesso a pessoas mais 

cultas. De onde veio essa mulher? Qual o seu passado? Ela conta muito pouco da 

sua infância. Seria ela uma mistificadora que teve um passado letrado e de estudos 

e que agora nega isso para se valorizar. Cogitamos as mais variadas hipóteses e 

não chegamos a nenhuma conclusão. Resolvi então mandar outra pessoa para fazer 

uma nova entrevista e poder comparar as respostas em busca de uma contradição. 

Convoquei uma amiga formada em jornalismo e cursando o mestrado na ocasião. E 

lá foi ela ao encontro de Sofia. Transcrevo a seguir o relato de Vitória Angela Silva e  

a conversa que teve com nossa enigmática personagem.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66Hippolyte Léon Denizard Rivail (Lyon, 3 de outubro de 1804 — Paris, 31 de março de1869) foi 
educador, escritor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o 
codificador do espiritismo (neologismo por ele criado), também denominado de Doutrina Espírita. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 
Como Hânia tinha me instruído, encontrei Sofia num domingo à tarde, na Rua 

Guarará, perto da Rua Pamplona. Ela estava na calçada, no meio das suas coisas 

que mantém guardadas em um carrinho de feira e em caixas que ela ganha dos 

feirantes e faz ‘prateleiras’ com elas. 

 
Fig.131 – O “Cantinho” de Sofia. 

 
Durante a semana ela faz comida. Está com vontade de comer pescada frita. 

Ela é diabética. Sofia é bem humorada, tem um humor ácido, é inteligente, fala bem. 

Todos os moradores a conhecem, alguns param para falar com ela.  

SOFIA: Tem uns que passam do outro lado da rua quando vão ao mercado só para 

não trazerem nada para mim. 

VITÓRIA: Estou curiosa em saber sobre as suas pinturas. 

SOFIA: Pinto faz tempo, mas também fico muito tempo sem pintar, eu moro na 

calçada, não tenho onde guardar. Um quadro leva dias para pintar. Gosto de pintar e 

escrever poesia. 
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VITÓRIA: E a senhora vende os quadros? 

SOFIA: (ri) Você tá falando comigo ou com a Tarsila do Amaral.67 

VITÓRIA: (ri) Tarsila do Amaral... Essa foi boa. Eu acho que a senhora pinta muito 

bem. 

SOFIA: Tarsila... Os meus quadros são mais bonitos que os dela! Acontece que ela 

casou com... Com quem que ela casou? 

VITÓRIA: Casou com o Oswald de Andrade68. 

SOFIA: Ah... Casou com um “cabra” famoso... 

Sofia tira várias tintas de dentro do seu carrinho de feira. Eu comento que ela 

tem bastante tinta e ela me dá um sorriso. 

SOFIA: Ontem eu comprei tinta, pincel e tela, mas Deus não deixou “eu” trabalhar... 

VITÓRIA: A senhora usa tinta óleo ou acrílica? 

SOFIA: Acrílica porque eu tô na rua, não dá para pintar a óleo. No tempo assim tem 

que usar a acrílica. 

Sofia quer saber o que eu estudei. Ela pergunta muito sobre mim. Onde moro, 

o que faço, se tenho namorado. É como se ela quisesse fazer uma troca, um pouco 

da minha história pelos fragmentos da dela. Eu falo o que fiz. Ela remexe em suas 

coisas, tira papeis. Eu pergunto sobre as poesias. Longo silêncio, as coisas 

precisam ser no tempo dela. Ela me entrega alguns papeis e diz para eu ir lendo. 

SOFIA: Você lê. Mas tá tudo mal escrito porque a moça (que digitou) odeia o 

Corinthians. Tem palavra aí que tá errada.  

Sofia continua procurando entre os papeis. Ela quer achar a poesia que 

chama de principal. Quando sabe que eu sou palmeirense ela conta que é 

corintiana, mas na sua camisa o escudo bordado era do Cruzeiro. Coisa de quem 

depende da ajuda alheia para se vestir. Sofia me deu um cartão com o periquito que 

é o símbolo de uma das torcidas do Palmeiras. Ela disse que ganha muitos cartões 

e distribui. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Tarsila do Amaral (1886/1973), uma das figuras centrais da pintura brasileira, do movimento  
modernista. Seu quadro Abaporu, de 1928, inaugura o movimento antropofágico nas artes plásticas. 
68 José Oswald de Sousa Andrade (1890/1954), foi escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Um dos 
promotores da Semana de Arte Moderna que ocorreu 1922 em São Paulo, tornando-se um dos 
grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Considerado pela crítica como o elemento mais 
rebelde do grupo, sendo o mais inovador entre estes. 
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Fig.132 – Sofia, seus quadros e suas coisinhas. 

 

SOFIA: Eu levei uns quadros no Corinthians. Queria deixar lá no museu, no estádio, 

mas o homem disse que não podia, eu falei para ele que não queria dinheiro, queria 

deixar lá, ele ficou com as poesias. Os quadros eram do Corinthians. Tinham o 

gavião! O símbolo! Bonitos os quadros, mas tive que deixar lá na rua, na frente, 

porque ele (o segurança) não quis pegar. Eu comprei umas molduras de alumínio, 

paguei a vista, porque eu pago tudo a vista. Eu falei para o homem: “Corta os vidros 

que eu venho montar com você”. Ficou mais de uma hora para montar os quadros, 

porque deve ser difícil para lidar com alumínio, né? Aí na hora de sair eu falei: -

“Escuta eu tenho que te pagar os vidros, não é?” A moça disse: -“É oitenta reais”. Eu 

falei: -“O quê?”. O vizinho lá disse que a placa de Eucatex era o mesmo preço do 

vidro. A moça me disse que é o mesmo preço só se ele estiver roubando. Mas deixa 

que essa semana eu vou ter uma conversinha com ele... 

Ela continua intrigada procurando a poesia. Quando acha, lamenta que não 

possa tirar cópia naquela hora, mas me dá a poesia para que eu leia. 

SOFIA: A palavra que você não entender me pergunta. Eu não tenho máquina de 

escrever, moro na rua, peço para a menina digitar. Ela digita tudo errado. Ela não 

gosta do Corinthians.  
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SOFIA: Escuta menina... Não sei se você entende disso, mas porque ele não pega a 

rádio que a gente ouve que é a cultura FM? A cultura é 103 ponto 3. 

Explico que é quase impossível sintonizar porque está perto das antenas da 

Paulista. 

SOFIA: Mas essa rádio fica na Água Branca... Será que não tem antena da Cultura 

na Paulista? Comprei esse rádio de segunda mão... Deve estar surrado pra 

“caralho”. Ele já trabalhou mais que escravo no tempo da escravatura. 

Ela quer saber como funciona o gravador que estou usando e quantas horas 

ele grava.  

SOFIA: Quer dizer que quando certas pessoas inconvenientes... É bom gravar o que 

elas “fala” para depois falar... – “Tá vendo? Não acredita? Tá gravado!” (Faz uma 

cena como se estivesse conversando com alguém com o gravador escondido.) –“O 

que você falou aí? Repete o que você falou. Tá aqui, ó... Tá gravado!” 

Falo que hoje em dia existem celulares que tem a função de gravador. 

SOFIA: Celular? Ah... Mas aí que mais depressa “voa”. (No sentido de ser roubado.) 

Eu passei fome, não tinha dinheiro... Daí comprei um celular! (Ela exagera 

teatralmente a importância do valor do objeto para em seguida dar a má notícia do 

roubo) Rapidinho foi embora. O celular desapareceu daqui. Quando eu cheguei, eu 

falei... (Subitamente muda de assunto.) Escuta! Que religião é a sua? 

VITÓRIA: Espírita.  

SOFIA: Ah, vai tomar no seu cu! (Ri muito) Eu também! Então, quando eu cheguei 

aqui eu pensei: -“Vamos ver o que os espíritos vão fazer!” Eles foram lá na 

Brasilândia para trazer o cara que eu mais ajudei... Veio catar sacola e outras coisas 

de mais valor e tchau. Nas coisas de mais valor estava o cabo de ligar na tomada 

que eu paguei 35 ‘real’ na peça nova... Eu senti! Não sou vidente, mas senti que o 

pessoal (aponta para cima indicando ‘os espíritos’) não tava gostando de eu repor 

aquilo... Repondo as coisas roubadas. Porque a macumba que meu pai fez foi para 

eu ficar na miséria. Quer dizer que eles não gostam que “repõe”. Perdeu, deixa aí e 

acabou. 

VITÓRIA: O seu pai fez macumba contra você? 

SOFIA: Eu era pequena. 

VITÓRIA: Mas por quê? Ele não queria você? Ele queria ter menino? 
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SOFIA: Ué! Acho “que nós” não “precisa” conversar... Você já tem “captação” de 

sintonia. Você já tem captação de palavra sem ser pronunciada. Vai tomar no seu 

cu, vai! (risadas) 

VITÓRIA: Eu disse por conta da época. Os pais preferiam ter menino. 

SOFIA: É... Sabe? Eu “atendia” que formava fila na porta. (Na época que era 

“curandeira”) Um dia a menina levou minha calcinha para fazer macumba, tirar 

minhas forças... É macumba, macumba, macumba. 

Ela não gosta muito de falar sobre isso, e quando não gosta Sofia 

rapidamente inverte as posições e faz ela as perguntas. 

SOFIA: Bom, já que estávamos falando disso, o que é o espiritismo para você? 

VITÓRIA: Para mim? Eu acho que é uma crença... 

SOFIA: O espiritismo é uma ponte que liga o mundo com o universo. O que é o 

espírito? 

VITÓRIA: O que não é matéria, o que temos e que dura para sempre. É a nossa 

vida eterna. 

SOFIA: Ih, mas (o espírito) é indeciso igual barata tonta! Igual os vivos. Mentirosos 

que nem o cão! O que é a religião espírita de Allan Kardec? É uma religião para 

estudar o evangelho e praticar a caridade. Não é para ficar conversando com 

espírito como no terreiro. Ele (o espírito) está na penumbra... Um pé no escuro outro 

na claridade... Ele é capaz de pronunciar coisas que não vão acontecer... Vacilar. 

Então melhor... Você quer ficar livre... Tá com uma dúvida... Pega o evangelho e lê... 

Você fica calminho e pronto. Quer fazer pergunta para espírito atrasado? Uma 

comparação: eu recebo aqui... Um espírito muito evoluído. Você baixa aí cheia de fé 

para falar com um espírito muito evoluído. De repente, a gente é joguete de espírito 

atrasado... De repente vem seu “obsessor”... Encosta em mim. Você conversa com o 

seu “obsessor” pensando que tá conversando com seu guia. Entendeu? E aí? 

(Desafiando) Eu entendo ou não? 

Confirmo com a cabeça dizendo com isso acreditar que ela entende do 

assunto. 

SOFIA: (Fica orgulhosa com o meu reconhecimento) Eu sou o capeta! Eu não sou 

gente! (Ri). Esse planeta é muito atrasado. Eu fiquei ‘ateu’. Não tô interessada em 

voltar a ser o que eu era. Enquanto existir sofrimento e maldade eu não quero ler 

(Cartas) mais nada. Porque as “árvore”... Os animais sofrem! Você vê, elas (as 

pombas)... Elas “bica”, “bica” e aí passam uns aí... Jogam esses produtos no olho 



221	  
	  

	  

delas, que elas já não sabem mais onde estão... Morre e é isso aí. (mostra a pomba 

dela) Ela tá cega. Eu dou água e comida. Ela não podia estar voando em liberdade 

como os outros? 

VITÓRIA: Podia. 

SOFIA: É, pois é... (Olhando pesarosa para a pomba) Acho que tem jeito de gente... 

Não solta a voz... Não solta a fala... Ela é bonita! Só isso que ela faz. (A pomba se 

mexe dentro da lata de óleo e faz barulho). Olha o golpe de asa! A lata é dela. (Fala 

para a pomba) –“Ai que lata mais apertada que a mamãe arrumou, não?” (Falando 

para mim novamente) Eu tinha umas caixas e percebi que os vizinhos queriam que 

eu tirasse. Aqui (aponta o entorno) é deles, entendeu? E aí, conforme levaram os 

caixotes, ela (a pomba) perdeu a morada. Outro dia de manhã ela estava lá onde tá 

aquele vaso... Como dizendo: - “Mãe, cadê minha casa?” Olha, o coração da gente 

corta, viu? (Indignada) Quem faz maldade para os outros... Esse aí Deus ajuda. 

 Depois de examinar o material captado por Vitória cheguei a algumas 

conclusões sobre alguns aspectos da personalidade de Sofia. Ela demonstra muita 

dificuldade em lidar com a Fé. Em alguns momentos se diz no direito de ser Ateu, já 

que este Deus é mau. Em outros, fala Dele com ternura e carinho, como uma 

criança. Fala da acertada escolha de Deus em ter nascido entre os animais. 

Como se pode ver, as declarações de Sofia nas duas entrevistas para 

diferentes entrevistadores são coerentes. O que demonstra uma lucidez quanto às 

memórias do passado e suas convicções. Há verdade em sua fala, ou seja, ela 

acredita no que diz, mesmo que suas lembranças não sejam a expressão fidedigna 

dos fatos. Mas para ela, Sofia, são verdadeiras. 
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TERCEIRA ENTREVISTA 

 
Tentamos encontrar Sofia por várias vezes, mas era quase impossível. 

Durante o dia ela não fica na Rua Guarará e à noite não seria um bom horário. Meu 

marido e eu tentamos encontrá-la pelas ruas do bairro, mas foi inútil. Novamente, 

depois de vários domingos sem sucesso, resolvemos mudar o dia de nossa visita. 

Finalmente conseguimos encontrar a nossa amiga pintora, no sábado dia 17 de 

Março de 2012. Depois de tanto tempo, foi um choque ver como ela estava. Se 

locomovendo com o auxílio de uma bengala, os dedos tortos e a aparência bastante 

debilitada. Ela nos reconheceu e ficou feliz com nossa visita. Mais uma vez, depois 

de ser dada a autorização, começamos a gravar em vídeo a terceira entrevista. 

 
Fig.134 – Sofia lavando roupa em sua casa na calçada. 

 
SOFIA: Eu estou lavando essa roupa... 

HÂNIA: Fica à vontade. 
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 Quando demonstro meu interesse em saber sobre sua produção artística, fica 

deprimida em admitir a sua triste realidade. 

SOFIA: Eu não estou em atividade. Estou estacionada. 

HÂNIA: Você pinta maravilhosamente. 

SOFIA: Pintava. 

HÂNIA: Pintava nada, pinta! Eu conheço o seu trabalho! 

EWERTON: E quem é artista não deixa nunca de ser artista! 

SOFIA: Será? 

HÂNIA: (Ligando o meu celular) Sofia me dá licença. Vou gravar também! 

SOFIA: Você não quer procurar o Da Vinci69! 

HÂNIA: Não! O Da Vinci já deu trinta...  Quarenta... 

SOFIA: Mas ele dá mais... Eu só estou dando um passo atrás. 

HÂNIA: Porque você não pinta mais?  

SOFIA: (Desanimada) As tintas estão aí, mas eu não estou pintando.  

 
Fig.135 – Outros tempos, verdes anos, quando a produção estética era maior. 

 

SOFIA: (Sem o menor ânimo diante de tarefa tão desprovida de criatividade 

artística) Cortei uma fazenda. Vou fazer uma peça de roupa! (Vendo que fiquei 

decepcionada.) Você pensou que eu tinha prosperado bastante? (Depois de uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

69 Leonardo di Ser Piero da Vinci ou mais comumente chamado Leonardo da Vinci (1452/1519), uma 
das figuras mais importantes do Alto Renascimento Italiano, se destacou como cientista, matemático, 
engenheiro, inventor, pintor, etc. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e 
descrito como o arquétipo do homem do Renascimento. 
 
 



224	  
	  

	  

pausa onde sua pergunta fica pairando no ar, incomodando diante da 

impossibilidade de uma resposta positiva, ela, como para aliviar a tensão, muda de 

tom.) Eu quero que você veja a minha homenagem... (Suspense) Que time você 

torce?  

HÂNIA: Eu não torço pra time nenhum.  

SOFIA: E você, moço? 

EWERTON: (Definitivamente desiludido com a atuação do seu time) Palmeirense! 

SOFIA: “Desencaixou” mesmo, hein? Fosse corintiano era um de mão dada comigo. 

Ó, eu quero que você veja as poesias que eu fiz pro Corinthians... Os quadros que 

eu pintei do Corinthians...  É a coisa mais linda!   Aquela montanha da minha cidade 

em forma de letra M e o sol vindo lá atrás. Mas não é o sol, sabe? (dá uma 

gargalhada com orgulho da sua concepção estética) É o emblema do Corinthians! 

 
Fig.136 – O Corinthians em toda a sua glória. 

 
As concepções estéticas de Sofia são por ela festejadas. É a ideia se 

presentificando pelas imagens arquetípicas que consegue manipular. Pois 

independentemente do tipo de linguagem que o artista usa, ele tem o poder de 
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reproduzir frutos da sua imaginação ou lembranças, com o objetivo de comunicar-se.  

HÂNIA: E onde estão? (Referia-me as poesias e ao quadro: “Sol Corintiano”.) 

SOFIA: (Procurando alguma coisa entre os seus guardados.) Os quadros e as 

“poesia” a gente doou, mas tem as cópias, não é? As fotografias! (Mostra um álbum 

de fotografias.) Cada um se prevalece do que tem! 

.  

Fig.137 – O anjo da luz. 

           Ela me entrega um álbum para que eu 

veja. Aproveito e fotografo todas as fotos. Entre 

elas o quadro de um anjo segurando uma vela 

na mão. O anjo é um arquétipo representado 

imageticamente de várias formas. A mais 

comum é a imagem de uma criança.  

 O arquétipo do anjo está ligado àquele 

que guarda e protege, podendo socorrer nas 

horas mais difíceis e em todos os momentos. É 

a luz que ilumina, no meio da escuridão. 

Normalmente, sem impor condições estão a 

serviço do ser humano. 

 Existente no inconsciente coletivo reside 

no mundo espiritual, ou seja, no céu. Também 

é uma forma de recordar a infância. Isto é bem 

próprio da cultura Judaico Cristã.  

 O anjo está ligado à figura de pureza. É 

com ele que se apegam as crianças quando se 

sentem abandonadas, ou sozinhas. Ele tem a 

capacidade, quando invocado, de dar força nas 

tomadas de decisões, muito difíceis quando se 

tem que “crescer”. Ter um anjo é estar parte 

salvo, mas sua completude só se dará quando 

acontecer a união completa entre si mesmo e 

seu anjo. É na verdade o encontro entre o 

mundo físico e o mundo espiritual. É por sua 

influência que se chegará ao lugar almejado. 
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 No caso de Sofia, ela pode bem estar esperando por esta união. A imagem do 

anjo está ligada a sua infância e a busca de proteção que não conseguiu. Uma 

busca que é ao mesmo tempo material e espiritual.  

 Aqueles que se utilizam deste arquétipo não impõem condição para ajudar os 

outros, são humildes e dedicados. Este também pode ser o caso de Sofia, que 

mesmo sem ter possibilidades, já que vive em condições muito precárias, ainda 

consegue, pelas suas falas, ajudar algumas pessoas. 

SOFIA: (Curiosa com o funcionamento do meu celular) Você está gravando no 

celular? 

HÂNIA: Celular também grava! 

SOFIA: O meu não grava. 

Tira o celular de uma bolsinha que tem pendurada ao pescoço e entrega para 

mim.  

SOFIA: Só serve como despertador. Eu levanto às três horas da manhã para 

cozinhar escondido. De dia eu to cochilando feito puta. As energias exauridas. 

 Levanta-se depois de torcer a blusa xadrez verde que lavou e vai pendurá-la 

numa pequena árvore da calçada enquanto examino o celular dela. 

HÂNIA: Não estou achando onde grava. 

SOFIA: Ele não tem todas as funções. Cheio de recursos é muito caro. 

HÂNIA: Eu queria entrar nessa função de áudio. 

SOFIA: Deixa eu ver. (Pega o celular.) Aqui tá escrito “Slide”. Pra quê que serve? 

EWERTON: Slide em inglês quer dizer: escorregar, deslizar. 

SOFIA: Você fala inglês? (Desafia) O que é King? 

EWERTON: Rei. 

SOFIA: Isso! E Queen? 

EWERTON: Rainha. 

SOFIA: (Apontando para o Ewerton) O King e (Aponta para mim) a Queen! 

HÂNIA: Olha! A Sofia sabe falar inglês! 

SOFIA: A gente não estudou. A gente é lá da roça. (Vê uma foto no álbum que estou 

folheando e fotografando.) Esse quadro que eu pintei... Isso é um quadro só. É uma 

prateleira! Embaixo é o gato, no meio “é” peixes e em cima é flor. Esse quadro foi 

vendido. Foi pra Santa Catarina. 
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AS FLORES, OS PEIXES E O GATO 

 

            A simbologia da flor 70é das mais antigas e 

profundas de toda a Humanidade. Simboliza a 

beleza, a perfeição, o amor, a glória e a alegria, 

mas também a entrega a Deus, a evolução 

espiritual e a própria alma símbolo feminino, ligado 

ao elemento água, à criação, à fertilidade e ao 

nascimento. Um símbolo passivo e receptivo, 

muitas vezes em forma de taça que recolhe o 

orvalho e a chuva, como manás do céu. A flor-de-

lis ou de lírio é um símbolo de pureza, virgindade e 

perfeição na cristandade, mas na Grécia antiga 

era um símbolo de amores proibidos e da 

tentação, talvez pelo seu odor acre e doce, 

levemente erótico. Símbolo de amor e glória, o lírio 

traduz a confiança, o abandono completo e a 

dedicação a Deus. "Olhai os lírios do campo, como 

eles crescem: não trabalham nem fiam; e eu vos 

digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua 

glória, se vestiu como qualquer um deles.” Mateus 

cap. 6, vers. 28 e 29.  
 

  Fig.138 – I Gato,                                                                                   
peixes e flores. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 http://www.infopedia.pt/Sflor-(simbologia) 
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Fig.139 – II Gato,                                     
peixes e flores. 

Os peixes vivem em águas profundas e 

perigosas.  Água que não podemos dominar, 

porque não conhecemos sua profundidade e seus 

perigos, uma profundeza insondável. Está 

diretamente ligada ao inconsciente, profundo e 

perigoso e que temos medo de adentrar. 

Desvendar o inconsciente não é uma tarefa fácil, 

mas da qual somos alimentados, pois são os 

conteúdos do inconsciente que fornecem a energia 

necessária para a consciência. Ao conseguir 

acessar o inconsciente, este mundo das águas, 

estaríamos mais próximos de Deus, ou melhor 

dizendo, de Cristo, já que o símbolo do peixe está 

ligado a Ele: “pescador de almas”. Os principais 

discípulos de Jesus eram pescadores, e os seres 

humanos que acreditam em Cristo são os peixes e 

terão seus espíritos alimentados. Ao adentrar 

estas profundezas, acontece a união com o 

mundo. Saltos criativos são possíveis já que deles 

emergem imagens como estas que Sofia realiza 

na obra ao lado. Cristo é o pão, pão da vida, da 

mesma forma que o peixe, segundo Jung, é a 

nutrição de nosso inconsciente, do espírito. É a 

possibilidade de transformação. Desenhar os 

peixes pode ser o momento de Sofia olhar para Si 

mesma, de fazer escolhas, de se situar no mundo. 

Pelas entrevistas realizadas, é possível perceber 

que Sofia está passando por um momento 

inquietante. Sem saúde, e pelas próprias 

condições impostas pela idade, as dificuldades 

vêm gradativamente aumentando. É um momento 

de transformação, de compreensão do tempo e do 

espaço que não tem se apresentado como era  
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esperado. Ao ver o reflexo na água não gosta e não aceita o que vê. Está a espreita 

de escolhas. Mas estas escolhas estão enraizadas no seu inconsciente e vêm aos 

poucos sendo afloradas pelas suas falas  e pelas  imagens  que  manipula.   

Existe uma imensa profusão de símbolos 

animais nas religiões e nas artes de todos os 

tempos. Sofia desenha e pinta muitos deles. É a 

tentativa de integrar estes símbolos em sua rotina 

diária. 

O gato, muito presente nos trabalhos de Sofia, 

é um animal sagrado em algumas culturas e ligado a 

feitiçaria em outras. Em ditos populares é possuidor 

de sete vidas. A ele também é designado o poder de 

aviso contra uma traição que se aproxima, sobre os 

falsos amigos. É amistoso, quando for de seu 

interesse, mas também pode ser traiçoeiro. 

 A imagem do gato, elegante e misterioso 

como uma mulher, tem atrativos especiais, suscita 

uma série de associações de qualidades, como 

agilidade, independência, flexibilidade e 

principalmente instinto. Mesmo sendo Corintiano!                                          

Os instintos animais são encontrados em 

todas as épocas e em todos os lugares variando 

apenas de uma espécie animal para outra, apesar de 

servirem aos mesmos propósitos gerais. Segundo 

Jung (1999, p. 75), os instintos humanos, também 

são inatos e herdados, agem praticamente da 

mesma forma em todos os seres humanos.  

E é por meio de imagens simbólicas de “[...] um 

aspecto "inconsciente" mais amplo [...]”  que estão 

acima de nossa compreensão, pois implicam em 

algo“ [...] além do seu significado manifesto e 

imediato”, que o instinto se revela.   (JUNG, 1999, p. 

21/22) 
  

Fig.140 – III Gato, peixes e 
flores.                              
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Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica 
alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta 
palavra ou esta imagem têm um aspecto "inconsciente" mais amplo, 
que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem 
podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente 
explora um símbolo, é conduzida a ideias (sic) que estão fora do 
alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos 
pensamentos ao conceito de um sol "divino'' mas, neste ponto, nossa 
razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de 
descrever um ser "divino". Quando, com toda a nossa limitação 
intelectual, chamamos alguma coisa de "divina", estamos dando-lhe 
apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas 
nunca em uma evidência concreta. (JUNG, 1999, p. 21/22)  

 É a busca pela razão. Quem sabe Sofia esteja apenas integrando na sua vida 

o conteúdo psíquico do símbolo, isto é, o instinto, muito apreciado nos gatos. 

 Nas imagens de Sofia é possível perceber os três níveis do universo: Terra, 

Céu e Inferno. Este seu interesse imagético possibilita a materialização simbólica e 

sua reintegração com o mundo. Mas ela vai mais além e se coloca no dia-a-dia 

como “protetora dos animais”, a tal ponto que “não pode deixar se viver em situação 

de rua”: –“Quem iria cuidar deles?!”.    

HÂNIA: (Investigando) Sofia! E as pombas que você cuida? 

SOFIA: Elas tão morrendo de fome. Eu não tenho onde carregar o milho. E a 

“chamação” de “rapa” pra tirar a gente! O “rapa” vem, leva as coisas... 

HÂNIA: Está difícil ficar por aqui? 

SOFIA: Levam as coisas da gente... Os bandidos pensam: -“Ela juntou um dinheiro e 

deve estar com ela!” A gente não tem conta na Caixa Econômica porque eles pedem 

comprovante de residência... Eu podia ter endereço. Quer ver como? Eu comprei o 

celular por cinco reais. Não tinha bateria. Foi uma luta pra arrumar. Quando o cara 

pôs, ele disse: Não tem chip.  É de linha. Então eu converso com um vizinho aqui, a 

hora que a conta chega... Me entrega, não é? Quer dizer o meu endereço passa a 

ser o do vizinho. Pronto! Aonde eu chegar eu falo: “Olha o meu endereço aqui!” 

Pode por dinheiro no banco. (Irônica.) Agora, uma pessoa nômade vai ter dinheiro 

na Caixa Econômica?! Quer dizer que eu ia comprando coisas pra Paula. O sujeito 

ia levando pra comprar drogas. 

Termino de fotografar as fotos dos quadros de Sofia. 

HÂNIA: Quem é a Paula? 

SOFIA: Uma moça que eu ajudo! 

HÂNIA: Você ajuda e ela te rouba? 
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SOFIA: Pois é! 

HÂNIA: (Pegando novamente o Celular de Sofia, para manusear.) Eu queria ver se 

achava as outras funções para você. 

SOFIA: (Sofia pega novamente o Celular das minhas mãos) O rádio dele é 

maravilhoso! (O rádio começa a tocar uma música.) Eu gosto de ouvir a Cultura FM. 

(Me entrega o Celular para examinar) 

HÂNIA: Você gosta da Cultura? O Ewerton é apaixonado. Só ouve a Cultura! 

SOFIA: Parabéns! Deve ser erudito! 

EWERTON: 103 ponto 3, não é, Sofia? 

HÂNIA: Achei o gravador! É aqui! 

SOFIA: Vamos gravar alguma coisa! 

HÂNIA: (Colocando o celular de Sofia perto da sua boca) Pode falar! 

SOFIA: “O amor é um bicho que nasce debaixo da saia. 

Tem boca de cabelo e bico de lacraia. 

Tem um buraco no meio, onde a madeira ‘trabaia”. 

 Quando reproduzo o som, Sofia se diverte com a sua poesia maliciosa. Dou 

mais algumas instruções pra que ela possa usar o gravador do seu celular. 

HÂNIA: Depois de 

gravar você tem 

que salvar. Vai 

para uma pasta 

pra você poder 

ouvir depois. Não 

pode deixar de 

salvar, senão 

perde. Não pode 

perder: nem 

memória, nem 

jeito de pintar. 

Não pode parar 

de pintar. 
 

Fig.141 – A entrevista. 

SOFIA: Se as pessoas que usam drogas souberem que eu tenho esse celular... 

HÂNIA: É melhor guardar. 

SOFIA: Vamos às poesias. 
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Desliga o celular e guarda numa bolsinha pendurada no pescoço que fica 

escondida entre os seios. Inclina o carrinho no chão e começa a procurar as 

poesias. Acha um calendário e dá para mim. Fica incomodada com um cara que 

passa duas vezes por nós. 

SOFIA: Passou de novo. Pra gente levar uma paulada aqui de noite... 

HÂNIA: Ah, você tá com medo dele estar de olho nas suas coisas? 

SOFIA: Ele não passou duas vezes por aqui, moça? Pra isso tem o Satanás lá de 

cima pra mostrar. Eu não gosto desse Deus, não. 

 Neste momento Sofia comete o sacrilégio Judaico-Cristão de atribuir a Deus 

as danações do próprio Diabo! Fato que levaria ao desmaio a mais liberal das 

carolas e que seria motivo mais do que justo de excomunhão.  Por que alguém que 

segue na prática os ensinamentos de Cristo de amar o próximo e principalmente os 

animais, seria assim tão biblicamente abominável? Será que os 40 anos de 

provação pelas ruas, morando em calçadas, foram mais insuportáveis do que os 40 

anos em que o Povo de Deus vagou pelo deserto, quase inteiramente destituído de 

vegetação, marchando desde o Egito até a terra de Canaã71? Será que foi tão 

horrivelmente tenebroso quanto as provações sofridas por Jó para provar o seu 

amor a Deus? 

HÂNIA: Mas antes até que você gostava (de Deus). 

SOFIA: Eu era muito religiosa. Era! Mas é passado, não é? Esse Deus é muito mau 

moça. É pra ficar longe! 

 Sofia me dá três folhas de papel onde está escrita uma de suas poesias. 

Reconheço imediatamente como sendo a mesma poesia que ela havia dado para 

Vitória Ângela. Finjo não reconhecer e me proponho a ler. 

SOFIA: Essa você lê em casa. Tô procurando outra que é forte. Essa é ingênua. 

HÂNIA: Você que escreveu essas poesias? Mas Sofia, eu pensei que você só 

pintava. Eu não sabia que você escrevia poesias.  

SOFIA: Moça, eu já atendi fila de gente pra curar... Eu já bati baralho... Eu curava as 

pessoas... “Nega” levou minha calcinha pra fazer macumba e tirou minhas forças. 

 Tira um maço de papeis. Inúmeras poesias. (cópias) 

SOFIA: (Fala para Ewerton) Pronto agora eu vou te atacar de frente, adversário!  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71O caminho que os israelitas tomaram é uma larga vereda pedregosa, entre as montanhas e a 
costa, na qual correm no inverno vários ribeiros, que nascem nos montes. 
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                      (Lê)“Ó Palmeirense não adianta fingir que me ama. 

                       Ó São Paulino vê se não me adoça. 

                       O Corintiano é muito bom de cama, 

                       E não tem ejaculação precoce.” 

Todos nós rimos muito. 

SOFIA: (Entregando o poema para mim.) Pode levar que é cópia. 

HÂNIA: (Lendo outro trecho do enorme poema) 

                       “A mulher bonita você abraça e beija. 

         E dê carinho à mulher gostosa que é muito feia. 

                       Um bom juiz, por muito severo que seja, 

                       Não vai colocar um corintiano na cadeia.” 

 São três páginas digitadas e corrigidas à mão, com desenhos e fotografias de 

jogadores e assinada de próprio punho no final, que reproduzo a seguir:  
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Fig.142/143/144 – Poesia: “Corinthians, o Vanguardista dos Séculos.” 
 

EWERTON: E onde é que você digita isso? 

SOFIA: Fizeram o favor e ainda fizeram errado. Eu tive que consertar palavras... 

Enxertar palavras... 
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 Somos interrompidos por um homem que teima em se aproximar de nós. 

Sofia sem ser muito rude é severa o suficiente para fazer com que ele se afaste e 

nos deixe em paz. Ela tem medo que alguém nos roube. Na verdade já passamos 

por situações terríveis ao longo de nossas pesquisas de rua. Certa vez, quando 

entrevistávamos o “Homem do Livro” na Pedroso de Morais, fomos abordados por 

dois motociclistas que queriam ficar com a câmera de vídeo que Ewerton 

empunhava. É sempre muito perigoso estar nesses locais onde os moradores de 

calçada frequentam.  

 Quando ficamos livres do intruso, Sofia quis saber qual era o meu grau de 

envolvimento com o Ewerton.  Ao saber que éramos casados ficou surpresa. 

SOFIA: Pensei que vocês só trabalhavam juntos. Você é um tenor, eu sou uma 

soprano. Depois que a gente canta junto, vai cada um pra sua casa. 

HÂNIA: Não, nós somos casados. 

 Sofia vai guardando todos os seus pacotes feitos com sacos do vizinho 

supermercado. Vejo os documentos dela através da transparência de um dos sacos. 

HÂNIA: Sofia toma cuidado com os seus documentos! 

SOFIA: Por quê? 

HÂNIA: Estão todos aí nesse saco. Guarda direito pra eles não te levarem. 

SOFIA: (Depois de guardar o saco de plástico transparente delator da presença de 

importantes objetos que deveria manter longe de olhos de larápios) Só tem uma 
coisa que eles não conseguem levar. O nosso caráter. 
 Ter caráter para Sofia é imprescindível. É parte primordial de seu discurso e 

em momento algum poderia perder esta referência. Mesmo que seja muito difícil 

definir o que é caráter sem adentrar em juízo de valor e moral. 

SOFIA: Tem muito tempo que vocês vieram me ver. Só hoje é que “lembraram” da 

gente? 

HÂNIA: Não, Sofia. Nós já viemos várias vezes. Você nunca estava. Sabe a moça 

da banca? Ela falou que você tinha saído e se eu voltasse às 7(sete) horas da noite 

você estaria aqui. 

SOFIA: Ela já não está mais na banca. Ela é de Minas. E você é de onde? 

HÂNIA: Eu sou de Sorocaba, conhece? 

SOFIA: Eu fui lá num centro espírita, mas o homem não teve força pra tirar os bichos 

que estão me acompanhando. Sabe onde é? 
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HÂNIA: Sorocaba está muito grande. E depois, agora eu moro em São Paulo. Mas 

minha mãe continua morando lá. Meu filho também. 

SOFIA: Filho dos dois? 

HÂNIA: Não. Filho do primeiro casamento. 

SOFIA: Você só se deu bem no segundo. 

HÂNIA: Só! O primeiro não foi bom. 

SOFIA: Você tem que entender que as pessoas não estão preparadas para ser feliz. 

Por isso que não conseguem fazer a felicidade de outra pessoa. Agora, observe 

uma coisa na minha visão topográfica de cima pra baixo. Se Deus fosse inteligente, 

Ele dava inteligência pros seus filhos. Você vê essa gente aí na frente... (Aponta 

para um bar com mesinhas na calçada) gastando dinheiro! Vê se um Judeu senta aí! 

Vê se um Chinês senta aí! Você tem que optar por aqueles mais inteligentes. 

Aqueles que são menos inteligentes, você vai doar de si suas energias e eles vão 

sugar suas energias. Entendeu como que é? Nós somos donos das palavras que 
nós“cala” e escravos daquelas que nós “proferi”. Geralmente a gente usa de 

uma verbosidade pesada para corrigir, para pôr na linha, para maltratar e aquilo 

pode vir uma vingança muito pesada. É burrice ou é inteligência? Após a nossa 

morte... Lá tem um computador também. Eles vão jogar na nossa cara tudo o que 

nós fizemos aqui. Então nós não temos como fugir da verdade. Agora, eu acho que 

sou “espertinha” e vou conseguir dobrar eles lá também. Me explica agora. Deus 

não me deu inteligência. Se eu tivesse nascido em berço musical de uma mãe pobre 

que tem um piano empoeirado num canto... Partituras amareladas que tem tanto 

tempo que não são surradas... Eu estaria no piano, minha filha. Começa por aí. 

Saltando de instrumento para instrumento. De cordas pra sopro. Tocando tudo. Os 

instrumentos foram feitos para serem utilizados. Não para ficar empoeirados no 

canto da sala. Agora: Eu aprendi algum instrumento? Cadê o violino que eu sou 

virtuose, cadê? Cadê a voz de soprano que nunca saiu da garganta apagada? Você 

pode ver que todas essas cantoras de ópera, são todas bonitas. Garanto que essa 

Kiri Te Kanawa72 é bonita também. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Kiri Te Kanawa (1944) é uma das maiores sopranos de todos os tempos. Com voz lírica, é 
particularmente, associada aos trabalhos de Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Giuseppe 
Verdi, George Frideric Handel e Giacomo Puccini. Seu repertório que vai do século XVII ao XX. 
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Fig.145 – Kiri Te Kanawa.   
Cantora lírica e bonita! 

EWERTON: Ela é muito bonita! 

SOFIA: Não falei! 

EWERTON: Mas tem umas cantoras de ópera muito 

feias. 

SOFIA: Podia ter sido eu. Cantora feia, mas que 

cantasse. 

HÂNIA: Cantora de ópera geralmente é gordinha! 

SOFIA: Eu não queria cantar. Eu queria fazer sabe 

o que? Eu queria fazer filme. Já pensou em filme 

feito por mim? Eu ia passar o Dino de Laurentes73 

para trás. Só que o cinema  tá  caminhando  para  o 

fracasso. Observe isso! Você não vê as gigantescas 

filas dos cinemas como antigamente. Tem que usar muito ficção. Ter “bastante” 

motivos “ficciosos” pra pessoa querer ver um filme. Já não estão querendo mais. Já 

está tudo diferente. Hoje está tudo diferente. Já pensou? Em criança, na minha 

época... Eu olho assim essas bermudas de homem. Naquela época o cara passar na 

rua com uma bermuda dessas, ele era apedrejado. Ainda colorida desse jeito... 

Homem de roupa vermelha! Naquele tempo usava calção só os jogadores de futebol 

e isso, só pra quem “jogasse”. E só! O resto dos homens não. Esse negócio de 

roupa curta, mulher usando vestido que nem tecido tem? Isso é agora! Hoje de 

manhã veio um cara com um negócio enrolado. Era tecido que ele veio entregar. 

Quando eu vi comecei a criticar: “É a Cia Fabril? É a Paramount? É a Vicunha74? Já 

fechou tudo, não é? O que você tá fazendo com tudo isso?” O coitadinho... É até feio 

o cara sair com uma peça de tecido no meio da rua. Não vendem mais tecido. As 

mulheres de hoje não sabem nem pregar um botão. (Muda repentinamente de 

assunto) A poesia que eu fiz pras pombinhas é a coisa mais linda! 

HÂNIA: Onde está? 

SOFIA: Onde tá? Pergunta pro Diabo lá em cima. Deus não é bonzinho? Vivem me 

roubando galão de água que eu deixo na banca de revistas. Agora, a gente não tem 

anjo de guarda? Diz que a gente tem guia! Por que eles não dão visão pra gente 

sabê que vai ser roubado. Mendigo não é. Mendigo quer água pra quê? Rico quer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

73 Agostino "Dino" De Laurentiis  (1919/2010) foi um produtor de cinema italiano. (Noites de Cabíria, 
La Strada, Silver Bullet, The Bible, The Godfather, Blue Velvet, Lo Straniero, Barbarella, King-Kong, 
Serpico, Flash Gordon, Duna, Hannibal, Dragão Vermelho, etc.) 
74 Antigas fábricas de tecido de 40 anos atrás. 
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água pra quê? O bem conceituado na sociedade quer água pra quê? Eu não estava 

preparada pra nascer nesse planeta. Eu devo ter vindo de um lugar bastante inferior 

pra ter rejeição do plano material. Porque em criança o passarinho falou: “Quando 

você crescer você não vai ter casa!”. Aquilo doeu aqui dentro. Quem é que não quer 

ter casa? Então ai eu parei de derrubar ninho. Eu derrubava os “ninho” e os pais 

ficavam chorando em volta. Eu era criança. Eu não tô falando pra você? Nós não 

temos inteligência. Porque nós temos que maltratar os animais? Isso é fruto da 

debilidade mental de pessoa despreparada. A pessoa pra nascer no nosso mundo 

devia passar por uma faculdade do lado de lá, um aprimoramento, um 

aperfeiçoamento e depois falar: “Eu sou ser humano! Eu sou cidadão paulista! Eu 

sou dono dos meus atos!” Você tá entendendo? Agora não, caipira, nasceu no 

mato... Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! A mocidade tá passando e só ingratidão, só 

maldade! Chega uma hora a gente acorda, querida! Coisa feita pra não casar. Coisa 

feita pra não parar no emprego. A sarjeta é inevitável! Vai pra rua! Um espírito 

atrasado, um só, te dá uma cambota e te joga na rua. E ali vai juntando mais. 

(espíritos ruins) Aqueles espíritos que acompanham “faz” as pessoas odiar a gente. 

Então as pessoas odiando a gente “faz” o que? Faz macumba também! Aquilo vai 

criando uma... Que nem praga de urubu. Vai só aumentando... Aumentando. A 

“psicosfera” da gente fica mais “cagada” que pau de galinheiro. Não é qualquer um 

que tem força pra tirar espírito atrasado. (Lendo uma fachada hipotética) “Centro 

Espírita” Você vai sair de sua casa... Com aquela fé... E volta do mesmo jeito. Vila 

Mariana! União Federativa Espírita Paulista! Lá tira os espíritos mais fortes. 

SOFIA: Agora, você veja... Onde você mora? 

HÂNIA: Vila Morse. 

SOFIA: Morse de Morcego? 

HÂNIA: Não. Morse de código Morse. 

SOFIA: Falando em morcego, fica perto do cemitério Morumbi. Você está quase 

perto de um filme de terror. Então quer dizer que a Maria Mulambo, tá lá! “Sete 

catinga”, ta lá! Seu pai, lá! (Ela quer dizer que todos estavam nela) Eu aqui 

conversando com as pessoas, recebendo ódio. Como é que eu ia adivinhar que o 

meu pai estava me acompanhando? Agora observa! Isso aí é uma pesquisa. É 

matéria de estudo. Cidade bem pequena. Meu pai recebeu um tiro... “Encostou em" 

mim naquele momento aqui em São Paulo. Eles não tinham o meu endereço, o meu 

pai nunca pôs o pé aqui, agora observe a pesquisa, a orientação que eu posso te 
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esclarecer. Como meu pai pode ter vindo me encontrar, moço? Todo dia às 6 (seis) 

horas, dada a hora do tiro, mas era uma dor de cabeça! Pra empregada doméstica, 

trabalhando na casa dos outros... (Deve-se supor que trabalhava como empregada 

doméstica nessa época) Pegava uns panos de prato e colocava molhado na testa... 

Com o tempo aquilo foi melhorando, Mas foi a hora que eu estava no chuveiro que 

ele encostou! No chuveiro! Porque quando você molha o corpo, o seu corpo tá 

aberto, você está desprevenido. O espírito “obsessor” já encaixa e pronto. Eles não 

entram pela boca. É pelo cu! Acredite se você quiser. É uma argumentação bem 

equilibrada, não é porque a pessoa estuda o espiritismo, a obsessão, a 

reencarnação. Importante é os que sofrem. Esse diabete “maldito” que mandaram 

para mim?  

 E Sofia se mostra um Jó, rebelado, que não aceita passivamente as chagas 

que Deus lhe deu de presente para medalhar o seu corpo. 

SOFIA: Você tem que conversar com quem padece a doença, não é com médico.  O 

médico? Olha a mulher que acabou de ganhar neném... Antigamente eram 40 dias 

de resguardo, entendeu? Não podia fazer nada. O corpo da mulher está mais fraco.  

A mulher não pode comer peixe durante os 40 dias de resguardo, tá entendendo 

como é? O organismo não está preparado para isso. Faz mal ou mata, ou qualquer 

coisa assim, porque hoje... Você pode observar, naquela época quando eu morava 

lá na roça, as mulheres eram magras, agora aqui, vê como elas “engorda”. Uma 

procura o médico, vai ter neném. E tome vitamina, a criança nasceu. Tempo depois 

ela chegou lá: -“Doutor, eu estou muito gorda, o que eu faço?” -“Olha, agora não 

pode fazer mais nada.”, entendeu? Se é mulher lá da roça, ela não toma comprimido 

para fortificar a criança. Lá não “existe” essas coisas. Então a criança vai nascer 

mais miúda e magra, mas mais forte. Alimentação mais sadia lá da roça.  

HÂNIA: Quanto tempo faz que você está em São Paulo? 

SOFIA: (Pensa um pouco) Quarenta (40)? 

HÂNIA: Quarenta anos? 

SOFIA: Jogada “pras rua”. É! A gente parava em emprego?! Chegava um ponto que 

você não parava mais.  Cheguei a ficar com joanete no pé de tanto procurar 

emprego, o que adianta? Vai procurar emprego, conversar com a pessoa? A pessoa 

não vê a gente, vê o espírito. Quando eu saí da casa do meu pai, as pessoas não 

me viam. Viam uma puta! Uma puta que ficava ali na rua com o terço na mão. 

Rezando o terço e tocando os homens. Eu venci. Não fui pra prostituição. Ninguém 
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é obrigado a nada. Você já nasce com a sua vocação. Eu queria ter a minha casa, o 

meu marido e meus filhos. Chegou até a aparecer um rapaz que era para eu casar 

com ele. Mas não deu certo.  

 É preciso salientar aqui mais uma faceta inusitada dessa controvertida 

personagem. Sofia, como todo mortal, tem o sonho de ter uma casa, por mais 

simples e humilde que seja.  Uma casa que só se materializará com a absolvição da 

culpa sentenciada pelo passarinho do ninho destruído. Mas seu sonho vai além. 

Como qualquer burguesa ela quer cortinas nas janelas, flores no jardim, marido e 

filhos. 

SOFIA: Quer dizer que eu saí de lá, eu automaticamente fui melhorando. Voltei a ser 

eu mesma! Fui me limpando! Fui limpando a “psicoesfera”! A maldade lá era muito 

grande! Mas tem pessoas que são sinceras e honestas, vem para cá e viram 

bandido! As vocações ficam submersas e depois elas vão aflorando. Vocação de 

beber, de fumar, de roubar, estuprar... Essas vocações vão aflorando. Agora se a 

pessoa não tem juízo, não tem o equilíbrio da mente, ele vai seguindo o 

descaminho. Entendeu? No mundo não tem barreiras incontornáveis, a gente 

demora tempo, mas você caminhará para frente e para o alto. A tendência do 

espírito na erraticidade é voltar para a casa do Pai. Mesmo que sejam séculos. Deus 

espera! “Ele vai voltar!” O filho volta para casa do Pai. Mas que volte renovado, com 

a alma limpa! Que volte um herói, nem que seja o último da fila que nem eu.  

 Aqui é possível perceber na fala de Sofia uma busca pelo herói que a todos 

salva. Ela mesma poderia ser este herói, sempre preparada para a luta, para o 

sofrimento e a solidão. Uma protetora dos animais e dos homens de bem. Depois de 

morta alçará a condição de estar na frente da fila.  

 O herói é a figura protetora que guarda o mundo em todas as direções. Ele 

segundo Campbell: 

[...] caminha por uma paisagem onírica povoada por formas 
curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma 
sucessão de provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura. Ela 
produziu uma literatura mundial plena de testes e provações 
miraculosos. O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo conselho, 
pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar sobrenatural que 
havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou, talvez, ele aqui 
descubra, pela primeira vez, que existe um poder benigno, em toda 
parte, que o sustenta em sua passagem sobre-humana. 
(CAMPBELL, 2003, p. 102) 
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 Sofia sabe de suas lutas diárias, com a prefeitura, com os vizinhos, com as 

intempéries e agora com a saúde. Cada vez mais debilitada. A mão direita já não 

obedece mais, está travada pela artrite ou outra doença parecida. A coluna, quem 

sabe prejudicada pela rigidez e frieza da calçada e pelas noites mal dormidas, a 

incomoda muito. Suas pernas já não dão conta sozinha de sustentar seu peso e 

mantê-la em pé. Precisa se valer de uma bengala para se locomover. Só um herói 

consegue lutar bravamente tendo todos estes empecilhos a atacá-lo diariamente. 

Essa batalha vem sendo travada por ela há quarenta anos, mas agora parece estar 

cansada. Só volta a ter entusiasmo quando fala de suas pinturas ou de seu amado 

Corinthians, paliativos de seu sofrimento. 

HÂNIA: Para mim você não é. (a ultima da fila) 

SOFIA: Eu sou o último da fila, que nem pra ser puta prestou! 

HÂNIA: Ainda bem.  

SOFIA: Pois é. Aí eu comecei a curar as pessoas. A mediunidade aflorou. A mulher 

levou a calcinha para fazer macumba, para tirar as minhas forças. (Vendo a 

secretária da firma em cuja calçada ela dorme.) A Fernanda já saiu, olha lá. É ali que 

eu durmo. 

HÂNIA: É ali que você vai montar a sua casa agora? Vai logo armar a lona porque 

vai chover! 

SOFIA: Mas lá tem enxurrada que vem do estacionamento. 

HÂNIA: E aí, o que você faz? 

SOFIA: Eu meto um dedo na boca, e o outro onde cabe, né? 

HÂNIA: Ah, Sofia! Credo! 

SOFIA: Eu desde criança fui esperando a morte chegar, eu não tenho orgulho de 

ser. Eu não tenho orgulho em nada. O tênis está aqui furado na ponta... O outro tá 

arrancando o salto... Não tô nem aí, entendeu? A praça tá um fracasso. Esmola 

ninguém mais quer dar por causa dessas drogas aí. 

HÂNIA: É porque todo mundo acha estão pedindo dinheiro pra comprar drogas. 

SOFIA: Eu, com pouco dinheiro, economizo por muito tempo. Agora quem tem 

despesas maiores: gastos maiores. 

HÂNIA: É. Ah, eu queria tanto ver a Sofia pintar! Sofia está animada? Eu vou trazer 

uma tela para você pintar.  

SOFIA: Que? 

HÂNIA: Vou trazer uma tela para você.  
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SOFIA: Eu chamo a 

polícia 

HÂNIA: Você não está 

animada? 

SOFIA: Eu fui comprar 

essa tela aqui e ganhei 

outra. Aonde vou 

guardar? Enfiar no cu? 

Não tem jeito.  

HÂNIA: Sofia! Guarda 

esses remédios! Para 

não molhar. Vai chover. 

 
Fig.146 – O gato e a pomba. 

SOFIA: (Enquanto arruma suas coisas dentro do carrinho de feira vai resmungando) 

Não cabe mais nada. Os pombos tão passando fome. Porque eu não tenho onde 

guardar. (Continuando seu trabalho rotineiro de montar e desmontar) 

SOFIA: Quando vocês aparecem agora? 

HÂNIA: Ah, a gente pode vir daqui a uns dias de novo, ver a Sofia. 

EWERTON: Daí você traz uma tela pra Sofia pintar. 

HÂNIA: Eu não. Ela disse que dá em mim. 

SOFIA: Eu não falei que vou dar em você. 

HÂNIA: Vai chamar a polícia! 

SOFIA: Vou dar em homem, não em você. (Risadas) 

HÂNIA: (Apontando para uma tela que está guardada entre os galhos de uma 

árvore.) O que tem aí nessa tela Sofia? 

SOFIA: Tem nada não. 

HÂNIA: Está em branco? 

SOFIA: (Depois de uma pausa) Sonhos mortos, vocações jogadas pela janela 
como a própria miséria. Eu tenho direito de ficar ateu. Eu não sou ser humano, 
eu sou rato de esgoto. 
 Existe uma desesperança na fala de Sofia. O cálice sagrado que seria o 

prêmio desta cruzada cujo estandarte é a dignidade, não foi alcançado. Isso provoca 

nela um sentimento de abandono, de traição pela aguerrida batalha diária sem, no 

entanto, nenhuma melhora da sua situação. Seus sonhos e sua vocação pela 

pintura estão perdidos em meio a tantas dificuldades e ingratidão pela não 
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recompensa. Sofia não considera o rato como os outros animais que pinta e faz 

questão de proteger. O rato simboliza o lado obscuro, do mal, desprovido como ela 

da Graça Divina. Talvez por isso, vez por outra desabafa: -“Esse Deus é mau!” 

HÂNIA: (Discordando.) Pra mim você não é rato de esgoto. 

SOFIA: Não vai querer me dar chumbinho agora? 

HÂNIA: Não, porque eu não acho que você seja um rato. Não vem com essa 

história, porque eu gosto do seu trabalho e gosto de você.  

SOFIA: (Animada.) E os meus quadros? (Referindo-se às fotos dos quadros que 

fotografei.) (Apontando para o Ewerton.) Você mostrou pra ele? 

HÂNIA: Mostrei. Tirei fotos de todos. 

SOFIA: (Para o Ewerton.) E você gostou dos meus quadros? 

EWERTON: Gostei muito. Eu fotografei alguns de seus quadros que estavam no 

dentista. 

SOFIA: Eu “lembro” de vocês terem vindo. 

EWERTON: Eu gravei um vídeo com você dando uma entrevista para nós, ali na 

frente daquele restaurante. 

HÂNIA: Na época Sofia, você estava pintando bastante. Tinha muitos quadros lá. 

Havia um de um gato tocando violino. Eu perguntei quanto custava. Você disse que 

nem pelo valor de um prédio desses, você me vendia. 

     
                Fig.147 – O gato tocando violino. O meu preferido! 
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SOFIA: (Procura esconder o orgulho pelo almejado reconhecimento.) Eu tô há um 

ano sem pegar no pincel. O Corinthians fez aniversário. Foi em setembro, né? Aí, 

sábado passado eu fui pegar no pincel, achei o pincel inadequado, achei o pincel  

velho, achei o pincel feio e ficou assim. 

HÂNIA: E não pintou? 

SOFIA: Você não viu isso aí? É isso aí. Só isso que 

pintei  

HÂNIA: Eu vou tirar essa foto, pode? 

SOFIA: Não. 

HÂNIA: Desse quadro? 

SOFIA: Não. Você viu os prontos. Você fotografou. 

Não tem mais nada pra fotografar. 

HÂNIA: Mas esse aí você está fazendo Sofia.  

SOFIA: Eu não estou fazendo nada. 

HÂNIA: Mas vai fazer.  

SOFIA: Isso é trabalho de pincéis que estavam 

 
      Fig148 – Mais uma homenagem. 

descansando há tempos. Estavam envelhecidos e embolorados. Doidos para ir para 

o lixo junto com a mãe deles. Eu mereço ir pro lixo! 

HÂNIA: Não fale assim! 

SOFIA: Porque eu já sou 

um lixo! 

HÂNIA: Ai Sofia, hoje 

você está muito para 

baixo, para o meu gosto. 

SOFIA: (Retomando o 

bom humor) É 

“psicosfera” caída. 

Sofia abre a 

tampa de um vidro 

grande e mostra todos os 

seus pincéis. 

EWERTON: Olha os 

pincéis no pote de vidro! 
                        

      Fig.149 – Sofia e seu material de pintura. 
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SOFIA: E carregando isso para baixo e para cima. (Para mim.) O que você tá 

fazendo? 

HÂNIA: Estou tirando fotos suas. 

SOFIA: Olha, presta a atenção. (Brincando, finge estar brava.) Não pode tirar foto de 

mim sem autorização. 

HÂNIA: (Brincando também.) Ah, não pode, Sofia?  

SOFIA: (Ri malandramente.) Lá perto do supermercado tem uma árvore na ruela. 

Essas coisas durante o dia ficam debaixo da árvore. 

HÂNIA: Ah, você deixa lá? 

SOFIA: Debaixo dessa árvore. 

HÂNIA: Ah, até que a Sofia tem bastante pincéis. Eu posso trazer umas telinhas, um 

pouco mais de tinta nova... 

SOFIA: E aonde eu guardo os pincéis? 

HÂNIA: Não responde Sofia! 

SOFIA: Porque sabe que vai sair palavrão, né? 

 Sofia passa a me analisar, refletindo cada palavra que vai proferir. 

SOFIA: Você é uma presença. Não é inconveniente. Absorve o tempo, transmite um 

pouco de alegria, de ânimo. Você é um elixir para as vocações exauridas. 

 Sua fala parece ser uma análise psicológica da minha pessoa, mas ao 

mesmo tempo não deixa de ser uma forma de me dizer que estou sendo aceita por 

ela. 

SOFIA: (De repente fica séria como quem está dizendo alguma coisa muito 

importante.) Quero que você faça a passagem, daqui para o lado de lá, tranquila, 

despreocupada... E fala assim: -“Estou chegando de um estágio lá na terra. Estive 

no Brasil! O Brasil é maravilhoso! Todo mundo é muito bom. Não tenho que reclamar 

de ninguém. Aqui tem os meus amigos que eu deixei antes da minha partida, e 

parece que faz uma semana, tão somente.” Viu? Prepara tudo isso na sua mente, 

para a hora. Não estou mentindo. 

HÂNIA: (Procuro responder no mesmo diapasão da seriedade do momento.) Para 

ficar lá e não voltar mais, não é? 

SOFIA: Exatamente. Você não sabe o que vai ser quando reencarnar. Pede 

sofrimento. Chega aqui, na hora de encarar o sofrimento, salta para trás, recua. Não 

é brincadeira não. 

HÂNIA: Não é não. 
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SOFIA: A gente recebe muita ingratidão. Eu jogo o xixi no esgoto. Faço durante a 

noite, ponho em garrafas e de manhã jogo no esgoto. Na hora que eu fui jogar... 

Uma “van” tinha estacionado e o cara falou assim: - “O quê que você está olhando 

aí, hein?”. Eu vi que ele pensou que eu estava espiando pela janela da van, olhando 

para dentro. - “Não! Eu tava jogado xixi aqui na água corrente. Durante a noite faço 

o xixi, eu despejo na garrafa e depois eu jogo fora.” 

HÂNIA: Para não ficar tudo fedido, não é? 

SOFIA: Você quer viver bem, quer manter o ambiente limpo: “Conserva ele!” 

 Ainda ocupada na tarefa de arrumar suas coisas dentro do carrinho de feira, 

teima em colocar ainda o que ficou de fora, mas seu veículo de transporte está mais 

velho que a dona, a armação aramada se expandindo para conseguir conter toda 

uma “casa”.  

SOFIA: Eu não estou comprando mais nada. Olha a mudança que a gente tem que 

carregar! Dependendo de favor! Não tem como carregar mais telas. 

HÂNIA: Eu queria muito um gatinho pintado por você. Nem que fosse desse 

tamanhinho. (Faço gesto indicando um tamanho bem pequeno) 

SOFIA : Ah, você quer um gato?  

HÂNIA: Eu quero! 

SOFIA – Vai ter agora o gato. (Começa a procurar alguma coisa dentro do seu 

carrinho de feira) Você quer de dois pés? De dois pés você já tem. (Referindo-se ao 

meu marido que gravava com a câmera) 

HÂNIA: De dois pés eu já tenho. Eu queria um gato igual aos dos seus quadros que 

eu vi no consultório do dentista. 

 Sofia encontra seus calendários e me presenteia com mais um. 

HÂNIA: Muito obrigada. 

SOFIA – De nada. (Continua procurando alguma coisa) Eu vou te dar um gato. 

(Novamente começa a tirar coisas do carrinho. Todas protegidas da chuva muito 

bem embrulhadas em sacos de supermercado.) (Enquanto procura, divaga.) Olha! A 

vida passa por transformações. As pessoas não estão preparadas para serem feliz, 

não estão preparadas para nada! Eles gostam mais é de aventura, coisa de novela.  

EWERTON – (Admirado com a quantidade enorme de coisas que saem do carrinho 

de feira.) Tem panela, tem tudo aí dentro! 

HÂNIA – Ela cozinha! 

SOFIA – Não é um sofrimento? 
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HÂNIA – É. 

 Sem mais nem porque, Sofia passa a contar uma longa história que começa 

no Egito75. Sabe-se lá o mecanismo que acionou em sua memória essas 

lembranças.  

SOFIA – Então, é o Rio Nilo76, areia dos dois lados. E lá em cima o delta do Nilo77. 

Quando chovia, quando chove, desce aquela enxurrada e vai regando todas as 

margens. Aí, com o passar do tempo começou a formar algumas habitações. Aí 

formou o Egito... Tebas78... Mênfis79 mais embaixo... Aí foi formando outras cidades 

menores. E tem uma cidade moderna ali. Essa cidade moderna começou a existir 

antes de Jesus Cristo, que é o Cairo80. E então, quer dizer que de Menés81 a 

Cleópatra82, a terra ali passou por muitas transformações, muitas guerras, muitas 

batalhas. E é mais um Obelisco83 que vinha que eles escreviam os hieróglifos84 em 

formato de árvore, em formato de bichos. Faziam cada desenho um por um. Cada 

desenho tem um significado. Então, iam levantando aquele baita Obelisco, aquelas 

cosias escritas, tanto sacrifício, tantos templos, tantos monumentos. E depois veio 

aquele Francês: Napoleão Bonaparte85. Quer dizer que de Tebas não ficou nada, 

Memphis não ficou nada. Então, as tempestades de areia foram cobrindo o antigo 

Egito. Adiantou sugar o sangue de tantos escravos na construção de tantos templos, 

tantas coisas maravilhosas, construções faraônicas? E pra lá, olhando de cima para 

baixo, vendo aquela tonelada de templos, decidiu mandar um ser para preparar o 

caminho de outro ser que ia vir depois dele. Aí nasceu Amenófis IV86, o filho de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Egito, país situado na África cuja capital é o Cairo. 
76 Rio Nilo está situado no nordeste do continente africano é o segundo rio mais extenso do mundo. 
77 Delta do Nilo: formação física do rio em triângulo, como o da letra grega maiúscula com este nome 
(Δ), donde provém esta designação. O local é formado por vários canais ou braços do leito do rio.  
78 Tebas: Capital do Egito antigo durante o Império Novo; nas proximidades ergue-se hoje a cidade 
de Luxor. 
79Mênfis, cidade do Antigo Egito. Suas ruínas localizam-se próximo à cidade atual de Helwan, ao sul 
da capital do país, Cairo. 
80 Cairo, maior cidade do mundo árabe e capital do Egito. 
81 Menés, faraó do Antigo Egito. Significa "Aquele que persevera". 
82 Cleópatra, rainha do Egito, governou após a conquista daquele país pelo rei Alexandre III da 
Macedônia. Seu nome significa "glória do pai", Thea significa "deusa" e Filopator "amada por seu pai". 
83 Obelisco: monumento típico do Antigo Egito. Pilar de pedra em forma quadrangular alongada que 
se afunila em direção a sua parte mais alta. 
84 Hieróglifos: escrita usada pelos antigos egípcios.   
85 Napoleão Bonaparte (1769 – 1821) Foi líder político e conquistador militar durante os últimos 
estágios da Revolução Francesa. Imperador da França de 1804 a 1814. 
86Amenófis IV, faraó egípcio, casado com Nefertiti, reinou aproximadamente entre1370 e 1357 a. C. 
Filho de Amenófis III e da rainha Tiy, e que se denominou também Akenaton, ou seja, filho de Áton, 
deus do Sol. 
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Amenófis III87. O mais velho morreu com febre. Febre do tipo “não sei o quê”. 

Naquela época, os sacerdotes eram muito macumbeiros, e esse Amenófis III já veio 

trazendo na terra um outro Deus, com o nome de Aton88. Porque estava muito 

infestado de Deuses, então ele veio trazer o Deus único. Tinha um só Deus agora 

chamado Mohamed. Então veio trazer Deus único para a terra. Esse faraó, mais 

tarde criou um outro nome para si: Akhenaton89, que quer dizer: “agradável a Deus”. 

E por fim eles mataram o Akhenaton. Ele não queria saber de campanha de guerra, 

dessas coisas, não. Guerra trás morte! Trazia fortuna, mas fortuna ele já tinha. 

Agora veja uma coisa, Akhenaton estava ligado só com Deus, mas o Egito estava 

afundando, passando miséria, Tebas estava caída. Tinha que matar ele mesmo. 

Não tinha outro jeito. Então, o exercito, o Aï90 sogro dele, matou ele, a mulher dele, 

matou, matou, matou. Matou todo mundo! Daí nasceu o Tut, o Tutankamon.91 

HÂNIA: Que viveu muito pouco. 

SOFIA: Dezenove anos. Mas lá em cima Ele não queria saber se Tebas estava em 

uma boa, se as noitadas estavam alegres. Acontece que mataram Akhenaton, e ele 

era cheio de vida, ele era cheio de luz, maior do que a do Chico Xavier92. 

 Então decidiram lá em cima que esse vulto maior que ia nascer aqui na terra, 

não ia nascer mais no Egito. Ia nascer nos escravos retirados de lá. Então eles 

deram um tempo pra favela de judeus “crescer”. Favela de judeus crescendo pra pôr 

o Messias prometido lá dentro. Então na hora que ele foi nascer ele não 
aguentou aquele contingente humano. Pessoas muito inferiores. Ele foi nascer 
você sabe aonde? No meio dos bichos. Então você faz uma analogia aos dez 

mandamentos lavrados no alto do monte, com sacrifício de descer com aquelas 

pedras pesadas de lá de cima. Agora Jesus nasceu! Ali estão os dez 
mandamentos reduzidos num só: Amor! 
EWERTON: Ama a teu próximo como a ti mesmo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87Amenófis III, faraó egípcio entre 1405 e 1367 a. C., conduz a civilização do Nilo ao apogeu, 
baseado no poder e na prosperidade. É reconhecido como um homem inteligente e moral. 
88 Aton ou Neteru, Deus egípcio também conhecido como sendo a segunda forma do Deus Amon. 
89Akhenaton ou Aquenáton faraó egípcio da XVIII Dinastia. Instituiu a religião monoteísta. 
90    Aï Sogro de Akhenaton foi o seu assassino. 
91 Tut, o Tutankamon, faraó do Antigo Egito, faleceu ainda na adolescência. Era filho e genro de 
Akhenaton. 
92 Francisco de Paula Cândido Xavier (1910/2002),foi médium e um dos mais importantes 
divulgadores do espiritismo no Brasil. 
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SOFIA: Não maltratar os animais! Olha as maldades que fazem com os animais! 

Nossa eu não quero nem falar. E eu já fiz também. Eu não sou nascida lá na roça? 

A gente não tinha respeito para com os bichos. 

HÂNIA: Ah, você não sabia, você era muito pequena.  

SOFIA: Mas porque, que não tinha uma pessoa, elucidada, esclarecida para dar 

orientação. 

HÂNIA: Mas você não tem culpa nenhuma. 

SOFIA: Você fica me defendendo. Eu não mereço defesa nenhuma. Eu mereço uma 

Golilha e uma forca. 

HÂNIA: Ai. 

SOFIA: Sabe o quê que é Golilha? 

HÂNIA: Não.  

SOFIA: É aquele ferro que prende o pescoço do preso na parede. Agora a forca é 

Baraço. 
HÂNIA: Sofia! Acho melhor você se apressar porque vai chover daqui a pouco. Nós, 

não queremos atrapalhar você. Mas Sofia, conte-me uma coisa. Eu sei que é difícil 

ficar carregando as telas, mas e se você pintasse umas telas menores. 

SOFIA: Não, eu não gosto. Eu gosto de pintar “quilométrica”. 

HÂNIA: Ah, você não gosta de tela pequena. 

SOFIA: Sabe, por quê? Se eu estou fraca da vista, os outros também estão. 

HÂNIA: Sofia, se você deixar aquela roupa lá, vai molhar toda. 

SOFIA: Ah, mas eu coloquei agora. 

EWERTON: Tem alguma coisa em que a gente possa ajudar? 

SOFIA: Faz o seguinte, pra adiantar o meu lado. Sabe o quê que você pode fazer 

por mim? 

EWERTON: O que? 

SOFIA: Leva os meus caixotes para lá. 

EWERTON: (Prontamente) Eu levo!  

SOFIA: Ali, naquele portão roxinho.  

Ewerton e eu fizemos a mudança para ela. Sofia atravessou a rua com 

dificuldade e começou a montar a sua “casa” junto ao portão roxinho da empresa em 

cuja calçada faz toda noite sua morada. No portão ela vai amarrar a lona que, além 

de abrigá-la, se Deus quiser, também protegerá da chuva seus pertences e o quadro 
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inacabado do seu querido Corinthians. E que suas mãos, amanhã, ainda tenham 

habilidade e talento para terminar mais esse trabalho. 

 
Fig.150 – De volta para “casa”. 

 
Fig.151 – A “casa” já está quase pronta       

para enfrentar mais uma noite. 
 

Antes de irmos embora para dar lugar à chuva iminente, pudemos ver Sofia 

se preparando para passar mais uma noite na calçada: criatura indefesa no meio 

dos caixotes que nos remete à figura do rato que ela se julga ser. Boa sorte Sofia! 

 
Fig. 152 – A noite vai chegar e o nosso querido “ratinho” já está alojado em sua “casa”. 
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(Apontando para um prédio de apartamentos) eu logo pensei: -“As pombas vão 

pousar ali! Elas vão fazer ninho!” Segundo o faxineiro quando (ele) desce, desce 

com sacos de lixo cheios de ovos e filhotes. Tudo para amarrar e jogar fora. As 

pombas são aves que tão lutando para sobreviver. Elas tão lutando para um dia o 

ser humano ver o valor delas. Observe a Arca de Noé. Que a Arca de Noé estava 

em alto mar naquela inundação, naquele dilúvio todo. A pomba veio e trouxe um 

raminho. Mas hoje estamos tão distanciados dessa Arca, dessa pomba e 

distanciados de Jesus também. 

 
Da importância histórica dos pombos 
SOFIA: Os pombos estão no novo testamento. Os pombos invadiram o evangelho 

de Jesus Cristo. Ele está no batismo sobre as águas. O pombo está em toda parte. 

Então porque hoje tem que mentir que os pombos trazem doença? Veja as crianças! 

Passa a mãe com o carrinho de bebê -“Olha o pombinho! Olha o pombinho! Olha o 

pombinho!” Mas quando o menino cresce um pouco –“Não passa perto! Tem 

doença!” Os bichos não têm doença. Se eles tivessem doença... Ainda para 

canalizar para nós? Para nosso organismo? Jamais! Jamais! Que esse Deus que 

falamos que existe e que é bom Pai, jamais criaria um bicho que prejudicasse a 

pessoa.  

 
Do amor de Jesus para com os animais 
SOFIA: Jesus passeando com seus discípulos pelos campos. Encontraram uma 

montanha e aconteceu que naquele dia o tempo estava nublado, o céu muito 

escuro. E aconteceu uma chuva forte e os discípulos procuraram uma loca. (Ela 

explica.) Loca é um buraco na rocha. E ficaram ali. Depois que a chuva passou é 

que eles foram “dar falta” do Mestre –“O que será que aconteceu? O nosso Mestre 

não está aqui!” Foram procurar e viram Jesus vindo do desbancado com um 

carneirinho fraquinho nos braços, ensopadinho. Aí Jesus diz aquelas palavras que 

vocês já conhecem. Que Jesus quer a todos os seus filhos! 

 
Da pacífica luta dos animais pela sobrevivência 
SOFIA: Os herbívoros comem capim. É tão bonito ver! O animalzinho pequeno 

chega na árvore, ele come os primeiros galhos de baixo. Aquelas folhinhas. Lá é 
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deserto, pouca vegetação para a intensa quantidade de animais e vem um 

animalzinho maior e come os galhos mais de cima. Vem um outro maior e come os 

galinhos mais de cima. Vem a girafa, ela pega os galhos bem de cima. E aí vem o 

elefante, ele olha e: -“Pra mim tá complicado!” O elefante além de pesar tonelada, 

mas... –“Tá difícil!” Com uma simples cabeçada ele derruba a árvore e come aqueles 

brotinhos que nem a girafa alcançava. Então, é a luta pela sobrevivência. 

 
Do amor da Índia pelos animais 

 

Fig.154 – O bezerro para ilustrar o amor           
pelos animais na Índia. 

SOFIA: Na densa escuridão do globo, 

um ponto de claridade sai. Observando, 

procurando de que lugar é: a Índia, 

porque não maltratam os animais. E lá 

as ruas sem sinal... Sem segurança... 

Se tem uma vaca deitada, 

“estravessada” no meio da rua, é uma 

“pitação” de carro. E por causa dessa 

vaca, atrasa tudo. Porque tem que dar a 

volta. Mas ninguém toca, ninguém dá 

paulada, ninguém faz nada. 

 
Do antigo e nefasto hábito de comer carne 
SOFIA: As pessoas não deviam comer carne de animal assassinado. Por que eles 

morrem com mágoa. Mágoa vingativa. Você vai comendo a carne de animal 

assassinado... Faz um exame de sangue: tá cheio de gordura! Nós podemos comer 

cereais. Nós podemos comer verdura. Tem tanta coisa pra comer! E os animais só 

aquilo. A vaca só capim. Não passa daquilo. Elas estão contentes comendo capim. 

Não estão reclamando de nada. Por que é que nós que temos tanta coisa, um 

cardápio que vai daqui até a Paraíba, de legumes, de frutas, tanta coisa estamos 

reclamando. Somos carnívoros. Nós temos que corrigir. Não é essa idade média. 

Essa Pré-história, esse passado que está dentro de nós. Nós temos que começar 

erguer a cabeça, caminhar para frente e para o alto. E ver que nós estamos 

melhorando. Nós podemos ser grandes. Jesus prometeu o Paraíso. Jesus prometeu 

o Paraíso, então vamos cultivar aqui esse Paraíso. Para na hora de nosso 
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desencarne, na hora de nós entrarmos na vida espiritual, nós vamos lá ter os nossos 

bichinhos nos adorando. Os burrinhos, as vaquinhas, as galinhas. –“Olha lá os 

animais que tivemos na terra!” Que coisa maravilhosa! Aqui podia ser o Paraíso 

criado para o ser humano, mas o ser humano estragou tudo. Então hoje nós não 

podemos fazer nada. Estamos contaminados por esse vírus que chama 

CRUELDADE. Você nasce numa família agressiva, cruel. Você também sem querer, 

você agride os animais, dá chute, maltrata. Algum dia você se liberta dessas 

pessoas e você vai viver o seu Eu. Você entendeu como que é? Você vai ser dono 

de Si mesmo. Um educador de si mesmo. Você não tem seu pai, a sua mãe, do seu 

lado. Mas você tem o seu Eu que é grande. Você tem essa superioridade dentro da 

alma. Para dizer: -“Eu! Eu existo! Eu sou Eu! Eu existo para sempre!” Alan Kardec 

veio a terra para provar que a morte não existe e que somos eternos. 

 
Do perdão de Deus, que apesar de negar o Amor se sente amada.  
SOFIA: Eu sou a última da retaguarda. Lá atrás! E capengando, desse jeito, 

mancando, de bengala. Eu acho que da retaguarda pra vanguardista pra chegar pra 

pedir perdão ou me abençoar pelas poucas coisas que eu consegui fazer aqui, você 

vê que tá difícil! 

 
Da Fé na Humanidade que ainda persiste. 
SOFIA: Essa terra não vai melhorar, mas nós podemos ser convidados a habitar em 

planetas mais evoluídos aonde você não vai sentir saudade do trago alcoólico, do 

cigarro. Então veja, que a passos de ganso a terra vai evoluindo. Já não existe mais 

o Circo de Roma, onde as pessoas eram devoradas pelas feras. 

  

Sofia, no seu discurso, faz uma análise da relação do ser humano com seus 

semelhantes e com os animais, e coloca de forma dialética a contradição de evoluir 

mantendo hábitos pré-históricos como o de comer “carne de animal assassinado”. 

Postula a reeducação do Homem para poder viver bem em sociedade seguindo o 

exemplo dos animais em sua pacífica luta pela sobrevivência.  Ela demonstra ter 

uma visão clara da situação do nosso planeta que ainda não aprendeu em 

profundidade os ensinamentos de Cristo que amava o próximo e os animais, tendo 

escolhido esses últimos para serem testemunhas oculares do advento do 
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Cristianismo. E na crítica que faz aos seus semelhantes se coloca como a mais 

humilde deles, indigna de usufruir da presença de Deus no Juízo final.  

Se como cristã ela não se tem em grande conta, como artista sabe muito bem 

do seu valor e sem modéstia reivindica seu merecido lugar no “Olimpo”. Quando 

conto que a citei para catedráticos, que tenho orgulho de conhecer uma moradora 

de calçada que pinta como a Tarsila do Amaral, ela protesta veementemente. 

SOFIA: Que é isso? Você tá me ofendendo! 

HÂNIA: (Corrigindo rapidamente) Aliás, pinta melhor que a Tarsila! 

SOFIA: (Sem se fazer de rogada) Claro que melhor! Acontece que a Tarsila... Ela 

casou com um escritor. Um cara famoso. Se você casa com um cara famoso, tudo 

seu tem valor. Anita Malfati93 não é pintora também? 

 Falamos um pouco sobre as duas artistas representantes do Modernismo 

Brasileiro. Mas eu quero saber mais da produção artística de Sofia. 

HÂNIA: E poesias? 

SOFIA: Tá tudo estacionado... 

 Fico em silêncio respeitando o momento de reflexão crítica de Sofia. Parece 

que depois de quarenta anos “errando” pelas ruas de São Paulo, a diabetes e a 

artrite que a impedem de exercer a sua arte como gostaria, faz com que ela tenha 

uma pessimista clarividência sobre seu futuro e uma visão nostálgica do que poderia 

ter sido. 

SOFIA: (Com tristeza na voz) Se eu estivesse pintando os meus quadros bonitinhos 

eu podia estar tão bem na vida. (Revoltada) Aqui não tem mais tinta nem pincel. 

Aonde eu guardava minhas coisas o rapa foi lá e catou. (Depois de uma pausa, volta 

a serenidade) Eu ia pintar um quadro de Jesus Cristo e queria botar ouro em volta 

da cabeça. Então quando eu fui contar para a mulher que me encomendou o 

quadro. Ela disse: -“Ouro eu tenho e te dou!” Quando ela trouxe num vidrinho de 

penicilina, quando eu fui colocar eu vi que era flocado. Eu pus cola e coloquei (o 

ouro) em volta da cabeça de Jesus Cristo. O resto eu guardei. Cadê? Tá onde? O 

rapa deve ter levado! 

HÂNIA: Alguém ainda tem alguma coisa sua? Alguma obra? 

SOFIA: Não te falei. Eu sou insignificante, moça. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Anita Catarina Malfatti (1889/1964), desenhista, gravadora e professora de pintura, foi importante 
personagem do meio artístico modernista brasileiro. 
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HÂNIA: Os gatinhos com o violino, que eu tentei comprar e você não me vendeu 

nem por um dinheiro de um prédio desses! Alguém está com esse quadro? 

 

Fig.157 –Mais uma vez vem à baila o meu quadro preferido. 
 

SOFIA: Esse dentista maldito! Eu acho que tá lá. O carro cinza tá lá? Já fechou? 

HÂNIA: Já. 

SOFIA: O outro que era bonzinho! Sofreu derrame. Esse daí não gosta da gente 

não! Sabe o que ele falou? Que lá dentro não tem nada meu! 

HÂNIA: Porque aquele quadro... 

SOFIA: Deve tá lá dentro, cheio de umidade... Se já não foi pro lixo! 

 

 Com essas palavras pessimistas, de total descrença na humanidade, Sofia 

volta a comer arroz com vagem. Foi o que restou já que hoje de madrugada ela se 

deu um merecido descanso e dormiu até mais tarde. A vagem cozida ela achou no 

meio de seus guardados. Sobra de matinal trabalho de outras madrugadas. O arroz 

cozido, ganhou de uma senhora que trouxe do mercado em uma vasilha 

descartável. Mas não usou essa vasilha como prato. Virou o arroz no saco plástico 

onde estavam as vagens, misturou bem mexendo do lado de fora e depois, 

empurrando a comida para a boca do saco, foi comendo aos bocadões. –“Não 

precisa usar talher. É mais prático! E fica livre da poeira.” Quem vai discordar da 

experiência de quem está a 40 anos nas ruas, morando em calçadas?! 
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                                Fig.156 – O cachorrinho que “agradeceu” ter sido retratado por ela.                                                                                                              
(Esse quadro não existe mais, só a fotografia.) 

 

SOFIA: (Falando do quadro acima) Aquele cachorro que dias depois ele veio vindo, 

vindo... Levantou a cabeça e olhou pra mim. –“Que mistério! A gente pinta um 

cachorro... Até parece que a gente tá copiando um (cachorro) vivo! (A conscidência 

de haver na vizinhança um cachorro igual ao que ela pintou.) (Admirada) E vem 

agradecer!” 

 

Sofia, moradora de calçada, artista plástica, poetisa, ex-milagreira, ex-

cartomante é um excepcional objeto de estudo e pesquisa. Não é ficcionista da 

própria vida, pois fala pouco do passado. Não cria histórias mirabolantes da infância 

e dos parentes próximos. Os únicos fatos marcantes e que repete para todos que 

têm a coragem de chegar junto dela são a obsessão do pai, a macumba que fizeram 

para tirar as forças de cura que possuía e a maldição dos passarinhos a que atribui 

o fato de nunca ter conseguido uma casa para morar. Como uma menina que veio 

da roça e nunca teve estudo pode acumular em sua mente um manancial de 

informações que causa espanto? Que ouviu falar em Kiri Te Kanawa é fácil de 

entender já que é ouvinte contumaz da rádio Cultura FM. Mas de onde veio o seu 

gosto pela música clássica? De onde vem o conhecimento de Alan Kardec, da 

língua inglesa, das pintoras do modernismo, da Bíblia e da história do Egito? Ainda 

que tudo esteja meio embaralhado. Perfeitamente compreensível para quem está 
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ANÁLISE DOS NÚCLEOS DE PENSAMENTO 

 
Os pombos, de natureza arquetípica, dada a sua presença em todas as 

tradições e culturas, é símbolo cristão do “Espírito Santo”, de pureza e da paz. E na 

Bíblia corresponde à razão e a compreensão do mundo visível. Este arquétipo ligado 

a iconografia Cristã está diretamente associado à água, nascimento, batismo, 

regeneração, purificação.  

 Sofia está entre duas escolhas: Amar a Deus e aceitá-lo como Jó o fez (da 

mesma forma de Laércio, o “Santinho”); ou se voltar contra Ele. Sua condição de 

apego a estas pombas está diretamente ligada a relação entre o céu e a terra entre 

a escolha de amar ou de odiar este Deus. É a possibilidade de expansão da 

consciência, pela mensagem que vem do céu, é o voo de liberdade, que propicia a 

sua escolha mais importante: a sabedoria sobre a vida. Como a Fênix, que renasce 

das cinzas, talvez Sofia queira regressar de forma nova à vida. 

Pela arte, vai (Re) significando seu mundo, adentra em seu inconsciente e 

desvela imagens onde a vida é mais bela e mais pura.  

 Parece ser uma busca por um tempo perdido, ingênuo, de uma infância que já 

ficou há muito para trás, mas ainda está viva na sua memória. Tempo feliz em que 

corria despreocupada pela roça e era livre, inclusive para derrubar os ninhos dos 

passarinhos. Do que muito se arrepende, embora se exima da culpa por nunca ter 

sido ensinada a não maltratar os animais. Exime-se, mas não se liberta da culpa de 

destruir a casa dos indefesos bichos. E a culpa se revela punitiva pela maldição do 

pássaro agredido para que ela nunca tivesse uma casa. 

 A (Re) significação de Sofia se dá por dois caminhos distintos, pela arte e 

pela obrigação que se impôs de cuidar dos animais. 

 Segundo Jung (1998), o artista é aquele que está sempre em contato com 

suas emoções, muitas vezes até de forma descontrolada. 

 Tem uma insegurança constante e quase sempre está descontente com o 

mundo. Toda esta revolução emocional pode ser canalizada para a criatividade. Por 

não controlar suas emoções é volátil e quase sempre muito frustrada com tudo e 

com todos. 

 É possível perceber em Sofia muitas destas características. 
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A arte pode possibilitar a Sofia uma auto regulação psíquica, pois segundo 

Jung (1998), regula o homem. “Ars totum requirit hominen” (JUNG, 1988, p. 112) 

 Esta regulação advém da atividade artística, movida pela energia criativa, que 

vem do inconsciente. É a possibilidade de tornar visível os símbolos reprimidos do 

inconsciente, as imagens arquetípicas. Estas imagens e por consequência as obras 

que delas fluirão se impõem ao artista, que muitas vezes nem se dá conta do que 

produz. 

[...] A obra traz em si sua própria forma; tudo aquilo que ele gostaria 
de acrescentar, será recusado; e tudo aquilo que ele não gostaria de 
aceitar, lhe será imposto. Enquanto seu consciente está perplexo e 
vazio diante do fenômeno, ele é inundado por uma torrente de 
pensamentos e imagens que jamais pensou criar e que sua própria 
vontade jamais quis trazer à tona. Mesmo contra a sua vontade tem 
de reconhecer que nisso tudo é sempre o seu ‘si-mesmo’ que fala, 
que é a sua natureza mais íntima que se revela por si mesma, 
anunciando abertamente aquilo que ele nunca teria coragem de falar. 
Ele apenas pode obedecer e seguir esse impulso aparentemente 
estranho; sente que sua obra é maior do que ele e exerce um 
domínio tal que ele nada lhe pode impor. Ele não se identifica com a 
realização criadora; ele tem consciência de estar submetido à sua 
obra. (JUNG, 1985, p. 61/62) 

 Sabemos que o impulso criativo, inerente a todo ser humano se manifesta em 

inúmeras atividades humanas. “[...] O anseio criativo vive e cresce dentro do homem 

como uma árvore no solo do qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos 

bem em considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma 

do homem [...].” (JUNG, 1999, p. 78) 

 Segundo Jung, é por meio das principais funções da consciência, intuição, 

sentimento, inteligência e sensação que emerge a capacidade criativa que permite 

ao homem reinventar sua realidade subjetiva e objetivá-la na sua obra. O 

inconsciente, segundo ele, se revela ao consciente numa linguagem simbólica, que 

está ligada ao processo de consolidação da personalidade do homem. Para Jung 

apud Giora (1999, p. 77), “[...] a arte se constitui na única atividade (desde que haja 

liberdade) na qual o homem pode exercer as quatro principais funções da 

consciência [...].” 

 A psicologia sócio-histórica, que tem como premissa compreender o homem 

integralmente, tomou a consciência  como  objeto  de  estudo  científico   propiciando  
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uma melhor compreensão sobre a criatividade, seu principal fenômeno. (GIORA, 

2012)94  

Para a psicologia sócio–histórica, a consciência não só devia se constituir no 

seu principal objeto de estudo, já que é o pano de fundo de todo o comportamento 

humano, mas também devia ser estudada dentro de uma metodologia adequada à 

teoria sócio-histórica: o materialismo dialético. (JUNG, apud  GIORA, 1999, p. 70) 

 Jung (1987) trabalhou incansavelmente investigando sobre a realização e as 

aspirações humanas. Para ele o indivíduo já nasce com uma tendência ao auto 

desenvolvimento de tornar-se único: realização melhor e mais completa das 

qualidades coletivas do ser humano: a sua individuação. A individuação acontece 

quando ocorre a união e o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Mas este 

equilíbrio nem sempre é possível, quando ele ocorre pode-se trabalhar criativamente 

as imagens que emergem do inconsciente, que podem segundo Jung ser simbólicas 

ou não. 

 Jung (1985, p. 68) faz uma distinção entre obras de arte simbólicas e não 

simbólicas. Para ele as simbólicas são as que ultrapassam as questões do autor, ele 

é um instrumento, um homem criador, que cria através de imagens primordiais. 

Quem fala através de imagens primordiais, fala como se tivesse mil 
vozes; comove e subjuga, elevando simultaneamente aquilo que 
qualifica de único e efêmero na esfera do contínuo devir, eleva o 
destino pessoal ao destino da humanidade e com isso também solta 
em nós todas aquelas forças benéficas que desde sempre 
possibilitaram a humanidade salvar-se de todos os perigos e também 
sobreviver à longa noite. (JUNG, 1985, p. 70) 

 Quando não são simbólicas, fluem apenas do inconsciente pessoal, 

possibilitando um caráter regulatório para seu criador. Como podemos distinguir na 

obra de Sofia entre estas duas possibilidades colocadas por Jung? 

 As obras de Sofia estão intimamente ligadas as suas origens. São 

representações singelas, quase Naif95, de um mundo interior perdido em seus 

tempos de juventude ou até mesmo infantil. Espontânea, emerge da memória do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 Material (anotações) destilado das orientações da professora Drª Regina Giora para a realização 
desse trabalho. 
95 Art Naif ou  ingênua é um estilo de pintura sem formação sistemática, próxima da arte infantil e da 
primitiva, sua forma de expressão não se enquadra nos moldes acadêmicos, nem tampouco no 
conceito de arte popular. Há um desequilíbrio aparente na obra, pois, o desenho e a perspectiva não 
estão dentro dos padrões matemáticos o que propicia uma beleza singular para a obra. 
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desejo de resgatar e conservar um elo com o mundo que há muito se perdeu. 

Porém, é possível perceber em sua obra um refinamento técnico, próprio de quem 

esteve em alguma escola ou que de alguma forma, teve contato com obras de arte. 

Como ela teria conseguido esta formação? Se pensarmos em Jung, este 

conhecimento pode bem ter advindo do inconsciente coletivo, já que este é uma 

espécie de memória universal que remonta ao início da consciência humana sendo 

comum em todas as culturas. Para Jung, foi herdado por nossos ancestrais ao longo 

do desenvolvimento do homem, já nascemos com esta herança: 

Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada 
um com a sua longa evolução histórica, devemos esperar encontrar 
também na mente uma organização análoga. Nossa mente não 
poderia jamais ser um produto sem história, em situação oposta ao 
corpo em que existe. (JUNG, 1999, p. 67) 

 Esta herança histórica pode sim, ter possibilitado a Sofia um conhecimento 

transcendente sobre arte e as técnicas relacionadas a elas, pois, mesmo morando 

na rua, e fazendo ali sua obra, suas pinceladas são seguras, suas cores bem 

escolhidas e com o toque de brasilidade caipira, muito próximas das usadas por 

Tarsila do Amaral, quando buscava mostrar a cor de nossa terra. 

 Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste na extração da 

imagem primordial. 

 A imagem primordial, quando elaborada pela arte, nada mais é do que sua 

(Re) significação para a linguagem presente. O artista extrai da camada mais 

profunda do inconsciente a imagem primordial e propicia o canal possível para que 

todos possam acessar estas imagens. Ele a modifica para que todos possam 

compreendê-las.  

Falamos tanto sobre o sentido e significação da obra de arte, que já́ 
não podemos ocultar a dúvida que nos assalta em princípio: será que 
a arte realmente “significa”? Talvez a arte nada signifique e não 
tenha nenhum “sentido”, pelo menos não como falamos até aqui 
sobre sentido. Talvez seja como a natureza que simplesmente é e 
não “significa”. Será que “significação” é necessariamente mais do 
que simples interpretação, que “imagina mais do que nela existe” por 
causa da necessidade de um intelecto faminto de sentido? Poder-se-
ia dizer que arte é beleza e nisso ela se realiza e se basta a si 
mesma. Ela não precisa de sentido. A pergunta sobre o sentido nada 
tem a ver com a arte. Se me colocar dentro da arte, tenho que 
submeter-me à verdade desta afirmação. Quando, porém, falamos 
da relação da psicologia com a obra de arte, já estamos de fora da 
arte e nada mais nos resta senão especular e interpretar para que as 
coisas adquiram sentido, caso contrário, nem podemos pensar sobre 
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o assunto. Precisamos reduzir a vida e a história, que se realizam por 
si mesmas, em imagens, sentido e conceitos, sabendo que, com 
isso, estamos nos afastando do mistério da vida. Enquanto 
estivermos presos ao próprio criativo, não vemos nem entendemos, e 
nem devemos entender, pois nada é mais nocivo e perigoso para a 
vivência imediata do que o conhecimento. (JUNG, 1985, p. 66) 

 Para se compreender a arte e seu sentido, é preciso permitir que ela nos 

modele, do mesmo modo que modelou o poeta. (JUNG, 1985, p. 93) 

 O discurso de Sofia, seguro e inquiridamente filosófico, pode também ser 

encontrado em sua obra plástica. Em meu primeiro encontro com ela, ela me disse 

que não poderia sair da rua, pois ela é a protetora dos animais. Se um de seus 

arquétipos for o de uma mulher “cuidadora”, ela tem uma obrigação clara no mundo, 

o de cuidar de alguém ou de alguma coisa que estará sempre antes de si mesma. 

Quase um messias feminino. É o mesmo arquétipo da mãe e da esposa protetora. 

No caso de Sofia é o cuidado com os animais. Na primeira visita ela cuidava de uma 

galinha doente, atualmente cuida de um pombo cego. Os arquétipos se somam, não 

são substituídos uns pelo outros. Na verdade carregamos muitos arquétipos e 

alguns afloram mais que os outros. 

 Os animais, como pode se ver nas reproduções aqui apresentadas, estão 

presentes em praticamente toda a sua obra. Em seu discurso é possível perceber 

que para ela apenas os animais são de fato confiáveis, e que os seres humanos 

ainda não conseguiram perceber o quanto deles dependem. Até mesmo Jesus 

escolheu nascer em uma manjedoura ao lado deles. 

 Para Sofia, (Jesus) “[...] na hora que ele foi nascer ele não aguentou aquele 

contingente humano, pessoas muito inferiores. Ele foi nascer, você sabe aonde? No 

meio dos bichos.” 

 Para ela o ser humano estraga tudo, está em letargia, perdendo sua 

existência. 

 Seus últimos trabalhos mudaram radicalmente. Agora ela está trabalhando 

uma nova (Re) significação. É uma torcedora corintiana. Suas poesias e suas obras 

tratam agora deste tema. 

Colocada sob o signo da arte, a personalidade do artista torna-se ela 
própria energia formante, vontade e iniciativa de arte, ou melhor, 
modo de formar, isto é, estilo [...] modo tão eloquente e definitivo, 
que a respeito da espiritualidade do autor é bem mais reveladora a 
sua obra do que qualquer documento ou confissão ou testemunho 
direto sobre sua vida [...] (PAREYSON, 1997, p. 62) 
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 É a possibilidade da arte que se apresenta, seja por meio de imagens 

arquetípicas ou pelos mitos, ocupando os múltiplos espaços escolhidos ou 

construídos pelas experiências vividas com seus objetos carregados de simbolismo, 

e que devem ser considerados como um corpo totalitário do qual a estética também 

faz parte. É necessário também, segundo Pareyson, que seja reivindicado: 

[...] o primado da expressão sobre a pura e simples representação: o 
que interessa na arte não é tanto o “quê” quanto o “como”, e o como 
dependendo do sentimento inspirador, isto é, da expressão [...], de 
obras em que o assunto se tornava mero pretexto [...], uma vez que 
se começou a ver seu significado não tanto na aderência do 
tratamento como na expressão de um sentimento. (PAREYSON, 
1997, p. 70) 

O que interessa a arte e, por consequência, “[...] ao artista é que se saiba 

interpretar a alma humana, recolher seus temas, realizar suas aspirações, precisar 

seus gostos [...]” (PAREYSON, 1997, p. 118) Assim, Sofia se coloca como uma 

artista orgulhosa de suas ideias, já que consegue, por meio delas, realizar suas 

aspirações. 
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parecido que possa dar vida a formas e espalhar cores; e qualquer superfície que 

aceite ser depositária do resultado da sua necessidade de expressão estética. Ou, 

como a maioria que encontra no “luxo do lixo” o material para exercer arte: sobras e 

descartes da sociedade consumista, que usa criativamente (Re) significando seu 

entorno, e também a si mesmos. 
Fazer arte, criar, é intrínseco ao homem desde os primórdios da humanidade. 

Quando há 28.000 anos, um ser pré-histórico encontrou uma pedra cujo formato 

lembrava o do seu pênis. E com a ajuda de outras pedras, acabou por esculpir um 

órgão sexual masculino que pode ter sido um amuleto para lhe trazer fertilidade, 

como a Vênus de Willendorf, usado como oferenda aos deuses, objeto estético de 

adorno ou até mesmo como instrumento para atividade sexual. Realizando um 

trabalho, que poderia ser admirado ou não pelos seus semelhantes, ele se 

destacava dos demais numa identificação de si mesmo. Ao longo dos séculos, 

sucederam-se incontáveis meios estéticos que serviram para extravasar a 

necessidade premente que os seres humanos têm de externar seus sentimentos. E, 

à medida que a produção estético/artística foi evoluindo, as ferramentas foram se 

aperfeiçoando. A tecnologia, a cada dia que passa vai evoluindo a ponto de 

substituir o homem em várias de suas atividades. Na arte também, o “fazer” pode 

ser substituído por máquinas. Com o advento da arte contemporânea, o que 

realmente importa num trabalho é a ideia do autor, mas pode, e muitas vezes o é, 

executada por artesãos. 
O homem é por natureza um ser criador/criativo. É isto que o move e o 

diferencia dos animais: a necessidade que tem de se expressar esteticamente. 

Assim são meus “Andarilhos”: Moradores de Calçada excluídos da sociedade 

observados e pesquisados desde minha infância e que pela condição de excluídos, 

têm mais premente essa necessidade do que aqueles que gozam da tão falada 

estabilidade, se é que de fato algum dia ela existiu. 

 O que a maioria desses moradores de calçada tem em comum é a situação 

de exposição diária à violência e às agressões que são próprias da rua. Mas, hoje, 

quem é que não está exposto à violência? Somos todos cativos do perigo e do medo 

em que se converteram nossas cidades. Os moradores de calçada estão vulneráveis 

por não terem o “abrigo de uma casa” de modelo tradicional, mas quem tem casa 

precisa de grades, alarme e guarda noturno e ainda assim, não se sentem seguros. 

Os moradores de calçada estão vulneráveis conduzindo seus carros/moradia sem 
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nenhuma proteção, mas quem tem carros potentes precisa de blindagem e ainda 

assim não se sentem seguros. No dia 17 de junho de 2.012, a advogada Renata 

Fabiana de Campos Morais, quando deixava uma prima em casa na região do 

Ipiranga, foi atingida por uma bala na cabeça ao tentar fugir de um assalto. Preço 

que se tem de pagar por viver em uma cidade grande?! São cada vez mais comuns 

as notícias de assaltos em pacatos condomínios de pequenas cidades do interior! 

 Nisso também estamos em igual posição. Ficou claro através da análise das 

falas dos entrevistados, que as diferenças entre os vários segmentos sociais, são de 

fato bem poucas. O que foi possível perceber é que a cultura na qual estão inseridos 

é ainda mais visível do que as diferenças sociais ou econômicas.  A falta da família e 

de formação escolar também são muito presentes nos moradores de calçada. 

Sabemos que, do mesmo mal, são acometidos muitos dos que vivem em condições 

chamadas normais, mas no caso dos moradores de calçada isto é ainda mais 

evidente. Essa situação se agrava pela própria condição de excluído. 

 É preciso esclarecer que os homens de todas as épocas, de todas as 

culturas, têm em comum o meio sociocultural ao qual pertencem. No caso dos 

entrevistados, são habitantes da mesma grande Metrópole contemporânea e por 

serem brasileiros, estão inseridos no contexto da Cultura Judaico-Cristã, que 

interfere diretamente em suas escolhas e em seu modo de perceber e de pensar o 

mundo. 

 Assim, os moradores de calçada, não diferem dos moradores de casa, com 

suas negações, retornos e repetições. Em vários momentos, demonstram os 

mesmos desejos e necessidades que são percebidos principalmente pelos 

arquétipos apresentados. Os moradores de calçada pesquisados podem ser 

separados por núcleos de pensamento pelas imagens reconhecíveis, pois só assim 

elas produzem sentido, com que se apresentam. Estes núcleos vêm à tona mais 

facilmente pela própria condição de despossuídos e excluídos.  

Em toda a história da evolução humana é possível reconhecer vários dos 

arquétipos que se repetem em todas as culturas e também nestes moradores de 

calçada. Por serem excluídos do seu meio social do qual se reconheciam como 

parte de um todo, eles necessitam de um mergulho no inconsciente para que, 

através de arquétipos possam assegurar a si uma estabilidade emocional, que 

desemboca em uma vida mais “confortável”.  
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 Para comprovar esta Tese, passo aqui a relatar os núcleos de pensamento 

comuns aos entrevistados, que nos possibilitará o reconhecimento das imagens 

arquetípicas advindas do inconsciente coletivo, que por vezes foram por eles (Re) 
significados, principalmente pela arte, criando novos valores para seu mundo e 

para si. 
“Santinho” para provar sua existência constrói códigos simbólicos já 

previamente existentes em seu inconsciente, mas até então não acessados. Lança 

mão deles para se (Re) significar no mundo, fazendo-se “percebível”, dando 

existência à sua personalidade que o diferenciará dos demais e será um particular 

nas suas relações. 

A (Re) significação de “Santinho” acontece principalmente pela Fé, e 

também pela arte. Contidas em seu meio sócio cultural o instrumentalizam para uma 

representação do meio circundante, por meio de símbolos e signos que consegue 

manipular, permitindo uma nova interpretação da realidade. 

 Ao transformar o seu meio, se transforma, criando características próprias, e 

uma nova realidade se impõe, na qual se insere e se reconhece. 

 “Santinho” tem uma Fé inabalável, pois “Deus fala com ele”! E essa Fé traz 

à tona o arquétipo do Salvador, que mesmo sofrendo a dor da crucificação não se 

acovardou desistindo de sua missão. Como estava predestinado, morreu na Cruz 

para salvar a humanidade! E das qualidades Cristãs, sem dúvida, a mais difícil de 

ser verdadeiramente exercida é o Perdão. Perdoar é oferecer a outra face. 

“Santinho” mesmo vivendo em condições precárias e tendo muito pouco de seu, não 

se importa quando é furtado, pois, acredita plenamente que quem levou suas coisas 

(ele se recusa a usar a palavra: ladrão), provavelmente está precisando mais que 

ele. Isso é Perdão incondicional que foi ensinado por Jesus e que só a Fé advinda 

da Cultura Judaico-Cristã propicia. A ele só resta se resignar e esperar que Deus, de 

infinita bondade, lhe restitua os bens que foram “tirados”. Mas se isso não acontecer 

ele não vai se desesperar, nem lamentar. Um dia Deus vai atender aos seus 

pedidos! Ele tem certeza absoluta que Deus está reservando para ele um 

“Cantinho!” Não importa se vai demorar pra acontecer! Isso é Fé verdadeira de 

quem nem ao menos tem um abrigo próprio para os dias de frio e chuva. “Santinho” 

vive seu arquétipo na totalidade, não se reconhece sem ele. O inconsciente tomou 

conta do consciente. Na contemporaneidade existe uma preocupação premente dos 

homens em que isso ocorra. Há um medo desta eminente possibilidade de religação 
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com seu lado espiritual e por consequência também com a intuição que desvela a 

criatividade, pois, isto o afastaria da razão tão enaltecida desde o iluminismo. Perder 

a razão o libertaria dos condicionamentos que lhe foram impostos pela sociedade. 

Porém, isto também possibilitaria sua perda de identidade. Os grupos sociais têm 

que se comportar da forma exigida pelo sistema.  Não é implícita uma ordem de 

comportamento, mas ela modela os sujeitos e seus comportamentos mesmo que 

isto aconteça de forma inconsciente. E quase sempre o é. 

Também Sofia está presa aos condicionamentos sócio-históricos, incluída na 

mesma Cultura Judaico-Cristã que “Santinho”. Ou quem sabe fosse melhor dizer, à 

Fé e aos arquétipos que dela advêm, mas que não compreende. Alterna suas falas 

entre um amor a Jesus, (que escolheu nascer entre os “animais” que, para ela, são 

muito mais puros e melhores que os seres humanos) e o desamor a este Deus que 

é mau, já que a faz sofrer com doenças e principalmente porque “deixa os animais 

sem o devido cuidado”. A crença e a descrença em Deus estão intimamente ligadas. 

Aceita Jesus e desdiz de Deus. 

 As imagens arquetípicas presentes em seu trabalho estão diretamente ligadas 

à Religião e as suas raízes interioranas que traz à tona a criança que não quer 

crescer. A própria entonação da voz quando fala sobre os animais se torna infantil. 

Usa do alento da criança para apaziguar a realidade cotidiana. Em alguns momentos 

sua fala é ingênua, como sua arte. A vaca por ela “coroada” e escolhida como 

símbolo para homenagear o dia das Mães, está também diretamente ligada à 

imagem da Mãe de Jesus, também com sua coroa.  

 Nestes dois entrevistados a arte, como diria Sofia: “Esbalda!” Em “Santinho” é 

possível percebê-la pelo gosto de arrumar o seu canto, organizar o material 

encontrado em suas caminhadas diárias pela cidade. São ready-made que 

encontram ali novas funções. Escolhidos, e elevados a uma nova condição, fazem 

parte de um universo de imagens que emergem do inconsciente. Em um trabalho 

bricoleur constrói seu entorno. 

 Já Sofia, com sua potencialidade técnica mais apurada, trabalha diretamente 

os meios da arte. Pinta suas imagens em telas. Mas como “Santinho”, estas 

imagens são provenientes dos arquétipos que emergem de seu inconsciente. 

 Quando analisamos estes dois entrevistados é possível reconhecer os 

mesmos arquétipos, que também são encontrados em outras culturas. Outro núcleo 

de pensamento presente nos dois é o desejo de ter uma casa. “Santinho” está 
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esperando um cantinho que Deus preparou para ele. Um cantinho para que ele 

possa ter suas coisas arrumadas, seu altar e, quem sabe, quando isso acontecer, 

possa aprender algumas palavras da Bíblia. Sofia espera a absolvição/redenção 

pelos “ninhos” destruídos, para assim poder ter uma “casa” com jardim, quintal e 

cortinas na janela. Estes desejos são os mesmos apresentados pelos homens de 

qualquer época ou lugar e também são os mesmos da sociedade contemporânea. 

 A casa é o lugar onde podemos nos despir das máscaras, sermos nós 

mesmos, nos sentirmos seguros. Fica claro, que aqueles que não a possuem, como 

é o caso de nossos entrevistados, este desejo seja ainda mais imediato. É possível 

então, lançando mão dos conceitos Junguianos, pensar estes desejos como 

presentes em todos os seres humanos, mesmo que em alguns casos, estejam 

submersos no inconsciente. 

 Ao que parece um dos maiores temores do homem contemporâneo quanto às 

viagens ao inconsciente (a princípio o próprio Jung temia realizá-las em si mesmo), 

é a possibilidade de não voltar. Se o indivíduo encontra um alento quanto às 

dificuldades diárias, pode simplesmente preferir viver protegido por essa ilusão. 

Viver plenamente o arquétipo que ali se apresenta. 

 No caso de “Santinho” esta escolha é muito plausível, já que sozinho há muito 

tempo e vivendo na rua desde os 12 anos, se sente confortável com este arquétipo 

que escolheu. Se sente especial, não precisa de nada, já possui tudo o que 

necessita, já que “Deus está junto dele”. Seu único desejo é de ter um cantinho que 

já está preparado pelo próprio Deus. 

 Sofia luta com as imagens arquetípicas que se apresentam a ela. Alterna 

suas escolhas entre o amor e o ódio. Entre aceitar incondicionalmente o que lhe 

acontece ou blasfemar contra Deus. 

  É sabido que quanto mais necessitado o homem se encontrar, mais ele 

precisa de Deus, ou de Deuses, como já vimos em muitas culturas. Uma fala 

importante em Ronaldo, outro de nossos entrevistados também nos revela isto. Em 

seu discurso ele coloca que Deus lhe disse que - “ia lhe mostrar muitas coisas e está 

mostrando”. Novamente a Fé e a Cultura Judaico-Cristã estão presentes. Em 

Ronaldo ela está ligada ao herói salvador, que como Jesus e tantos outros heróis 

históricos, vêm para salvar a humanidade, mesmo que em detrimento de si 
mesmos. Sua arte, materializada em suas poesias, nos fala exatamente da sua luta 
por um mundo mais digno. Ele está aqui para lutar por isto. É o herói que salvará a 
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pátria da corrupção. Tem em sua arte toda a (Re) significação que necessita. É 

reconhecido por ela, que lhe permite se diferenciar dos demais se elevando a 

condição de ser humano importante e valorado, a ponto de se achar capaz de ser 

Presidente da República, já que é muito mais digno do que aqueles que estão no 

poder. Sua dignidade perpassa ainda pela humildade de pedir ajuda para governar. 

Um herói sábio, que tem consciência de que para vencer a batalha é necessário ter 

estratégias e principalmente aliados. Na verdade é através da poesia que Ronaldo 

vai sensibilizando as pessoas. É a arma da qual lança mão para se comunicar. 

Enquanto uns enfeitam carrinhos, “decoram” calçadas, Ronaldo vai, pela vida, 

poetando, para, tal como seus companheiros de luta pela sobrevivência, clamar alto 

e bom som: “eu existo”, “eu estou aqui”, “eu sou como todos vocês”, “tenho cérebro, 

nervos, coração e opiniões!”. Pelo menos no caso do Ronaldo, como pude 

testemunhar, muitos o ouvem e entendem os seus clamores, dando-lhe atenção, 

talvez até por colocar em versos o seu protesto. A poesia, a arte dos versos, bem ou 

mal elaborados, é que o faz notado, o que lhe dá a sensação boa de ser gente e 

sentir-se importante! (Re) significado! 

 Sofia tem uma fala muito importante que vai ao encontro do pensamento de 

Ronaldo. Para ela tudo pode ser perdido ou dela retirado, menos o caráter. Dois 

moradores de rua, que usam da arte para se (Re) significar, frente ao mundo e aos 

seus pares, uma arte possibilitadora, pois é a partir dela que seus arquétipos se 

apresentam. A arte é a materialização de seus desejos mais íntimos. 

 Dignidade e caráter fazem parte da moral Judaico-Cristã. Dignidade pode ser 

definida como honradez, nobreza, decência. É o modo probo de proceder. A 

maneira Cristã, como ensinou Jesus, de viver fazendo o bem. Na pior das hipóteses, 

viver sem prejudicar seus semelhantes. Tanto Sofia como Ronaldo se apresentam 

assim. É a possibilidade de lidar com os outros sem perder a própria identidade 

diante das dificuldades diárias.  

 Também Bob Marley, um trabalhador das ruas de São Paulo, que constrói 

com as próprias mãos, carrinhos especiais, com uma estética exclusiva, usa a 

dignidade de seu trabalho para (Re) significar-se. O trabalho e seu carrinho o 

tornam único entre seus pares, o que possibilita uma identidade social, construída a 

partir da imagem arquetípica do homem importante, do trabalhador, que é 

necessário para os demais. Sua força é o trabalho. Ele dá dignidade a sua função ao 

exercê-la da maneira mais nobre possível. Se (Re) significa pelo trabalho que o 
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torna especial. Se diferenciar dos demais e ser reconhecido numa metrópole 

cosmopolita como São Paulo é o seu selo/carimbo de aceitação pela sociedade. 

Nem as autoridades, nem os policiais “mexem” com ele, pois sabem que ele não é 

um vagabundo! É um Trabalhador diferenciado! Não é um mero catador de papelão. 

Ele transporta ferro e coisas mais pesadas que um carrinho comum seria incapaz de 

transportar. O seu “veículo” possui uma direção de carro para guiá-lo. E por isso a 

posição do condutor ao dirigi-lo, não é a de um puxador de carroça como os 

catadores de papéis em São Paulo, que puxam como animais, segundo ele. Ele 

construiu seu carrinho de forma diferenciada, criativa, solucionando o impasse que o 

perturbava: ele é um ser humano e não um animal. E como tal é que dirige seu 

carro. 

 É a criatividade se materializando por meio das imagens simbólicas que 

consegue acessar e manipular. A criatividade possibilita uma estética própria, 

quando aproveita sobras, “lixo” e tudo o mais que venha a ter em mãos, moldando, a 

seu modo, o ambiente em que vive, tornando-o mais ameno e aconchegante e 

esteticamente possível de uma fruição sensível. A própria arte contemporânea, 

sacralizada, trabalha principalmente as relações entre o que é único e o que é 

repetição.  

 Em suma o morador de calçada é um bricoleur do mundo em que está 

inserido, e seus arranjos estéticos expressam um poder criativo que perpassa a 

simples necessidade de sobrevivência física. É a necessidade sensível, ligada ao 

emocional, de (Re) significação de si, que submerge das águas profundas do 

inconsciente.  
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ANEXO 1 
 
Um massacre cotidiano. 
Cinco anos após o assassinato de sete moradores de rua no centro de São Paulo, 
nenhum acusado foi condenado, e a situação de insegurança ainda perdura para 
quem vive nas vias da cidade.   
Por Bruna Escaleira e Camila Souza Ramos 
http://www.revistaforum.com.br/conteudo/detalhe_materia.php?codMateria=7559 
Acessado em 11/07/2011 
No dia 20 de agosto de 2004, os maiores jornais do Brasil noticiaram o começo daquele que seria 
conhecido como um dos massacres mais cruéis contra moradores de rua da história do país. Na noite 
anterior, sete pessoas que dormiam na região central da capital paulista foram golpeadas na cabeça 
com “objetos contundentes”, segundo os termos do inquérito policial. Três morreram na hora e outras 
quatro vieram a falecer depois. O ato de violência comoveu a sociedade à época e levou cerca de 5 
mil manifestantes à Praça da Sé no dia 21, em solidariedade às vítimas. 
Na época, as estatísticas apontavam que havia aproximadamente 2.500 moradores de rua só na 
zona central de São Paulo. No dia do ato na Sé, um dos feridos no dia 19 faleceu e surgiu mais outro 
ferido. No dia 22, mais vítimas: dois moradores de rua aparecem mortos na mesma região e outros 
dois são feridos, encerrando os quatro dias de violência. 
Anderson Lopes, que estava em situação de rua na época, lembra que nos dias seguintes ao 
massacre o clima na rua era de medo. “Havia um medo muito grande porque você não sabia de onde 
estavam vindo os ataques, aconteciam em vários lugares. A gente ouvia ‘corre pra lá, corre pra cá, 
vai pro marco zero’, e todo mundo ia pra Praça da Sé. Depois ouvia ‘não, sai todo mundo daí que 
estão matando aí’. A gente ficava com muito medo, não sabia o que ia acontecer e pra onde ir”, 
conta. 
“A delegacia não sabia direito o que tinha acontecido. Do IML (Instituto Médico Legal) saímos com a 
informação de que foi usado um objeto tipo uma marreta que fez um bom estrago na cabeça das 
pessoas. A gente não conseguiu ver os corpos”, conta Alderon Costa, jornalista de O Trecheiro, 
veículo que trata somente de questões relativas à população em situação de rua. Alderon, que 
acompanhou todo o processo do massacre, suas consequências jurídicas e os efeitos entre a 
população de rua, conta que era muito difícil conseguir informações das fontes oficiais sobre as 
mortes. As testemunhas e sobreviventes do massacre hoje não são mais encontrados nem pela 
polícia nem pelas próprias pessoas que estavam em situação de rua na época. 
Após o crime, dois policiais militares e um segurança clandestino chegaram a ser presos, mas foram 
liberados em novembro de 2004 por insuficiência de provas. A primeira denúncia do caso, feita pelo 
MP, acusava os PMs Jayner Aurélio Porfírio, Marcos Martins Garcia, Cleber Bastos Ribeiro, Paulo 
Cruz Ramos e Renato Alves Artilheiro, e o segurança Francisco Luiz dos Santos de homicídio doloso 
qualificado (por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima), tentativa de homicídio e 
formação de quadrilha. Além disso, apontava o envolvimento dos suspeitos com tráfico de drogas, 
extorsão de vendedores ambulantes e recebimento de material roubado na região da Praça da Sé. 
Em dezembro de 2005, a 1ª Vara do Júri da Capital rejeitou integralmente a denúncia, alegando que 
não havia provas suficientes contra nenhum dos acusados. No entanto, um ano depois, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP contra Artilheiro e o segurança clandestino pela 
morte de Maria Baixinha; porém, considerou sem fundamento as denúncias contra os outros quatro 
policiais e as outras seis mortes ficaram fora do processo. 
A Promotoria recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que deveriam ser 
processados todos os acusados pela participação nas mortes. Em junho deste ano, o Ministério 
Público Federal emitiu parecer negando o recurso da promotoria sob o argumento de que o STJ não 
pode reexaminar as provas. O processo tem como relatora a ministra Laurita Vaz e ainda não há 
previsão para seu julgamento no STJ. 
Para a advogada Michael Nolan, que acompanha o caso desde o início, as provas apresentadas na 
denúncia são suficientes para a abertura de um processo contra todos os acusados.  
Além disso, ela afirma que o recurso não deveria ter sido negado, pois não pedia apenas o reexame 
das provas. Nolan mostra-se confiante quanto ao julgamento do caso da morte de Maria Baixinha, 
pois “o STJ é uma câmara mais aberta às questões sociais”. Contudo, observa que “só haverá 
possibilidade de julgamento das outras mortes se surgirem novas provas”. “É muito difícil que isso 
aconteça cinco anos depois do crime, mas é possível que com a repercussão desses cinco anos de 
impunidade alguma testemunha tome coragem para falar”, conclui. Anderson não tem a mesma 



276	  
	  

	  

confiança. “As testemunhas ainda têm muito medo. Elas e até quem sobreviveu ao massacre estão 
escondidos”, conta. 
Caso todos os procedimentos judiciais brasileiros sejam esgotados sem sucesso ou se for 
comprovada demora injustificada no andamento do caso – como já está sendo estudado –, ele pode 
ser levado à Organização dos Estados Americanos (OEA), que pode condenar o Brasil a fazer novas 
investigações e indenizar as famílias das vítimas. “Se a impunidade prevalecer, vai ser dada carta 
branca para matar a população de rua”, avalia Alderon. 
Para o padre Júlio Lancellotti, responsável pelo Vicariato Episcopal do Povo de Rua pela 
Arquidiocese de São Paulo, a dificuldade de apuração do caso se deve à maneira como ele foi 
conduzido desde o início. “Os locais do crime não foram preservados, não foi feita perícia; as 
testemunhas foram desqualificadas por serem moradores de rua; além disso, polícia trabalhou 
apenas com hipóteses”. Para o advogado Ariel de Castro Alves, também foi muito prejudicial “o 
corporativismo dos policiais, que favorece a impunidade e cria um cenário favorável para que outros 
crimes ocorram”. 
Diante desse cenário, o maior empecilho para o desenvolvimento das investigações é a falta de 
segurança das testemunhas. Em maio de 2005, a moradora de rua Priscila Machado da Silva, que 
havia presenciado o assassinato da colega Maria Baixinha no massacre de 2004, foi morta por 
policiais. Priscila morava em um cortiço na baixada do Glicério e os policiais que a mataram alegaram 
que ela havia roubado o celular de um deles. A versão foi contestada por testemunhas oculares do 
assassinato. 
Entre os assassinos de Priscila, um dos suspeitos de envolvimento no massacre: Renato Alves 
Artilheiro. Além dele, Fabio de Souza Moreira, Francisco Eduardo da Silva e Sandro Cornélio foram a 
julgamento pelo crime. Em 2007, Silva foi julgado e condenado a 19 anos e 20 dias de prisão. Em 
janeiro de 2009, Artilheiro foi condenado a 20 anos de reclusão e Sandro Cornélio a 22 anos e seis 
meses, por ter sido considerado o responsável pelos disparos que mataram a vítima. Moreira foi 
absolvido. 
Triste rotina  
“Desde 2004, as políticas públicas para a população de rua não avançaram na maioria das cidades 
do país. Sequer existe um censo nacional dessa população, nem uma política nacional a seu favor”, 
analisa Ariel. Além da capital, alvo de medidas do governo de Gilberto Kassab como a 
desapropriação de edifícios ocupados por sem-tetos no centro e a criação das polêmicas rampas 
“anti-mendigos” debaixo de viadutos, muitos outros municípios adotam políticas de “higienização 
social”. Um dos casos extremos é cidade de Assis, no interior do estado, onde desempregados são 
presos por “vadiagem”. O crime é previsto pelo código penal, mas atualmente está em desuso e 
passou a ser usado, nesse caso, “para criminalização e discriminação da população de rua”, comenta 
Ariel. 
A própria violência física contra os moradores de rua passa muitas vezes despercebida pela grande 
imprensa, mas se tornou uma triste rotina em muitos centros urbanos. “Como o (massacre) do dia 19 
foi algo muito forte e a imprensa pautou, então tudo o que aparecia de violência na cidade e em 
outros estados começou a se destacar, por conta desse foco. Mas essa violência é cotidiana. A 
própria situação de rua já é uma violência e devia ser estampada nos jornais”, sustenta Alderon 
Costa. De fato, a história lhe dá razão. O massacre mais antigo e impactante de que se tem notícia é 
o de 1962. No Rio de Janeiro, quase 30 moradores de rua foram assassinados na chamada 
“Operação Mata-Mendigo” [hiperlink: O massacre virou tema da peça de teatro “Topografia de um 
Desnudo”, e uma versão com o mesmo nome para o cinema já foi realizada.], que teria sido 
comandada pelo então governador Carlos Lacerda. O objetivo era limpar a cidade para receber a 
rainha Elizabeth no ano seguinte. Com o golpe militar de 1964, os inquéritos que acusavam policiais 
de envolvimento nos assassinatos foram arquivados, e a rainha acabou vindo somente em 1968. A 
chacina da Candelária, também ocorrida no Rio de Janeiro, ficou para a história como um dos mais 
bárbaros massacres contra menores em situação de rua. O crime ocorreu em 1993, três policiais 
militares foram condenados e dois saíram impunes. O porto de Paranaguá também já foi cenário para 
outra triste agressão aos direitos humanos, quando em maio de 2006 foi denunciado o caso de 
moradores de rua que eram colocados em uma van, retirados da cidade e torturados. Além de dez 
guardas municipais terem sido acusados também foi apontado como um dos autores do crime o 
então secretário municipal de Segurança, Álvaro Domingues Neto. O caso foi levado à ONU e à OEA. 
Outro resultado dessa história de massacres foi o surgimento de organizações que passaram a agir 
em defesa do povo da rua, como o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que 
neste ano completa cinco anos de existência. “O movimento surgiu com a dor da morte dos 
companheiros e companheiras que, por falta de uma política pública, foram mortos”, explica Anderson 
Lopes. Na época, pessoas em situação de rua passaram a realizar encontros e, com a intenção de 
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pressionar o poder público a elaborar políticas específicas para esse segmento, criaram o movimento. 
Hoje eles têm organização nacional e já ocupam espaços em conferências e conselhos de 
participação. “A gente está discutindo e criando uma lei nacional para a população de rua vinda do 
movimento. Temos também um comitê específico em Brasília e foi formado um GIT, Grupo 
Interministerial de Trabalho, para discutir políticas da área”. Outro espaço é o Conselho de 
Monitoramento da Política de Direitos das Pessoas em Situação de Rua no município de São Paulo, 
instituído em 2003 no governo Marta Suplicy e que conta com nove representantes da população de 
rua para fiscalizar a qualidade dos equipamentos de atendimento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Apesar das conquistas no âmbito institucional, a realidade ainda se mostra 
adversa. “Dentro dessas casas de acolhida, você passa por situações de constrangimento por parte 
dos educadores, os banheiros muitas vezes não têm condições de uso, as camas estão infestadas 
com vários tipos de hospedeiros, como muquiranas, percevejos, piolhos”, relata Mateus, que 
atualmente tem alternado suas noites dormindo em albergues e na rua. Mateus acredita que o 
sistema de atendimento criado para a população em situação de rua faz com que o sujeito não 
consiga sair de sua condição. “Eles deram a porta de entrada, mas não nos deram uma porta de 
saída”, referindo-se à falta de políticas públicas que retiram o sem-teto da rua. Atualmente o que mais 
se tem são albergues que acolhem pessoas em situação de rua por um período determinado. Esses 
equipamentos de atendimento aos sem-teto estão municipalizados e administrados por ONGs. 
Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo 
mantém parceria com 825 organizações. A política de atendimento à população em situação de rua 
começou a ser incorporada na administração municipal na gestão de Luiza Erundina na capital, 
quando começaram a ser instalados albergues para o pernoite dessa população. Contudo, os 
esforços ainda são insuficientes diante da “invisibilidade” desse problema social. Anderson Lopes, 
que foi para Brasília como delegado para a Conferência Nacional de Segurança Pública, levou um 
documento com proposições do movimento para a segurança da população de rua. Entre as 
propostas para a segurança está a desmilitarização da polícia militar, a unificação das polícias e a 
instituição de guardas comunitários. “Não queremos população de rua como caso de polícia. Isso é 
caso de educação, saúde, habitação”, critica. “Quem faz a política de habitação hoje é a polícia”. 
Além do preconceito da sociedade e da própria vulnerabilidade socioeconômica, muitos moradores 
acreditam que massacres como o ocorrido há cinco anos são produto de uma política de limpeza 
social do centro de São Paulo. “Gente de alto poder na cidade está envolvida no massacre”, acredita 
Anderson. “Os guardas vêm, nos acordam, dizem que temos que levantar e que o prefeito de São 
Paulo não quer que nós passemos tanto tempo deitados na rua. Isso às quatro e meia da manhã”, 
relata Mateus. Para ele, “a morte social vem antes da morte física. O poder público condena as 
pessoas a serem mortos-vivos”. 
Essa matéria é parte integrante da edição impressa da Fórum de setembro. Nas bancas 
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ANEXO 2 
 
Agressões a moradores de rua serão tema de reunião em Brasília 10 de março de 2012 • 17h58 • atualizado às 
18h01 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-10/agressoes-moradores-de-rua-serao-
discutidas-por-autoridades 
Acessado em abril de 2012 
Renata Giraldi e Carolina Pimentel - Repórteres da Agência Brasil 
A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos - ligada à Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos -, Salete Valesan Camba, condenou a onda de agressões a 
moradores de rua. Somente neste sábado, dois moradores de rua foram mortos a tiros em 
Brasília e um terceiro incendiado em Campo Grande (MS). O assunto será tema da reunião 
da Coordenação do Comitê das Populações de Rua, no fim do mês, em Brasília. 
"Há necessidade de uma política federativa, construída a partir de ações comuns do 
governo federal com os governos estaduais e municipais e o apoio da sociedade. É preciso 
prevenir a violência e combatê-la", disse Salete Camba. "Estamos muito preocupados. 
Parece que há uma circulação de violência. Isso é muito grave. A sociedade precisa se 
indignar e não pode aceitar tudo isso como normal". 
Segundo a secretária, desde o ano passado os governos se uniram em busca de 
alternativas para garantir assistência aos moradores de rua. Salete Camba lembrou que 
recentemente as agressões se voltaram às comunidades empobrecidas de São Paulo. "A 
partir daí, houve vários casos", acrescentou. 
 
Mortes e agressões 
Na manhã deste sábado, por volta das 7h, dois moradores de rua de Brasília foram 
assassinados a tiros. Eles dormiam sob árvores, em uma região nos arredores da capital. 
Pelas investigações preliminares, o atirador disparou várias vezes contra os homens. O 
caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia. Ainda não há informações sobre as 
motivações do crime. A perícia esteve no local e localizou cápsulas das balas utilizadas. Os 
dois homens mortos estavam sem documentos. 
Em Campo Grande (MS), um morador de rua também foi vítima de agressões hoje. O 
jovem, de 22 anos, foi amarrado a uma árvore e teve 40% do corpo queimados. Ele está 
internado. 
Há duas semanas em Brasília, um comerciante contratou um grupo de jovens para queimar 
dois homens que moravam em frente à loja dele. Uma das vítimas morreu e a outra está 
internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A polícia identificou os 
homens que atearam fogo aos moradores de rua. Segundo os policiais, o comerciante que 
contratou os homens pagou R$ 100 pelo crime. De acordo com o comerciante, os 
moradores de rua atrapalhavam seu negócio. 
No dia 20 de abril completa 15 anos de um crime que chocou o País. Jovens da classe 
média alta incendiaram e mataram o índio pataxó Galdino Jesus dos Santos. Em 1997, o 
índio foi morto no momento em que dormia em uma parada de ônibus na Asa Sul de 
Brasília. O local ganhou uma praça com o nome do indígena. 
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ANEXO 3  
 
DECRETO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO DE RUA 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/Decreto_40232
_1265210068.pdf  Acessado em novembro de 2011 
 
DECRETO Nº 40.232, DE 2 DE JANEIRO DE 2001  
Regulamenta a Lei nº 12.316, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Poder Público Municipal a prestar atendimento à população de rua da Cidade de São Paulo, 
e dá outras providências.  
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e  
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal;  
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 221 da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, é dever do Município a promoção e assistência social, visando garantir o atendimento 
dos direitos sociais da população de baixa renda, buscando assegurar, dentre outros fins, a 
prioridade no atendimento à população em estado de abandono e marginalidade na 
sociedade;  
CONSIDERANDO os ditames da Lei Orgânica da Assistência Social;  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 12.316, e 16 de abril de 1997, que instituiu 
a Política Municipal de Atendimento à População de Rua na Cidade de São Paulo, e, 
finalmente,  
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, ao oferecer serviços e programas de atenção 
à população de rua, garantir padrões éticos de dignidade e não-violência na concretização 
dos direitos sociais e de cidadania desse segmento social, 	  
DECRETA:  
Art. 1º- O Poder Executivo implantará, no Município de São Paulo, o Programa de Atenção à 
População de Rua, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social.  
§ 1º - Compete ao Secretário Municipal de Assistência Social, através de sua Pasta, 
organizar e coordenar a ação de todos os órgãos municipais afetos à questão, em especial 
das Secretarias de Implementação das Subprefeituras, Abastecimento, Saúde, 
Planejamento Urbano, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Trabalho, Verde e Meio 
Ambiente, Educação, Cultura, Esportes Lazer e Recreação, Finanças e Desenvolvimento 
Econômico e da Guarda Civil de São Paulo, cujos titulares designarão os respectivos 
representantes.  
§ 2º - A ação municipal referida no parágrafo anterior terá caráter interdisciplinar e 
intersetorial, de modo a garantir a unidade de atuação dos vários órgãos municipais 
envolvidos com a política de atenção à população de rua.  
§ 3º - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, por seu titular, estabelecer a 
prioridade das demandas, devendo, para tanto, manter cadastro atualizado dos pólos de 
concentração da população de rua, adulta e infanto-juvenil, levando em conta os vários 
distritos da Cidade.  
Art. 2º- A atenção de que trata o artigo 1º consistirá na efetiva instalação e manutenção, 
com padrão de qualidade, de uma rede de serviços e programas de caráter público, voltados 
para a população de rua.  
§ 1º - A população referida neste artigo inclui homens, mulheres e crianças acompanhadas 
de suas famílias ou de seus responsáveis legais.  
§ 2º - Os serviços e programas incluirão desde ações emergenciais até atenções de caráter 
promocional em regime permanente, garantindo-se necessariamente à população de rua:  
a) oferta de serviços que estimulem a saída de crianças, jovens e adultos das ruas, sem 
coerção, agressão, maus tratos e destruição de pertences;  
b) garantia de acolhida em espaços que tratem dignamente homens, mulheres e crianças;  
c) oferta de instalações físicas com condições de salubridade, segurança e grau de 
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privacidade compatível com um processo de contínua recuperação e reinserção social;  
d) acesso a serviços de saúde sem discriminação e com provisão de condições de 
recuperação em situações de agravamento;  
e) alimentação com adequado padrão de nutrição e dignidade no uso de utensílios, 
descartáveis inclusive;  
f) manutenção de higiene nos locais de atendimento;  
g) provisão de local para guarda de pertences da população, sem discriminação;  
h) extensão da atenção à população de rua para além de abrigos e albergues, incluindo 
programas que afiancem autonomia pela oferta de condições de trabalho e moradia;  
i) respeito às características de gênero e das faixas etárias.  
Art. 3º - Os serviços e programas direcionados à população de rua, de que trata a Lei n.º 
12.316/97, serão operacionalizados pela Prefeitura do Município de São Paulo, ou por 
contratos e convênios de prestação de serviços com associações civis de assistência social, 
devidamente registradas no Conselho Municipal da Assistência Social.  
§ 1º - O convênio entre associações civis de assistência social sem fins lucrativos e a rede 
governamental tem como característica a complementariedade na prestação de serviços à 
população de rua e o caráter público do atendimento.  
§ 2º - O funcionamento dos serviços e programas, em múltiplas formas de parceria entre o 
Poder Público Municipal e as associações civis sem fins lucrativos, terão regime de 
responsabilidade solidária, possibilitando o uso de áreas, equipamentos, instalações, 
serviços e pessoal em forma complementar para melhor efetivar a política de atenção à 
população de rua.  
Art. 4º - A atenção à população de rua deve observar os seguintes princípios:  
I - o respeito e a garantia à dignidade de todo e qualquer ser humano, sujeito de direitos 
civis, políticos, sociais, econômicos e culturais garantidos na Constituição, na Lei Orgânica 
do Município e legislação infra-constitucional;  
II - o direito da pessoa a um espaço digno para estar, pernoitar e se referir na Cidade, 
assegurado, minimamente, o direito à privacidade como condição inerente à sua 
sobrevivência, existência e cidadania;  
III - a garantia de supressão de todo e qualquer ato violento, bem com de comprovação 
vexatória de necessidade, assim entendido, dentre outros, a declaração de pobreza;  
IV - a não discriminação, por motivos de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade e 
quaisquer outros, no acesso aos bens e serviços públicos municipais, principalmente os 
referentes à saúde, não sendo permitido tratamento degradante, vexatório ou humilhante;  
V -a subordinação da dinâmica do serviço à garantia da unidade familiar, sendo vedada a 
desintegração da família para fins de atendimento;  
VI - o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, autonomia, bem como sua 
convivência comunitária, relacionando-se harmoniosamente com os demais cidadãos;  
VII - o exercício do direito de participação da população, por meio de organizações 
representativas, na proposição e no controle das ações que lhes dizem respeito.  
Art. 5º - A política de atendimento à população de rua compreende a implantação e 
manutenção pelo Poder Público Municipal, nos distritos da Cidade, dos seguintes serviços e 
programas, com os respectivos padrões de qualidade:  
I - Abrigos Emergenciais: constituídos por instalações físicas adequadas mantidos por SAS, 
diretamente ou em parceria com organizações sociais, equipados com recursos humanos e 
materiais necessários para acolhida e pernoite, no período de inverno, da população de rua, 
fornecendo condições de higiene pessoal, alimentação, vestuário, guarda de volumes, 
trabalho sócio-educativo e acesso aos serviços de referência na Cidade;  
II - Albergues/Abrigos Especiais: constituídos por instalações físicas adequadas, equipados 
com recursos humanos e materiais necessários à acolhida e alojamento de até 100 (cem) 
pessoas por unidade, operacionalizados diretamente ou em parceria com organizações 
sociais, com funcionamento permanente, fornecendo condições de pernoite, higiene 
pessoal, lavagem e secagem de roupas, alimentação, guarda-volumes, trabalho sócio-
educativo e serviços de documentação e referência na Cidade, destinados a:  
a) pessoas em tratamento de saúde;  
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b) imigrantes recém-chegados;  
c) pessoas em situação de despejo ou em dasabrigo emergencial;  
d) mulheres vítimas de violência;  
e) mulheres com crianças.  
III - Centros de Serviços: constituídos por instalações físicas operadas pela SAS com auxílio 
da Secretaria Municipal de Saúde, com funcionamento diário, operacionalizados diretamente 
ou em parceria com organizações sociais, com oferta de locais equipados com recursos 
humanos e materiais para oferecer, à população de rua, durante o dia, alimentação, 
condições de higiene pessoal, lavagem e secagem de roupas, guarda de pertences e 
serviços de referência na cidade;  
IV - Restaurantes Comunitários: serviço coordenado pela SAS, envolvendo a participação 
de SEMAB, operado diretamente ou em parceria com organizações afins, com provisão de 
instalações situadas em locais centrais para oferta diária de alimentos à população, 
garantindo padrões nutricionais adequados, por valor que não exceda o preço de custo de 
cada refeição;  
V - Casas de Convivência: operadas diretamente ou em parceria com organizações sociais 
e empresas, com oferta de espaços dotados de recursos humanos e materiais para 
promoção de trabalho sócio-educativo em regime de atendimento diário, desenvolvendo 
atividades de convivência, socialização e organização grupal, atividades ocupacionais, 
educacionais, culturais e de lazer, assim como oferecendo condições de higiene pessoal, 
lavagem e secagem de roupas, alimentação, guarda de volumes, serviços de documentação 
e referência na cidade;  
VI - Moradias Provisórias: serviço realizado em conjunto por SEHAB e SAS, operado 
diretamente ou em parceria com organizações sociais e empresas, com provisão de 
instalações, próprias ou locadas, com capacidade de uso temporário por até 15 pessoas 
moradoras de rua e em processo de reinserção social, funcionando em regime de co-
gestão. O acesso à moradia provisória estará subordinado a avaliação sócio-educativa do 
estágio de reinserção social do interessado, realizada pelos albergues e casas de 
convivência da rede. Manutenção através de contrato de vagas em pensões e congeneres 
por tempo determinado. A operacionalização desses serviços envolverá responsabilidades 
compartilhadas, assim discriminadas: ao Poder Público caberá prover e manter as 
instalações físicas, envolvendo adaptações, reformas e pagamento de tarifas públicas, bem 
como estabelecer parceria para pagamento de pessoal; às organizações sociais e empresas 
caberá garantir padrões adequados de qualidade do atendimento bem como participar da 
gestão compartilhada.  
VII - Soluções Habitacionais Definitivas: sob responsabilidade da SEHAB, com oferta de 
alternativas habitacionais que atendam pessoas em processo de reinserção social e incluam 
auxílio moradia, locação social e financiamento de construções em regime de mutirão. A 
provisão desse serviço levará em conta as necessidades e características diferenciadas da 
população a ser atendida, observando-se, nos casos de idosos e pessoas portadoras de 
deficiência, o disposto na legislação pertinente;  
VIII - Oficinas, Cooperativas de Trabalho e Comunidades Produtivas: consistentes na 
provisão de programas com a área municipal gestora da economia social que, juntamente 
com SAS, ofertarão instalações preparadas com equipamentos, recursos humanos e 
materiais para resgate da cidadania através dos direitos básicos de trabalho e capacitação 
profissional; encaminhamento a empregos, formação de associações e cooperativas de 
produção e geração de renda e manutenção de projetos agrícolas de desenvolvimento auto-
sustentado, que promovam a autonomia e a reinserção social da população de rua;  
IX - Programas Integrados e Projetos Sociais: consistentes na implantação e manutenção de 
programas assistenciais e preventivos realizados nas ruas, por educadores capacitados, 
com pedagogia própria aplicável ao trabalho com este segmento da sociedade. O programa 
contará com a cooperação da Guarda Civil de São Paulo e a ação de voluntários e de 
organizações sociais.  
Parágrafo único - O Poder Público oferecerá respostas específicas para os diferentes tipos 
de demanda mencionados no inciso II deste artigo, de acordo com as necessidades 
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apresentadas.  
Art. 6º - Os padrões de qualidade dos serviços previstos neste decreto serão controlados 
pelo Poder Público, em conjunto com o Conselho de Gestão da Política de Atendimento à 
População de Rua e deverão garantir:  
I - inclusão dos abrigados/albergados em frentes de trabalho e operação do próprio abrigo;  
II - horários flexíveis de entrada e saída dos serviços, de acordo com as necessidades dos 
abrigados/albergados;  
III - manutenção de atividades sócio-educativas com técnicas estimuladoras à reinserção 
social;  
IV - instalação de rede informatizada entre os abrigos e albergues com controle de vagas, 
perfil dos abrigados, encaminhamentos, soluções, medidas e providências adotadas;  
V- manutenção de um educador para cada grupo de trinta pessoas, com contribuição e 
orientação de equipe multidisciplinar;  
VI - os serviços e programas para a população de rua contarão com materiais e apoio 
logístico para manter endereço postal comunitário, serviço de correspondência, telefones 
públicos, mural informativo de outros serviços públicos na Cidade, como hospitais e postos 
de obtenção de documentos;  
VII - o padrão nutricional adequado compreende alimentação de boa qualidade, de modo a 
atender às necessidades calóricas de cada morador, sob supervisão de nutricionistas. 
Devem ser servidas com cordialidade, utilizando-se pratos e talheres;  
VIII - o padrão de higiene adequado compreende o armazenamento com segurança de 
produtos de limpeza e remédios; o acondicionamento de alimentos em lugares apropriados 
à sua conservação para posterior consumo; o uso de roupas limpas de cama (dois lençóis, 
cobertor e fronha), toalhas de banho e travesseiros individualizados e lavados no mínimo 
semanalmente; chuveiros com água quente e um vaso sanitário para cada grupo de quinze 
pessoas; espaço para lavar e passar roupas de uso pessoal; disponibilização de uso de 
máquinas de lavar e secar roupas e equipamento para conserto de roupas; serviço de corte 
de cabelo e disponibilização de objetos de higiene pessoal;  
IX - o espaço físico e as acomodações para a população de rua deverão: ser seguros, 
limpos, confortáveis e arejados, com janelas e iluminação adequadas; não servir de 
passagem para outros dormitórios; dispor de camas ou beliches com colchões de densidade 
adequada para crianças e adultos; garantir a privacidade das pessoas, abrigando no 
máximo vinte pessoas por dormitório, com espaços demarcados por divisórias, com 
espaçamento de pelo menos um metro entre as camas, que deverão ter largura mínima de 
0,70 m, sendo vedado as cabeceiras das camas ficarem a menos de um metro de distância. 
As acomodações devem respeitar, em sua distribuição, o perfil dos segmentos da população 
de rua (mulheres, portadoras de necessidades especiais, famílias etc).  
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão responsável pela coordenação 
da política de atenção à população de rua, deverá assegurar e estimular a criação e 
manutenção de Conselho de representantes da rede, garantindo a gestão participativa nos 
programas e serviços que interagem na atenção à população de rua da Cidade.  
§ 1º - O Conselho terá caráter paritário e será composto por representantes de SAS, 
SEMAB, SEHAB, SMS, SVMA e Trabalho, do Legislativo Municipal, ligado à Comissão de 
Direitos Humanos, das associações que trabalham com a população e da própria população 
de rua, eleitos em foro próprio.  
§ 2º - O Conselho de que trata este artigo contará com uma comissão executiva, que 
elaborará seu regimento interno para regulamentar suas rotinas e atribuições.  
Art. 8º. - O Executivo deverá até o terceiro ano de gestão realizar o recenseamento da 
população de rua da Cidade.  
§ 1º - Nos demais anos de gestão os censos anuais poderão usar metodologias alternativas 
de modo que, a cada ano, seja caracterizado um segmento específico como: população 
adulta de rua, população infanto-juvenil, população usuária de cada modalidade de serviços.  
§ 2º - Os resultados do recenseamento quadrienal e dos censos anuais deverão ser 
publicados no Diário Oficial do Município, obedecido o critério territorial dos distritos 
administrativos.  
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Art. 9º - A Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pela promoção de 
ações destinadas à capacitação continuada dos agentes da política municipal de 
atendimento à população de rua, inclusive no que se refere ao seu preparo psicológico.  
Art. 10 - As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 11- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 2 de janeiro de 2001, 447º da 
fundação de São Paulo.  
MARTA SUPLICY, PREFEITA  
ANNA EMILIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos  
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS, Secretário Municipal de Assistência Social  
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 2 de janeiro de 2001.  
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal 
Alterações 
D 43277/03-Revoga Par. 1. do Art. 7. do Decreto  
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ANEXO 4 
 
NAS RUAS UMA MORADA …PARA A LEITURA! 
http://www.acasa.org.br/ensaio.php?id=374 (Acessado em novembro de 2011) 
 
Dizem que a literatura dá asas à imaginação. Em São Paulo, ela ganhou rodas! E em suas 
trilhas, não só alimenta a imaginação, como está sendo usada como instrumento de 
reinclusão social. Isso, através do projeto da Bicicloteca, uma biblioteca montada sobre uma 
bicicleta, idealizada por Robson Mendonça, ex-morador de rua e atual presidente do 
Movimento Estadual da População em Situação de Rua. 
 

 
institutomobilidadeverde.wordpress.com 
 
Durante os 6 anos em que morou na rua, Robson frequentava bibliotecas públicas como a 
Mario de Andrade, no centro da cidade. Mas não podia pegar empréstimos por não ter 
comprovante de endereço e se sentia rechaçado nas mesas de leitura por outros 
frequentadores. Partindo dessa experiência, teve então a ideia de criar uma biblioteca 
móvel, que pudesse atender a outros moradores de rua gratuitamente e sem burocracias. 
A primeira bicicloteca foi doada pelo Instituto Mobilidade Verde e funciona desde julho deste 
ano em praças do centro de São Paulo, com uma média de circulação de 200 livros por dia. 
Para fazer o empréstimo, basta deixar o nome em uma lista, e quem pega um livro tem duas 
opções: ou passa adiante para quem quiser ler, ou devolve para a bicicleta. Todo o acervo é 
fruto de doações, e a iniciativa se mantém através de voluntariado. 
A Bicicloteca funciona também como um pólo cultural móvel: além dos livros, leva atividades 
culturais e educacionais, como dramatização da situação de rua, realização de saraus, 
concursos de poesia e sopa de letrinhas com crianças, além da recuperação de livros que 
são jogados no lixo ou destinados para reciclagem. E através dela, Robson faz ainda 
contatos com moradores de rua para sua reinserção comunidade e ao mercado de trabalho, 
conduzindo-os para treinamentos no Senai, na retirada de segunda via de documentos 
pessoais, entre outras atividades. 
Simples e criativo, o projeto ganhou grande repercussão e chegou a participar da exposição 
sobre valorização de espaços públicos “A Rua é nossa... É de todos nós”, em agosto, no 
Museu da Casa Brasileira (MCB). 
Novas pedaladas 
Em setembro deste ano, a Bicicloteca foi roubada com cerca de 200 livros. O fato levou a 
uma comoção nacional e ganhou vários colaboradores até ser encontrada. Entre eles, o 
Museu da Casa Brasileira, que na ocasião colaborou com a divulgação da perda, a Editora 
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Melhoramentos e o Grupo Pão de Açúcar, que se uniram para doar um novo veículo ao 
projeto e contribuir para sua manutenção durante um ano. 
A nova Bicicloteca foi entregue no dia 19 de novembro no MCB e conta com modernizações: 
motor elétrico, freio a disco e amortecedor traseiro, computador de bordo e internet wireless, 
que pode ser compartilhada em todos os espaços públicos por onde o veículo circular. É a 
primeira do País com todos esses recursos. Durante o final de semana da entrega, também 
foi feita no MCB uma campanha que arrecadou cerca de 200 livros para auxiliar na iniciativa. 
Para 2012, o Instituto Mobilidade Verde tem previsão de colocar nas ruas mais 10 
biciclotecas. A intenção é expandir o eixo de atendimento além do centro da cidade e chegar 
a bairros carentes mais periféricos. Além disso, estão construindo parcerias para fazer 
através da Bicicloteca um curso de alfabetização, e planejam aumentar a autonomia do 
veículo com a instalação de um painel de captação de energia solar para alimentar a 
bateria, o computador e a internet. 
Outras trilhas 
Enquanto a Biciloteca de Robson roda pelo centro da cidade, outros projetos semelhantes 
vêm se desenvolvendo nas periferias. Na Zona Sul de São Paulo, desde 2009 outra bike 
incentiva a leitura na comunidade do bairro do Campo Limpo, com o slogan “No meio do 
caminho tinha um livro”. Esta outra biblioteca sobre rodas foi idealizada por Robinson Padial 
(Binho) dono de um bar na região que abriga um dos maiores saraus da periferia – o Sarau 
do Binho. Seu bar já funciona como ponto de empréstimo de livros à população. A 
Bicicloteca surgiu para ampliar o raio dessa distribuição a todo o bairro. O projeto teve apoio 
do programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, e se mantém através de doações e 
voluntariado. Só em 2011 foram emprestados mais de  3000 livros, e hoje o projeto tem uma 
sede chamada Brechoteca, onde recebe doações de livros e também de outros objetos que 
são posteriormente sorteados como prêmios para os leitores. 
Os morros cariocas também estão sendo povoados por trilhas de leitura através da 
Bicicloteca da CUFA (Central Única das Favelas). Desde abril de 2010 circula 
semanalmente pela Cidade de Deus uma biblioteca sobre rodas conduzida por um garoto 
“biciclotecário”, com mais de 70 livros e revistas. A iniciativa da ONG CUFA foi idealizada 
pela roteirista de cinema Manuela Dias, conta com o apoio do Colégio Mopi e da empresa 
Diálogo Design, e recebeu como madrinha a atriz Camila Pitanga, que gravou mensagens 
personalizadas para serem transmitidas pelos alto-falantes do veículo, convidando os 
moradores a conhecer o acervo. O projeto pretende reforçar também a biblioteca da 
comunidade, ampliando seu espaço físico e seu acervo, através de um sistema de doações 
de livros e assinaturas de revistas. 
 
 
Mais informações:  
www.bicicloteca.com.br 
http://institutomobilidadeverde.wordpress.com/  
http://biciclotecas.blogspot.com/  
http://saraudobinho.blogspot.com/      
www.cufa.org.br 
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ANEXO 5 
 
http://www.baguete.com.br/colunistas/colunas/68/felipe-basso/03/10/2011 
(Acessado em outubro de 2011) 
 
Desiste da bici, seu Robson 
Felipe Basso // segunda-feira, 03/10/2011 09:15 
 
Eu soube hoje da existência de um trabalho bacana chamado Bicicloteca, idealizado 
por um morador de rua chamado Robson Mendonça. Não tem nada demais. Ele 
empresta livros para moradores de rua. 
Hoje, eu também fiquei sabendo que o Davi, um viciado em crack, roubou a bicicleta 
do seu Robson durante uma entrevista para uma rede de televisão. 
Nós, aqui sentados em poltronas confortáveis, instalados em edifícios inteligentes, 
conectados do momento em que acordamos até a hora de dormir, não podemos 
mais avaliar como uma notícia dessas é importante. 
Estamos sedados e doutrinados o suficiente para esbravejar que é por esse tipo de 
coisa que o Brasil não vai pra frente. 
- É óbvio que iriam roubar a bicicleta do cara! Isso é o Brasil, ora bolas! 
- Cada povo tem o povo que merece! 
- De que adianta levar livros para moradores de rua? Ele acha que vai salvar o 
mundo? 
- Transformar o Brasil em um país de leitores com uma atitude simples dessa? 
Que nada! Desiste seu Robson. O senhor deveria primeiro estudar a viabilidade do 
projeto e determinar a rentabilidade desejada para os dois primeiros anos de 
atividade. Depois, o senhor deveria desenhar uma ação viral, baseada em redes 
sociais para promover o trabalho nacionalmente. A visibilidade obtida poderia 
despertar a atenção de investidores, que poderiam criar inclusive subprodutos e 
aumentar significativamente o resultado do seu empreendimento. E tudo isso muito 
rápido. 
E o senhor seria a pessoa mais beneficiada, pois iria multiplicar seus próprios 
ganhos e não precisaria mais andar de bicicleta por aí, distribuindo livros. O senhor 
sentaria em uma poltrona como a nossa, e do seu celular, 24 horas por dia, poderia 
acompanhar o índice de leitura de acordo com o critério que você quiser, quais são 
os títulos mais lidos, quais os bairros que mais lêem, e qual o perfil do morador de 
rua ideal para o projeto. 
Só precisamos que o senhor pare com essa ideia de girico e comece a pensar 
grande, seu Robson. Precisamos que o senhor almeje o sucesso. Não somente a 
realização. 
A gente aprendeu a fazer piada disso. Aprendemos a rir da desgraça alheia. E rimos 
por que lá no fundo, bem lá no fundo, sabemos que essa é a nossa desgraça 
também. 
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ANEXO 6 
 
Araraquara, SP, ganha bicicleta que oferece livros a moradores de rua 
http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/03/araraquara-sp-ganha-bicicleta-que-oferece-livros-  
(acessado em maio de 2012) 
 

 
 
Bicicloteca já existe em diversas comunidades brasileiras e outros países. 

Veículo foi doado à cidade por ex-morador de rua e presidente de ONG. 

 
Moradores de rua e toda a população de Araraquara, no interior de São Paulo, 

passarão a fazer parte de um movimento cultural independente: a Bicicloteca. A 

biblioteca itinerante já existe em diversas comunidades brasileiras e em outros 

países atendendo pessoas sem acesso à leitura com uma bicicleta como veículo 

para o transporte dos livros. 

 

Uma dessas bicicletas foi doada à cidade pelo presidente do Movimento Estadual da 

População em Situação de Rua de São Paulo Robson Mendonça. “Basta a cidade 

arcar com as despesas de buscá-la em São Paulo.” Mendonça viveu nas ruas por 

seis anos e com a ajuda do Instituto Mobilidade Verde desenvolveu o projeto na 
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capital. Trata-se de um triciclo com capacidade para 150 kg de livros para facilitar o 

trabalho das comunidades que já atuam com cultura e inclusão social através da 

leitura. 

 

O prefeito Marcelo Barbieri (PMDB) surpreendeu-se com a iniciativa e prometeu 

pegar a bicicleta assim que possível. “Ela ficará em algum de nossos locais que 

atendem moradores de rua e poderá ser operada por eles mesmos, será com 

certeza muito produtivo.” 

 

História 

Robson Mendonça conta que durante os seis anos que viveu nas ruas sempre 

procurou a leitura como base. “O conhecimento é a única maneira que essas 

pessoas têm de conseguir sair dessa situação.” Ele observa ainda que a maioria dos 

moradores de rua não é analfabeta. “É um grande indício de que com apenas um 

pouco de esforço e ajuda todos podem sair dessa. Conheci um homem nas ruas que 

hoje estuda Direito”, relata Mendonça. 

 

No entanto, o acesso à leitura e o preconceito são o maior dos problemas segundo 

ele. “Lembro de todas as vezes que tentei frequentar a biblioteca, mesmo quando eu 

estava de banho tomado, as pessoas sempre saiam de perto, é muito triste.” 

 

Com a iniciativa da Bicicloteca, Mendonça afirma que a leitura pode ir até as 

pessoas, inclusive a quem não vive nas ruas. “O projeto não é restrito a moradores 

de rua e pode atingir pessoas que passam diariamente por nós na correria do dia a 

dia e acabam não tendo tempo de frequentar uma livraria ou biblioteca, dá muito 

certo”, finaliza. 

 

Fonte: G1 

Imagem: Blog da Inajá 

Conheça o projeto Bicicloteca	  
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ANEXO 8              O TRECHEIRO PÁGINA 4      MAIO – 2004 

 

 
 
 

 PÁGINA 4O TRECHEIRO MAIO - 2004

O T.: Quando  e  por que você
começou a se preocupar com este
tema?

Camila: O meu envolvimento
com o tema iniciou na minha infân-
cia, quando eu comecei a me dar
conta que existiam moradores de rua
na cidade. Depois fiz meu trabalho
de graduação, de mestrado e de
doutorado sobre o assunto. Isto foi
uma coisa que sempre me inquietou.
Acho muito injusta esta situação. Sei
que ela decorre do desemprego e
da má distribuição de renda no
país... Costumo comparar as pes-
soas que estão na rua como doen-
tes em estágio terminal. Precisam de
nossa ajuda, pois, na maioria das
vezes, não contam mais com a fa-
mília, nem com os amigos. Estão
privadas da casa, do trabalho e de
outros direitos. Essa situação sem-
pre me deixou indignada porque não
consigo conceber que a sociedade
permita que as pessoas cheguem até
aí... Quando terminei o curso de gra-
duação, comecei a freqüentar o
Glicério (onde era feita distribuição
de sopa) e conversar com os mora-
dores de rua. Eu tentei fazer um es-
tudo sobre a  religiosidade deles.

O T.: E o que você constatou?
Camila: Eu queria saber quan-

to a população de rua era religiosa,
por que cultivava a religiosidade e
quais denominações religiosas fre-
qüentava. Sempre soube que o tra-
balho com moradores de rua era
feito sobretudo pela Igreja. O Esta-
do (o governo federal, estadual e
municipal) durante muitos anos dei-
xou essa população de lado. Notei
então que a religiosidade é uma coi-
sa bem presente e os moradores de
rua freqüentam várias Igrejas. Per-
cebi que eles se diziam da religião à
qual estava vinculada a instituição
social que oferecia o atendimento.
Faziam isso para poder obter o ser-
viço oferecido. No final da entrevista
a gente não sabia ao certo qual era
realmente a religião que seguiam.
Então comecei a me questionar se a
gente não devia oferecer um servi-
ço não confessional, a fim de que a
pessoa não tivesse que se converter
àquela religião para obter o serviço.

O T.: Por que comparar po-
pulação de rua de São Paulo com
Paris?

Camila: Indo a Paris eu come-
cei a observar que o tratamento
institucional à população de rua era
melhor do que o de São Paulo. Na
época o tratamento aqui era bem
precário. Com Pitta e Maluf, no pe-
ríodo de 1993 a 2000,  a popula-
ção de rua foi mal tratada pelo Po-
der Público. Não se avançou em
termos de políticas sociais para po-
pulação de rua. Acho que a lei da
vereadora Aldaíza Sposati é uma
das poucas com este objetivo, o que
já demonstra um certo descaso com
o assunto. Quando resolvi fazer este
estudo comparativo procurei apon-
tar as principais diferenças entre
Paris e São Paulo e ver porque a
atenção lá era maior, justamente
para poder ajudar a melhorar aqui.

O T.: Proporcionalmente,
existem mais moradores de rua
em São Paulo ou em Paris?

Camila: Em Paris eles não dão
uma quantia exata. Dizem que exis-
tem entre 6 e 12 mil pessoas. Eu
acho que em todas as grandes cida-
des do mundo têm aproximadamen-
te essa quantidade.

O T.: Na sua tese de douto-
rado você fala sobre “higie-
nismo, cidadania e representa-
ções sociais”. O que você quer
dizer com isso?

Camila: Quando fui buscar a
causa da falta de atenção do poder
público à população de rua, come-
cei a ver que não era só uma ques-
tão econômica. Vi  também que não
era só uma questão do Poder Pú-
blico, mas da sociedade. Percebi
que na sociedade havia alguns pre-
conceitos em relação à população
de rua que faziam com que o trata-
mento dado a essa população não
fosse adequado. Cada setor da so-
ciedade tinha uma visão do mora-
dor de rua. Alguns consideravam-
no como cidadão de direitos. Ou-
tros viam-no como aquele que não
trabalha, que não tem direitos, que
não merece ajuda. Chamei essas
atitudes preconceituosas de atitudes
“higienistas” por isolarem e excluí-
rem o morador de rua, não permi-
tindo que ele freqüente os mesmos
espaços que os outros cidadãos.
“Higienismo” tem a ver com higie-
ne. É achar que o contato com o
morador de rua prejudica a própria
saúde, pelo fato de ele ser pobre,
torna-se um transmissor de doenças.
Infelizmente tem pessoas que pen-
sam assim e acabam freando todo o
movimento que poderia repensar a
situação do morador de rua. Esses
comportamentos também existem
em Paris. Mas, o governo francês
não toma atitudes higienistas como
vemos aqui em São Paulo. O Pitta e

o Maluf  mandavam destruir e quei-
mar a carroça da população de rua.
A política social aqui era mandar
os(as) assistentes sociais jogar água
na população de rua. O vereador
Hanna Garib tentou elaborar um
projeto de lei para colocar segmen-
tos nos bancos a fim de impedir que
os moradores de rua deitassem em
tais bancos. Um outro exemplo, é o
gesto absurdo de pôr fogo em mo-
radores de rua. Todas essas atitu-
des higienistas precisam ser comba-
tidas.

O T.: De quem deve partir a
mudança das representações so-
ciais?

Camila: Isso é um movimento
muito lento. A França demorou mui-
tos anos para fazer essa transforma-
ção no plano das idéias. Nós tam-
bém vamos levar, principalmente
porque nossa sociedade é injusta,
desigual. Tem muita riqueza na mão
de poucos e muita pobreza entre
muitos. Essas pessoas ricas querem
que a situação delas permaneça
como está. São essas pessoas que
comandam o país. A transformação
no plano das idéias começa da cons-
ciência de que há necessidade de se
transformar a realidade. Mas, no
nosso país isso é muito mais difícil
por causa das condições estruturais.
Certos assistentes sociais até tendem

Entrevista  feita  por  Dirceu Benincá

Professora do Curso de Famílias da
Universidade Cruzeiro do Sul

(UnicSul), graduada em Ciências
Sociais pela PUC/SP, Camila

Giorgetti fez Mestrado e Doutorado
em Paris. No último dia 20 de abril,

na PUC/SP, defendeu sua tese
intitulada “Entre o higienismo e a
cidadania – Análise comparativa

das representações sociais sobre os
moradores de rua de São Paulo e

Paris”, obtendo diploma para atuar
no Brasil e na França. Confira

entrevista exclusiva concedida ao
jornal “O Trecheiro” (O T.).

a infantilizar os moradores de rua.
Isso ocorre por falta de formação.
Os moradores de rua não podem ser
tratados como crianças ou como
pessoas que não sabem fazer suas
próprias escolhas.

O T.: Você considera impor-
tante a organização da população
de rua em grupos, associações,
cooperativas e movimentos?

Camila: Isso pra mim é tudo.
Em Paris a população de rua é ex-
tremamente organizada. Lá existem
instituições sociais que não dão co-
mida, não acolhem... A função de-
las é organizar a população pra fa-
zer manifestações que apareçam na
imprensa, pra pressionar o poder
público e a sociedade. Eu sempre
digo que as assistentes sociais têm
um papel importantíssimo de orga-
nizar essa população. Infelizmente
depois da institucionalização dos
convênios em 1994, alguns assisten-
tes sociais perderam a função mili-
tante de lutar pela causa  do mora-
dor de rua e virou um funcionário
público.

O T.: Como superar  o
higienismo, o assistencialismo e o
fatalismo (de achar que não tem
mais solução)?

Camila: Acho que a gente
combate o higienismo denunciando.
Quando acontecer coisas desse tipo
tem que chamar uma comissão de
direitos humanos para investigar,
colocar nos jornais, tornar público
para que não aconteça mais. Não
ter vergonha de denunciar. A única
forma de evitar o assistencialismo é
o próprio morador de rua se colo-
car como cidadão de direitos e lutar
por isso. Emprego e moradia são a
saída para o assistencialismo. O fa-
talismo é difícil de vencer, principal-
mente depois de anos na rua a pes-
soa acaba ficando desmotivada e
muitas vezes não vê a luz no final do
túnel. Acho que precisa um trabalho
com as pessoas que estão chegan-
do na rua agora para que fiquem o
menor tempo possível ali.  Se a pes-
soa ficar anos na rua, seu sentimen-
to de impotência vai aumentando. E
é difícil lutar nessas condições.

O T.: Quais as principais con-
clusões da tese de doutorado que
você fez?

Camila: Em primeiro lugar, en-
quanto não houver essa transforma-
ção das idéias, o tratamento não vai
ser melhorado. É uma luta muito
grande, mas tem que ser feita. Em
segundo lugar, é importante a orga-
nização da população de rua para
reivindicar seus direitos, dando visi-
bilidade a essa luta. A situação do
morador de rua tem que ser uma
prioridade  na agenda pública. A
pessoa que está na rua é porque
chegou no fundo do poço. As insti-
tuições sociais têm um papel funda-
mental de ajudar o morador de rua
a se organizar e lutar pelos direitos.
Precisa superar essa visão social de
que o serviço prestado pelo Poder
Público aos moradores de rua é um
favor. Eles têm que exigir os seus
direitos, porque eles são inalienáveis.
Nós, sociedade brasileira, ainda so-
mos muito passivos e servis. Na ver-
dade, se nós não lutarmos pelos
nossos direitos, ninguém vai lutar.Na praça- "Nós, sociedade brasileira, ainda somos muito passivos e servis".

Higienismo - "achar que o contato com o morador de rua prejudica a própria saúde".

Socióloga compara população
de rua de São Paulo e Paris

Socióloga compara população
de rua de São Paulo e Paris

Fotos: Luciney Martins/Rede Rua
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ANEXO 10 
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=11&id_noticia=182466 
(Acessado em maio de 2012) 27/04/2012 Por Fábio de Castro 

Transformação de vida entre moradores de rua 
Agência FAPESP – Durante cinco anos, a psicóloga Aparecida Magali de Souza Alvarez 
acompanhou de perto um grupo de moradores de rua da cidade de São Paulo e as pessoas que os 
auxiliavam. O estudo, realizado com uma abordagem multidisciplinar, tinha o objetivo de 
compreender os processos de interação que permitem a transformação humana em um cenário 
social marcado por preconceito, violência e desprezo. 
A pesquisa – que foi a base da tese de doutorado de Alvarez, realizada com Bolsa da FAPESP e 
defendida em 2003 na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), – teve 
agora seus resultados descritos no livro Transformações humanas: Encontros, Amor Ágape e 
Resiliência. 
O processo investigativo utilizado na pesquisa contou com técnicas que incluíam observação, 
entrevistas, fotos, gravações e, principalmente, interação. De acordo com Alvarez, o trabalho não foi 
realizado nos moldes da ciência tradicional, em que o pesquisador não se envolve com o objeto de 
estudo. 
“Para entender as relações de transformação que ocorriam ali, não podia me ater apenas a 
questionários, era preciso entrar em um processo mais profundo de interação. Apesar de ter 
trabalhado com os índices e estatísticas amplamente utilizados no âmbito da saúde pública, o estudo 
se concentrou nas histórias de vida reais. O livro reflete minha própria vivência na interação intensa 
com os moradores de rua”, disse Alvarez à Agência FAPESP. 
As histórias de vida e a relação construída pela pesquisadora com os moradores de rua foram 
analisadas a partir de conceitos desenvolvidos por diversos autores. Alguns desses conceitos, como 
o de “resiliência”, foram centrais para a definição do referencial teórico, segundo ela. “A resiliência é a 
capacidade de fazer frente às adversidades da vida, superá-las e sair fortalecidos ou transformados 
delas”, explicou. 
Alvarez já vinha estudando o conceito de resiliência desde 1993, quando atuava no Centro de 
Estudos do Crescimento e Desenvolvimento do Ser Humano (CDH) da FSP-USP e teve os primeiros 
contatos com moradores de rua. Em 1999 iniciou seu mestrado – também com Bolsa da FAPESP – 
sobre a resiliência no contexto dessa população. 
A opção metodológica de privilegiar a vivência e a interação como estratégias de investigação se 
explica, segundo Alvarez, pela característica da população estudada. Segundo ela, o morador de rua 
é uma incógnita para a sociedade, que não conhece suas histórias de vida. 
“Mesmo para quem tem interesse, em estabelecer contato com essas pessoas não é algo trivial. São 
pessoas que sofreram e não confiam mais no mundo. Quando procuramos contato, eles se fecham, 
em uma tentativa de preservar a dignidade que lhes resta. O estudo mostra que é possível 
restabelecer a esperança dessas pessoas e ajudá-las a recomeçar, a partir de um tipo especial de 
interação, que chamei de ‘encontros transformadores’”, afirmou. 
O pressuposto da tese, segundo Alvarez, é que apenas os encontros transformadores são capazes 
de possibilitar a resiliência dos moradores de rua. Dentro do tecido teórico e conceitual desenvolvido 
pela autora, esse tipo de encontro diferenciado apresenta características do chamado amor ágape. 
“O ágape é o amor que aceita o outro de maneira plena, não se importando com quem ele é ou com o 
que já fez. É uma forma de aceitar o próximo simplesmente por ser humano. O ágape tem a 
capacidade de perdoar e de se doar de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Os 
encontros transformadores têm em seu cerne a característica de uma ação em ágape”, explicou. 
Alvarez conta que, em sua vivência entre os moradores de rua, percebia que essa relação de amor 
estava presente nos encontros que causavam transformação humana. 
Em um pós-doutorado na França, financiado pela FAPESP, Alvarez desenvolveu o instrumento 
metodológico operacional para promover a transformação humana que foi observada em seu trabalho 
de pesquisa. “Observei o fenômeno de transformação das pessoas e pensei em uma estratégia 
capaz de desenvolver esse tipo de ação em uma situação estruturada”, disse. 
Transformações humanas: encontros, amor ágape e resiliência  
Autor: Aparecida Magali de Souza Alvarez 
Lançamento: 2011 
Preço: R$ 50                  Páginas: 300                                  Mais informações: www.edusp.com.br 
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