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RESUMO 

 

O trabalho propõe a coleta e análise de histórias orais de moradores da Favela do 

Moinho, última favela incrustada na região central da cidade de São Paulo. Por meio de 

suas memórias, relatos sobre de onde vieram, como vivem, o que desejam, o que 

entendem por violência, educação, espaços culturais do entorno, e como enxergam a 

própria história e o trabalho, revela-se a constituição do espaço urbano onde moram e 

as causas que favoreceram a ocupação do terreno, ajudando-nos a conhecer sua 

dinâmica interna e o desvelamento de algumas de suas lógicas de vida.  

 

Palavras-chave: memória, cultura, educação 
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ABSTRACT 

 

This material proposes a collection and analysis of “Favela do Moinho” oral histories, 

the latest favela based in São Paulo’s Downtown City. Through inhabitans memories, 

there are reports about where they came from, how they live, what they want, what they 

understand in terms of violence, education, cultural environments and how they see and 

understand their own history and jobs. It reveals the composition of their urban space 

and some causes that facilitate the irregular and unpplaned land occupation, by helping 

us to know their internal dynamics and unveiling their logics of life. 

 

 

Key Words: memories, culture, education 
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DESCORTINANDO  O UNIVERSO DA FAVELA PELO OLHAR DE F ... 

 

F não sabe ao certo onde nasceu. Talvez seja mineira, como sua mãe diz, talvez não. Não 

conheceu seu pai, nem por foto. A figura masculina da sua infância traz breves imagens do seu 

padastro, caminhoneiro que bebia muito, por isso batia em todo mundo e colocava todos para 

fora de casa até que viesse a polícia e o levasse. Conhecida como Maria-macho quando criança, 

porque gostava de brincar de bolinha de gude, pipa, rodar peão e brigava feio se precisasse. 

Não era chegada em encosta de menina não. Brincar de boneca era a coisa mais difícil. Saiu de 

casa aos nove anos, para dormir fora e passar uns dias longe usando drogas.  

 

Quando caiu de vez na rua, aos 11, sabia que só tinha amigo que não prestava. Drogas já faziam 

parte do seu dia a dia. Até chegar o momento da prisão. Ficou presa um ano e cinco meses. 

Mas a maior surpresa foi se descobrir grávida, de um menino cujo pai não sabia quem era. Aí 

ela resolveu tomar um rumo na vida. A convivência conflituosa com o filho ela traz até hoje, 

quando deixa claro que o ama, mas não se dá com ele. Tem dia que tem vontade de “encher ele 

de porrada”. Lembra os seus passos na prisão, fazendo paralelos com os acontecimentos 

políticos. Em 1999 Mário Covas, então governador do estado de São Paulo, inaugura a prisão 

feminina para as portadoras de HIV. Morre em 2001, um mês antes da F deixar a prisão e correr 

direto de volta às drogas, lembrando somente de deixar seu filho aos cuidados da mãe. Na rua, 

você sabe quando é dia e noite porque escurece e amanhece. Mais nada te importa. Se você 

marcar algo com alguém, você fura. Só não se esquece de dinheiro. Resolve um dia, por conta 

própria, parar de usar drogas. E fica limpa dez anos, de pensão em pensão, até ter uma recaída 

forte, depois de mais dois filhos nascidos.  

 

Chega ao Moinho por uma amiga. Era um cômodo pequenininho, não tinha nem banheiro. 

Pagou 1.000 reais em prestações de 100 por mês. Hoje, um cômodo no Moinho pode chegar a 

10.000. Nunca teve muita paciência pra morar com homem. Quando eles bebem, ela se enche. 

Nem pensa em namorar. Tira o sustento dos filhos puxando carroça. Às vezes passa “uns 

apertinho”. E, se o armário fica vazio, pede “pras amiga chique” que têm loja no Bom Retiro. 

Pedir pra quem tem igual ela não resolve. E tem que pagar direitinho porque senão o povo fala. 

 

Chique é pessoa branca, pessoa bonita, bem vestida. Se bem que às vezes só parece e não é. 

Uma das “suas amiga chique” tem uma loja de lingerie no Bom Retiro, e quando fez tratamento 

de câncer, ficou careca. F raspou o cabelo pra ficar que nem ela. Essa amiga até a chamou pra ir 

ao aniversário do filho, em Guarulhos. Só que F se diz bicho do mato, acha que as pessoas vão 

ficar olhando, então ela nunca vai. Onde ela se sente feliz e bem é com sua carroça. Medo ela 

só tem de perder os filhos. De mais nada. Um dos seus filhos disse ter vontade de conhecer a 

Disneylândia, nos Estados Unidos. Mas nunca foi nem à praia. 
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1. INTRODUÇÃO - POR QUE OUVIR MAIS UMA FAVELA? 
 
 

Existe, em nós, uma diversidade de mundos diferentes. Ainda assim, por mais 

que sejamos capazes de reconhecer o diferente dificilmente o aceitamos como parte da 

nossa existência, da nossa completude como humanidade. Temos uma capacidade 

rarefeita de compreender que o outro, especialmente por se tratar de um sujeito 

diferente ou avesso ao que temos por normal, é apenas diferente de nós, não desigual. 

Assim, entre todas as imagens que percebemos do mundo, não podemos deixar de 

considerar que somente temos visões parciais e subjetivas da realidade, e que esta 

mesma realidade transcende a visão que podemos ter dela.  

Eclea Bosi diz que  

 

O nosso círculo de experiência é limitado. O nosso espaço vivido no mundo é 
pequeno. Embora tenhamos a ilusão de participar intensamente desse mundo 
único que encerra os seres viventes, conhecemos, na verdade, um reduzido 
espaço dentro dele, e um caminho familiar pelo qual nos guiamos e onde 
repetimos nossos passos, entre a infinidade de caminhos oferecida a outros 
seres. (BOSI, 1977, p.97) 
 

 

Nesse sentido, é instigante compreendermos a vastidão do comportamento 

humano, que, sob tantas e diferentes perspectivas, influencia e é influenciado por 

aspectos como a cultura, os estereótipos e preconceitos que transpassam gerações, 

linguagens verbais e não verbais, memórias e emoções. 

Dentro desse universo formado por relações complexas, conhecemos algumas 

pessoas, algumas coisas, alguns pedaços de paisagens, de ruas e alguns livros. Mas 

não podemos dizer que nosso repertório contempla e testemunha tudo que acontece. 

Conforme Bosi (1977, p.97), “presenciamos alguns fatos, mas não a maior parte dos 

fatos sobre os quais conversamos. Confiamos, porém, nas pessoas que viveram e 

presenciaram esses fatos”. Com isso, formamos o que a autora chama de confiança 

social – confiar naquilo que as pessoas contam que viveram – base que forma nossos 

pensamentos e discursos cotidianos.  

Somos formados, assim, da soma de histórias individuais e cada pedaço da 

cidade tem focos sugestivos que amparam nossa identidade, percepção e memória. Se 

não podemos dizer que conhecemos a maior parte dos fatos que nos circundam, não 
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podemos afirmar saber como se formam as percepções sociais de pessoas que vivem 

uma realidade especificamente diferente daquela entendida pela maioria da sociedade 

sem perguntarmos suas percepções ou apreciarmos seus relatos como autênticos e 

verdadeiros.  

Para o geógrafo Milton Santos, a relação dos sujeitos com o território é 

fundamental para entender o que é denominado por civilização: 

 

O modelo cívico forma-se, entre outros, de dois componentes essenciais: a 
cultura e o território. O componente cívico supõe a definição prévia de uma 
civilização, isto é, a civilização que se quer, o modo de vida que se deseja para 
todos, uma visão comum do mundo e da sociedade, do indivíduo enquanto ser 
social e das suas regras de convivência. (...). Quando aceitamos que sejam 
pagos salários de fome a uma boa parte da população, é certo que estamos 
longe de possuir uma verdadeira cultura. (SANTOS, 1989, p.5) 

 

No Brasil permanece firme a ideia de que pessoas com menos condições sociais 

devam ficar à margem da sociedade. A afirmação, à primeira vista, parece do século 

passado, mas quando analisamos o significado da configuração geográfica da cidade 

de São Paulo – lugares centrais e periféricos denotando boa parte da condição 

econômica das pessoas que ali habitam –, entendemos que ela ainda se faz na 

realidade. Ofertas de emprego costumam ditar essa regra nos centros urbanos, em 

geral cobiçados, e dando nome às periferias similarmente como cidades-dormitórios. A 

periferia costuma denotar um local onde, em geral, estão pessoas menos favorecidas 

financeiramente, contraponto de bairros mais bem localizados, muitas vezes próximos 

ao centro, locais onde os imóveis costumam ser mais caros, por conta da infraestrutura 

consolidada.  

No centro da cidade de São Paulo, a mais rica do Brasil, temos contrastes 

bastante visíveis. Seu centro velho, a parte antiga da região central, compreende, entre 

seus distritos, o de Santa Cecília, que, por sua vez, abriga Campos Elísios, o primeiro 

bairro nobre da cidade, onde moraram diversos fazendeiros de café no século XIX. O 

bairro, fundado em 1879, teve seus tempos áureos e sua elegância. Hoje abriga dois 

grandes problemas crônicos urbanos, indissolúveis, até então, pelos poderes público e 

privado: em uma das extremidades do bairro, a cracolândia, apelido derivado de crack, 

dado a uma região onde circulam e até residem cerca de 2000 usuários de drogas, 
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além de haver ali intenso tráfico; e na outra extremidade, a Favela do Moinho, 

conhecida por ser a única comunidade com essa configuração que resta no centro de 

São Paulo.  

As contradições já começam por tal fato – a cidade de São Paulo, entre as 

grandes megalópoles do mundo, apesar de ter estruturas culturais interessantes no seu 

centro antigo, como Pinacoteca de São Paulo, Museu de Língua Portuguesa, Parque 

da Luz, Fundação de Energia e Saneamento, Sala São Paulo, o Teatro São Pedro, 

apenas para citar os mais conhecidos, tem a mesma região abandonada pela falta de 

segurança e pelo apoderamento da população que evita transitar por medo da violência 

e da vulnerabilidade a que se sentem expostos. E, por mais que se tenha tentado 

revitalizar esse espaço público, seja por meio de iniciativas públicas de várias 

instâncias, seja pela iniciativa privada (impulsionada pelas empresas da região que 

investem em qualidade de convivência para seu público interno e moradores da 

região), ainda não se conseguiu vencer o caráter marginalizado e aparentemente 

abandonado desta parte de São Paulo.  

Com isso, este trabalho procura discutir questões que abrangem a Favela do 

Moinho - estudar as relações, o comportamento e as memórias de seus moradores, 

adultos e crianças, que vivem em condições vulneráveis ou apenas diferentes daquelas 

tidas por grande parte da nossa sociedade. 

A proposta foi reunir e analisar a história da última favela incrustada na região 

central da cidade de São Paulo, por julgar que esse registro revela uma face escondida 

da história e da memória da cidade. O objetivo da pesquisa foi mapear, revelar e 

registrar a história da favela do Moinho por meio da constituição do espaço, as causas 

que favoreceram a ocupação e conhecer sua dinâmica interna, por meio dos relatos de 

alguns moradores, utilizando a história oral como base para coletar relatos contados 

por adultos, jovens e crianças, moradores do local.  

 Ouvir, a partir das representações da pesquisadora, as pessoas que ali moram, 

de onde vieram, por onde passaram, o que desejam, a forma de enxergarem a própria 

história e como atribuem significados aos tecidos urbanos que sustentam seu cotidiano 

são os aspectos que indicam a relevância desta pesquisa realizada em uma favela não 

urbanizada, contemporânea, localizada no centro de São Paulo e palco dos mais 
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diversos conflitos com o próprio bairro onde está instalada, o poder público e a 

especulação imobiliária que a ronda. Não é comum encontrarmos bibliografia que 

contemple o estudo sobre as histórias de quem mora em favelas em São Paulo, ainda 

mais quando ela é considerada pequena como a do Moinho, com 2 000 habitantes, em 

relação a favelas maiores como a favela de Heliópolis ou Paraisópolis, ambas 

localizadas na Zona Sul de São Paulo abrigando por volta de 43 000 moradores cada 

uma.  

Vale salientar que os registros tomados buscam não culpabilizar ou vitimar os 

moradores da favela pela situação em que vivem; nem mesmo dar voz solene às suas 

falas, mas simplesmente ouvir e registrar suas narrativas de forma a contribuir com o 

registro sobre o que pensam os moradores de uma favela em relação a quem já 

escreveu sobre o assunto, das mais diversas áreas de estudo.  

De acordo com Campos (2004, p.43), “dentro do quadro referencial da 

metodologia qualitativa biográfica destacam-se: a História Oral, Biografia, Autobiografia 

e História de Vida”. Cada um desses métodos implica procedimentos próprios e 

independentes, mantendo como base de sustentação a dimensão do relato e da 

narrativa. A proposta metodológica que se pretende aplicar neste projeto é a História 

Oral autenticamente narrada que, em geral, compreende a elaboração de um projeto, 

definição prévia de um grupo de pessoas a serem entrevistadas, planejamento da 

condução e gravações; transcrição e conferência dos depoimentos; autorização para o 

uso da história; e, publicação dos resultados.  

Nas palavras de Campos, 

 

O objetivo não é compreender como cada sujeito re-significa sua existência a 
partir da narrativa, como reelabora aspectos pessoais numa teia coletiva. Os 
historiadores pretendem conseguir depoimentos sobre a história cotidiana, 
contada por grupos oprimidos, que irão nortear as reflexões históricas. Em 
outras palavras dar voz aos esquecidos pela história oficial. (CAMPOS, 2004, 
p.46) 

 

Cabe ressaltar a inexistência, nesse método, do vínculo entre pesquisadores e 

sujeitos da pesquisa – importante distinção com relação ao método de História de Vida. 

O plano de trabalho para a dissertação é construir conjuntamente o plano conceitual 
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com as percepções contadas pelo público citado (histórias orais coletadas por meio das 

entrevistas em campo).  

Foram realizadas 30 entrevistas, sendo 27 moradores entre adultos, jovens e 

crianças e três profissionais que trabalham na comunidade. As entrevistas foram 

gravadas e autorizadas, a fim de preservar o tom espontâneo e natural dos 

participantes. Ainda assim, optamos por abreviar os nomes de cada entrevistado para 

não expô-los.  

A realização da pesquisa foi feita por meio de dois instrumentos:  

 

1. Entrevista com questionário semiestruturado: um breve roteiro em mãos 

acompanhou a realização da pesquisa, que buscou conhecer a história do nome dos 

moradores entrevistados, quanto ao percurso escolar (onde estudam ou estudaram, 

identificação de algum professor), a composição da família, suas expressões culturais 

como: música e esporte, hobbies, livros que já tenham lido ou ouvido falar, a casa da 

infância, os trajetos percorridos no bairro diariamente, para aqueles que vieram de 

outro local - por onde já passaram desde que chegaram à cidade de São Paulo (seus 

deslocamentos e referências urbanas) e projeções de futuro, como sonhos e desejos.  

Nas entrevistas com as crianças, acrescentamos do que gostam de brincar e quais são 

seus lugares favoritos de brincar e o que aproveitam da cidade. 

 

2. Entrevista aberta: depois de engrenada a conversa, alguns entrevistados contaram 

histórias ou comentaram fatos sobre suas lembranças. Nesse momento, a entrevista foi 

conduzida pelo próprio entrevistado e houve pouca interferência. A finalidade foi ouvi-

lo, levando em conta que o silêncio da mesma forma é significativo, assim como a 

negação ou o apagamento de fatos pouco explicados.  

Após serem realizadas, as entrevistas foram transcritas (podem ser lidas na 

íntegra nos apêndices deste trabalho). 

Foi realizado, concomitantemente às entrevistas, um levantamento bibliográfico, 

tanto em relação a pesquisas realizadas sobre a favela, hoje denominada Moinho, em 

que foram coletados dados bibliográficos, como fatos históricos que compõem o 



18 
 

território e acontecimentos publicados na mídia que retratam o processo de 

transformação da Favela do Moinho. 

Como respaldo teórico colaborativo com as reflexões, este trabalho contou com 

o apoio de autores de campos distintos, como a escritora e ex-moradora da favela do 

Canindé Carolina Maria de Jesus, a antropóloga e cientista política, Janice Perlman, o 

historiador Paulo César Garcez, a filosofa Hannah Arendt, os filósofos Walter 

Benjamim, Giorgio Agamben e Adam Schaff. 

Vale lembrar que a interdisciplinaridade não está nos autores citados, mas na 

maneira como olharemos nosso objeto – atravessando campos disciplinares diferentes, 

a fim de analisarmos o modo de conduzir e entender a vida de uma favela.  

A proposta deste trabalho era ser construído com base na fala dos moradores da 

favela pesquisada. No entanto, tornou-se um trabalho que traz a tona principalmente a 

voz das mulheres da favela em questão, ressaltando o papel feminino na favela. A 

disponibilidade para conversar sobre suas histórias e a facilidade em encontrá-las em 

casa ao longo do dia, já que muitas são carroceiras e trabalham na parte da tarde e 

noite ou permanacem em casa ao longo do dia cuidando de seus filhos, é a justificativa 

para o recolhimento de seus depoimentos e memórias em expressiva maior quantidade 

em relação aos homens que moram ali. Ainda assim, muitas foram as crianças e jovens 

que participaram desta pesquisa também. A proposta, enfim, foi refletir, a partir das 

narrativas dos entrevistados, sua forma de interpretar o mundo sob seus pontos de 

vista. Com isso, confrontamos às narrativas dos moradores da favela às vozes de 

alguns teóricos que colaboraram para a imersão na realidade escolhida.  

Quando trabalhamos com depoimentos orais, segundo Eclea Bosi (1977), 

podemos ter a impressão inicial de que a experiência que se desenrola no tempo 

dispõe de um caráter infinito. Assim, os momentos relatados publicamente podem 

trazer características da vida privada ou de um cotidiano que frequentemente 

transborda, rompendo barreiras e misturando a vida íntima com os eventos históricos. 

No primeiro capítulo, a proposta foi resgatar a história do espaço que constitui a 

favela antes de ela se tornar uma, como hoje é conhecida – Moinho.  

O segundo capítulo abordará temas que permeiam a comunidade, como quem 

são as pessoas que compõem esse local, o cotidiano, bem como o que representam os 
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espaços de memória que os rodeiam ou que foram capazes de construir significados 

em suas vidas. Da mesma forma, nesse capítulo caberá a consideração sobre a 

violência que compõe seus laços fraternais e como entendem educação e a escola.  

No terceiro capítulo, a proposta é lançarmos a reflexão sobre o significado desse 

espaço para os moradores e sua relação com a cidade – como entendem serem vistos 

pela sociedade e como dialogam com ela no seu dia a dia, incluindo sua interação com 

os espaços culturais do bairro.  

Este trabalho, por fim, não se pretende concluir ou finalizar, como se pudesse 

chegar a conclusões claras e suficientes. O objeto de pesquisa em si é amplo e 

complexo, já que se trata da história de muitas vidas, por isso a dissertação construída 

busca, no debruçamento sobre um espaço da cidade, dentro de uma temporalidade 

específica, descortinar parte desse contexto.  
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SOBRE A D. Z... 

 

D. Z veio da Paraíba, andando, sem destino, com uns sete anos. Quando ela dizia que, ao 

crescer, ia cair no mundo, a mãe dizia que “matava ela”. Ignorância do povo antigo, ela afirma. 

Quando soube de um homem que pegava gente “de menor” pra trabalhar nas casas, lá foi ela, 

vindo parar no Rio de Janeiro, com 18 anos. Conheceu o pai dos seus filhos, mas logo vieram 

para São Paulo, onde passou os maiores apertos. Só tinha peixe salgado pra comer quando o 

marido roubava dos bares. Como o marido não arranjava emprego e ela não tinha como 

trabalhar com sete crianças, morava um mês em cada lugar para não pagar o aluguel. Quando 

soube que seu marido estava com outra, perdeu a cabeça. Expulsou o marido de casa. Na 

semana do Natal ele entrega uma galinha viva pra ela. Ela deu nele com a ave. Ele quase passou 

com o fusquinha em cima dela, deixando-a toda rasgada, mesmo grávida de um dos filhos dele. 

Depois de dar queixa na polícia, o marido foi intimado a depositar a pensão dos filhos. A 

justificativa para ter largado D. Z é que ela era uma mulher cheia de filho.  

 

A vida só com os filhos seguiu bem por um tempo, até um dos meninos arranjar treta com o 

pessoal do Jardim Peri. Quando soube que um dos filhos estava marcado pra morrer, ela foge, 

carregando seis dos sete filhos do jeito que deu. O mais velho ficou pra trás empinando pipa, o 

bendito, motivo de desespero de D. Z por meses até conseguir trazer o filho. Na fuga, deixa pra 

trás os álbuns de fotos dos aniversários dos filhos. Trabalhou em vários lugares 

temporariamente, mas arrumava treta [briga] porque as mulheres enroscavam com ela. Um dia 

uma amiga teve a ideia de roubar umas roupas no Brás porque não tinha o que vestir. Foi 

“pegá” e apanhou muito. Algumas vezes foi necessário colocar os filhos pra pedir esmola no 

farol. Às vezes tem que aprender a pedir. Foi parar no Moinho depois de acabarem com a 

favela no Brás. Homens na sua vida foram só tranqueiras. No começo eles parecem educados, 

cuidadosos, depois, batem e xingam sem dó. Hoje ela se diz feliz. Tem seu barraco reformado e 

faz a vida com os “cambalacho” que consegue. Compra geladeira e TV velha e revende. Os 

filhos às vezes roubam dela, quando saem da prisão. Porque roubar da mãe pode. Ela não vai 

denunciar filho nenhum mesmo. Dá pão e café pra quem precisar. Roupa então, boa parte do 

que ganha manda pra Bahia.  

 

D. Z gosta de se recolher às 15 horas. A neta leva até bolacha na cama pra ela. Pra quem nunca 

imaginou ter uma TV, já teve até duas. Seu sonho era comprar um pedacinho de terra longe 

dali. Plantar couve e coentro pra comer com polenta. Ela ama polenta bem fresquinha. Quando 

ela mudar, vai à quadrilha – ela e os três netos. Os netos gêmeos da outra filha ela também 

gostaria de levar porque eles apanham muito dela. Realizou seu sonho em 2016. Foi embora do 

Moinho com os três netos que moravam com ela para um pedacinho de terra que comprou 

num terreno na Zona Sul. Só que perdeu os netos gêmeos para o Conselho Tutelar.  
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CAPÍTULO 1. DE FORA PARA DENTRO – O ESPAÇO DA FAVELA DO MOINHO 

 

A palavra FAVELA vem de uma planta conhecida como faveleira, arbusto típico 

do sertão nordestino. Quando soldados provenientes da campanha de Canudos 

instalaram-se nas proximidades do Ministério do Exército, no Morro da Providência, na 

cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, a planta “faveleira” compunha 

vastamente a região. Segundo historiadores do Centro de Memória da Bunge, a 

primeira utilização no Brasil do termo favela para denominar casas precárias 

construídas no morro vem desse episódio, dos soldados que foram habitar o morro 

próximo das faveleiras e denominados, a partir de então, como favelados.  

Curiosamente, ao lado do Morro da Providência, estavam as instalações do 

Moinho Fluminense, empresa autorizada a funcionar em 25 de agosto de 1887, com o 

propósito de moer trigo e outros cereais. O Moinho Fluminense, ao expandir suas 

operações no final dos anos 40, inaugurou as instalações do Moinho Central, em São 

Paulo, região que abrigará, dali muitos anos, a favela objeto deste estudo. 

Mas como podemos denominar uma favela? O que caracteriza as favelas não é 

somente a precariedade das habitações ou a carência de infraestrutura dos locais onde 

elas se formam. Embora geralmente tragam essa faceta, as favelas se definem como 

áreas de ocupação gradual ou aglomerados de habitações erguidas ao longo de certo 

tempo em terrenos de terceiros, geralmente pertencentes ao poder público. 

Ao estudar as favelas brasileiras, principalmente as cariocas, Perlman (1977) 

constata que, debaixo da miséria aparente, existe uma comunidade que se caracteriza 

pelo cuidadoso planejamento no uso de um limitado espaço para fins de moradia, e 

pelas técnicas criativas de construção em encostas que os urbanistas consideram 

demasiado íngrimes para edificação.  

Em São Paulo, tudo indica que o processo de favelização começou na primeira 

metade do século XX, tendo se agravado consideravelmente com o aumento do fluxo de 

migrantes de outros estados para a cidade em busca de uma condição de vida mais digna. 

As favelas, sobretudo, expõem as contradições do crescimento econômico desordenado 

das cidades o qual exclui ou desfavorece a maior parte da população. Garcez (1998, p. 

155) comenta que favelas sempre foram “uma vergonha para uma capital civilizada”, 
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além de serem consideradas como um “antro de facínoras”, sendo comumente 

entendidas como o principal foco de dispersão das epidemias pela cidade. Por isso, 

sempre foram condenadas à extirpação pelos médicos higienistas, ansiosos por curar 

as cidades de suas “patologias sanitárias, sociais e espaciais”. Consideradas moradias 

não civilizadas e incovenientes, “quanto mais longe ficassem as populações – e suas 

habitações – expulsas pelas reformas e seus agentes tanto melhor seria” (GARCEZ, 

1998, p.152). 

Assim, em São Paulo se aplicaram os mesmos princípios que nortearam as 

reformas e os processos de exclusão habitacional das grandes cidades brasileiras - a 

redefinição dos espaços públicos e privados de São Paulo foi confinar tudo que parecia 

favela, cortiço ou habitação miserável à periferia -, embasados pela força do 

sanitarismo social necessário. 

Para Perlman (1977), as favelas “imundas e insalubres”, pensava-se, exibiam 

todos os sintomas da desorganização social – desde a desintegração da família, a 

anomia,  a desconfiança mútua, até o crime, a violência e a promiscuidade. Acreditava-

se que os migrantes traziam em seus traços a cultura da pobreza. A gente que 

passaria a ocupar as favelas então era acusada de parasita ou sanguessuga da 

infraestrutura urbana e seus limitados recursos, como se representasse ameaçadoras 

massas agitadas e frustradas. Essas crenças, Perlman denominou como mitos da 

marginalidade que inundam até hoje nosso imaginário.  

Hoje, a Secretaria de Habitação de São Paulo afirma que existem na cidade de São 

Paulo 1.675 favelas, concentrando a maior quantidade de favelas do Brasil (que abriga por 

volta de 6300 favelas), números oficiais. Segundo dado do IBGE, em 2014, estimava-se que 

a população das favelas no Brasil chegava aos 11 milhões de habitantes. Em 2016, estima-

se pouco mais de 12 milhões de moradores, cujo consumo é similar a países como 

Paraguai e Bolívia. Somente em São Paulo são mais de dois milhões de moradores em 

habitações desse tipo.  

Ao atravessarmos o Elevado Costa e Silva em direção ao centro da cidade, 

chegamos à Avenida Angélica que, em seguida, passa a ser Alameda Eduardo Prado. 

Se seguirmos o curso na contramão da via, chegamos a uma rua que parece sem 

saída, mas dá num trilho de trem da Companhia de Transportes Metropolitanos de São 
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Paulo. Esse trilho, que passa embaixo do viaduto Rio Branco, ao ser atravessado, nos 

leva à porta da comunidade do Moinho, a última favela localizada no centro de São 

Paulo.  

A favela é rodeada por grandes prédios residenciais do bairro de Campos 

Elíseos, pertencendo ao distrito de Santa Cecília, subdistrito da Sé. O terreno particular 

foi ocupado, segundo publicações1 do jornal O Estado de São Paulo em 2002, tendo 

como área,pouco mais de 30 000 metros quadrados, o equivalente a três campos de 

futebol.  

A comunidade abriga cerca de 750 famílias (por volta de 2000 moradores) – lá, 

já chegaram a morar mais de 1.200 famílias em 375 imóveis de madeira, conforme os 

dados da Secretaria de Habitação de São Paulo. O local não tem saneamento básico 

(água, esgoto ou luz regularizados) e é cenário de diversas vulnerabilidades, como a 

disputa entre a especulação imobiliária e as promessas públicas de regularização 

fundiária do terreno.  

No terreno, em 1949 era inaugurado o Moinho Central, empresa que compunha 

o grupo Moinho Santa Cruz, igualmente conhecida como Moinho Fluminense, por conta 

da grande unidade em funcionamento no Rio de Janeiro desde 25 de agosto de 1887, 

conforme citado anteriormente. Logo que inaugurado, o Moinho Central tinha 

capacidade de moagem de 450 toneladas diárias de farinha - fabricação moderna de 

rações balanceadas para alimentação animal.  

Em 1956, entraria em funcionamento, no Moinho Central, uma fábrica de 

massas alimentícias equipada com o que havia de mais moderno em termos de 

maquinaria do gênero, segundo o Centro de Memória da Bunge, empresa centenária 

de agronegócios e alimentos do mundo e do Brasil, que adquiriu os Moinhos por volta 

dos anos 50. 

Segundo a ONG São Paulo Antiga, o Moinho Central, mesmo pouco conhecido 

do paulistano atual, foi o maior moinho da capital. Em tamanho, só pode ser 

comparado ao Moinho São Jorge, que ainda está em atividade, na vizinha cidade de 

Santo André. Seu período áureo foi nos anos 50. 

 

                                                           
1
 Informações no anexo Publicações de Jornais. 
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Figura 1 – Matéria do Jornal O Estado de São Paulo. Edição de 11 de fevereiro de 1953, pág. 6. 

 

Ainda segundo a ONG São Paulo Antiga, o Moinho Central chegou a ter uma 

estação de trem própria e na sua plataforma, hoje destruída, havia até alguns anos 

uma placa amarela com a inscrição “Estação Moinho Central”. A estação tinha ligação 

direta com a estação Júlio Prestes, construída em 1938, que abriga, hoje, a Sala São 

Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, (Osesp), desde os anos 

1990. 

A figura 2 trata-se de uma foto aerofotogramétrica2 de 1954 e mostra o terreno 

visto por cima da região onde estava instalada a empresa Moinho Central. A 

perspectiva da imagem é rica pela boa visualização do terreno, ainda sem a construção 

do viaduto na Avenida Rio Branco, que passaria por cima de terreno a partir dos anos 

60. 

                                                           
2
 Imagem obtida no Acervo Municipal Histórico de São Paulo. 
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Figura 2 - Foto Aerofotogramétrica do terreno onde funcionava o Moinho Central em 1954 

 

Ao que tudo indica, foi durante o período áureo que a empresa foi adquirida pela 

Bunge, que remodelou o Moinho Central pela última vez por volta dos anos 60.   

 

Figura 3 - Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1950. Acervo Centro de Memória 
Bunge. 
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Figura 4 – Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1950. Acervo Centro de Memória 
Bunge. 

 

Figura 5 - Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1950. Acervo Centro de Memória 
Bunge. 
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Figura 6 - Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1950. Acervo Centro de Memória 
Bunge. 

 

Figura 7 - Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1950. Acervo Centro de Memória 
Bunge. 
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Figura 8 – Funcionários do Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1951. Acervo Centro 
de Memória Bunge. 

 

Figura 9 – Funcionários do Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1951. Acervo Centro 
de Memória Bunge. 
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Figura 10 – Foto aérea do Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; 1959. Acervo Centro 
de Memória Bunge. 

 

Figura 11 – Pintura do Moinho Central em São Paulo; Autoria não identificada; Sem data. Acervo Centro 
de Memória Bunge. 
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Sabemos, segundo relatos da Bunge, que adquiriu a empresa por alguns anos e 

mantém viva parte de suas memórias, que a empresa operou até meados dos anos 80. 

Dos anos 80 ao final dos anos 90, nem mesmo o Centro de Memória da Bunge soube 

nos informar o que foi feito do terreno desativado. Em 1999, o local foi adquirido por 

duas empresas particulares durante um leilão da antiga Fepasa (empresa ferroviária 

paulista). Sem ocupação pelos proprietários, o terreno, em área prevista para ser 

adensada pela operação urbana, começou a ser invadido por volta de 2002, 

principalmente após a retirada de moradores da Favela do Gato, localizada às margens 

do Rio Tamanduateí.  

Em pesquisa nas publicações do jornal O Estado de São Paulo entre 1930 e 

2016, encontramos dez matérias sobre a favela. Em geral, elas retratam as condições 

insalubres de moradia e o alto risco de morte enfrentado pelos moradores nas antigas 

instalações do Moinho Central, dada a proximidade com a linha do trem da CPTM 

(alguns barracos ficam a poucos metros da linha do trem) e os incêndios sofridos pelos 

moradores de 2011 em diante. 

Entre 2011 e 2012, dois incêndios destruíram centenas de barracos e 

provocaram mortes. O número de óbitos ainda gera divergências: a imprensa noticiou 

duas pessoas, os moradores dizem que foram 30. Apesar da falta de laudos 

oficiais, esses incêndios são apontados pelos moradores como criminosos, assim como 

um recado para deixarem o terreno. 

Segundo a urbanista Ermínia Maricato3, professora da Faculdade de Arquitetura 

da USP e ex-secretária de Habitação de São Paulo (1989-2002), o capital imobiliário 

disputa território com os pobres que precisam ir, a cada dia, para mais longe. Temos 

uma reestruturação da ocupação metropolitana e urbana no Brasil a partir da 

especulação imobiliária sem controle fundiário, o que leva empresas de construção 

pesada a decidirem sobre a elevação de preço do metro quadrado - em São Paulo o 

metro quadrado aumentou 151% nos últimos dez anos. 

A Favela do Moinho sobreviveu ao adensamento da cidade ao redor. Ainda 

assim, sentem a força da opinião contrária à sua continuação no terreno quando há 

acontecimentos como o citado.  

                                                           
3
 Mais sobre a entrevista em www.teoriaedebate.org.br.  
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Figura 12 - Foto da Favela do Moinho em 2014, do Centro de Mídia Independente 
(www.brasil.indymedia.org) 

 

Figura 13 - Foto da Favela do Moinho em 2014, do Centro de Mídia Independente 
(www.brasil.indymedia.org) 
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Figura 14 - Silos abandonados do Moinho Central, em 2014.  Foto do acervo da ONG São Paulo Antiga. 

 

Após o incêndio de 22 de dezembro de 2011, o então prefeito Gilberto Kassab 

(PSD) disse que todos os moradores seriam removidos para uma Cohab na Vila 

Leopoldina. No entanto, como o terreno é particular, estudantes de psicologia da PUC, 

além de promoverem encontros com as mães da comunidade para atendimentos, 

movem processo para destinar a propriedade aos invasores por usucapião. A 

prefeitura, em todos os mandatos que já se passaram, independentemente do partido 

político à frente da gestão, não demonstra interesse em resolver o problema da área. 

Durante a prefeitura de São Paulo de 2012, do então candidato Fernando Haddad (PT), 

houve a proposta de urbanização da região e regularização fundiária, mas nada saiu do 
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papel. Há registros gravados, pelos moradores, da promessa realizada pelo prefeito da 

época, não cumprida até então. Para os moradores, o descaso das autoridades do 

mesmo modo é uma forma de pressioná-los a saírem do terreno.  

Há mais de dez anos na favela está a Aliança de Misericórdia, uma frente da 

Igreja Católica, cujos padres construíram diálogo com os moradores e acolheram as 

crianças em um projeto bem recebido por parte da favela: o Oratório São Domingos 

Sávio, local de contraturno escolar que recebe diariamente 120 crianças (60 pela 

manhã e 60 pela tarde) com atividades culturais, almoço e atendimento psicológico. 

Além do Oratório, a Aliança de Misericórdia construiu uma creche, fora da favela, em 

uma das ruas ao lado, e recebe diariamente quase 150 crianças, todas do Moinho, 

entre zero e cinco anos.  

No entanto, os projetos (creche e oratório) não conseguem beneficiar todas as 

crianças que moram ali. O público infantil e jovem é quantitativamente expressivo, 

testemunha diária de experiências carregadas de significados que passam 

despercebidos pela comunidade do entorno. As crianças são afetadas diariamente por 

diversos discursos (seus pais ou responsáveis, instituições escolares e religiosas, 

voluntários, amigos e conhecidos da própria comunidade) e assim vão formando sua 

identidade, suas relações interpessoais e seu olhar sobre o mundo.  

Crianças e jovens são assediados pelas drogas e muitas são usuárias desde 

cedo. Outra grande questão é a violência diária que sofrem, muitas vezes de suas 

próprias famílias, como espancamentos e brigas entre si. Somam-se a tudo isso a falta 

de acesso escolar de qualidade, a desvalorização da sua cultura pela sociedade e o 

desconhecimento da riqueza cultural disponível no bairro onde moram.  

Fotos são proibidas na comunidade. Conforme disse W, 16 anos, um dos jovens 

entrevistados, “aqui na favela ninguém gosta de sair na foto não”. A fim de mostrarmos 

um pouco sobre a favela, utilizaremos imagens do Google Map ou tiradas por revistas e 

jornais independentes divulgadas disponibilizadas na internet. 
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Figura 15 - Rua Eduardo Prado, que dá na entrada da favela, à esquerda, após passarmos debaixo do 
viaduto que vemos na foto e atravessarmos a linha do trem (localizada ali). Foto do site Google Maps. 

 

Figura 16 - Embaixo do viaduto, à esquerda, a entrada da favela. Foto do site Google Maps. 
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Figura 17 - Os trilhos do trem da CPTM, embaixo do Viaduto Rio Branco, portanto, entrada da favela. 
Foto do site Trilhos Urbanos (www.trilhosurbanos.com.br).

 

Figura 18 - Em amarelo, a delimitação da Favela do Moinho. Nesta foto panorâmica 
conseguimos enxergar o campinho, em terra batida, considerado região central da comunidade. Foto do 

site Google Maps. 
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A VIDA DE L... 
 
L não gosta de falar a idade. Com quase quarenta anos, nasceu em Minas Gerais. Sua mãe a 
colocou pra fora de casa com nove anos. Foi aos 17 que ela foi morar definitivamente na rua 
porque era dependente química, alcoólatra compulsiva e puta. Não tira a razão da mãe. Lidar 
com dependente químico 24 horas é difícil. O primeiro filho nasceu em MG e foi adotado por 
um casal. O segundo filho foi roubado dela no parto. Sob efeito de drogas, a anestesia não 
pegou e a cesária foi feita daquele jeito mesmo. Depois disseram que não havia bebê nenhum. 
É a máfia que pega crianças, ela diz. Hoje, com 12 filhos, quatro dela e oito que adotou da rua, 
reza a Deus para que alguém cubra seu filho como ela cobre o filho dos outros. Dos filhos de 
rua que moram com ela, todos sofriam abuso ou eram espancados pelos pais e padrastos.  
 
Morou muitos anos em uma maloca, debaixo do viaduto da avenida São João onde cozinhava 
na rua e era chama de mãe. Nunca passou 24 horas na Cracolândia. Fumava sempre longe dali. 
Acredita que tinha que respeitar a sociedade pra ser entendida como sociável. Mesmo muito 
louca, não deixava de cozinhar pra quem tinha fome e abraçar os filhos que precisam de 
aconchego Está há 13 anos sem drogas. É porque o que a gente quer, a gente consegue. O 
negócio é não ficar reclamando. Homem? Ela viveu mais de 16 anos com o pai de seus filhos e 
foi muito feliz. Só que ele regrediu – fumou tudo que conquistaram. Homem na verdade só 
serve pra te dar filho e encher o saco.  
 
L se diz maloqueira, mas tem facebook e mantém contato com seus irmãos – todos têm 
estabilidade. Um é professor de hip hop, outro tem carro próprio e tem uma irmã que está se 
formando. Mas não conseguem dizer aos filhos que os ama, diferentemente de L, que diz isso a 
toda hora aos seus. Leva os filhos à Cracolândia e mostra as opções: estudar e ser alguém na 
vida ou viver naquela escolha. Ficou presa um ano por comercializar drogas. Depois se envolveu 
três anos com um portador de HIV. Quase enlouqueceu os agentes do posto de saúde. Todo 
mês aparecia para fazer os exames e se certificar que não estava “bichada”. Quando sua filha 
lhe pediu uma calça de R$ 150,00 - não que ela se importe de comprar no Brás –, fez questão 
de levá-la ao shopping para escolher a que queria. Vaidade? Diz que não. É uma questão que se 
ela quer, ela pode.  

 
L tinha duas ratazanas de estimação quando morava no Moinho. Às 22 horas, bastava chamá-
las. Reconheciam a voz da dona. Eram muito inteligentes. Descascavam até banana. Alguém fez 
maldade e sumiu com o Tico e o Teco. Fala com orgulho da educação que deu aos filhos e preza 
pelas roupas limpas das crianças. Mesmo quando morava debaixo do viaduto, areava toda 
semana suas panelas e não podia secar com pano para não perder o brilho. Também trocava 
roupa de cama e toalhas todos os dias. Seu sonho é ver os filhos crescerem, se formarem e 
terem oportunidades melhores na vida do que ela. Sem contar a luta pela moradia digna na 
qual ela acredita e a motiva a levantar todos os dias. Um dos seus filhos pequenos quer ser 
policial – pra fazer as coisas certas na vida, como ele diz. 
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3. CAPÍTULO 2. DE DENTRO PARA FORA - COMPREENDENDO ALGUMAS 

LÓGICAS DA FAVELA 

 

 3.1 O que pensam os personagens que fazem parte dessa história  

 

 Ao passar do cultivo da terra para a dimensão humana, o termo “cultura” ganha 

uma infinidade de interpretações. Deixando de lado a premissa de que sua definição 

está relacionada ao cultivo do intelecto ou a lógicas deterministas e biológicas, cultura 

está no plano social e, portanto das ações e não da natureza. Talvez ela não se faça 

quando nascemos, mas é construída conforme passamos a fazer parte de um contexto 

e território social.  

 Ao longo da história, a ideia de cultura sempre transitou entre dualidades - o 

sagrado e o profano, o popular e o erudito, o urbano e o rural, masculino e feminino, 

velha e jovem, forte e fraca - categorizações que justificam a proposta do homem 

civilizado. Quanto mais forte for sua cultura, mais civilizado o homem se faz.  

Mas Elias (1939, p. 13) comenta que o homem ocidental nem sempre se 

comportou da maneira à qual atribuímos a ideia de “civilizado”. Se o transportássemos 

para outras épocas no tempo, mesmo estando no mesmo território, descobríamos nele 

o que julgamos incivilizado.  

 
Na verdade, nossos termos "civilizado" e ''incivil" não constituem uma antítese 
do tipo existente entre o "bem” e o "mal”, mas representam, sim, fases em 
desenvolvimento. É bem possível que nosso estágio de civilização, nosso 
comportamento, venham despertar em nossos descendentes um embaraço. (...) 
O comportamento social e a expressão de emoções passaram de uma forma  
padrão, que não podiam em sentido absoluto e indiferenciado ser designados de 
"incivil", para o nosso, que denotamos com a palavra "civilizado". E para 
compreender este último temos que recuar no tempo até aquilo de onde 
emergiu. A "civilização" que estamos acostumados a considerar como uma 
posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que perguntemos 
como viemos a possuí-la, é um processo ou parte de um processo em que nós 
mesmos estamos envolvidos. (ELIAS, 1939, p.73) 

 

Com o tempo e o passar da história, refinamos e racionalizamos nosso 

comportamento e nossas emoções, a um custo muitas vezes alto, colocando cada 

ação em um ambiente que elegemos como legítimo na vida cotidiana, civilizando, por 

vezes, a própria emoção. Logo, não ter emoção controlada e padrões mínimos de um 
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comportamento reconhecidamente civilizado (diz- se de quem possui civilização; que é 

educado ou cortês) é motivo suficiente para o título de não civilizado. 

Santos (1989), por sua vez, nos traz que cultura e território são componentes 

essenciais para o modelo cívico que constituímos. Para o pesquisador, o componente 

cívico supõe a definição prévia de uma civilização, isto é, a civilização que se quer, o 

modo de vida que se deseja para todos, uma visão comum do mundo e da sociedade, 

do indivíduo como ser social, e das suas regras de convivência. Para Santos, a plena 

realização do homem não depende da economia, como hoje tão fortemente 

entendemos, mas de um quadro de vida, material e não-material, que inclua economia 

e cultura em diálogo com o território, e este não tem apenas um papel passivo, mas 

constitui um papel ativo, devendo ser considerado como um fator, e não 

exclusivamente como reflexo da sociedade. 

Levando em conta essas reflexões sobre cultura, civilidade e território, fomos 

entender, segundo o ponto de vista de quem mora na favela, como esses elementos se 

manifestam em suas vidas. Qual nome dão ao seu território e aos locais onde moram? 

Como entendem as relações e redes de solidariedade da favela? Como se dá a relação 

com a prefeitura da cidade? Gostariam de sair da favela e morar em outro lugar? 

Questões como estas nortearam as falas que traduzem parte deste tecido 

urbano que compõe a cidade manifestando sentimentos, incômodos e ingruências 

estabelecidos. Um espaço que fala pelos seus moradores e traz características e 

impressões específicas enquanto manifestam parte do que são e como pensam.  

 

Os sentidos da cultura 

Al, 32 anos, nascida e criada em favela, diz que as pessoas que nunca moraram 

ou pisaram em uma favela têm uma visão muito diferente em relação a quem conhece 

o ambiente por dentro. E ela diz saber que cada morador de favela é visto como 

marginal e sem cultura pela sociedade. Só que acredita que quem tem que 

desmarginalizar essa imagem são os próprios moradores da favela. “A cultura não 

chega na favela, mas as pessoas da favela chegam na cultura”, afirma ela. Al diz que 

quem olha de fora pode acreditar que “é um monte de vagabundo que não quer fazer 

nada, gosta de viver às custas da pobreza e não tem nada à oferecer de conhecimento 
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para a sociedade”, mas ela afirma não ser bem assim. Muitas pessoas, segundo ela, 

vêm parar em uma favela porque não têm condições de pagar aluguel para criar cinco 

ou seis filhos, ainda mais se essa família perder o emprego. “O estado de morar em 

favela é muito diferente de morar em uma casa, vila ou prédio. Geralmente não se 

conhece o vizinho da frente ou o porteiro. Aqui todo mundo conhece todo mundo e a 

gente aprende com isso”. 

R, 34 anos, diz que não conhece muito sobre cultura. Ela acredita que cultura é 

uma pintura diferente, quando alguém faz um quadro. “A gente deve ter cultura, mas 

quem tá la fora diz qualquer coisa porque não sabe o que se passa aqui. Precisa 

conhecer primeiro pra saber como a gente vive. Só criticar não vale, né?”, afirma R. 

Para B, 18 anos, cultura é arte, mas ela diz que não sabe explicar. “É arte tipo 

capoeira, música, pessoas que pintam cultura. Fazer coisas que você gosta e inventa”, 

afirma. 

A, 16 anos, por sua vez, compartilha conosco sua sensibilidade em relação ao 

que acredita ser cutltura de forma espontânea: “Cultura é cultivar a terra, a essência e 

a origem das coisas que trazem sentindo a vida. Só isso que veio na cabeça!”. 

 

Favela ou Comunidade? 

 Para o jovem A, 16 anos, “favela é uma família que não se dá muito bem, mas 

se dá bem sim. Mas tem uma certa agressividade e tem gente muito louca. Todo 

mundo briga, mas se dá bem”. Ele exemplifica que se houver um churrasco 

naturalmente todos se juntam e participam. Para ele, favela é como uma família, “só 

que tem favelas que você chega e metem a arma na sua cara”. Ele sabe sobre isso 

porque seu tio mora no Rio de Janeiro e ele já foi visitá-lo. No Moinho, ele afirma ser 

diferente. Até pode não parecer, mas o Moinho é uma favela tranquila porque qualquer 

pessoa pode entrar sem identificação e é acolhido, diferentemente das favelas do Rio 

de Janeiro. Para ele, tanto faz como chamamos – favela ou comunidade, mas declara 

que depende da intimidade que se tem com as pessoas de fora. Se for um contato 

próximo ele fala “vamo lá na favela memo”.  

 A jovem B, 18 anos, que se diz uma favelada chic e não tem vergonha de morar 

onde mora. Diz que quem mora lá dentro costuma dar o nome de favela ou quebrada e 
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isso significa um ajudar o outro, reconhecendo que, de fato, são mais as mães que se 

ajudam. “As pessoas não conheceram a comunidade do que jeito que ela é. Elas 

pensam uma coisa, mas nunca puseram o pé aqui, então elas não sabem como é a 

realidade daqui. Por isso elas ficam impressionadas”, afirma B. Ela acredita que na 

favela há pessoas humildes, que são o que são, diferentes das pessoas que 

encontramos fora dela. “Lá fora as pessoas querem estar acima dos outros. Querem 

ser uma coisa que elas não são. Mas na favela só Deus sabe pelo que passam e, por 

isso, só Ele pode julgar”, comenta. 

 Para F, 35 anos, moradora há oito anos do Moinho, favela é coisa bagunçada, 

desorganizada. Ela gosta de chamar de favela mesmo - ou favelinha - porque já se 

acostumou assim. Comunidade é um “nome bonitinho que falam lá fora pra não falar 

favela”. Comunidade, para F, não retrata o que uma favela é e revela. Para ela, 

comunidade pode ser um prédio chique ou uma família. 

Já para M, 29 anos, o Moinho tem que ser chamado de favela porque não tem 

nada de comunidade. E favela, para ela, é da sua porta para dentro, o resto não lhe 

interessa. Ela acredita que até se deve falar um “oi” e conversar alguma notícia rápida 

pelas vielas, mas ficar de “tititi, nhénhénhé, leva a confusão, sai fofoca, é muito disse-

me-disse”, e ela já se envolveu em vários problemas por conta disso.  

Para Al, 32 anos, umas das moradoras mais antigas do Moinho, o local é uma 

favela, o que denota ser bem mais acolhedor do que chamar de comunidade. Segundo 

Al, “na favela você conhece seus vizinhos e todo mundo e todos vivem num estado de 

favela porque tá ali, no mesmo barco. Comunidade é diferente pra quem entende.”. Ela 

comenta que se fala em comunidade do samba, mas não tem interligação com todo 

mundo. Em uma favela essa interligação existe, já que todo mundo sabe onde o outro 

mora.  

 A professora Eliane, educadora social que convive quase diariamente com as 

crianças, entende que favela é o lugar onde convivem pessoas que sobrevivem graças 

a sua criatividade, suas forças, e elas mostram para o resto da sociedade que dá para 

ser diferente e que não precisa ser institucionalizado para que funcione. “É só a partir 

daquilo que você tem, do que você é, você é seu verdadeiro, o indivíduo que é capaz 
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de tocar sua vida pra frente. A favela é isso. Lugar onde você pode ser a sua verdade”, 

segundo Eliane.  

 

Casa ou barraco? 

 Na favela do Moinho, os barracos, como chamam suas moradias, por fora, 

parecem espaços pequenos e mal construídos com pedaços de madeira, lonas, 

banners usados ou qualquer material que dê cobrimento ao espaço. A fiação 

desemcapada, ou gato, como dizem, para as ligações ilegais de eletricidade e água 

dos barracos, é visível a olho nu, e fica na altura de qualquer criança, fora e dentro dos 

ambientes. Internet quase todo barraco tem. Uma das empresas do ramo é a única que 

chega lá.  

As portas dos barracos são fechadas com tramelas (espécie de tranca moldada 

em madeira, com um furo no centro, que é pregada no batente das portas, de tal forma 

que possa ser girada, mantendo a porta travada quando necessário) ou fios e arames. 

Por dentro, muitos barracos têm piso vermelhão encerrado ou tapetes que revestem 

concreto batido e dão conforto para uma sala ou um quarto. Alguns têm pisos 

cimentados com rodapé, mas são poucas as casas de alvenaria. Algumas famílias 

começaram a construir suas casas de alvenaria (ou parte delas) somente a partir de 

2015, depois das ondas de incêndio que assustaram os moradores.  

Mas, para construir com tijolos, é necessário um alto investimento, por isso, são 

poucas as famílias que conseguiram levantar algumas paredes pela favela. Boa parte 

dos barracos ainda é de madeira ou restos de materiais, e para que o esgoto corra por 

baixo, mesmo a céu aberto, alguns barracos são feitos no estilo de palafitas 

(construções sobre estacas de madeira que deixam o barraco um pouco acima do 

solo). 

As paredes dos barracos, como em geral são de madeira, ganham cobertores 

ou panos coloridos para dar cor e vida ao barraco. Boa parte dos barracos tem dois ou 

até três andares, projetados e construídos pelos próprios moradores, onde ficam os 

quartos e o banheiro adicional.  

O encanamento e esgoto de cada barraco é feito por eles mesmos e vai tudo ser 

despejado por um cano largo (o que dificulta entupimento) na linha do trem, onde há 
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ratos, cobras e até escorpiões. As crianças, às vezes, até brincam com algumas 

cobrinhas que nascem por lá. Na hora de construir as caixas de esgoto de cada 

barraco, os moradores se reúnem para ajudar um ao outro. Os moradores acreditam 

que a prefeitura quer tirá-los do local. A prefeitura diz que não há como urbanizar a 

área. Segundo eles, como há alguns anos havia uma fábrica no local e muitos produtos 

químicos foram utilizados para fabricação de ração animal, o solo ficou contaminado. 

Por conta disso, a prefeitura diz que não pode viabilizar encanamento de gás, por 

exemplo, correndo o risco de boa parte daquele terreno ser explosivo. Para os 

moradores, se a prefeitura investisse um pouquinho em infraestrutura, o local se 

tornaria uma favela muito organizada.  

Para entrar na casa de F, 35 anos, ela pede: “Se importa de tirar o sapato? Pra 

conservar limpo, sabe. Eu gosto de tudo arrumado. A gente já mora num barraco, 

então se não arruma, né, o que é que vira?”.  

F, 35 anos, diz que na favela todos chamam de barraco suas casas, mesmo se 

for de alvenaria, porque “é mania de quem mora lá, se bem que casa é casa e barraco 

é barraco, né.”. F tinha acabado de construir seu “quintalzinho”, como se refere a um 

pequeno espaço na entrada do seu barraco para colocar as roupas para secar. E teve 

que construí-lo depois de comprar sua primeira máquina de lavar roupas por 100 reais. 

Estava feliz demais por não ter que lavar as roupas no tanquinho “que não lava direito”. 

Mesmo que as “casas” da favela  sejam barracos de madeira, os moradores, em 

geral, têm eletrodomésticos básicos como geladeiras, fogão, tanquinhos e televisores 

pela casa. Celulares e tablets igualmente são eletroeletrônicos facilmente encontrados 

na mão de cada morador. “Quem vive sem hoje, né?!”, comenta M, 29 anos.   
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Figura 19 - Cortina da sala de um dos moradores, foto da pesquisadora 

 

Figura 20 - Interior de um barraco, foto da pesquisadora 
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Figura 21 - Um dos banheiros do barraco, foto da pesquisadora 

 

Figura 22 - A escada que leva ao andar de cima, foto da pesquisadora 
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Figura 23 - Escada que leva aos quartos em outro barraco, foto da pesquisadora 

 

Figura 24 - O quarto das crianças à frente e dos pais logo depois, foto da pesquisadora 
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Figura 25 - Banheiro de outro barraco com piso vermelhão, foto da pesquisadora 

 

Figura 26 - Frente de uma das casas com janela no quarto do casal, foto da pesquisadora 
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Figura 27 - O local em comum a céu aberto para secar as roupas do varal, foto da pesquisadora 

 

Figura 28 - A cozinha de um dos barracos, foto da pesquisadora 
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Figura 29 - Lavanderia fechada de um dos barracos, foto da pesquisadora 

 

 

Figura 30 – Quarto de um barraco, foto da pesquisadora 
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Figura 31 - Interior de uma das casas visitadas, foto da pesquisadora 

  
Figura 32 – Cômodo do quarto, foto da pesquisadora 
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Figura 33 - A entrada de um dos barracos, foto da pesquisadora 

 

Figura 34 - O presente de um dos filhos presos enfeita a sala do barraco, foto da pesquisadora 
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Existe solidariedade na favela? 

As redes de colaboração e ajuda mútua na favela são confusas. Embora os 

moradores se unam quando algum grande evento trágico ocorre na favela, ajudar o 

outro não faz parte do cotidiano de quem vive lá. A não ser que seja algum vizinho do 

qual se gosta bastante. Ainda assim, dissonâncias na forma de se comunicarem ou 

conduzirem a vida levam amigas que se dão muito bem a ficarem sem se olhar por 

meses ou anos. Depois passa, como muito trouxeram.  

F, 35 anos, sobre solidariedade, diz que “existe, mas é aquele negócio assim. 

Existe entre aspas. Depois joga na cara. Alguns né?! Alguns não. Como a gente teve 

decepção com alguns, não dá pra falar de todos. Eu já ajudei bastante gente. Fui 

ajudada também. Existe sim”. Para ela, tem pessoas com quem você pode contar 

numa favela. Outras não. E isso vai depender do que você precisa. Ela acredita que na 

hora da dor, todo mundo se ajuda e cita as vezes que a favela pegou fogo. “Todo 

mundo ficou com coração mole. Por mais que não converse, começa a conversar.”. 

Mas, se tiver que pedir alguma coisa para alguém, não será para alguém que mora na 

favela. “Quando peço pra alguém daqui, pago direitinho com o dinheiro da carroça pra 

não ter conversa. Se eu tiver que pedir, vou pedir pras amiga chique que tem mais que 

eu, mais condições que eu. Vou pedir pra quem tem igual eu?”. 

J, 13 anos, tinha esquecido o que era solidariedade. “Ah, um ajudar o outro. 

Muito pouco aqui. Não é todo mundo. Tem gente que vem bater na porta pra pedir 

arroz e quando você precisa eles num dá.”. 

A, 16 anos, diz que depende. “Tipo, teve uma vez que teve mó guerra aqui entre 

polícia e as pessoas daqui. Parece que tentaro atirar em um menino. As pessoas se 

acolheram a ponto delas colocarem um carro na linha do trem e tacar fogo. Dava 

medo, mas todo mundo se uniu.”. Para ele, as pessoas se ajudam mais por conta. “Por 

exemplo, se alguém passa mal, as pessoas do corre oferecem carro e vai com você até 

o hospital. Uma menina caiu de cabeça assim de um barraco e eles vieram ajudar e 

levar no hospital, sabe?”.  

Al, 32 anos, diz que “na favela tem mais solidariedade do que em outros lugares 

em que se diz ter, mas não existe”.  
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Já para professora Eli, educadora social, é bem claro que não há. “Quem é 

amigo hoje, não é amigo amanhã. Não é perene essa ajuda mútua deles. Eu entendo 

que levar a ideia pra fora da favela - de que um ajuda o outro - ajuda as pessoas a 

aceitarem melhor esta voz.”. 

 

A relação com a prefeitura 

Foram unânimes as reações dos moradores do Moinho em relação ao seu 

diálogo com a prefeitura - favela e prefeitura não têm uma das melhores relações. E 

isso independe de partido político, já que a reclamação dos moradores do Moinho é 

sempre a mesma: não há compromisso ou preocupação com quem mora ali.  

F, 35 anos, comenta que quem trabalha na prefeitura “aparece uma vez na vida, 

outra na morte”. Na verdade, eles só veem mesmo quando pega fogo nos barracos, ela 

diz. O lixo da favela é colocado em uma caçamba que fica perto da linha do trem, 

próximo à saída e entrada da favela, que é no mesmo local. 

 Para B, 18 anos, a prefeitura não está a fim de ajudá-los. Ela conta um episódio 

em que o prefeito Fernando Haddad (PT), depois de eleito, entrou na favela e acusou 

os moradores de terem jogado pedras nele, além de terem-no xingado. B afirma que 

isso não foi verdade e o critica por ter ido lá apenas esta vez depois de eleito. Para ela, 

qualquer pessoa da prefeitura tem medo de aparecer por ali, e quem não conhece a 

realidade que vivem de perto, tem facilidade para criticá-los.  

 A, 16 anos, comenta que a prefeitura prometeu levá-los para apartamentos que 

construiriam na Ponte dos Remédios. Boa parte de quem mora na favela não acreditou, 

no entanto. Os moradores acham que isso foi pretexto para conseguir voto na época. A 

diz que não sabe qual seria a melhor solução para o problema da ilegalidade de 

habitação do Moinho. “As pessoas são tão feliz aqui, por que tirar elas daqui? A 

prefeitura vê com um olho diferente as pessoas daqui. Eles acham que só porque mora 

na favela, tem que limpar tudo aqui. Eles aproveitaram o fogo pra tentar tirar todo 

mundo daqui. Eu duvido que eles vão tirar a mão do bolso e colocar as pessoas em 

outro lugar.”.  

Em geral, quem mora na favela, por mais que comente desejar sair de lá um dia, 

sonha levantar mais um andar do seu barraco e dar mais estrutura para ele, até porque 
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“morar no centro é estar perto de tudo”, como muitos trouxeram. Eles reconhecem que 

não vivem nas melhores condições de vida. “Aqui não tem nada decente. Não tem 

água. Aqui tudo queima e acaba. A água, a luz”, conta uma das moradoras que não 

quis ser identificada. Mas já se acostumaram com o local e esperam apenas o mínimo 

de estrutura para viverem melhor. “Eu acostumei aqui. Fala que eu gosto não, mas 

acostumei. A gente tá esperando estes apartamento saí. Nós todos estamos esperando 

isso”, diz a mesma senhora citada. 

 M, 29 anos, diz que gosta do Moinho “entre parênteses”. “É perto de tudo, perto 

de escola. Mas eu queria ter meu lugar, minha casa, ter minhas coisas tudo 

organizada, minha casa organizada. Eu queria sair daqui, mas não pra passar 

necessidade lá fora, sair com minha vida mais endireitada.”. 

 D. Z, 64 anos, diz que seu projeto é vender ali para comprar algum lugar de 

terra. “Tô correndo atrás de um terreninho que eu prante uma couve, um coentro, pra 

eu comê. Adoro polenta. Tira três folha de couve, faz uma polentinha bem fresquinha, 

tô criando meus filhos.”.  

F, 35 anos, diz que nunca tinha passado pela sua cabeça que moraria ali um dia 

e se pudesse, não sairia dali não. Só faria de tijolo seu barraco para ficar mais seguro.  

Al, 29 anos foi a única moradora que enfaticamente afirmou que não sairá de lá. 

“Eu vou viver sempre aqui”. 

Morar em uma favela, por conta de toda vulnerabilidade a que ficam expostos, 

leva pessoas a se comportarem de uma forma não tão reconhecidamente civilizada 

como estabelece a sociedade nos padrões contemporâneos. O que é possível verificar 

é que as pessoas que ali estão não se comportam segundo alguns códigos porque 

nasceram assim, mas se trata de uma cultura adquirida – por alguns mais e outros 

menos. Assim como pessoas de unidades sociais diferentes comportam-se de forma 

diferente e em maneiras muito específicas, o comportamento observável colabora para 

a sobrevivência individual e em grupo, compondo as facetas do território em que fazem 

suas vidas. 
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3.2 A memória e os espaços de memória da favela 

 

Pela dor o homem constitui uma memória, mas não no sentido aparente de 
apenas não esquecer o passado: onde ela mais importa e quando se faz 
prospectiva, quando se torna como que um programa de atuação marcando o 
sujeito para lembrar, bem, o que prometeu, o que disse, de modo a não o 
descumprir. A memória importa não tanto pelo conhecimento que traz, mas pela 
ação que ela governa. (ELIAS, 1939, p.10) 

 

Em linhas gerais, a filosofia traz duas formas de rememoração: Mneme, espécie 

de arquivo disponível que se pode acessar a qualquer momento, portanto um registro 

consciente; e Anamnese, a memória que está guardada em cada um e que pode ser 

recuperada com certo esforço, ou seja, a memória das nossas vidas, que organizamos 

sem percebermos.  

Segundo Le Goff (1990), a memória, remete-nos a um conjunto de funções 

psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 

passadas, ou que ele representa como passadas. Assim, a memória é um elemento 

essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva. Entre as 

perturbações da memória, temos a amnésia, que seria a perda parcial ou total da 

memória e que envolve perturbações mais ou menos graves da presença da 

personalidade, a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva nos 

povos e nas nações, o que pode determinar perturbações graves da identidade 

coletiva. 

Ao trazermos a perspectiva de memória para a Favela do Moinho, podemos 

dizer que ela se revela em um caráter de rememoração característico da Anamnese - 

portanto, uma memória voltada a percepções mais pessoais do que históricas, dos 

fatos, guardada no intrínseco das pessoas que ali habitam e, portanto, que oscilam 

entre os fatos vivenciados e seus recortes ao longo do tempo.  

Antes de iniciarmos as entrevistas com os moradores da favela, tínhamos a 

expectativa de que alguns relatos trariam retratos da história da cidade onde viveram 

boa parte de suas vidas. E não foi o que ocorreu. Em geral, suas memórias são apenas 

pessoais e dizem muito mais respeito a como se sentiram na ocasião do que, de fato, o 

que viveram.  
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Em geral, não existe uma ligação forte entre as gerações das pessoas 

entrevistadas. Pais e mães são citados difusamente, levando-os ao próprio silêncio. L, 

39 anos, diz que foi expulsa de casa aos 9 anos pela mãe e que, até hoje, seu 

relacionamento com ela é difícil, apesar de entendê-la. Ela diz que não a culpa porque 

hoje tem filhos e entende o desespero que a mãe deve ter passado ao se casar com 

seu pai aos 11 anos e ser “estrupada” todos os dias e depois abandonada. “Ela só tem 

dor. Como ela vai passar algo bom? Meu pai abandonou minha mãe quando eu 

engatinhava. Ela pediu a Deus pra eu cair dentro da cisterna que ficava no chão. No 

começo eu não entendia. Hoje eu entendo”. L diz que todo mundo julgava que uma 

mulher solteira não prestava e por isso diz imaginar como a mãe sofreu ao criar os 

filhos.  

O pai de L é pouco citado. Ele apenas compõe episódios tristes até o abandono 

por completo da família. Mas se há uma memória que a perturba e tira lágrimas de 

seus olhos, é o filho roubado durante seu segundo parto, em Rio Pequeno, enquanto 

estava muito drogada para lembrar como fizeram isso com ela. Sua forte crítica contra 

a máfia de roubo de bebês se mistura à dor de não ter conhecido seu filho e ainda 

assim a chamarem de louca, afirmando que ela não havia dado à luz.  

Ao longo das entrevistas houve a repetição frequente da palavra estupro, 

pronunciada por L como estrupo, seja citada sobre suas experiências, seja como um 

dos aprendizados que passa aos seus filhos (quando ela comenta que não se importa 

se eles quiserem ser gays, mas “joga a real – dói bastante”).  

L não tem netos. Sua relação se dá com os vários filhos de rua e os quatro filhos 

biológicos que teve, além dos amigos que a ajudam na causa da moradia. Ela é uma 

das pessoas da favela que aceitaram a proposta de receber auxílio-moradia da 

prefeitura para deixar o Moinho. Só que os R$ 400,00 do auxílio chegaram apenas por 

uns meses e, depois de dois anos sem pagar seu aluguel em Guainases, foi despejada 

e voltou às ruas do bairro de Campos Elísios, onde sempre teve o ponto da sua 

carroça. Nos quase 30 dias em que ficou nas ruas com os filhos, morando debaixo de 

sua carroça, não quis abrigamento, mesmo com o frio de julho. Entende que somente 

conseguirá o que é justo e de seu direito se o conquistar nas ruas, porque senão será 

temporário e fugaz novamente. 
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Homens? “Só servem pra dar filhos e encher o saco”, segundo L. Três de seus 

filhos são de um mesmo pai e foi com ele que ela viveu muitos anos na rua. Hoje já não 

vive mais com ele, apesar de ele sempre estar por perto ajudando a criá-los.  

F, 35 anos, por sua vez, ao perguntarmos sobre sua relação com a mãe, 

começa a sentir um forte cheiro de mofo na casa e se levanta para verificar onde é. Ao 

comentar suas brincadeiras de infância, conta que “quando brincava de mamãe e papai 

com as crianças, queria ser a mamãe porque a mamãe que manda né?!”, trazendo à 

tona a imagem da mãe que gera a vida na casa e dá movimento a ela – como acontece 

hoje na sua vida em relação aos seus filhos. É ela quem manda e faz acontecer a 

rotina regada a disciplina - acordar os filhos para levá-los à escola, exigir que andem 

sempre limpos, lavando o uniforme da escola todos os dias e colocando comida na 

casa, principalmente iogurte, que os meninos adoram.  

Ela não conheceu o pai – “nem documento eu tenho com o nome dele” – e por 

conta de o padrasto ser caminhoneiro, conviveu muito pouco e sem qualquer 

afetividade. Só lembra que ele saía de caminhão e voltava depois de uns dias bêbado. 

“Bebia todo o dinheiro que recebia ou gastava com as mulher da rua que pegava, 

porque ninguém vai conseguir beber o salário inteiro de pinga, né?!”, comenta F. 

Quando chegava em casa, batia na mulher e nos filhos e os colocava para fora de 

casa. Só depois que a polícia chegava é que o levava embora por mais alguns dias. 

Mas, depois de uns dias, lá chegava ele de novo, conta F, que vivenciou esse histórico 

por longos anos.  

F, quando criança, caiu, por acidente, em cima do próprio irmão, levando-o ao 

óbito. Foi acusada de “ser macho” por gostar de brincadeiras de menino quando 

criança e usou crack por mais de dez anos, dando à luz a um filho na cadeia, sem 

saber quem é o pai por conta de “estar muito louca” quando o concebeu.  

Teve três meninos. O mais velho usa drogas e pouco fica em casa, tendo se 

acertado na rua, ironicamente traçando passos parecidos com o que F já vivenciou. Os 

dois filhos menores são muito próximos dela. O mais novo adora sair de carroça com a 

mãe, esticado em cima de um colchão, curtindo a vista da cidade sob uma perspectiva 

diferente, enquanto a mãe recolhe papelão pelas esquinas. Mas a vida de carroceira 

não a faz vítima da situação, mas protagonista dela. Ela deixa claro que não pede nada 
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a ninguém nas ruas. Nem mesmo uma bala. São as pessoas que dão objetos a ela 

quando a veem puxando a carroça ao som dos seus louvores. Ana Paula Valadão é 

sua cantora preferida.  

Além de levar seu filho mais novo, costuma levar algumas crianças da favela 

para passear de carroça. “Assim elas espairecem um pouco, ao invés de apanhar em 

casa, sabe.”. O problema, diz ela, “é que na favela tem umas fofoqueira, interesseira 

que dá o filho pros outro no interesse de ganhar dinheiro. Por isso que fala da minha 

vida. Se você pensa nisso, não vive.”.  

Mas, em vez de entrar nas fofocas, F prefere continuar seu trabalho como 

carroceira, sem cobrar nem um real das mães que pedem para levar seus filhos para 

dar uma volta pela cidade, ficando feliz em ver a alegria das crianças quando ganham 

de alguém bolacha ou pão.  E quando ganha cestas básicas ou comida que já tem, 

divide com quem mais está precisando na favela. “O pobrema é que este povo que me 

julga depois vem na minha porta me pedí as coisa. Eu sei que me julga, só que não 

tem coragem de vir falar na minha cara”, lamenta F.  

Entre um iogurte e outro tomados em sua casa (não há a opção de não comer 

quando ela oferece), F comenta um dos estereótipos que carrega. Julga algumas 

pessoas como ricas, só de olhar, ainda mais quando é branquinha e não mora na 

favela.  

 

Chique que eu falo é que não mora dentro da favela. As vezes a pessoa é pior 
que eu e não parece, né. (...) Mas oh, não é ter preconceito, mas pessoas zica, 
assim oh, pessoas negra assim, não é ter preconceito porque eu tb sou preta, 
pessoas negra ela não mostra muita aparencia. Pessoas clara mostra mais 
beleza. Eu não me acho que eu to com preconceito. Pessoas de pele clara 
mostra elegância. (F, 2016) 
 
 

Ao ser questionada se realmente esse não era um olhar preconceituoso sobre a 

cor de pele e as pessoas que moram em favela, ela relutou, mas depois de alguns 

minutos, volta ao assunto afirmando que nunca tinha pensado nisso. “É memo. Você 

não vê um conto de fada com pessoas negra. Você já viu uma pesquisa com uma 

bonequinha branca e uma negra e pede pras criança escolhê. Todos escolhe as 

branca. Até a criança preta escolheu a branca.”.  



58 
 

F carrega consigo estereótipos - aspectos do real confeccionados pela cultura, 

cujo processo, às vezes, se apodera da nossa vida mental, não nos deixando perceber 

de outra maneira, segundo Bosi (1977, p. 98). Na vida prática, não temos sempre 

condições de transformar opinião em conhecimento: a verdade fica sendo a opinião 

comum. Nesse caso, o que todo mundo pensa na favela. Se os estereótipos nos são 

transmitidos de geração para geração, muitas vezes são propagados com tamanha 

força e autoridade que pode parecer até um fato biológico – por isso o fato de boa parte 

da favela enxergar quem mora além dos seus muros como seu diferente. 

F comenta que quem é branco nunca vai ser “zica”. Porque ser branco é ser 

elegante. Ser zica é pessoa de pele negra. “Vocês tão entendendo o que eu tô 

querendo dizer, né?!”, diz ela, sem conseguir se explicar mais que isso. 

D. Z, 64 anos, traz uma memória breve da mãe e do pai, comentando que eles 

não concordavam com a atitude dos filhos - de roubar as coisas dos outros -, na 

Paraíba. Por conta dessas discussões que ela diz ser ignorância do povo antigo, aos 7 

anos arranjou um “senhor que pegava gente de menor pra trabalhar nas casas”, 

ganhando o mundo e nunca mais voltando a sua terra de origem, nem tendo contato de 

novo com seus pais.  

Dona. Z, ao longo da conversa, cita, repetidamente a ideia de comida, 

mostrando, implicitamente, as agruras que já passou em relação ao tema. Então, 

quando a polícia a escoltou até seu barraco em outra favela onde morava e de onde 

teve que fugir por estar marcada para morrer, para pegar umas roupas e os objetos dos 

filhos, ela comenta que se preocupou em enfiar no saco que carregava todo tipo de 

alimento que ainda tinha em casa: “Lembro que peguei uns pacote de leite de 

saquinho, peguei roupa, joguei dentro, mamadeira”, diz ela. 

G, 14 anos, sua neta, conta que depois de muitos anos sem ver a mãe, ela foi 

solta da prisão. Ainda assim, não sente falta dela. “Mais ou menos, na verdade. Ela só 

sai com a gente pra mostrar os namorados dela. Não tem graça”, afirma. Seu irmão, 

Gu, 7 anos, diz que ela nunca os leva para brincar e quando ela pede alguma coisa 

eles têm que levar. “Então não é legal. A gente já cansou de ir no Parque da Água 

Branca com ela.”.  
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Em geral, adultos e crianças sabem quem são seus progenitores, mas nem por 

isso convivem ou sentem falta deles. Esses progenitores pairam suas memórias, mas 

não fazem parte do seu referencial de vida e seus exemplos de futuro. As memórias 

até aqui relatadas são fenômenos sempre atuais, já que se trata de um elo vivido no 

eterno presente. Diferentemente do que Nora (1993, p.9) definiria como história, a 

memória “é afetiva e mágica e não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se 

alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares.”. A 

história, por sua vez, seria a reconstrução sempre problemática e incompleta do que 

não existe mais - uma representação do passado. 

O que ouvimos dos entrevistados dos moradores do Moinho, portanto, são 

memórias da vida sempre carregadas por grupos vivos e, nesse sentido, estão em 

permanente evolução, abertas à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconscientes de suas transformações sucessivas, vulneráveis a todos os usos e 

manipulações. 

É verdade que a curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se 

refugia está ligada a momentos particulares da nossa história – o que possivelmente 

explique as aproximações históricas de F, 35 anos, que conta sua história sempre em 

aproximação com acontecimentos políticos ou históricos. Ela não sabe ao certo as 

datas das notícias, por isso usa suas vivências para noticiá-las: 

 

Fui presa em 99, saí em 2001. Saí em abril, e aí foi em abril que o Mario Covas 
morreu. Eu tava presa quando ele foi lá inaugura a cadeia feminina, lá no 
Butantã. Eu não me lembro o dia mas foi em abril de 2001. Ele foi inaugurar a 
cadeia pras pessoa que tinha HIV, estas coisa e eu tava lá, de dieta do Vitor. E 
logo depois foi o 11 de setembro que aí eu tava na rua. Eu saí no dia 23 de 
abril. Eu já tava a 5 meses fora. Mas eu saí e fui direto pras drogas de novo, 
nem passei em casa. (F, 2015). 

  

Ainda segundo Nora (1993), todos os corpos constituídos, intelectuais ou não, 

sábios ou não, apesar das etnias e das minorias sociais, sentem a necessidade de ir 

em busca de sua própria constituição, de encontrar suas origens. Se, segundo o autor, 

a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto talvez 

possamos entender, mesmo que não completamente, o porquê de essa comunidade 

trazer consigo forte bagagem de memória e fraca bagagem histórica – fato que pode 
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ser resquício de uma violência colonial tida pelas periferias – portanto, não seria uma 

marca exclusiva dos moradores dessa comunidade, mas de tantas outras, se os 

entrevistássemos.  

Em relação à memória das crianças, a coordenadora do Oratório São Domingos 

(espaço de contraturno escolar) conta que a maioria não nasceu nessa favela, mas 

ainda assim, tem o espaço como sua principal memória. Em geral, as crianças e jovens 

com os quais conversamos não se lembram da casa onde moravam quando nasceram; 

lembram pouco do que brincavam quando menores; gostam mesmo é de alguns 

espaços da favela, como o campinho, os esconderijos entre os barracos, as vielas “lá 

atrás” do terreno, como dizem.  

Mas, falar do passado dessas crianças às vezes é delicado. Boa parte das 

histórias, independentemente da roupagem que tenham, trazem consigo alguma forte 

marca como negligência, abandono, violência e, provavelmente por isso, seus corpos 

gritam até hoje, conforme conta a psicóloga que acompanhou alguns atendimentos de 

algumas crianças que frequentam o Oratório. Segundo Ce, psicóloga do Oratório São 

Domingos, existem várias formas de sentirmos nosso passado e caminharmos junto 

com ele. “Uma das formas é negarmos inconscientemente e descartarmos [memórias] 

caminhando apenas com o que se consegue caminhar”. De acordo com ela, isso é ruim 

porque nada é apagado, estando em algum lugar e voltando de algum jeito.  

Ce comenta que algumas crianças até conseguem falar do seu passado, mesmo 

que isso doa. Porventura os que contem são aqueles em que o passado e o presente 

são muito juntos na sua perspectiva - não é tão passado porque ainda é presente. 

Outros, no entanto, preferem o silêncio e pouco contam sobre suas vidas. O silêncio é 

do mesmo modo sinal de um sintoma carregado de significados não visíveis a olhos 

nus.  

Como a proposta deste trabalho não é retratar suas maledicências, preferimos 

apenas nos ater ao que foi trazido por eles, naturalmente, sem nos aprofundarmos em 

perguntas que causassem constrangimento ou retomada de memórias doloridas. 

 Não há fotos para compor suas histórias. Algumas mulheres comentaram ter 

fotos guardadas, mas não se lembravam onde haviam posto, por isso, não podiam 

mostrá-las. Em geral, elas perderam suas fotos nas mudanças repentinas de uma 
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favela para outra ou ainda ao longo dos incêndios que vivenciaram e que as fizeram 

perder tudo que tinham, inclusive roupas, documentos e pertences pessoais. Há 

tristeza no olhar por não poderem compartilhar registros que comprovem o que dizem. 

No entanto, parecem acostumados com a ideia de perda de suas memórias físicas, por 

conta das peripécias de seus destinos.  

 

Os espaços de memória da favela 

Lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há memória 

espontânea e que, portanto, é preciso criar arquivos e organizar celebrações porque, 

sem vigilância comemorativa, a história depressa as varre, fazendo que deixem de 

existir. Nesse sentido, a história  não se apodera das memórias para deformá-las, mas 

transforma-as em lugares de memória. “É este vai-e-vem que os constitui: momentos 

de história arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos. Não 

mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte, como as conchas na praia 

quando o mar se retira da memória viva.” (NORA, 1993. p.13). 

Na favela, existem espaços que ajudam a contar sua história e consolidar a vida 

em comum da comunidade. Alguns locais são entendidos por quem lá vive como 

espaços que merecem ser mantidos para todos. Entre esses espaços, três merecem 

destaque: uma área ao lado da Casa Pública conhecida por Vermelhão, os silos 

abandonados e o campo de futebol, localizado na área central da favela. 

O projeto Comboio, representado por Caio Castor e Flavia Lobo, vivenciou entre 

2012 e 2015 a construção do Vermelhão. A Casa Pública, local onde passaram a 

ocorrer reuniões dos moradores da favela, foi outra ação proposta pela dupla e 

construída por eles.  

 

O Vermelhão 

 O Vermelhão é uma área que fica ao lado da Casa Pública – um local até 

meados de 2014 utilizado para depósito de lixo, entulho e cinzas dos incêndios 

ocorridos. Como a prefeitura não realiza coleta de lixo dentro da favela, ali tratava-se 

de um espaço onde a quantidade de dejetos só aumentava.  
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Depois de diversas conversas gravadas com o então prefeito da Cidade de São 

Paulo, Fernando Haddad (PT), o serviço de coleta de lixo entrou na favela para fazer a 

retirada do entulho. A ideia para o local era construir ali um espaço em formato de 

arena para reuniões comunitárias e aproveitamento das crianças. A obra por meio 

do Projeto Comboio arrecadou, ao longo da captação, R$ 1700,00 em ferramentas e 

materiais de construção que possibilitaram a construção.  

Com a retirada dos escombros pela prefeitura de São Paulo, percebeu-se um 

piso da época da sua construção, portanto, lajotas vermelhas que compunham o 

Moinho Central, que foi mantido pelos moradores. Além disso, a construção, feita em 

partes pelos moradores, contou com a ajuda e acompanhamento de muitas crianças da 

favela, conforme as fotos mostram. 

 

 

Figura 35 - Espaço do Vermelhão após a retirada dos escombros pelo serviço de coleta de lixo da 
Prefeitura, em 2014, foto da pesquisadora 
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Figura 36 - Espaço do Vermelhão, localizado ao lado da Casa Pública, conforme indicado na imagem. Foto 
do site Criaticidades (www.criaticidades.com.br) 

 

 

Figura 37 - Registro da construção do Vermelhão. Foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 
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Figura 38 - Foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 

 

Figura 39 - Foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 
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Figura 40 - A utilização do Vermelhão pelas crianças, foto de um dos moradores do Moinho 
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Figura 41 - Foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 

 

Figura 42 - Foto do site Portal Aprendiz (www.portal.aprendiz.uol.com.br) 
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Figura 43 - Foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 

 

Figura 44 - A utilização do Vermelhão pelos moradores, foto de um dos moradores do Moinho 
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O Vermelhão existe e faz parte hoje do dia a dia da favela. No entanto, quando 

não é utilizado, ainda se deposita lixo, bem como as chuvas e ventanias 

descaracterizaram o local, tornando-o mais um espaço disforme da favela. Quando 

precisam utilizá-lo, crianças, jovens e adultos limpam seu espaço e o caracterizam 

conforme o uso necessário.  

A inconstância é uma das marcas da favela. Assim como se mudam as escadas 

do barraco quando se cansa de subir sempre pelo mesmo lado, ou trocam-se as pias e 

os banheiros de lugar se o encanamento é entupido, os espaços em comum também 

ganham formas diferentes a cada dia, mostrando a facilidade de quem mora lá em 

construir e descontruir espaços.  

 

Os Silos 

Outro espaço escolhido pelos moradores para revitalização foi a área em frente 

aos silos abandonados. Na área não há nenhum barraco, como chamam as moradias 

por lá. Ali, estacionam-se boa parte dos carrinhos dos carroceiros que moram no 

Moinho, bem como acumulam entulho, ferragens, metais, restos de madeira ou, até 

mesmo, alguns materiais recicláveis que recolhem das ruas – o que atrai muito roedor 

e inseto naquele local. 

Revitalizar exigiria limpar a área em frente, dando espaço para as crianças 

brincarem sem risco de se machucarem com o que existe lá. Com a área limpa e os 

silos pintados de branco (já que estão lado a lado), haveria espaço para as crianças 

brincarem ao longo do dia, assim como seria possível acomodar crianças, jovens e 

adultos da comunidade e projetar filmes nos silos, durante a noite – portanto, a 

utilização do espaço para um cinema a céu aberto. 
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Figura 45 - Os silos abandonados do Moinho, foto do acervo da ONG São Paulo Antiga. 

 

Figura 46 - Os silos abandonados do Moinho, foto do acervo da ONG São Paulo Antiga. 
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Figura 47 - Os silos abandonados do Moinho, foto do Centro de Mídia Independente 
(www.brasil.indymedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Os silos abandonados do Moinho, foto do Centro de Mídia Independente 
(www.brasil.indymedia.org) 
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O projeto não chegou a sair do papel. Segundo as educadoras da Aliança de 

Misericórdia que acompanharam as conversa com os integrantes do Projeto Comboio, 

faltou verba, organização e mobilização dos moradores para fazer o projeto acontecer. 

Outro motivo foi a própria construção do Vermelhão, que gastou todo o valor previsto 

para as duas obras.  

Mas, nem por isso um cinema deixou de ser inaugurado na favela. A Associação 

de Moradores da Favela do Moinho arrecadou fundos e construiu, com a ajuda dos 

jovens da favela, o Cine Moinho, inagurado em dezembro de 2015, depois de quase 

um ano em construção. As sessões são abertas para todos que queiram participar e 

acontece às 19h00, às segundas, quartas e sextas-feiras, além dos finais de semana. 

Em geral, os filmes são infantis e reúnem boa parte das crianças da favela, ainda mais 

nas férias.  
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Figura 49 - A construção do Cine Moinho, foto de um dos moradores do Moinho 

 

Figura 50 - Inauguração do Cine Moinho, foto de um dos moradores do Moinho 
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O campinho 

Outro ponto de revitalização foi colocado em prática por meio de um projeto 

entre Comboio e a Bienal. Segundo Caio Castor, inicialmente a ideia da Bienal era de 

que o Projeto Comboio desenvolvesse um projeto de construção, que seria financiado 

por eles, na própria estrutura da Bienal. O Projeto Comboio, ao discordar, sugeriu que 

fosse feito algo no Moinho a fim de fortalecer a própria comunidade. Assim, o 

campinho, um local que desde a invasão dos primeiros moradores da favela é mantido, 

foi eleito o local para o desenvolvimento de um novo projeto. Segundo Castor, a ideia 

era esta: “As pessoas, ao reconstruírem o espaço do seu entorno, criam uma relação 

de pertença com o espaço”.   

 A reconstrução do campo do Moinho, ocorrida no segundo semestre de 2014, 

recebeu da Bienal o valor de R$ 80 000,00. O vídeo Em Campo: Favela do Moinho4  

registra a construção com depoimentos dos participantes.  

A reconstrução do campinho foi feita até o final de 2014 – data acertada com a 

Bienal. No entanto, não foi feito nenhum estudo do solo antes de iniciar a construção e, 

após as chuvas de verão do início de 2015, que nem foram tão expressivas como 

poderiam, o campo ficou alagado, colocando em xeque todo esforço e investimento 

desprendido. O gramado estragou e sua delimitação se misturou à lama que o cerca. 

No entanto, ele não deixa de ser o quintal em comum dos moradores do Moinho. 

Quando as crianças querem jogar bola, com a ajuda de uma carriola recolhem todo lixo 

espalhado por ali. Depois que os jogos terminam, volta-se a jogar lixo no espaço em 

comum. Com a mesma facilidade com que se recupera um espaço na favela, se 

descontroi sua funcionalidade. Um movimento que compõe os dias de quem lá vive. 

 

                                                           
4
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Hyt3q4SanCc. Acesso em maio de 2015. 
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Figura 51 – Campinho, foto do Projeto Comboio (projetocomboio.wix.com) 

 

Figura 52 – Limpeza para utilização do campinho, foto de um dos moradores do Moinho 

 

Os lugares de memória, segundo Nora (1993), pertencem a domínios que a 

tornam interessante, mas também complexa: são lugares com efeito nos três sentidos 

da palavra material, simbólico e funcional, simultaneamente, mas em graus diversos. 

Atentar-nos as memórias da favela, bem como aos seus espaços de memória, nos leva 
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a chegar mais proximamente de comportamentos singulares e diferentes daqueles que 

a sociedade reconhece como memoráveis. Indivíduos nada iguais e nem idênticos que 

não podem ser nivelados por princípios porque trazem consigo fidelidades particulares 

desconhecidas por boa parte da cidade que os abriga.  

 

3.3 A vida nua e a voz velada  

 

Quando alguém nos insulta é só falar que é da favela e pronto. Nos deixa em 

paz. Percebi que nós da favela somos temido. (JESUS, 1960, p. 83) 

 

A vida de D. Z, 64 anos, é marcada com diferentes episódios de violência e 

fome. Repreendida pelos pais na Paraíba quando ela e os irmãos roubavam os 

vizinhos para comer - “ignorância do povo antigo”, ela diz – fugiu cedo de casa para o 

Rio de Janeiro. Quando chegou em São Paulo, já casada e com cinco filhos pequenos, 

aprendeu a roubar lenha pra esquentar as folhas de abóbora que dava de comer aos 

pequenos. Depois que o marido começou a se envolver com outras mulheres, ela 

perdeu a cabeça. Foi atrás dele - grávida mesmo - para tirar satisfação. O marido 

“tacou-lhe um fusquinha amarelo, deixando-a toda rasgada”. Depois de dar queixa na 

delegacia e o marido ser intimado a dar satisfação porque abandonou a família, ele 

alega que  não queria ficar com uma mulher cheia de filhos. D. Z chegou ao Moinho 

depois de ser expulsa de outras tantas favelas pelas brigas que os filhos arrumaram. 

Sua grande mágoa é ter perdido um filho morto pelo tráfico, depois de ter se envolvido 

em dívidas.  

Tratar sobre a violência que habita e, de certa forma, constitui a favela trata-se 

de um desafio complexo, já que muitas são as nuances que compõem seu pano de 

fundo. Da violência doméstica com as crianças e mulheres às brigas e ameaças entre 

vizinhos, a violência na favela ganha formatos diferentes, mas é cotidiana e incessante.  

O terreno que compõe a Favela do Moinho tem 30 mil metros quadrados e, entre 

o período de desativação dos moinhos e a invasão dos moradores, foi um cemitério 

clandestino. O espaço guarda histórias violentas desde o começo da constituição da 

favela. “Era tudo mato, a polícia vinha e jogava os corpos. Por isso que quando a gente 
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começou a construir aqui, a polícia veio muitas vezes e derrubou, punha gente pra 

fora”, conta Al, 32 anos, que comenta que só no campinho foram achados pelo menos 

30 corpos quando as pessoas começaram a construir seus barracos.  

O filósofo italiano Agamben, em Homo Sacer (2002), desenvolve a proposta de 

Aristóteles sobre as duas roupagens que a vida pode ter: o formato Zoé ou Bios. Zoé 

seria, por analogia, a vida nua, natural. Bios trata-se da vida biológica comum a todos 

os homens e, por conta da linguagem que eles manifestam, desenvolvem uma 

existência política, de prazer, contemplativa, portanto a vida bio ou o reino da ética e da 

moral onde se manifesta o juízo. 

 Para Agamben, há nessa complexa teia social o Homo Sacer, aquele indivíduo 

que foi julgado pelo povo por um delito, mas não foi executado. Foi, assim, feito sacro, 

o que faz com que não seja permitido sacrificá-lo, mas por outro lado, se alguém o 

matar, não será condenado como homicida. O Homo Sacer é aquele sobre o qual 

todos os homens agem como soberanos e sentem-se à vontade para isso. A vida do 

homo sacer, assim, torna-se matável pela ordem juridicamente construída e esse ser 

humano passa a ser entendido como excluído e matável por tal poder.  

 Uma analogia ao raciocínio seria lembrarmo-nos dos campos de concentração 

da 2° Grande Guerra, onde o indivíduo foi reduzido a puro Zoé, animalizado. E o que 

seriam os campos de concentração senão estados de exceção, segundo Benjamin? 

(2011) – uma modalidade de prisão alternativa na qual ninguém diferente pode entrar e 

quem está lá dentro foi posto porque não pode estar fora por algum motivo – portanto, 

um resguardo ou a desinstauração da ideia de democracia. 

Seria a favela do mesmo modo um local de indivíduos resguardados do resto da 

sociedade? Falamos de vidas ainda não transformadas de Zoé em Bio e que talvez 

sejam mantidas excluídas e, por vezes, controladas. Benjamin (2011) igualmente 

adverte sobre corpos nascidos para serem vitimados, com ou sem culpa. O que seriam 

os jovens da favela senão corpos, em certo sentido, marcados e escolhidos para 

morrer, ou seja, Homo Sacers. Corpos marcados porque não são adequados ao que a 

sociedade tem como ideal, tomando forma de abjetos fora da loucura de normalidade. 

Inclui-se a isso não apenas os corpos dos pobres das favelas, mas de toda vida fora do 
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padrão cultural e social estabelecido - aqueles que vivem a mera vida, como negros, 

mulheres, gays, entre outros.  

Para Agamben (2002), esses corpos não precisam cometer qualquer crime para 

serem entendidos como Homo Sacers. Basta estarem vivos. Basta pertencerem à vida 

nua ou a mera vida, tratando-se de uma questão de tempo até que a matabilidade os 

alcance. Segundo Benjamin (2011), 

 

É falsa e vil a proposição de que a existência teria um valor mais alto do que a 
existência justa, quando existência significar nada mais do que a mera vida. 
Pois, o homem não se reduz à mera vida, nem sequer à singularidade de sua 
pessoa física. Quão pouco sagrado quanto seja o homem tão pouco o são os 
seus estados, a sua vida corpórea, vulnerável a outros homens. (BENJAMIN, 
2011, p. 40) 
 

 

A vida nua se desnuda com as incursões repentinas da polícia na favela, vez ou 

outra. É unânime a ideia de que a relação entre polícia e a favela não é boa. “Quando 

eles entram só pra olhar e verificar alguma coisa, fica todo mundo quieto. Mas quando 

eles entram assim pra pegar alguma coisa ou correm atrás pra pegar, aí o bicho pega”, 

diz F, 35 anos.  

A, 16 anos, diz que não tem nenhum problema com policial, “mas que eles têm 

uma visão muito ruim daqui, tem. É por isso que o pessoal da favela não gosta da 

polícia e todo mundo sai correndo quando eles chegam. É uma coisa bem louca 

quando eles aparecem”, comenta.  

B, 18 anos, acha que quando a polícia aparece, é para tentar tirar eles de lá. 

“Mas eles não vão conseguir porque tem a lei do usucapião, né? Se a gente ficar aqui 

mais de cinco anos e não tiver proprietário e dono, então a pessoa fica aqui que já tá 

tomado o terreno. Até teve o fogo lá no fundo, aí fizeram o muro. Aí todo mundo se 

ajuntô, quebrou o muro”, conta.  

M, 29 anos, não sabe e não procura saber como é o relacionamento com a 

polícia. Quando entram na favela, ela só alerta o marido: “Não vai ver, não se mete”. 

Mas ela sabe que há muitos moradores que não gostam da polícia, por isso atacam 

com pedras, até porque várias vezes eles entraram atirando, ela diz. Prefere educar os 

filhos “na porrada do que deixar para os policiais fazerem isso mais adiante”. Então, se 

tiver que bater nos filhos, ela o faz.  
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Se a segurança de quem mora em uma favela não é garantida pela polícia, 

também não quer dizer que é assegurada pelos cuidados de quem faz parte dela. O 

crime, como se referem aos que organizam o tráfico de drogas, não coloca comida na 

mesa de ninguém. Se você precisar de um botijão ou uma cesta básica, tem que 

“correr atrás do seu”. Isso não quer dizer que tudo que acontece na favela não tenha 

que passar por eles. Se ocorrer uma briga eles ajudam a resolver. “Mas fica na frente 

de uma bala de revólver pra ver se eles vão te proteger!”, disse um dos moradores da 

favela. O apoio do crime vai até certo ponto e somente para quem se envolve com ele. 

E tem juros. Para o restante, é melhor “não contar com ajuda e não caguetar”. 

O pessoal do crime da mesma forma não impede os jovens de entrarem para o 

tráfico. Pelo contrário, às vezes os seduz. O jovem menino entra se quiser e sai se 

quiser. Meninas não participam. Servem só para “serem comidas”.  

Y, 14 anos, ganhou um celular moderno há pouco tempo de um dos caras, 

depois de começar a se relacionar amorosamente com ele. Para ela, “ele dá presente 

para as pessoas sem motivo.”. O sentimento de pertencimento ao local colabora para 

sua idolatria: “Aqui eu conheço todo mundo, sei andar por tudo”. D e H, ambos com 13 

anos, deixam claro que “nunca vamo sai daqui. Cê vai vê nóis aqui pra sempre, né não, 

fio?”, “aqui é nossa quebrada”. A idolatria assemelha-se à ideia de bando, de 

Agamben, quando diz que “o relacionamento jurídico-político originário é o bando, não 

é apenas uma tese sobre a estrutura formal da soberania, mas tem caráter substancial 

porque o que o bando mantém unidos são justamente a vida nua e o poder soberano.” 

(AGAMBEN, 2002, p.115).  

A violência de alguns preconceitos, se mostra em estereótipos consagrados pela 

sociedade de fora que se refletem lá dentro. F, 35 anos, diz que pessoas de pele clara 

mostram elegância, apesar de terem caras de metidinhas. “Pessoas negras é zica e 

não mostra muita aparência”, mas ela afirma que isso não é preconceito, é como é.  

Morar na favela para os jovens em geral não é motivo de vergonha. Alguns até 

já sentiram repulsa e revolta pela situação quando tomaram contato com os olhares 

cerceadores de quem é de fora, como o jovem A, 16 anos, que teve uma época em que 

se disse muito rebelde. “Poderia ter conhecido muitas pessoas, mas eu me fechava. 

Odiava todo mundo. Mas é difícil até hoje dizer isso: eu moro numa favela”. A acredita 
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que o olhar de quem é de fora para quem mora nas favelas é muito ruim e diz sentir as 

vibrações das pessoas. Quando souberam que ele morava em uma favela, os amigos 

com quem teve mais contato quando participava dos projetos no contrafluxo escolar se 

afastaram. “Eles não se acostumaram com a ideia, eu acho.”.  

A grande marca na vida de A foi o abandono do pai, quando era pequeno, o que 

desestruturou a família. Pouco antes do pai ir embora, havia descoberto que a mãe que 

o criara era adotiva, porque sua mãe biológica o tinha abandonado. Com essa ideia, 

mesmo difícil no começo, ele conseguiu se acostumar. Mas com a saída do pai de 

casa, “só Jesus o ajudou a perdoar”.  

 

A história da biqueira 

 K era uma criança de 7 anos quando uma incursão policial agressiva entrou na 

favela dando tiros para todos os lados, conforme conta. Ela participava de alguns 

projetos no bairro, no contrafluxo escolar, quando o episódio ocorreu. As crianças que 

não moram na favela, no dia seguinte, a questionaram sobre o que tinha ocorrido, e ela 

comentou que foram em busca de um jovem na biqueira, local onde se comercializa a 

droga nas favelas. Questionada sobre o que seria uma biqueira, a jovem K respondeu 

que “biqueira na favela é um lugar que se você tiver algum problema você vai lá e eles 

resolvem.”.  

Ao analisarmos as vozes que habitam a favela, é necessário levarmos em conta 

a subjetividade diante do jogo de forças que ali convivem. Subjetividade que compõe a 

introjeção das experiências de vida de quem lá vive que, segundo Benjamin (2011), na 

maioria das vezes é problemática porque temos em nós, por natureza, uma violência 

que é interna.  

O mesmo público que carrega consigo a culpabilização prévia, assumindo a 

postura do proscrito, em diversos momentos torna-se o opressor, principalmente no 

seu espaço de domínio. O escravizado introjeta a escravidão e passa a escravizar 

quando lhe é conferido esse poder. Assim, se a favela é, em sua totalidade, o espaço 

oprimido em relação à cidade que a cerca, dentro das suas estruturas há o poder 

introjetado que estabelece os indivíduos que ali vivem em relação ao mundo. Um poder 

que vemos em alguns discursos ao notarmos jovens vivendo o limiar da matabilidade. 
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Em geral, crianças e jovens da favela não sentem compor o mundo, mas apenas 

estão nele. Diante de perguntas como “O que você quer ser quando crescer?”, H, 14 

anos, responde, “Sei lá, não gosto de nada. Acho que não vou ser nada.”. A ideia de 

abandono, por Agamben (2002), remete à proposta do incluído, mesmo que excluído, 

premissa que compõe a cotidianidade dos moradores da favela, arranjados, nada mais 

do que em um bando, resguardados em um pedaço de espaço urbano que, de certa 

forma, os acolhe.  

 

A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que nada é mais difícil do que 
desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo a si mesmo, 
ou seja, o poder de manter-se em relação com um irrelato pressuposto. O que foi 
posto em bando é remetido à própria separação e, juntamente, entregue à mercê 
de quem o abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, 
simultaneamente, capturado. (AGAMBEN, 2002, p. 116) 

 

 

E eles sabem que a sociedade os olha com certo desprezo, quando o fazem, por 

comporem  um espaço marginal. M, 29 anos, comenta que “as pessoas de fora da 

favela, principalmente os projetos sociais do bairro, acreditam que quem mora em 

favela só pode ser traficante ou viciado”. Ela conta que não conseguiu muito emprego 

por dizer onde mora. E garante que todo mundo passa a mesma coisa por ali.  

 

A violência contra a mulher na favela e a ausência do pai na favela 

O sexo domina a linguagem de grande parte das crianças, jovens e adultos da 

favela, sendo pauta preferida das especulações e intrigas que permeiam a região. O 

assunto não parece ser tabu entre os moradores do Moinho. Fala-se de sexo como de 

qualquer outro assunto corriqueiro, mesmo que venha carregado de violência, como os 

estupros ocorridos na favela ou a afronta pelas trocas de parceiros, comuns por ali. 

Em uma sociedade educada na perspectiva machista, a cultura de submissão da 

mulher ao homem é constatada pelos comportamentos notados. O discurso de 

algumas mulheres, principalmente as que já passaram pela gravidez ou abandono 

precose, é transgressor e combate o machismo a que foram expostas. Mas, ainda 

assim, o sexo em muitas casas serve para procriação e prazer masculino. Entende-se 

boa esposa quando a mulher procria a cada ano - o que as faz tão bem-sucedidas 
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quanto qualquer outra mulher social ou economicamente diferente. Quanto menos elas 

têm relação com o prazer, mais o autoritarismo sobre seus corpos cresce. 

Há muitas jovens-meninas na favela, entre 12 e 14 anos, que já são mães. Os 

pais, tão jovens quanto elas, não costumam assumir a responsabilidade pela 

paternidade. Al, 32 anos, nos conta que as mulheres são bastante machistas e 

retraídas. Ela sente que elas estão nos anos 70. “O homem manda, a mulher faz 

comida, cuida da casa e se deixa impor.”. Criada com sete irmãos homens, ela 

aprendeu a ser feminista. “Se você não se impor, o homem impõe pra você e você fica 

mandada.”. Ela cobra das jovens mães que frequentam sua casa a coragem para 

cobrar dos pais a responsabilidade devida. “Pergunto sempre pra elas por que não 

colocam os pais no pau? São mulheres ou saco de batatas?”.  

Al foi casada e teve dois filhos. Quando estava grávida do segundo filho, aos 19 

anos, encontrou o marido com outra na cama. Não pensou duas vezes e deu um tiro de 

cartucheira “no saco dele”. “Eu cheguei ao limite da situação. Eu tinha 19 anos, tava na 

flor da idade, eu era linda. Ele achou que ia bater nela. Falei não, quem tem que me 

respeitar é você, meu amor. Quem mora comigo é você. Eu fiz besteira, eu sei. Mas ele 

sobreviveu. Só que eu não sei nem se ele é homem ainda.”. Hoje educa a filha de 15 

anos para pensar antes de fazer. “Você vê o cara sem querer fazer porra nenhuma e 

você quer ficar com esse cara? Se você tiver um filho dele, o que vai ser da sua vida? 

Homem não carrega barriga não, nem fica cheio de estria. Eu aviso as mulher e 

algumas ainda fala que quer ter filho daquele cara. Ah, que ilusão.”. 

Depois do episódio, ela nunca mais falou com os pais dos seus filhos. O chama 

apenas de cara. Diz que ficou vacinada e demorou para conseguir chegar perto de 

outro homem de novo. Para ela, homem é tudo igual: “Homem fode ali com você, vai 

na esquina fuder com outra. O português correto é este. Viu uma bunda ali, ficou de pé. 

Aí você se fode porque já tá com barriga”. Ela nunca viu, depois de um casal se 

separar, a criança ficar com o pai.   

M, 29 anos, ao longo dos seus relacionamentos, que geraram quatro filhos, um 

de cada pai, foi quem decidiu pelo divórcio. “Tem gente que aceita ser chifruda. Eu não 

aceito. Quando eu me envolvi com meu marido, ele tava casado, mas eu não sabia. Aí 

a gente se separou e depois voltamo.”. Ela acredita que a mulher sofre mais em casa, 
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mas quando decide pedir separação, não tem mais jeito. Ela até queria ser mãe de 

mais um filho, mas teve que “fechar a fábrica” porque sua mãe pediu.  

F, 35 anos, da mesma forma criou os filhos sozinha. Para ela, quem manda nas 

casas da favela são as mulheres. “Porque você sabe, né, quando nóis qué não tem 

jeito. Tirando o tráfico, quem manda por aqui são as mulher.”. E não acredita nessa 

história de sexo frágil não. “A mulher é tão sexo frágil que tira um filho de dentro dela.”. 

Mas os machismos se mostram nas entrelinhas das histórias de cada um. A, 16 

anos, abandonado pelo pai aos 7, diz que a maioria das crianças da favela tem apenas 

mãe. “Acho que porque o pai não quer ter responsabilidade sobre o filho. É o que eu 

sei.”. A sofreu por longos anos a ausência do pai, mas aprendeu a perdoá-lo e até 

recebeu o pai, que veio visitá-lo esses dias, depois de descobrir que está com um 

tumor.  

B, 18 anos, também abandonada pelo pai quando pequena, acredita que na 

favela tem bem mais mães do que pais com seus filhos. “Mãe é aquela que tá presente 

nas piores e nas melhores situações, dificuldades. Tá ali pra ensinar mesmo, 

entendeu? Eu acho que pai não convive muito com o filho não. Mãe é bem mais 

apegada.”. B conta que uma de suas amigas chegou a ir embora de casa porque não 

se dava com o padrasto. Ela não sente falta do pai porque não conviveu com ela ao 

longo da vida e por isso não fez parte do seu passado e nem do futuro.  

Souza (2009) diz que, em muitas famílias da ralé brasileira, as mulheres, 

especialmente, são estimuladas a um início prematuro da vida sexual, permitindo que 

sejam facilmente instrumentalizadas sexualmente pelos pais, padrastos, tios, irmãos 

mais velhos. Qual o sentido de autoconfiança que é possível para esses seres 

humanos que só aprenderam a usar e serem usados?  

Na favela, à mulher cabe o papel de ficar em casa, no seu campo ainda mais 

restrito de concentração, ocupada com as ordens de trabalho que lhe cabem: limpar, 

lavar, cozinhar, cuidar dos filhos e realizar o coito.  

Souza (2009) lembra que, quanto aos homens da ralé, termo usado pelo autor 

para denominar os menos favorecidos ou miseráveis da nossa sociedade, quando 

taxados como delinquentes, são sempre ativos (ladrões, bandidos e traficantes), isto é, 

praticam as ações criminosas como sujeitos de sua própria vontade. Já a designação 
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mais comum de delinquência feminina está ligada à passividade, à utilização de seu 

corpo para servir à vontade de outrem – a prostituição é uma dessas formas.  

 

O homem delinquente é, ainda que de forma ambígua, reconhecido em seu 
meio como viril, forte, corajoso, destemido, enfim, como detentor de todas as 
virtudes ligadas a um “código de honra”, enquanto a mulher delinquente é vista e 
julgada apenas de maneira negativa como “mulher de vida fácil”. A mulher 
delinquente, assim como as mulheres em geral, é identificada como passiva, 
tendo como sua principal “arma” o seu corpo para a satisfação alheia. (SOUZA, 
2009, p.174) 

 

Um indício de que as mulheres da favela em geral submetem-se às regras 

masculinas é o baixo ou quase nulo envolvimento das mulheres no tráfico de drogas, 

bem como uma grande quantidade delas circulando pela favela ao longo do dia, 

impedidas de trabalhar porque precisam cuidar dos filhos menores. M, 29 anos, diz que 

não dá para trabalhar fora e deixar seus quatro filhos porque “eles se pegam na 

porrada”.   

Vale lembrar que uma quantidade expressiva de mulheres que moram na favela 

trabalham fora, principalmente nas funções de catadoras de lixo, faxineiras, copeiras e 

carroceiras, deixando seus filhos nas creches da prefeitura. Entre elas, não há 

crecheiras. Quem olha os filhos das outras, quer ganhar para isso. M, 29 anos comenta 

que, na maioria das vezes, se acerta o valor antes “porque ninguém tem a obrigacao 

de olhar seu filho de graça”. F, 35 anos, é uma das poucas que leva as crianças para 

passear na sua carroça quando as mães pedem e não cobra nada. Mas a violência 

ultrapassa as fronteiras da favela. F comenta que já se irritou com muita gente que 

gritou para ela, nas ruas: “Oração não enche barriga!”, “Para de fazer filho!”, e outras 

frases desse tipo. Ela diz que “tem cabeças doente no meio de gente boa. Se você for 

ligar, você não vive.”.  

Outra violência da favela é a fofoca. F diz que adoram falar da vida dela e já a 

acusaram de carregar crianças na sua carroça só para conseguir as coisas. Ela se 

defende dizendo que as crianças que saem com ela na carroça vão porque as mães 

pediram. E ela não cobra nada, nem fica com nada que elas ganham. Além disso, as 

crianças adoram sair com ela. E é isso que importa para ela.  
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 Falamos, assim, de pessoas que entendem a relação da violência e da 

agressividade no seu dia a dia como parte do seu laço fraterno cultural, delineando, 

assim, sua própria forma de viver. Não há, em sua forma de entenderem o mundo, a 

proposta de constância da vida, sem modificações. A maneira de se posicionarem no 

mundo traz uma boa cota de violência e, para eles, é isso que faz abrir espaço da sua 

convivência com a sociedade.  

A violência cotidiana possivelmente seja uma resposta à forma como são 

entendidos na sociedade, posição esta estabelecida e cuidadosamente mantida pelos 

laços discursivos e destrutivos aos quais são submetidos. As iniciativas dessas 

pessoas de manterem-se dignos e de obterem visibilidade são impostas a uma 

circularidade que os coloca novamente na posição de exceção, de homens matáveis, 

ou seja, de Homo Sacer. Para rompermos com tal lógica precisaríamos absolvê-los da 

culpa imposta a sua condição de viventes e tirá-los dela. A questão talvez seja como 

fazê-lo.   

Fato é que sucumbimos à percepção dominante e superficial da violência 

brasileira como uma luta entre polícia e bandido. Achamos que devemos salvar todo 

menino e toda menina antes que se tornem bandidos. Mas, se para acabarmos com a 

violência de uma favela bastaria acabarmos com o tráfico de drogas, o problema não 

seria tão difícil de solucionar. A questão é que a violência se manifesta por outras 

vertentes além do tráfico. A violência, na verdade, assume diversas roupagens nas 

humilhações cotidianas a vidas relegadas a poucas chances de transformação porque 

os negamos a voz. E não ser ouvido pode condenar grupos, pessoas e países à 

inexistência. 

 

3.4 O entendimento sobre educação e escola na favela 

 

O que eu observo é que os que vivem na favela não podem esperar boa coisa 

deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. 

(JESUS, 1960, p. 88) 

 

Para M, 29 anos, mãe de quatro meninos entre 6 e 14 anos, ser mãe é pôr 

limites. Não é só cuidar, colocar comida na mesa e lavar roupa, mas mostrar para os 
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filhos a realidade. A dificuldade não está só na convivência, como ela diz, mas em 

tantas outras coisas. O que ela teme é que qualquer um deles se perca no crime. “Aí, 

pode esquecer que tem mãe”. Porque ela já provou da violência e sabe que não faz 

bem para ninguém. E hoje em dia “não está dando para deixar muito na liberdade 

porque, colocando limites como ela põe, eles já aprontam. Imagina se eu não 

colocasse?”. 

M é uma entre as tantas mães que batalham para educar seus filhos na favela, 

fazendo valer a premissa de que educação vem de casa. Na escola, boa parte das 

mães acreditam que os filhos vão para aprender mais informações e ser alguém na 

vida. Mães estas que dificilmente terminaram o primeiro grau ou leram um livro inteiro 

na vida. Ainda assim, estimulam os filhos a irem à escola, frustrando-se quando tomam 

conhecimento que perderam o controle sobre as brigas dos filhos na escola ou quando 

eles escolhem o caminho da mentira.  

Para F, 35 anos, mãe de três meninos, “você pode ter futuro ou não ter, mas se 

você estiver na escola, você vai ter seu futuro do mesmo jeito”. O problema do seu filho 

J, 13 anos, é que ele não gosta de regras. Mas ela anda desconfiada de que as 

professoras tratam mal seus filhos quando ela não está por perto. Está até com a ideia 

de comprar uma câmera e colocar na bolsa deles. Porque na frente dela “as 

professoras são boazinhas, mas ela não sabe se têm tratado seus filhos direito”.  

O sociólogo Souza (2009) nos alerta que os motivos pelos quais pais incentivam 

seus filhos a frequentarem a escola, mesmo não tendo feito o mesmo, são cognitivos, 

da “boca para fora”, posto que a maior parte desses pais não teve nenhuma 

experiência pessoal de sucesso escolar. Assim sendo, eles não têm como saber, por 

experiência própria, os benefícios da vida escolar. Por consequência, não trazem 

consigo o hábito da leitura. Nenhum adulto soube contar nenhum livro inteiro que tenha 

lido. Assim, o estímulo, “da boca para fora”, sem a força do exemplo, para a leitura das 

crianças, não vale muita coisa.  

 L, 39 anos, mãe de 12 crianças, sendo oito jovens de rua que adotou ao longo 

da vida quando morava debaixo da Avenida São João, acredita que educação vem de 

casa. “A escola é uma ferramenta pra gente preparar o filho pro mundo. Não venha 

nenhum educador dar em mim não que não dá.”. Ela acredita que tem mãe que é muito 
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ausente, submissa, ainda em pleno século XXI. Principalmente mãe de criança pobre. 

E lamenta não ter ido muito à escola, justificando que não estudou porque não tinha 

cabeça para estudar. “Vivia sendo espancada, 24 horas, tinha medo de ficar dentro de 

casa.”. 

Freire (1989) comenta que uma educação baseada na conformação de 

identidades coletivas inferiorizadas, primitivas, não deixa espaço para o 

desenvolvimento do diálogo. E é ele que forma integralmente as pessoas, já que é 

dizendo a palavra que o ser humano se faz ser humano.  

Nesse sentido, constatamos diálogos rompidos das crianças que entrevistamos 

diante das escolas que frequentam. Em todas elas, há a ausência do papel da 

instituição, seja como lembrança passada, experiência vivida no presente ou 

expectativa futura. “A minha escola é uma bosta”, disse A, 8 anos. “Eu gosto da escola, 

mas não gosto da vaca, vagabunda da minha professora”, completou A. A raiva com a 

professora se justifica pela insensibilidade dela ao denunciar maus tratos dos pais de 

uma de suas amigas para o Conselho Tutelar. A amiga, que aparecia surrada nas 

aulas, foi parar em um abrigo, afastada dos pais, e a classe entendeu que a culpa foi 

da professora, que não pensou nas consequências da sua denúncia. 

O Conselho Tutelar, apesar de pouco comentado, é um órgão temido. “Eles vêm 

aqui de vez em quando. Meus sobrinhos pequenos não podem ficar assim na rua, 

tranquilo, enquanto as mães trabalham. É perigoso eles cismarem. Se eles verem 

criança sozinha na rua e perguntarem da mãe, se ela não tiver lá, pode ser um 

problemão, entendeu?”. A, 16 anos, que nos conta essa percepção, deixa claro que, no 

fundo, todo mundo tem medo deles porque não há muita conversa. Em geral, todos da 

favela conhecem casos de famílias que perderam seus filhos para o Conselho Tutelar.  

A, 32 anos, mãe de duas meninas e um menino adotado, acredita que não dá 

para julgar as mães que usam drogas e deixam seus filhos. Ela mesma adotou um 

rapaz que dormia num parquinho da favela. A mãe biológica do rapaz usava drogas e 

para A isso quer dizer que ela era uma pessoa doente, sem condições de ser julgada. 

Como A era amiga do rapaz, o chamou para ficar na sua casa desde que as coisas 

fossem do jeito dela. O jovem hoje tem 16 anos e a chama de mãe. Ele, que nunca 
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tinha ido à escola até os 7 anos, conseguiu organizar os estudos e tem até sua 

carteirinha de vacinação em ordem, conta A, orgulhosa por isso. 

G, de 14 anos comenta que não sabe o que quer ser quando crescer. Ela sabe, 

no entanto, o que não quer ser - professora. “Dá muito trabalho. Tem professora que 

sai louca. Já mudou umas dez vezes de professora na minha escola”, ela diz. Ela até 

gosta de ir à escola, mas falta um pouco porque tem preguiça. Gosta de ficar em casa 

vendo desenhos na televisão.  

 Entre os acontecimentos mais marcantes na escola das crianças, estão as 

agressões e provocações constantes aos professores: “Rabisco a lousa. Eu escrevo 

pra professora na lousa. Escrevo palavrão. Cida, sua filha da puta.”, conta E, 7 anos, 

que da mesma forma cabula aula sempre que consegue. E comenta os revides dos 

professores: “Ela bate com o apagador. Ela atira. Aí a gente grita.”, diz J, 7 anos, que 

adora quando a professora sai da sala porque ela pode bagunçar e desenhar o que 

quiser.  

 Boa parte das crianças e jovens se identifica apenas com uma disciplina escolar 

– a matemática. Eles não sabem explicar o porquê, mas garantem que não tem nada a 

ver com os professores que lecionam a matéria. “Eles são chatos demais.”. Ainda 

assim, a matemática faz sentido em seu dia a dia na convivência cotidiana do lidar com 

dinheiro.  

 O jovem W, 16 anos, também não gosta da escola. Nem dos professores. Ele 

gosta um pouco de matemática, mas não sabe dizer por quê. Com certeza não é por 

causa da professora que “tá lá pra ensinar nada.”. Ele toca violão e um pouco de flauta. 

Está aprendendo Metálica, só que não vai deixar o cabelo crescer porque “não dá 

certo”. Mas, para ele, melhor que rock é rap e desenhar. Costumava desenhava “vários 

desenhos que vêm na mente”. Hoje não desenha mais. Sobre os projetos que 

frequentava no bairro no contrafluxo escolar, ele até gostou de ir por um tempo, ainda 

mais quando a professora Eli participava. “É porque ela não era professora, era amiga 

e aí era diferente”. Depois que ela saiu do projeto, ele deixou de ir. “Só vai criancinha”, 

ele diz e por isso perdeu o gosto pelo projeto.  

 W diz que “quem é de fora da favela quer entrar na nossa mente. A gente sabe. 

Mas nóis é blindado.”. Deixando de participar das atividades fora da escola, W passou 



88 
 

a usar drogas. Hoje sabe que precisa de ajuda porque não consegue sair sozinho do 

vício. Depois de “vacilar” em um roubo simples, passou uma noite preso, por ser réu 

primário, onde conta ter apanhado e passado muito frio. Não quer essa vida, mas não 

sabe o que fazer dela.  

 Em busca da professora Eliane, educadora que atuou durante vários anos em 

projetos no bairro e ainda hoje acompanha quase cotidianamente os jovens, visitando-

os na favela sempre que pode, ela comenta que  

  

... ser professora é deixar de ser para ser outro. Aprendi a estar disposta, a me 

deixar invadir pelos questionamentos, pelos pedidos, pelo discurso que tem 

algo a dizer, mas não diz, deixando nas entrelinhas. Aprendi a me abrir para o 

outro, aprendi a escutar e olhar com olhos de enxergar. Aprendi a ser 

atravessada pela alegria que Paulo Freire descreve assim - ‘A alegria não 

chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria. (FOGLIATI, 2015) 

 

A, 16 anos, afirma que a professora Eli é alguém muito legal, muito doce. “Ela se 

importa com a gente, de verdade. Ela chamou o táxi um dia e todo mundo foi junto. Ela 

pagou o táxi pra mim, você acredita?”. A é um jovem que lê muito. Adora discutir as 

viagens que os livros “geram na nossa mente”. Já leu até Demian, de Herman Hess, 

mas o que ele gosta de ler intensamente hoje são os caras que salvam a vida de outras 

pessoas com a força da fé, como Reinhard Bonnke, “um cara incrível que chegou ao 

ponto de ganhar 75 milhões de pessoas na África com suas pregações”.  

A adora ir à igreja, onde aprende que tem que amar a ponto de dar a vida pelas 

pessoas. Dizia ter um coração de pedra até Jesus tocá-lo. Histórias de superação ele 

tem várias para contar. Acredita que sua família tem um pouco de rancor dele porque 

ele roubava dinheiro de suas irmãs para tomar sorvete. A é o único evangélico da 

família e convida muito os amigos da favela para irem com ele aos cultos, mas até hoje 

poucos toparam ou continuaram a ir depois de conhecerem. Ele fica triste, mas acredita 

que um dia eles vão se deixar tocar por Jesus. E entre todos os jovens da favela 

entrevistados, foi o único que comentou querer fazer uma faculdade para dar uma casa 

melhor para sua mãe. “Eu sonho com isso. Eu tenho muita gratidão por ela porque ela 
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lutou muito pra fazer aquela casa, a ponto de eu querer levar ela assim pra um 

apartamento, sabe...”. 

A escolaridade pode ser fundamental para entendermos a dimensão de boa 

parte do mundo, mas, talvez, não sua totalidade. Não ouví-los ou dar a voz necessária 

para se expressarem é ignorar o repertório vasto e diverso que trazem e que escolas 

não têm dado conta de tratar, desde  temas como sexualidade (e as dúvidas comuns 

da idade), a expressão musical e poética - riqueza de expressão de ideias e ideais que 

não ultrapassam os muros e os trilhos da favela. Em 2015, a professora Eliane pediu 

aos jovens entre 13 e 16 anos que registrassem o que gostariam de dizer ao mundo. 

Em seguida, os poemas produzidos por eles: 

 

Jovem L, 13 anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIÇÃO 

A via um garoto muito triste, foi abandonado e morava na rua 

Mais esta estoria não acaba assim 

Este tinha uma boa familha que não vivia na mizeria e em mais nada 

Mas tem uma coisa que eu vou te contar 

Uma noite aconteceu uma coisa os pais do garoto 

Foram buscar ele na escola quando estavam chegando em casa passaram por uma rua muito escura 

apareceram 3 alsaltantes e falaram passa as coisas se não eu atiro a mulher começou a gritar o bandido 

deu um tiro a mulher afaleceu na quele mesmo local. O menino saio correndo todo desesperado 

O garoto se escondeu dentro de casa e via pela janela o pai dele morendo mais que sofrimento 
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O garoto não tinha pra onde ir então ele foi morar junto aos moradores de rua que dó 

Ele começou a pedir na rua e uns homes chamaram ele para fumar droga 

Ele aprendeu a fumar e ficou muito visiado 

Ele começou nas drogas e na miséria 

Começou a traficar na favela e ter várias alucinação 

Quando ele dormia ele só falava não, não e não 

Um dia apareceu uma salvação 

Uma mulher o ajudou então 

O garoto não vivia mais na miséria então 

Uma mosa bonita te adotou então 

O menino saio das drogas então 

E não não tinha alucinações então 

E essa história acaba feliz então. 

 

 

 

 

Poema do jovem V, 16 anos: 

 

TRANSCRIÇÃO 

Um dia uma mãe não tinha 

dinheiro  

Então foi pra rua ela começou a 

se prostituir 

E foi espancada, violentada 

Mas ela estava fazendo isso 

para dar algo de comer para os 

seus filhos 

Um dia o filho dela falou 

Mãe para com isso mas já era 

tarde 

A mãe dele morreu na avenida 

Morreu de estrupamento 
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Poema do jovem M, 15 anos 

 

TRANSCRIÇÃO 

Fé em Deus que ele é justo irmão.  

Nunca se esqueça guerreiro, levanta a cabeça e 

continua a caminhar.  

Só sei disso. Que ele vem depois da meia noite. 

Ele vem pegando fogo.  

Ele vem na maldade sem dó nem piedade. Vem 

querendo alma ou então a sua vida.  

Quando ele vem todo mundo chora. Antes de 

chorar você teve que gritar.  

Você pede pra Deus que ele não te leve. 

 A cada uma vez por mês ele vem passando e 

tentando te pegar.  

Tentando colocar você sozinho na escuridão.  

Começa a chorar com medo dele te levar na 

madrugada muito louco de droga. 

 

 

 

 

Poema B, 18 anos 

 

TRANSCRIÇÃO 

La na Comunidade do Moinho 

Tem muitas pessoas inocentes, tem 

Gente diferente, vários tipos e várias cores 

Moro no campinho onde vem muitos menininhos de 

várias idades e tamanhos pensão em jogar bola 

Todos os domingos pessoas de várias idades 

Adolescentes e adultos que jogam pra valer 

Na comunidade conheci um menininho 

Que tem um apelido é foguinho 

Ele mora na rua debaixo da ponte deitado 

No sofá ele começa a sonhar com coisas 

Diferentes ele sonha com uma família 

Pra morar e se amar mas ele sozinho 

Ali no cantinho só pedindo a pessoas que 

Possam vem querer ajudar aqui entra 

Droga polícia chega atirando a procura 

De traficantes atiram spray de pimenta, bala de borracha. 

Quando pegou fogo todo mundo começou 

A chorar desesperadamente, começaram a gritar 

Socorro, socorro, para todos os lados comecei a 
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Olhar não via nada porque estava cheio de fumaça 

Pessoas choram porque perderam seus filhos e parentes 

Pessoas que nem tinham pra onde ir sem 

Abrigo sem teto pra morar, lá a prefeitura ia 

Tomar a entrada todo mundo começou a fechar 

Com vários tipos de coisas e pertences e lá estava eu na multidão agachada comecei a pensar o que 

será de nós para onde vamos ir estava do lado de fora 

Pensei em entarar, comecei a andar, vi carros de  

Bombeiros que ia e chegava e tinha pessoas que também 

queriam ajudar com baldes e mangueiras o fogo apagar 

Pessoas feridas e pessoas que ajudavam uns aos outros 

as cameras começavam a filmar redes diferentes 

Cadê a prefeitura que falou que tudo ia derrubar 

Gente que ajudava trazia agua, comida e roupas 

Para vestir, sem água e luz só na escuridão 

Trazia colchões e cobertores para as pessoas que não 

Tinham onde dormir 

Gente desmaiada, mães chorando 

Porque perderam seus filhos mas no final poderiamos 

Ver o que restou não, não, não porque os policiais não deixaram 

Porque só sobrou pó e cinzas esta é uma realidade 

De quem mora em uma favela e hoje estamos assim. 

 

 

A primeira dança de quadrilha em uma Festa Junina na favela  

Em 2014, durante a preparação de uma típica festa junina na favela por um 

grupo de voluntários, jovens e crianças foram envolvidos desde a concepção de 

camisetas juninas até a criação de brincadeiras como boca do palhaço, pescaria, jogo 

de argolas. A surpresa do dia esteve no momento da quadrilha – as 70 crianças e 

jovens que compunham a festa ficaram surpreendidos sobre a dança proposta e 

precisaram aprender a dançá-la. Jamais tinham participado da dança em duplas e seu 

típico ritual – “dama cumprimenta cavalheiro” ou “olha a chuva, já passou”.  

A iniquidade da ausência de diálogo, segundo Freire (1997, p.91), “é o encontro 

dos homens, midiatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, 

na relação eu-tu”. A clara falta da concepção de diálogo, desde o nascimento, as leva a 

interpretar o outro pela agressão. Na favela, a dissonância da educação não se trata 

apenas de um problema de diálogo, mas de interação com o tema. Adultos até 

acreditam na máxima de que com estudo se chega a lugares diferentes, mas ainda 

assim, não sabem quais, porque nunca chegaram próximos de provar isso. Em relação 
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às crianças e aos jovens, em geral, não há nem mesmo esse reconhecimento. Na 

escola se vai para passar o tempo, até porque tanto faz ir ou não. Os grandes 

momentos do seu dia não estão na instituição escolar. 

A falta de referência educacional na vida dessas pessoas também diz sobre 

como o mundo chega até elas e é percebido. Se a linguagem é um reflexo específico 

da realidade e, em certo sentido, criadora da nossa imagem de mundo, temos, no 

Moinho, uma percepção de mundo fragmentada e descontinuada, razão que leva os 

moradores a práticas não presumíveis.  

 Adultos e crianças da favela talvez tenham aprendido a falar uma nova língua, 

diferentemente da estrutura tal qual a conhecemos – reflexo de uma condição de 

realidade especificamente adaptada. O fato de utilizarem uma linguagem própria, além 

da utilizada no entorno onde habitam – a cidade de São Paulo –, repleta de denotações 

específicas e gírias próprias (fazê um corre, apanhar que nem suvaco de aleijado, o cu 

e a catinga, zicar, castelar homem, gambé, viver com o veneno do salito, pular um 

fogo, maresiar, brechando, malinando, bombeta, maloca, se joga no tererê, brizando, 

pensando no grilo, fica de caô) e construção de pensamentos fragmentados, dificulta a 

compreensão de quem não faz parte daquele meio, bem como não os faz entender 

seus pensamentos. 

 Logo, a linguagem própria utilizada colabora na construção da sua cultura. 

Cultura esta que se manifesta no frágil diálogo entre mães e filhos cotidianamente. 

Grande parte dos adultos com os quais conversamos, marcados por feridas que 

ficaram desde sua infância, repetem com seus filhos a violência física ou verbal do 

diálogo agressivo com seus filhos. E a mesma relação se passa adiante: as crianças na 

sua forma tantas vezes hostil de dialogar com o mundo expressam-se por uma 

quantidade restrita de palavras. Mais uma vez a palavra como operação do 

pensamento e forma de entender o mundo.  

 

A escola como espaço sem identidade 

 Durante uma manhã na Favela do Moinho, crianças desenhavam em cartolinas 

seus sonhos para depois serem estampados em camisetas. Sorvetes preencheram as 

camisetas pintadas. Cinco jovens meninos pintavam as camisetas com terços nos 
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pescoços porque tratava-se da moda da semana. Eles não sabiam rezar o terço e na 

verdade não entendiam nem o que ele significava. Mas mostraram interesse em 

conhecer a proposta das contas que compunham o adereço. Entre contas maiores e 

menores, compreenderam a sequência de orações necessárias.  

 Jo, 11 anos, queria saber se aquele colar era o mesmo da Santa na sala ao 

lado, referindo-se ao rosário pendurado no pescoço de Nossa Senhora de Fátima e, 

depois de saber que o rosário era na verdade três vezes o terço que eles tinham no 

pescoço, questionou: “Pra que isso?”. A conversa não se bastou a compreender quem 

era a Santa ou porque carregava o rosário, mas ganhou a dimensão das grandes 

Guerras Mundiais, reveladas pela Santa às crianças-pastoras para as quais Nossa 

Senhora apareceu, segundo a história.  

E entre perguntas e questionamentos sobre como se desenvolveu a mentalidade 

de execução dos judeus na 2° Guerra Mundial, o interesse das crianças se desenvolvia 

com o desenrolar e o desfecho do que foi uma Guerra que arrasou gerações. “Onde a 

gente consegue saber mais sobre esta história aí?”, pergunta esta a mais difícil de ser 

respondida até então. Na escola? Dos cinco garotos, quatro já foram expulsos três 

vezes de escolas diferentes do bairro por mau comportamento. 

 

O pai que ensina o filho a mentir 

A professora Eli, educadora social, conta que um dos pais que atendeu ao longo 

das suas atividades proibiu seu filho de falar até “oi” nas ruas da favela do Moinho, 

onde moram. A regra é clara: seu filho, de 12 anos, desde que nasceu não pode falar 

com ninguém dessa favela. Segundo o pai, um senhor na casa dos 60 anos, se ele 

permitir que o filho interaja, ele vai ser aliciado em muito pouco tempo a dedurar 

alguém e aí estará morto pela polícia ou por quem ele dedurou.  

Para o pai em questão, a função do pessoal lá dentro é falar que todo mundo é 

amigo, mas não é bem assim. Esse pai, um dia desses, perguntou para a professora 

Eli: “Professora, a senhora sabe o que é pino? É um cilindrozinho assim que vem a 

cocaína. É jogado pino no seu pé pra se livrar pra que a polícia ou o traficante não 

pegue o verdadeiro usuário ou o cara que tá trabalhando no tráfico. Eu olho um pino no 

chão e eu obrigo meu filho a mentir. Se alguém perguntar se viu alguma coisa caída? 
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Não, não vi nada. Foi jogado no pé do meu filho e eu obrigo ele a mentir. Aí, meu filho 

participa dos projetos aqui do bairro e eles ensinam que não pode mentir, que tem que 

ser amigo de todo mundo. Nós vamo entrá em conflito”.  

A professora Eli não teve saída. Teve que concordar que, para proteger seu 

filho, ele fazia certo. Tratava-se de um senhor muito machucado pela vida que já havia 

até sido preso por matar um homem. Para o pai do garoto, pior era ter que aguentar 

Conselho Tutelar querendo dizer o que ele tem que fazer. “Quem sabe de mim sou eu. 

Quem sabe o que eu passo pra poder ficar aqui dentro sou eu.”.  

Para o filho em questão, “do que adianta gostar de morar ali se você não pode 

nem sair de casa e brincar?”.  

 

Os dilemas da educação  

Nóvoa (2007) nos ensina a olhar a escola sob o ponto de vista além de 

respostas únicas, como boa ou má. Ao tratar sobre os desafios do professor no mundo 

contemporâneo, primeiramente nos questiona sobre a ideia de a escola ser centrada 

no aluno ou na aprendizagem, defendendo a segunda opção como mais interessante, 

já que acredita que, nos últimos anos, a pedagogia focada no aluno trouxe para as 

escolas transbordamentos – ela passa a querer abarcar todo tipo de assunto, 

“engordando” consideravelmente e não cumprindo efetivamente nenhum deles.  

A proposta é que a escola não é todo o espaço público para educação e, quando 

decide assumir esse papel, acaba por não dar conta da sua razão de existir: o 

aprendizado. O autor acredita que todas as crianças deveriam sair da escola com o 

mesmo patamar de conhecimento; a proposta de diferenciação pedagógica, onde um 

aluno ajuda o outro, conforme suas habilidades e o professor deixa de ser o 

protagonista único em sala de aula, passando a ter o papel de organizador das 

situações de aprendizagem; e a ideia de que são necessários métodos de estudo e 

trabalho, já que não ensinamos nossas crianças a estudar, nem trabalhar. 

Uma educação centrada na aprendizagem, e não no aluno, possivelmente 

deixaria de atuar como pedagogia ausente – fato percebido pelas crianças da favela, já 

que nenhuma tem qualquer identificação pelo seu dia a dia de aprendizado. A escola 

ainda está muito enlatada em comportamentos e raciocínios que não dão conta de 
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impactar todos que a frequentam. É verdade que a escola já não dá conta de abarcar 

todos os temas o tempo todo, faltando apoios múltiplos de outras tantas instituições e 

órgãos sociais que precisam responder pelas suas responsabilidades. 

O segundo dilema nos questiona quanto à forma de enxergarmos a escola: 

como comunidade ou como sociedade? O autor acredita que as comunidades têm o 

direito de impor sua cultura, seus comportamentos e formas de entender a realidade no 

ambiente escolar, mas que educar é libertar a criança igualmente do que ela conhece, 

respeitando sua origem, mas levando-a para além do mundo que habita. Por isso, mais 

do que financiar as famílias que decidem onde colocarão seus filhos para estudar, 

deveríamos financiar as escolas que as ensinariam a viver em sociedade, e não 

apenas em comunidades.  

As crianças da favela estão sendo ensinadas, tanto por suas famílias, como pela 

escola, a sentirem-se aceitas somente na comunidade da qual fazem parte, e não fora 

dela. Tratam-se de crianças que apenas sentem-se bem circulando em seu próprio 

território e, portanto, mostram-se deslocadas em qualquer outro espaço da cidade, 

principalmente os ambientes públicos tidos como culturais. Como não se percebem 

bem-vindas, as crianças ou não frequentam os espaços do bairro onde moram ou, 

quando o vão, vez ou outra agem com posturas consternadoras para se protegerem de 

abordagens punitivas – agem como malandros falando alto para marcar sua presença 

e intimidar o diferente ou se passam por vitimados em busca de dinheiro para 

sobreviver.  

Uma das diversões de Y, D e H, entre 13 e 14 anos, é pegar o ônibus rumo a 

Osasco a fim de pedir dinheiro nos supermercados da região. Os jovens abordam as 

pessoas que estão fazendo compras e pedem os trocos que sobrarem para inteirar a 

cesta básica ou comprar o gás. “Aí, a gente compra salgadinho, bolacha. Já sai com 

100 reais, é mó boiada.”. Segundo Y, “Não é porque nóis precisa, mas nóis quer 

dinheiro pra gastar. Nóis quer tranquera pra comer.”. Já chegaram 4 horas da manhã 

dessa brincadeira porque perderam a hora. As mães ficaram um pouco bravas, mas 

estão acostumadas, dizem os jovens, porque sabem que eles estão juntos. Pedir no 

shopping é mais complicado. Se os guardas pegarem, eles machucam. Então tem que 

fugir dos gambé. “Eles levam a gente no quartinho e mete o cacete. Eles dão vários 
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pisão no seu pé. Um dia o cara levou o F no quartinho e disse: ‘Cê quer água ou fogo?’ 

Aí ele falou ‘água’. O cara afogou ele num balde dágua”.  

O terceiro dilema de Nóvoa pergunta se a escola deveria ser entendida como um 

serviço ou como instituição, e, por mais que tenhamos entendido-a nos últimos anos 

como um serviço, é necessário a vermos como instituição, um local onde se institui a 

sociedade, a cultura e onde nos instituímos como pessoas.  

Pelo fato de entendermos a escola como um serviço e não como instituição, 

deixamos de lado o processo educacional como processo de criação, dotado de várias 

formas de se conceber o fenômeno educativo: humano, histórico, multidimensional 

(que envolve cognitivo, emocional, sociopolítico, cultural, entre outros). Nesse sentido, 

temos criado reprodutores de um sistema malfeito – crianças e adultos, como os da 

favela, que não leem livros e não foram despertados para o interesse em fazê-lo. 

F, 35 anos, faz supletivo para terminar os estudos e deixa claro que só leu o 

Auto da Compadecida porque foi obrigada. Tratava-se de um trabalho de escola em 

que ela tirou nota cinco. E leu mais ou menos. Na verdade, ela não gosta de ler nem 

um pouco. Ainda assim, tem consciência de que, se quiser arranjar algum serviço para 

deixar de puxar sua carroça (fonte do seu sustento diário), ela precisa terminar os 

estudos e fazer alguma faculdade. Senão, só vai arranjar trabalho de faxina, que ela 

não gosta. Por isso, prefere puxar a carroça todo dia.  

E entre todos os sintomas, um bastante latente: o de que a instituição escolar 

não faz sentido para boa parte dessas crianças, levando-as a interpretá-la como um 

espaço de passagem, onde não criamos conexão, relacionamentos ou identidade. 

Locais assim criam tensões solitárias, não dando espaço para o ato de confiar.  

Vivenciar uma escola que não dá espaço à criação de laços e diálogo é 

estabelecer a crise de confiança e assegurar uma força à lógica violenta que o cenário 

proporciona. Sobre as nuances da educação, percebemos sua complexidade a cada 

fala e olhar ao longo das entrevistas realizadas. Pareceu-nos claro que professores não 

sabem o que os seus alunos têm como repertório ao entrarem em salas de aula. Por 

isso, dificilmente entendem suas linguagens, seu comportamento ou a expressão de 

seus problemas. Ainda assim, conforme nos tem mostrado a história, para nos 



98 
 

tornarmos educados é necessário muito mais do que apenas frequentar as salas de 

aula.  

Souza (2009, p. 82) chega a afirmar  sobre o abismo entre as crianças da classe 

média e da “ralé” brasileira. Enquanto as primeiras chegam à escola já tendo recebido 

dos pais todo o estímulo, exemplos e a carga de motivação diária necessária para o 

difícil aprendizado que a disciplina escolar significa para as crianças, as crianças da 

“ralé” chegam completamente despreparadas para os mesmos desafios. Hoje, crianças 

da classe média e até de classes abastadas não necessariamente recebem estímulo, 

melhores exemplos e motivação diária. O abismo está provavelmente na educação 

doméstica, e sua ausência alcança todas as classes sociais.  

Ainda assim, não levar em conta a dimensão de que algumas crianças vem mais 

ou menos estimuladas para o ambiente escolar pode nos fazer entender que todas as 

pessoas são produzidas com as mesmas capacidades e chances de competição social. 

Quem sabe a ideia de transformação da educação seja por meio da reflexão com os 

outros, pelos outros, por intermédio de outros, e jamais isoladamente. Ganhamos a 

consciência da totalidade na medida em que construímos, juntamente com o outro, um 

olhar sobre a vida. Quanto mais investigarmos as relações com o outro, mais nos 

educamos mutuamente e evoluímos na maneira programática de pensarmos a 

educação – focados na resolução sistêmica do problema. Falta-nos, de qualquer forma, 

vislumbrarmos a importância vital de uma educação que potencialize a vida. 
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P, A FILHA DE RUA DE L ... 

 

P, 30 e poucos anos, é filha de criação de L. Sua mãe de sangue, desde que se conhece por 

gente, fuma pedra mais do que a Aids mata. Veio de Assis já viciada em cola. Tinha os cabelos 

compridos, loiros e ondulados quando chegou a São Paulo. Pedidos de casamentos de homens 

de todas as idades não faltaram. Nunca aceitou nenhum. Tem vezes que ela gosta de homem, 

mas ela também pega mulher. Conhece a história de muita gente da favela e lembra que no 

mesmo dia em que conheceu sua L, a salvaram de tomar uma surra por estar no paredão 

errado cheirando cola – o paredão das putas.  

 

Quando era viciada, precisava comprar logo sua pedra para elaborar suas ideias. Aparecia 

muito louca em casa, mas nunca teve coragem de usar drogas na frente da mãe. Foi casada 

com um rapaz bom, que depois de cinco anos preso, cozinhava pra ela e seus irmãos. L nunca 

escondeu do genro que sua P é vagabunda e foi puta. Sempre acreditou que é melhor agir na 

transparência do que mentir. Quando P sumia pela cracolândia por alguns dias, lá aparecia L, 

louca, balançando as tetas e ameaçando quem quer que fosse: ou apareciam com a vagabunda 

da sua filha ou ela daria um show e arrastaria todo mundo junto. Não demorava para P 

aparecer. P trabalha de copeira pela tarde e começo da noite em uma firma na Zona Norte. 

Adora a mãe e cuida dos irmãos como se fossem seus filhos. Compra muito iogurte pra eles, 

mas alerta – se ela voltar do trabalho e eles tiverem tomado tudo, o bicho vai comê. Porque 

tem que saber que não pode tomar tudo de uma vez, né?! 

 

 

 

A PASSAGEM DE D. DO PELO MOINHO... 

D. Do não tem muita história no Moinho. Morou apenas quatro meses na favela porque se 

apaixonou por um cara que morava por ali. De partida para o Piauí, arrumava as malas feliz em 

voltar à sua terra Natal. Seu ex-namorado havia prometido fazer papel de homem quando se 

conheceram. Um dia, depois de chegar bêbado, sujo como estava, D. Do o limpou e alimentou. 

Ainda assim, no dia seguinte, foi acusada de negar um prato de comida para o homem. Por isso 

resolveu deixá-lo. Mas já conheceu outro rapaz. Assim que ele se aposentar por tempo de 

firma, vai ao seu encontro no Piaui. Lá se cria cabrito, galinha, porco. Quando chove, planta 

milho, feijão, abóbora, melancia, chuchu. Aqui é perigoso, falta água e é sujo demais. Tem dois 

filhos adultos lindos. Mas é ligada. Não pode mais ter filhos. Seu sonho é ter um marido que 

cuide direitinho dela e dê valor ao que faz.  
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4. CAPÍTULO 3. QUANDO DENTRO E FORA SE ENCONTRAM 

 

4.1 Um olhar sobre os espaços culturais fora da favela 

  

A favela do Moinho, por estar localizada no centro da cidade de São Paulo, está 

próxima de várias estruturas culturais que compõem o cenário do seu centro antigo. 

Entre elas, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Língua Portuguesa, o Parque da 

Luz, a Fundação de Energia e Saneamento, a Sala São Paulo, o Teatro São Pedro e o 

Sesc Bom Retiro, apenas para citar os mais conhecidos. Ainda assim, a região é 

reconhecida pelos paulistanos como um local abandonado pela falta de segurança e 

pelo apoderamento daquele espaço por moradores de rua e usuários de droga, o que 

faz com que a população evite transitar ali por medo da violência e da vulnerabilidade a 

que se sente exposta.  

E, por mais que se tenha tentado revitalizar esse espaço público, seja por meio 

de iniciativas públicas de várias instâncias, seja pela privada (impulsionada por 

empresas da região que investem em qualidade de convivência para seu público 

interno e moradores da região), ainda não se conseguiu vencer o caráter marginalizado 

e aparentemente abandonado dessa parte de São Paulo.  

Para quem mora na favela, o olhar é diferente. Os espaços do bairro 

reconhecidamente frequentados pelos moradores da favela nem sempre coincidem 

com os equipamentos culturais disponíveis. Mães, jovens e crianças citam o Sesc 

como o único local bom, em que não se tem preconceito com nada. “As crianças 

podem ficar brincando lá que eles não falam nada”, conta M, 29 anos. Para as 

crianças, “o Sesc é muito legal porque tem três piscinas, quadra e um monte de 

brinquedo”. 

Parque do Ibirapuera, Museu de Energia, Catavento, 25 de março, 

supermercado Pão de Açúcar e Shopping Higianópolis foram os locais citados por 

alguns moradores da favela como sendo locais onde às vezes dá para se dar um rolê. 

Os amigos K, Ja e I até fizeram amizade com o segurança do shopping citado para 

poderem andar por lá sem ficarem indo atrás deles. Só que há alguns meses o chefe 

de segurança mudou e agora, segundo os meninos, “tá difícil andar por lá.”.  
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F, 35 anos, não conhece o que seria um espaço cultural. “Museu? Não sei. Tem 

um na Júlio Prestes. Tem coisa antiga ali. Minha foto ficou exposta lá bastante dias. 

Mas só fiquei sabendo depois. Não curto muito estas coisas, sabe...”.  

B, 18 anos, frequentava bastante o Museu de Energia, só que tinha sempre as 

mesmas coisas, então ela deixou de ir há algum tempo.  

A, 16 anos, diz até conhecer alguns espaços culturais no bairro, mas não gosta 

de ir porque “dá um desânimo. Ver negócio antigo é coisa chata. Eles ficam explicando 

meia hora e eu não tô nem ligando pra eles. Eu não gosto do que eles falam. É muito 

chato. Já fui em vários.”. O Museu de Energia é o mais chato em sua opinião. O 

Catavento é bacana porque ele gosta de ciências. Já com relação à Pinacoteca, ele 

passa em frente todo dia, mas acha que nunca entrou. Para ele, “o Sesc, sim, é legal 

porque tem piscina e internet e ninguém te toca de lá”.  

 

Uma experiência na Pinacoteca de São Paulo 

Em 2014, a equipe educativa da Pinacoteca de São Paulo convidou 40 crianças 

do Moinho para participar de dez visitas monitoradas pelos acervos do museu. A cada 

visita, apoiados por uma empresa da região central de São Paulo, a proposta era 

visitarem uma galeria específica explorando-a com base no que as crianças 

conheciam. Antes de adentrarem, por exemplo, a galeria de natureza morta, as 

crianças participavam de um piquenique com frutas de cera, onde se conversava sobre 

o formato, a cor e o possível sabor de cada fruta, legume e verdura. Somente depois 

desse diálogo chegavam à galeria para conferir cada pintura ali exposta sobre o tema 

anteriormente abordado com elas. 

Utilizando tal dinâmica, ao longo do ano, visitamos a galeria de audiovisual, 

navegamos por águas desconhecidas como marinheiros em alto-mar, apreciando as 

obras abstratas, desbravamos as esculturas do térreo da pinacoteca, bem como seu 

banheiro, bebedouro e elevador panorâmicos (grandes momentos das visitas) e até 

nos envolvemos com a dor e o amor de Moema e sua morte precoce em alto-mar em 

busca do amado português que partiu de navio rumo à sua terra natal.  

Para Jo, na época com 9 anos, o local era apenas uma biblioteca de esculturas. 

Mas, entre todas as visitas, uma obra sempre chamou atenção das crianças: “A fonte 
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das quatro nanás”, da artista francesa Niki de Saint Phalle, produzida entre 1974 e 

1991. A obra chama a atenção pelas águas que jorram dos seios das meninas 

interligadas da cintura para baixo. De fácil visualização, pois está localizada no térreo 

da Pinacoteca, a escultura chamou a atenção das crianças e as fazia admirar seus 

formatos exuberantes e expressivos. “Quem fez isso?”, “Por que sai água “das tetas”?”, 

“Elas são juntas ou separadas?”, “Uma é até negra, né?!”, “Pode encostar?”, “Nunca 

acaba a água?”, “Será que elas conversam?”, “Elas parecem felizes sempre.”, “Uma tá 

com as mãos para cima e as outras para o lado...”, “Acho que estão dançando...”. 

Assim como não sabemos ao certo quando a escultura foi feita, também não há 

confirmação sobre quem ou que fato a inspirou. Há registros, como cartas nos arquivos 

da Niki Charitable Art Foundation (NCAF) e do Centro de Documentação da Pinacoteca 

(CEDOC), que comprovam a solicitação de confecção da peça, feito pela artista ao 

Atelier Haligon, na data de 1998. Outra hipótese é que foi inspirada na gravidez de sua 

amiga Clarice, esposa do artista norte-americano Larry Rivers. O que sabemos, com 

certa precisão, é que a escultura, realizada em poliéster pintado, foi doada à 

Pinacoteca pela própria artista, Niki de Saint Phalle, que trazia em si um ímpeto pelas 

minorias e, na infância, apenas sentia-se à vontade com sua cozinheira negra, ao redor 

de sua saia, na cozinha, como contam algumas passagens da biografia da autora. 

Depois de nove visitas pela Pinacoteca, a décima vez foi com um grupo de 

voluntários convidados que se dispuseram a passar uma manhã no museu 

conhecendo-o por meio do olhar das crianças. A proposta foi cada criança tornar-se um 

guia do local, levando o grupo de adultos para as obras de que mais haviam gostado 

ao longo do ano. Por isso, ganharam até um crachá com foto e identificação. ”Nossa, a 

gente é importante agora...”, afirmou Ya.  

Se o processo educacional é um processo de criação, em todas as obras 

visitadas foi possível verificar a imaginação efervescente das crianças e sua vontade 

de surpreender os adultos com suas histórias. Por isso, não foi incomum vê-las criando 

ficções sobre as obras, como se tivessem familiaridade com elas. Na fonte das nanás, 

as crianças trouxeram à tona a ideia de que as nanás eram amigas que fofocavam o 

dia todo sobre quem passava por ali e adoravam notar quem entrava e saía dos 

elevadores. 



103 
 

A identificação espontânea e constante das crianças pelo espaço da fonte das 

nanás possivelmente seja a denotação do espaço dos seus universos simbólicos que, 

conforme Costa (2002, p.30), embora mantenha relação estreita com a realidade, a 

traduz sob forma de um distanciamento metafórico, poético, intencional e intersubjetivo. 

O diálogo entre as crianças e Niki, mesmo não tendo se tratado de um gênero literário, 

foi uma comunicação expressiva – mesmo separados pelo tempo, a artista tocou as 

crianças pela força da arte, viva, mesmo de forma não consciente, nos recônditos da 

memória das crianças. 

Se “o personagem é a pedra de toque da ficção, pois é ele que desencadeia o 

processo de identificação que rompe com quaisquer amarras que ainda se tenha com 

nossa circunstância e objetividade” (COSTA, 2002, p.27), as nanás, como 

personagens, foram capazes de promover tal deslocamento das crianças de suas 

individualidades e convidá-las a adentrar o mundo de suas imaginações e profundezas 

sobre a ficção que se desenrolara.   

As visitas não foram uma experiência bem-sucedida à primeira vista. Assim 

como é preciso um tempo para entender nossa relação com a arte, da mesma forma as 

crianças precisaram de algumas visitas para se ambientarem no local e sentirem-se 

familiarizadas, desconstruindo a ideia de hostilidade que tinham consigo, nos raros 

momentos que frequentaram o local anteriormente.  

 Depois de dois anos da visita, sentamos com três das crianças que participaram 

da experiência para ouvir o que lembravam dela. Comentaram sobre uma sala de 

livros, um monte de esculturas e do “monte de mulher saindo água dos seios delas.”. 

Só que para Jo, 11 anos, as Nanás eram cinzas, não coloridas. Lembram-se do quadro 

de frutas. “Ah, tinha um monte de frutas por lá.”. Lembram-se da ponte para pegar o 

elevador. Mas se fossem à Pinacoteca agora, queriam mesmo era o lanche que eles 

davam. Na verdade, gostaram mais ou menos da experiência, como disseram. Y, 14 

anos, disse que só não vai lá de novo porque já tem planos para hoje e amanhã. E 

quanto ao fato de como se sentiram? Normal. Não se lembram muito bem.   

 Suas memórias sobre o espaço cultural em questão demonstram como 

apreendem o mundo e se comunicam com ele, ora confusamente, ora criativamente. 

Para os educadores da Pinacoteca, as visitas abriram, de certa forma, as portas do 
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mundo interior das crianças, criando pontes para novos olhares. Para as crianças, pode 

não ter sido tão sensorial assim, até porque em dois anos não voltaram mais ao espaço 

cultural. Ele não faz parte do seu dia a dia.  

A professora Eliane, educadora social que acompanha boa parte da rotina das 

crianças do Moinho, os museus e espaços públicos culturais da região, ainda não 

conseguiu trazê-los para apropriação e utilização desses ambientes. Para ela, o fato de 

vermos a favela como segregada da sociedade impede de os ouvirmos. E os jovens e 

as crianças da favela não precisam de mais nada a não ser serem ouvidos. “Temos 

que fazer valer mais o que eles já são.”, ela diz. A educadora, que participou do Pisque 

– Programa de Inclusão Sociocultural da Pinacoteca, entende a abertura e esforço do 

espaço para atender públicos como os da favela, mas tem claro que ainda não 

conquistaram o coração de quem vem de lá.  

 A resposta para esse desafio, talvez, não resida na exatidão de um programa 

bem estruturado pelos espaços culturais da região, mas na instabilidade de um 

aprendizado contínuo e afetuoso, capaz de ouvir e aceitar a visão de mundo que esses 

jovens e crianças trazem consigo. 
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Figura 53 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  

 

 

Figura 54 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  
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Figura 55 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  

 

 

Figura 56 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  
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Figura 57 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  

 

 

Figura 58 – Décima visita à Pinacoteca, foto de Mauro Cicarelli  
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4.2 O sentido do futuro e a ideia de felicidade  

 

 M, 29 anos, gostaria de ter conhecido o pai. Nem que fosse por foto. Na 

verdade, sua mãe uma vez até propôs procurá-lo, mas M não quis. Ela acredita que 

deveria ser interesse dele vir atrás da filha. Mas não foi o que aconteceu. Pai para ela é 

quem cria e não quem coloca no mundo. Ainda assim, acredita que às vezes a 

presença de um pai muda muita coisa. Hoje M sente pelos filhos a falta da figura 

paterna porque nenhum deles convive com o pai biológico, repetindo de certa forma 

sua história. 

Histórias como esta comumente se repetem pelo Moinho. Boa parte das 

crianças, jovens ou adultos não conviveram com alguma figura familiar (em geral a 

paterna) ou pouco tem referência sobre ela. Das 30 entrevistas realizadas, 15 delas 

trouxeram à tona a vontade de ter convivido mais com o pai ou a mãe ou com os filhos 

que não viram crescer. Lembranças vagas ou a negação delas, no entanto, não deixam 

de refletir a interferência na constituição de suas identidades e na forma como 

interpretam o mundo – a condição humana que forma suas vidas.  

 Segundo Arendt (2004), condição humana não é a mesma coisa que natureza 

humana. A condição humana diz respeito às formas de vida que o homem impõe a si 

mesmo para sobreviver e que variam de acordo com o lugar e o momento histórico do 

qual o homem é parte. A autora diz que somos condicionados por duas maneiras: pelos 

nossos próprios atos, aquilo que pensamos, nossos sentimentos, em suma, os 

aspectos internos do condicionamento; e, pelo contexto histórico em que vivemos, a 

cultura, os amigos, a família, ou seja, os elementos externos do condicionamento. 

 Ainda segundo ela, ação, labor e trabalho estão relacionados com o conceito de 

vita activa, ou seja, nossa capacidade humana de ação. Para os antigos, a vita activa é 

ocupação, inquietude, desassossego. O homem, no sentido dado pelos gregos antigos, 

só é capaz de tornar-se homem quando se distancia da vita activa e se aproxima da 

vida reflexiva, contemplativa. Arendt se pergunta em que momento abrimos mão de 

discutir sobre nossas vidas e aquilo que realmente interessa e inevitavelmente nos 

alienamos. Para ela (ARENDT, 2004, p.147), “a liberdade só pode ser exercida 
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mediante a recuperação e a reafirmação do mundo público, que permite a identidade 

individual através da palavra viva e da ação vivida, no contexto de uma comunidade 

política criativa e criadora.”.  

Pensar na condição humana dos moradores da favela do Moinho com base em 

suas histórias orais é perceber as manifestações da vita activa desvelando seus 

condicionamentos nos espaços da favela pelos desassossegos e inquietude de suas 

histórias. Boa parte dos moradores do Moinho passou por várias moradias insalubres e 

provisórias (desde outras favelas até mesmo o morar na rua) até chegar ao Moinho, 

que mesmo composto pela agitação e características específicas discutidas em outros 

capítulos, ainda é o espaço razoavelmente estável de suas vidas.  

B, 18 anos, é uma entre tantas histórias de uma vida nômade até chegar à 

favela. Ela conta que morou em Mogi das Cruzes com o pai, depois que sua mãe foi 

expulsa por ele de casa. Depois foram (ela e os irmãos) para alguns abrigos até que 

sua mãe conseguisse resgatar a guarda dos filhos. Hoje, depois de quase dez anos 

morando no Moinho, criou laços que permitem fazê-la se “sentir em casa” quando está 

na “sua quebrada”. Foi a vida na favela que trouxe para ela e sua família a 

experimentação da estabilidade.  

Sob esse olhar, entendemos porque boa parte dos moradores do Moinho não 

enxerga suas vidas fora do espaço da favela, apesar de demonstrarem vontade de 

mudar dali. É na favela que a vita activa, da inquietude, dá espaço, mesmo que 

brevemente, para a manifestação da vida contemplativa, aproximando-os da 

possibilidade de ser, mesmo não dando-se conta disso. É verdade que o espaço para a 

quietude interior e atividade do espírito não é experimentado por boa parte dos 

moradores da favela. Ainda assim, é no ambiente da favela que percebemos a 

possibilidade da experimentação do pensar, do querer e do julgar – propriedades da 

vida contemplativa que podem ser exercidas por qualquer pessoa quando consegue 

superar a vita activa. 

O desenraizamento, segundo Arendt (2004), desagrega a vida privada e destrói 

as ramificações sociais. Não ter raízes significa não ter no mundo algum lugar 

reconhecido e garantido pelos outros, o que nos leva a experimentarmos o sentimento 

de “sermos supérfluo” - trazendo a dor de não pertencer ao mundo de forma alguma. 
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Ao se instalarem no Moinho, de certa forma, as pessoas deixam o desenraizamento 

pelo mundo para provarem o arreigamento em um território. 

Morar na favela, no entanto, não deveria significar estar à merce da sociedade e 

isolado dela. O isolamento, igualmente dito por Arendt (2004, p.527), destrói a 

capacidade política, ou seja, a faculdade de agir. Nas palavras da autora (ARENDT, 

2004, p.527), “o homem isolado que perdeu seu lugar no terreno político da ação, é 

também abandonado pelo mundo das coisas, quando já não é reconhecido como homo 

faber (aquele que cria), mas tratado como animal laborans (aquele que se reproduz), 

cujo necessário ‘metabolismo com a natureza’ não é do interesse de ninguém”. Nesse 

sentido, falamos do isolamento como desamparo. Politicamente, não existimos 

isolados, mas apenas coexistimos.   

Quando perguntamos aos moradores do Moinho como é que as pessoas que 

não moram em favela olham para quem mora em uma, é unânime a resposta: “Olham 

diferente.”. Um diferente que remete à ideia de desigual. “Pensam que é muita violência 

só porque é favela, né? Mas quem é de fora não conhece aqui dentro. Aqui é normal. 

Todo mundo conhece todo mundo. Ninguém mexe com ninguém. Aqui todo mundo 

convive em paz, entendeu?!”, diz W, 16 anos.  

Foi comum ouvirmos dos entrevistados que quem não mora em uma favela não 

poderia dizer por ela – ação não compatível com o que acontece na sociedade. 

Conforme Arendt (2004, p.189),  

 

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é 
como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato 
original e singular do nosso aparecimento físico. Não nos é imposto pela 
necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. Pode 
ser estimulado, mas nunca condicionado pela presença dos outros, em cuja 
companhia desejamos estar; seu impacto decorre do começo que vem ao 
mundo quando nascemos, e ao qual respondemos começando algo novo por 
nossa própria iniciativa.  

 

A importância da manifestação do pensamento possivelmente não esteja no 

conhecimento, mas no exercício de praticarmos o discernimento entre o certo e o 

errado, o fácil e o difícil. Pensar dá às pessoas a força para evitar catástrofes nos 

momentos em que precisam agir além das lógicas impostas. 
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A fim de ouvirmos sua própria voz, perguntamos para alguns moradores da 

favela quem são eles. A falta de voz ou de serem ouvidos no dia a dia mostrou-se na 

dificuldade de praticarem o exercício sobre falar de si próprio na terceira pessoa do 

singular. 

R, 34 anos, que não vê sua existência sem os filhos, disse:  

 
R é eu. Eu lutei bastante. Fui persistente. Caía ali e levantava. Eu tô aqui, 
graças a Deus. Deus me ama muito. Eles vieram tudo pequenininho. Tá todo 
mundo aí, crescendo. Meus filhão. Amo eles muito. São minha vida. Eu sem 
eles não sou nada. Quero tudo de bom pra eles. Quero que eles sejam uns 
adolescente guerreiro, uns homem de bem, mulher de bem. (R, 2016) 
 

 
Sua filha B, 18 anos, se definiu como “uma pessoa divertida, legal, amiga, 

companheira, parceira pra todas as horas. Só isso. Não tenho mais nada pra dizer”.  

F, 35 anos, já não teve dificuldade em se definir. Ela faz supletivo à noite, onde 

aprendeu a ler a escrever, e tem aprendido a perder a vergonha na frente de quem é 

diferente dela. As aulas a tem ajudado a refletir sobre temas que nunca havia pensado, 

como cultura. F, segundo ela, é 

 

... uma pessoa que foi muito sofrida. A vida pra ela foi muito cruel, desde 
criança. Então hoje, ela ficou mais madura. Ela aprendeu a ser madura criança 
ainda. Então hoje ela é uma pessoa boa, mas se pisar no calo dela, ela se 
transforma. Ela é boa de coração até demais. Tem gente que não conhece a 
Fabi. Tem gente que ouve os comentários pelos outros. Se conhecesse ia 
saber que a Fabi é amigona mesmo. Ela dá a casa pra morar. Ela da a blusa e 
dá até a última coisa que ela tiver porque ela sabe que consegue mais. (F, 
2016) 

 

A, 16 anos, se disse um cara que lutaria para ver as pessoas felizes e confiantes 

nos objetivos delas. 

Já M, 29 anos, disse:  

 

Eu mesmo não sei quem sou eu. Pelo que eu posso me definir sou uma mulher 
guerreira, luto pelos meus objetivos. Eu quero ter um propósito na vida porque 
eu tive oportunidade de fazer faculdade. Só que eu escolhi outro rumo. Escolhi 
namorar, curti. Quero dar um futuro melhor pra eles (filhos), quero sair daqui. 
Acho que a M é isso. Alguém disposta a ajudar todo mundo, no que puder 
ajudar. Às vezes eu deixo de comprar alguma coisa aqui se alguém me falar 
me ajuda. Eu vou lá e ajudo. Eu não penso, eu faço. Às vezes eu guardo as 
coisas muito pra mim e isso eu não posso. Eu tenho que soltar. O médico já 
falou que isso me faz mal. Eu vou ficando roxa. Parece que eu apanhei do 
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marido, mas não é. Antes eu era bastante agressiva, hoje em dia não consigo 
mais ser. Se as pessoas falarem mal de mim, me machucar, me xingar, eu fico 
quieta. Eu fico na minha. Aprendi com minha mãe. Esta sou eu. (M, 2016) 

 

O fato de não refletirem sobre sua própria existência, no entanto, não lhes tira a 

humanidade. Por mais que boa parte da favela afirme que não exista solidariedade 

entre eles, é comum enxergarmos por lá redes de ajuda mútua entre diversas famílias 

com afinidades, principalmente os vizinhos de porta.  

Um exemplo sobre como praticam essa humanidade é D. Z, 64 anos, que tem 

em seu barraco várias caixas de papelão de roupas novas e usadas. Algumas ela 

ganhou em campanhas de agasalho, enquanto outras ela mesma comprou em bazares 

da região. E ela espera juntar várias caixas para mandar para a Bahia. “O povo não me 

conhece na Bahia, mas tá tudo certo. Não me incomoda juntar. Lá eles precisam de 

roupa, né. Eu só fico olhando as caixa a noite pra rato não furar. Algum que aparece, a 

gata pega.”, diz D. Z. 

 

Há futuro para o Moinho?  

 A ideia de futuro para quem mora no Moinho talvez não faça sentido para boa 

parte da sociedade, já que se constitui em uma lógica diferente daquela que habita o 

imaginário geral – o que será o amanhã. Por meio de suas narrativas fragmentadas, os 

moradores da favela demonstram que o ontem e o hoje em geral se misturam. 

Paradoxalmente, pertencem a ambos os mundos sem habitar nenhum. Por isso, parte 

de suas histórias são memórias, enquanto outras parecem narrativas ficcionais. 

 O futuro, quando não se dilui no presente, mostra-se em desejos passageiros. 

Às vezes assume formato de uma casa de blocos fora da favela ou na formação dos 

filhos e constituição de suas famílias. Em outros momentos, aparece no desejo de uma 

refeição bem feita para o dia seguinte ou na negação do futuro. O jovem W, 16 anos, 

diz que em relação ao futuro, não espera nada.  

M, 29 anos, espera que os filhos se formem, estudem, façam faculdade e 

possam constituir suas próprias famílias. Namorar agora não, porque ter família logo, 

como diz, não dá futuro.  
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O sonho de Al, 32 anos, é “ver esta molecada grande e eu ficando velhinha. 

Todo mundo jogando bola e eu ficando velhinha. Eu acredito que na vida a gente não 

leva dinheiro, mas só o que a gente deixa.”. Al diz que não quer trabalhar para 

ninguém. Ela deixa claro que não pensa em dinheiro. Quando começou seu trabalho na 

Associação, lhe ofereceram um apartamento de 250 mil reais para sair da favela 

porque viram que ela não arredaria o pé dali. Mas ela sempre esteve atrás de seus 

direitos e deveres, e não de dinheiro. Se estivesse atrás de dinheiro, ela estaria 

trabalhando. Só que para ela isso não compra história. “Quem garante que se eu sair 

do moinho meus filhos vão ter amigos bacanas, vão ter vizinhos legais? Pelo menos 

eles têm a história deles aqui.”, afirma.  

 Quando perguntamos para Lo o que ela espera do futuro, seu sonho é ver os 

filhos crescerem, se formarem e terem uma oportunidade na vida melhor do que ela 

teve. Mas assume que ela não quis uma vida diferente, por isso, não pode dizer que a 

vida foi cruel, porque ela “não teve mente pra estudar e ser alguém” e acabou se 

envolvendo com coisa errada. E é isso que ela não quer para seus filhos, sejam os 

biológicos, sejam os que vieram da rua.  

Já para R, 34 anos, seu sonho é que seus filhos e ela primeiramente adorem a 

Jesus. Ela deseja que eles tenham uma vida digna, já que neste mundo só se oferece 

o que não presta: 

Eu espero que eles tenham uma vida melhor do que eu. Eu já sofri muito. Não 
morri porque Deus tem algum plano pra mim. Eu quero que eles tenham uma 
vida muito mais melhor do que eu tive. Que eles estuda, tenham profissão boa, 
que seja uma pessoa de bem, que não tenha que sofrer e chorar. (R., 2016) 

  

Em geral, na perspectiva de futuro dos jovens não se fala em trabalhar e 

dificulmente conseguimos extrair deles o desejo por uma profissão. A dificuldade está 

no imaginar. Em alguns momentos eles comentam sobre se tornarem jogadores de 

futebol, atrizes e modelos. Mas o que se sobresai é a vontade de ficarem ali mesmo, 

ajudar a mãe, pai, os meninos do tráfico ou comprar um vídeogame e deixar de dar 

satisfação para os pais. O futuro se revela na conquista de algo vago, que nem mesmo 

eles sabem.  

B, 18 anos, diz que quando era mais nova tinha vários sonhos. Ser bióloga 

marinha ou estilista de moda eram seus maiores desejos. No momento em que 
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finalizou o Ensino Médio, já não sabia mais o que queria. B diz que “quando é pequena 

tem vários sonhos. Depois que cresce, muda um pouco, para de falar que quero ser 

isso e aquilo e fica um pouco pra trás e aí não dá mais vontade.”. Seus planos para o 

futuro são morar sozinha, ter um bom trabalho e viver sua vida ali na favela mesmo, se 

der. Se não der ela vai embora. Mas deixa claro “eu sempre vou correr atrás dos meus 

objetivos, né?!”. 

Algumas crianças têm muita dificuldade de pensar sobre o que é trabalho e por 

que se trabalha. Na favela tem muita gente que não trabalha e sobrevive fazendo o 

corre - cabe fazer um rolo aqui e outro ali para arranjar um dinheiro, um bico e, para 

algumas pessoas, até roubar e traficar. Também não trabalhar é possível na favela. Se 

recebe uma ajuda aqui, faz um rolo ali e se constrói o tecido da vida sem esperar muito 

do futuro, até porque ele pode não existir.  

 Os irmãos G, 14 anos, e Gu, 7 anos, não têm sonhos, mas pesadelos. Eles 

acreditam que isso acontece porque tem uma mulher que mora em um barraco perto 

deles que só grita xingamentos e isso atrai coisa ruim para dentro de casa. As histórias 

dos pesadelos são várias. De porão escuro a amarras nas mãos e nos pés, os irmãos 

compartilham várias experiências vividas., mesmo que elas somente façam parte de 

um imaginário comum. O que querem ser quando crescer? Ainda não sabem. Gu quer 

ser bombeiro ou polícia. Policial sua mãe, recém-saída da cadeia por traficar drogas, 

não deixa, então ele acredita que ela não quer que ele trabalhe. G, 14 anos, não pensa 

o quer do futuro. Na verdade a vida é chata e ela sabe que sempre vai ter que olhar um 

irmão ou primo mais novo, então, “pra que pensar nisso?”, diz.  

 Para as meninas A, 8 anos, J, 7 anos, E, 7 anos, C, 7 anos, falar em sonho é 

falar da loira do banheiro, personagem de terror que habita os banheiros públicos 

dando sustos em quem encontra. E quando perguntamos o que querem ser quando 

crescer?: “Ah tia...quer namorar, beijar na boca”, afirma C, sem dúvidas, até porque 

sua mãe disse que ela somente poderia namorar a partir dos 12 anos.  

Assim como pensar o futuro, sonhar, para quem mora no Moinho, tem aspecto 

de um acontecimento presente. Talvez porque nunca tenham pensado nisso. Talvez 

porque o amanhã esteja distante demais para alcançar. Assim, ver os filhos crescerem, 

para a boa maioria, a partir de uma perspectiva digna, assume a grandeza de um 
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sonho. Talvez pela complexidade da sua realização. Talvez pelas difíceis condições  

para torná-lo real.  

A realidade para boa parte dos moradores da favela é o que acontece dentro da 

favela, tão somente. Por conta dessa forma de verem a vida, as famílias ficam 

centralizadas na realidade interna, como se a realidade externa aos muros da favela 

fosse cruel e não desse a perspectiva de futuro. É na favela que existe a popularidade, 

o poder e certa dose de proteção baseada em relações e circunstâncias que não 

existem do Moinho para fora.  

Na favela se sabe quem é quem, qual é o status de cada um, as famílias mais e 

menos importantes, aqueles que são prestigiados pela melhor posição que 

conquistaram, além das pessoas mais bonitas e feias. Ousamos dizer que é como se 

existisse um microssistema de castas na favela – alguns são mais respeitados do que 

outros e isso se faz claro para todos que moram no espaço.  

Existe, logo, em boa parte dos moradores, noções reais sobre a realidade e o 

futuro, mas dizemos respeito a uma realidade e a um futuro que é só da favela e que, 

dificilmente, quem mora além dos seus muros consegue interpretá-los. 

 
Por que contar suas histórias sob o ponto de vista deles 

A proposta da pesquisadora em resgatar as histórias orais de moradores da 

favela do centro de São Paulo e registrá-las surgiu ao perceber que mesmo a favela 

fazendo parte do tecido social do centro da maior cidade do Brasil, pouco se conhecia 

sobre ela por quem mora além dos seus muros. O que temos em relação às favelas 

são impressões e estereótipos discursivos generalizados que carregamos sobre quem 

mora em condições bastante diferentes daquelas conhecidas pela sociedade em geral. 

Estudar uma favela especificamente não nos dá o direito de acreditar que todas 

funcionem da mesma forma. Por mais características em comum que elas assumam, 

há especifidades que compõem seus cotidianos e traços culturais próprios em cada 

uma delas. Basta observar de perto para constatar tal evidência.  

Depois de tantas entrevistas e histórias reveladas, mesmo dadas as explicações 

sobre a natureza acadêmica do trabalho em questão, faltava-nos ouvir de quem mora 

na favela por que achavam que nos interessávamos por aquelas histórias.  
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M, 29 anos, disse: “Sinceramente eu não sei. Nunca ninguém se interessou pela 

minha história. Ela é meio complicada, mas tem as partes divertidas. Mas acho que 

você vai contar isso lá fora, né.”.  

B, 18 anos, acredita que ouvimos sua história para conhecer a vida da sua 

favela, da “sua quebrada”, da qual ela tem orgulho em morar, para contarmos para 

quem não mora nela. B reforçou que jamais deixará de ser essa pessoa que é só 

porque mora em uma favela. “Sim, pode julgar, mas não fala da minha favela. Quando 

alguém fala favelada, eu digo, favelada com muito orgulho. Não tenho vergonha. 

Quando me perguntam, você mora onde? Eu moro na favela mesmo. Não vou 

esconder o que eu sou. Eu sou assim e já era.”, diz.  

A, 16 anos, acredita que nos interessamos pela sua história pelo tempo que 

mora no Moinho (desde os 7 anos). Segundo ele, “é muito tempo que moro aqui e tem 

muita história pra contar. Até pessoas morreram. Aqui tão equilibradas as histórias 

tristes e feliz sempre. Acho que o olhar de quem é de fora para quem mora aqui é 

muito ruim. Você sente a vibração das pessoas”. Para A, até hoje é difícil dizer que 

mora em uma favela por conta desse olhar das pessoas. Por isso, ele acredita que 

contar as histórias de quem mora em uma favela para quem não mora nela pode ajudar 

a mudar o olhar das pessoas. 

 J, 13 anos, acha que nos interessamos pela sua história porque somos curiosos 

e queremos ajudar as pessoas, só não sabemos como. Então, para ele, resolvemos 

reunir suas aventuras em um livro.  

 R, 34 anos, não sabe. Ela diz que “não passa nem um pouco pela minha mente. 

Às vezes pra passar pra alguém, pra ver que tudo é possível naquele que crê. Têm 

muita gente que sofreu e tá com seus filhos, tá sozinha, é guerreira e você pode 

mostrar que nada acabou.”. R acredita que as pessoas de fora olham diferente para as 

histórias de uma favela generalizando que todo mundo é ladrão. Mas ela esclarece que 

muita gente está na favela porque realmente precisa e não encontrou outro lugar para 

onde correr.  

 A diversidade de compreensões dos moradores do Moinho sobre o estudo em 

questão reforça o quanto a favela, mesmo sendo parte da cidade, mostra-se à parte 
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dela, já que são latentes as vozes da favela sobre a expectativa de este estudo revelar 

para fora dos seus muros a vida que acontece lá dentro.  

A dicotomia dentro e fora, quando nos referimos a uma favela, parece paradoxal, 

já que afirmamos que uma favela compõe o tecido urbano de uma cidade, assim como 

tantos outros tecidos. No entanto, os termos são usados pelos próprios moradores da 

favela, deixando transparecer o quanto a própria sociedade evidencia a distância social 

entre as realidades distintas.  

 

A questão da felicidade ... 

 O que podemos chamar de felicidade? Para Arendt (2004), o ser humano não 

veio ao mundo para ser feliz ou infeliz - a felicidade estaria associada em grande 

medida à satisfação vital. Segundo Arendt (2004),  

 

Não existe felicidade duradoura fora do ciclo de exaustão dolorosa e 
regeneração agradável; e tudo que perturba o equilíbrio deste ciclo – pobreza e 
miséria nas quais a exaustão é seguida pela desgraça ao invés da 
regeneração, ou grande riqueza e uma vida inteira isenta de esforço na qual o 
tédio toma o lugar da exaustão e as engrenagens da necessidade, do consumo 
e da digestão trituram implacável e esterilmente, um corpo humano impotente 
até matá-lo - destrói a felicidade fundamental  que advém do fato de se estar 
vivo. (ARENDT, 2004, p.133)  

 

A autora ainda desenvolve que a noção mais elevada de felicidade que o animal 

laborans (aquele que se esforça para produzir objetos que possam ser consumidos e 

assimilados) pode ter é a de saciedade. Essa felicidade é mais frequente e simples, 

pois toda vez que ele mata sua fome, ele se faz feliz. A felicidade, portanto, mais 

perfeita, é a do corpo estritamente saciado.  

Na favela do Moinho, em geral, as pessoas se dizem felizes, referindo-se 

principalmente à tal saciedade e aos momentos de repouso que provam. Mesmo 

reconhecendo as dificuldades e mazelas do local onde vivem, quando falam em 

felicidade, trazem à tona a breve estabilidade que a favela trouxe às suas vidas nos 

momentos em que reconhecem terem comida, teto, saúde, família reunida e Deus por 

perto. 

R, 34 anos, se diz “muito feliz, graças a Deus”. Depois de lutar anos pelos seis 

filhos na justiça para reaver a guarda deles, diz que felicidade é tê-los todos juntos 
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dela, além de servir ao Senhor. Durante anos ela passou as noites nos bares bebendo, 

mesmo depois de conseguir a guarda das crianças. E Deus a ajudou a superar o vício.  

Hoje sua luta é não deixar o filho de 16 anos cair no crime, já que ele começou com 

pequenos furtos. Ela acredita que Deus a ajudará a reverter essa situação porque já a 

ajudou em momento ainda mais difíceis.  

 

Quando eu pegava meus filho no grito, na pancada, não dava certo. Quando eu 
punha a mão, Deus recuava. A gente tem que deixar Ele falar. Meu filho é um 
adolescente que é homem. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele foi 
pego roubando e o juiz falou bastante com ele. Falou que ele tava decidindo a 
vida dele. Que gente que fazia aquilo era deliquente e tinha que ficar preso. Aí 
ele veio me perguntar o que eu achava. Eu deixei ele falar com o meu filho. As 
vezes eu queria falar, mas deixava. Você sabe que mãe sempre quer defender 
um cadinho. O coração é imenso, né. Mesmo sabendo que tá errado, né. Meu 
coração tava palpitando. Aí veio pra mim a bomba. O juiz falou o que a gente 
faz com ele? Aí eu respirei fundo e falei pra dar mais uma chance. A decisão só 
cabia a mim. Se eu falasse não, não dá mais, tá demais, ele ia ficar na 
Fundação Casa. A gente erra sempre, tem que ter uma chance. Deus sempre 
nos dá uma chance. (R, 2016) 

 

B, 18 anos, se diz muito feliz. Para ela a fase mais difícil foi quando foram morar 

no Moinho e o barraco de madeira era muito pequeno para ela, a mãe e os cinco 

irmãos. Como o teto era muito baixo, tinha que andar com a coluna curvada dentro de 

casa, sem falar na água que caía dentro do barraco quando chovia. E sua mãe, nessa 

época, estava desempregada e bebia muito, deixando faltar comida em casa. Foi uma 

fase muito ruim, ela lembra. Hoje, tudo melhorou e ela tem várias amigas na favela, por 

isso pensa em fazer um puxadinho e morar sempre por ali mesmo: “Por que não?”, diz 

ela.  

 Al, 32 anos, se diz feliz com pouco, precisando apenas do suficiente. É por isso 

que ela não quer trabalhar pra ninguém e diz que trabalha apenas para si mesma. “A 

felicidade da vida não é você ter muito dinheiro, mas você ter muita coisa pra fazer. E 

eu tenho. Acordo e penso, o que eu vou fazer hoje?”, diz ela.  

 M é feliz em termos. Ela pensa muito em mudar do Moinho, mas só quando 

terminar de pagar suas dívidas e juntar um dinheiro. Antes, ela diz que não tem como 

mudar dali, então é feliz do jeito que dá. Ela agradece a Deus por ter os filhos com 

saúde, sua mãe e comida na mesa. Cozinha três quilos de feijão por semana porque 
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seus quatro filhos e o marido gostam de comer arroz e feijão, desde o café da manhã 

até o jantar. Se não fosse o preço do feijão e do botijão de gás, estaria tudo ótimo.  

 O jovem A, 16 anos, igualmente se reconhece feliz. Ele assume que já não 

gostou da sua vida e viveu momentos de muita rebeldia, dos quais se arrepende. 

“Poderia ter conhecido muita gente e feito muita amizade, mas eu afastava todo 

mundo. Não queria saber de nada.”. Sua felicidade será completa quando conseguir 

dar uma casa melhor para sua mãe, por quem tem tanta gratidão por tudo que ela lutou 

ao longo da vida. Ele acredita que vai conseguir, já que suas irmãs conseguiram 

comprar cada uma um apartamento em Osasco, por que ele não conseguiria? “Eu sei 

que vou conseguir. É só uma questão de tempo. Este bairro é muito bom. Minha vida 

toda foi baseada aqui. Tenho 16 anos e passei metade aqui. Hoje eu trabalho com 

telemarketing até eu me estabelecer.”, afirma A.  

 Notamos, enfim, que quando os moradores da favela falam em felicidade, dizem 

respeito mais à saciedade de suas necessidades fisiológicas (comida, água, sono, por 

exemplo) e segurança (segurança da família e da saúde) do que sobre realizações 

futuras (não que elas não existam e não sejam citadas, mas são trazidas com menos 

expressividade do que o restante). Para eles, pode ser que a felicidade esteja na 

realização de deixar vir à tona a vibração da existência, mesmo que em breves 

momentos. E por não fazer parte apenas do que pode vir a ser em suas vidas, 

portanto, o futuro, não se angustiam com sua brevidade.  
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AS MEMÓRIAS DE M... 

 

M chegou ao Moinho quando tinha 18 anos e estava grávida do primeiro filho. Já tinha passado 

por várias casas na periferia de São Paulo antes de chegar a morar na favela. Ficou um ano 

trancada no seu barraco porque tinha medo e não sabia como conviver com a nova realidade. 

Já trabalhou em firma, bar, lavando carro em estacionamento. Da infância ela não lembra 

muito. Aprontava bastante na escola e batia nos meninos. Era muito mulher macho. Que ela 

saiba é filha única e tem enorme apreço pela mãe que batalhou muito para criá-la. Se 

precisasse daria seu coração pra salvar sua mãe. Pra salvar seus filhos também. Desde que eles 

estivessem certos. Se estiverem errados...  

 

M sente vontade até hoje de ter conhecido o seu pai e ter perguntado por que a abandonou. 

Não o conheceu nem por foto. Tem quatro filhos, um de cada pai, e nenhum dos pequenos 

convive com o pai porque [cada] um vale menos que o outro, segundo ela. Para o futuro, ela 

deseja que os filhos se formem, façam uma faculdade e construam suas famílias depois de 

estudar. Porque a gente tem que ter uma aprendizagem pelo futuro pra ter uma posição 

melhor. Namorar agora não dá futuro. Ensina para os quatro filhos homens que em mulher não 

se bate, nem se ela for a pior puta. É melhor [se] separar. Ela já apanhou muito de homem, mas 

sempre deu de volta. Já arrancou até dente deles, conta com orgulho.  

 

É feliz onde vive, mas sonha em pagar as dívidas, juntar dinheiro e ir embora dali. Porque quem 

mora numa favela tem dificuldade até de arrumar emprego. É mal visto. Pra educar os filhos 

vale tudo. Até quase enforcar o mais velho ela já tentou. Porque se ela não educar agora, 

polícia mata ele amanhã. Acredita que ser mãe não é só cuidar e pôr comida ou lavar roupa. 

Mas é aquela que ensina, que explica e que mostra a realidade pros filhos. É ser dura na hora 

certa. Dizer não e não e acabou.  

 

OS IRMÃOS CANTORES... 

 

Os irmãos Ci e Jo vieram de Minhas Gerais. Os dois já moraram no Moinho, mas hoje somente 

Jo tem uma vendinha na favela. Chegaram em São Paulo sem nada material e suas experiências 

profissionais, somente as que a roça ensinou. Ci batalhou duro, trabalhou como garçom, 

estudou os filhos e conquistou sua casa. Seu irmão, conquistou um espaço na favela, casou e 

abriu sua vendinha. O sonho dos irmãos era ser uma dupla de cantores violeiros. Uma doença 

na mão de Jo o impediu de tocar violão. Um sinal de Deus, pedido por Ci, traz nova esperança: 

Jo podia tocar sanfona. Hoje louvam a Deus pelas ruas da comunidade, com um sorriso largo e 

muita fé. 
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Considerações Finais 

 Quando falamos em favela, tratamos, sem dúvidas, de um ambiente complexo. 

Mas o que seria a complexidade? Segundo Morin (2007), à primeira vista complexidade 

diz respeito a interações e interferências entre um número muito grande de unidades. E 

todo sistema vivo, mesmo o mais simples, combina um número muito grande de 

unidades (da ordem de bilhões), seja de moléculas numa célula, seja de células em um 

organismo. Mas a complexidade não compreende apenas quantidades de unidade e 

interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela compreende incertezas, 

indeterminações e fenômenos aleatórios. Segundo o autor, a complexidade, num certo 

sentido, sempre tem relação com o acaso.  

 Morin também afirma que a complexidade da relação ordem, desordem e 

organização surge “quando se constata empiricamente que fenômenos desordenados 

são necessários em certas condições, em certos casos, para a produção de fenômenos 

organizados, os quais contribuem para o crescimento da ordem.” (MORIN, 2007, p.63). 

 A favela do Moinho, além de composta por organismos, unidades e interações 

diversas, é constituida por espaços e vidas de incertezas, indeterminações e 

fenômenos aleatórios. Nela encontramos a união entre a unidade e a multiplicidade. As 

explicações para a desigualdade e para a falta de reconhecimento social de fragmentos 

de tecidos urbanos como esse são igualmente complexas, tal qual sua formação. Ainda 

que a pobreza e a miséria material desse território sejam facilmente perceptíveis, as 

causas e precondições que as tornam possíveis e legitimadas não o são.  

A proposta em ouvir esta favela especificamente veio da necessidade de 

perceber o desconhecimento das suas histórias pelo bairro que a cerca, ainda que 

muito comentada pelos moradores, estabelecimentos comerciais, instituições culturais 

e funcionários das empresas que habitam os espaços próximos à ela. Diversos já 

foram os projetos culturais e educacionais testados na favela e muitas as iniciativas e 

tentativas de mudar a condição precária do espaço habitado pelos moradores dela. 

Ainda assim, o que parece, é que nenhuma proposta até então foi realmente efetiva, 

capaz de alterar o espaço geográfico que a habita ou mudar consideravelmente os 

níveis de consciência de seus moradores em relação ao bairro onde residem e suas 

perspectivas de vida e inclusão no tecido social do qual fazem parte como cidadãos.  
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É verdade que a favela do Moinho melhorou razoavelmente suas condições de 

vida habitável dos anos 80 para cá. Mas em geral, tratam-se de iniciativas dos próprios 

moradores (como a construção de caixas de esgotos individuais e de casas de 

alvenaria intercaladas com os barracos de madeira), mas ainda tímidas e raras em 

relação a estrutura urbana básica necessária capaz de trazer mais dignidade ao dia a 

dia dos seus moradores. 

Souza (2009), nesse sentido, nos diz que toda desigualdade existencial, política 

e material vem acompanhada por mecanismos simbólicos que mascaram e tornam 

opacas suas causas sociais. A reprodução da desigualdade material em todas as suas 

dimensões (econômica, cultural e política) pressupõe o sistemático desconhecimento 

ou quem sabe encobrimento, produzido e reproduzido simbolicamente, de suas causas 

efetivas.  

Por meio desta pesquisa entendemos que favelas não são espaços 

homogêneos e tampouco apenas espaços de manifestação da aparente miséria. Cada 

favela, por mais aspectos estruturais ou comportamentais em comum que traga em 

relação a outras, é composta por pessoas diferentes que carregam sua forma de lidar 

com a realidade, construindo sua interpretação de mundo por meio da sua cultura e do 

seu repertório de sobrevivência.  

Moradores da favela, assim como qualquer cidadão, começam cada dia mais 

uma página da vida, persistentes em resistir mesmo que o cenário em que vivem não 

demonstre sinais de melhoras rápidas e repentinas. Falamos de pessoas que 

aprenderam a viver na instabilidade da segregação espacial, social e simbólica, 

carregados de mitos, como os da marginalidade e da ruralidade, mesmo que não se 

identifiquem como tais. 

 Para que pudéssemos falar minimamente neste trabalho sobre essas pessoas, 

fomos até elas. E diferentemente do que temos como verdade na sociedade (a favela 

como um território da pobreza urbana), encontramos diversidade de culturas em 

histórias de vida repletas de incongruências (humanidade X crueldade), assim como a 

de qualquer outra pessoa que vive na contemporaneidade. Pessoas de bom e mau-

humor, que já se viram perdidas e se declararam difíceis, zicas e neuróticas. Pessoas 

que traficaram por dinheiro. Pessoas que caíram no crime seduzidas pelo poder. 
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Pessoas que usam drogas. Pessoas que saíram delas. Pessoas que perderam filhos e 

fizeram nascer outros. Pessoas que arrecadam roupas para os mais necessitados, 

mesmo morando embaixo de pedaços de madeira em um chão de terra batida. 

Pessoas que matam. Pessoas que acreditam que podem ser melhores. 

Debruçarmo-nos sobre este trabalho ajudou-nos, se não a diminuir a distância 

social que existe entre quem mora dentro de uma favela ou fora dela, a refletir sobre 

essa segregação espacial e entender que igualdade e desigualdade social se 

estabelecem por chances concretas de acesso à educação, segurança, afetividade e 

bens materiais e simbólicos que vão muito além da ideologia do mérito pregada. Disse 

Souza (2009, p. 121) que o acesso ao conhecimento útil e à dignidade do trabalho 

(bases do sujeito racional e livre) exigem pressupostos desigualmente distribuídos por 

privilégios de nascimento e de sangue e que, portanto, nada tem a ver com a ideia de 

mérito ou talento individual.  

Costumamos nos ater a construir o sentido da vida a partir de condições 

favoráveis como a estruturação de uma família para a conquista da dignidade 

aprendida. No entanto, em meio a condições extremas de exclusão social, essa lógica 

não faz sentido. A enorme maioria dos meninos da favela já nascem condenados de 

certa forma - filhos de pais (quase sempre apenas de mães) miseráveis não só 

economicamente, mas carentes de autoconfiança, de autoestima e sem ter 

internalizadas as precondições psicossociais para ganhar a vida numa sociedade 

competitiva. 

E ao carregarmos o esteriótipo da honestidade dos pobres, diz Souza (2009), 

quando exaltamos o menino que não virou bandido, o adulto que não virou bêbado ou 

a menina que não virou prostituta, realçando disputas no interior desses grupos que 

não favorecem sua emancipação. 

Nesse ambiente, o corpo trata-se de um objeto socializado, cujos 

comportamentos e pensamentos individualizados parecem, por vezes, incorporados à 

ideia do coletivo. Negar a alguém seu potencial de voz significa negar a dimensão 

básica da natureza humana. Se a voz também é corpo, a fala humaniza, de certa 

forma, a constituição de uma narrativa. Ainda assim, ter voz não significa ser ouvido. O 

que é preciso perceber é que “a invisibilidade da classe social, compreendida não no 
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seu mero resultado econômico, mas no seu processo obscurecido de construção 

sociocultural, é o fundamento tanto da culpabilização da vítima entre nós quanto da 

idealização do oprimido” (JESSE, 2009, p.99). 

 Daqui poucos anos, na favela do Moinho, crianças que nasceram naquele 

espaço se tornaram jovens. Entre as inquietações que nos tomam ao finalizar, mesmo 

temporariamente, este trabalho, como será o olhar delas para o espaço onde moram e 

a cidade que as abriga? Como poderia ocorrer a construção de diálogos e narrativas 

entre quem mora na favela e fora dela a fim de provocar mudanças sociais 

significativas? Em um ambiente de grande diversidade como o da favela, permeado por 

identidades fragmentadas e em permanente (re-)constituição como vimos, quais são as 

contribuições possíveis para conectar pessoas que vivenciam mundos e perspectivas 

diferentes, a fim de contribuir para o viver comunitário em meio aos desequilíbrios da 

cidade? 

Este foi um trabalho que, muito além de encontrar respostas, descobriu 

perguntas e reconhece que, para termos conhecimento pertinente sobre um assunto, 

como uma favela, é necessário enfrentarmos a complexidade que o compõe 

(elementos como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo e o 

mitológico que constituem seu tecido).  

Estudar a favela do Moinho nos trouxe a possibilidade de nos desgarrarmos das 

certezas que nos habitam para mergulhar em um cenário de lógicas completamente 

diferentes das que temos por normais. E ao nos colocarmos à disposição para ouvir 

moradores de uma favela, nos desarmamos da proposta de concordar ou discordar do 

que ouvíamos (deixando de lado qualquer julgamento moral), buscando praticar a 

verdadeira intenção apreciativa e afetiva do ato de ouvir.  

Divulgar, logo, essas histórias, dando voz e vida a cada narrativa, nos leva a 

acreditar que o futuro pode ser diferente se aprendermos a ouvir e conviver com o que 

não é igual ou parecido com o que somos.  
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ANEXOS 

 

Matérias de jornal 

PUBLICAÇÕES DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO – de 1953 a 2014 

 
 

Figura 59 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 15 de outubro de 1997 - pag. 51 
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Figura 60 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 09 de dezembro de 2001 - pag. 48 
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Figura 61 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 20 de janeiro de 2003 - pag. 24 
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Figura 62 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 21 de janeiro de 2003 - pag. 30 
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Figura 63 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 19 de outubro de 2004 - pag. 37 



133 
 

 
 

Figura 64 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 14 de novembro de 2005 - pag. 23 
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Figura 65 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 23 de dezembro de 2011 - pag. 27 
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Figura 66 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 18 de setembro de 2012 - pag. 35 
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Figura 67 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 08 de julho de 2013 - pag. 10 
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Figura 68 - O Estado de S. Paulo, páginas da edição de 14 de dezembro de 2014 - pag. 18 
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APÊNDICES 

Entrevistas com os moradores da Favela do Moinho 

Entrevista na íntegra com os moradores do Moinho. A fala de cada entrevistado foi mantida conforme sua informalidade 
cotidiana.  

OS ADULTOS ... 

 
D. Z, 64 anos, uma das moradora mais antigas do Moinho, deixou a favela em 2016 depois de comprar um pequeno 

terreno na zona sul de São Paulo. 
 

 
D. Z - Qualquer coisa chama o segurança pra levar você. Eu vim da Paraíba andando, sem destino. Eu sai com 7 anos 

quando sai da minha terra e da minha mãe. Com Deus primeiramente e os ônibus. Nega, minha família era grande, quando 
olhava assim não tinha nada pra gente comer. Ai a gente ia roubar a coisa dos outros a mãe quebrava nós na madeira, ela 
não aceitava de jeito nenhum. Ai eu digo quando eu crescer mais eu vou sair no mundo. “Ai, se ta louca, eu mato você”. 
Ignorância do povo antigo, né?!. Ai eu fui crescendo, com 7 anos eu conheci um patrão. Ai eu fiquei na casa do patrão. Meu 
pai foi lá e me deu um cacete tão grande na casa do patrão. Ai eu pensei, eu vou crescer e vou sumir mais um pouco. Ai eu 
fui, eu tinha um contato com um senhor lá que pegava gente de menor pra levar pras casas pra trabalhar. Ai eu entrei em 
contato com ele e ele me levou pra Campina Grande. Eu fiquei um tempo, depois fui pra João Pessoa, voltei pra Recife e fui 
andando. Ai eu era tão boba que eu achava que eu não tirava documento onde eu tivesse. Ai,voltei pra Campina Grande, 
com 18 anos, tirei minha identidade e viajei pro RJ. Do RJ eu conheci o pai destas crianças, da Pa, fiquei lá e ele era detido, 
que nem um prisioneiro. Nóis morou um ano, ou foi um ano e meio. Ai ele veio pra SP, pra não morrer lá. Ai eu perdi a 
cabeça e vim embora tb. Ai eu sofri, mas eu sofri, mas eu sofri, sofri. Era pior do que eu tava lá. Não tinha comida, não tinha 
casa pra morar, não tinha roupa pra por, nem pra me cobrir. Horrível. Ai foi tempo que eu tive um acidente lá em Perus. Eu 
tava grávida de um menino e já tava com um no braço e outro na barriga. Eu fui fazer um roubo de lenha pra esquentar um 
mato pra comer, era mato mesmo, foia de abóbora. Que eu só comia quando o pai dos meninos roubava nos bar peixe 
salgado, escondia dentro dos casco pra comer com farinha. Não tinha outra coisa. Ele não tinha emprego e eu não tinha 
como trabalhar, não tinha condições. E eu vim aqui em SP aquele tempo que teve uma geada, não lembro a data, as 
bananeiras queimava tudo de gelo. Ai ta, fiquei. Vim andando, arrumei casa pra morar. Morava só um mês. Ai não pagava 
aluguel eles punham pra fora. Um dia levou minha comida que tava no fogo, levou do jeito que tava. Eu digo, não tem nada 
não, a gente vence. Ai fui a luta. Depois vim morar no jardim Peri. Ai nós comprou um barraco menor que esta cozinha e 
debaixo tinha fuga de bandido. Quando eu ouvi o barulho, eles tavam fugindo pela porta. Um dia passou uma moça e 
perguntou como vc vive aqui? E eu digo vivendo, do jeito que Deus concede. E os filhos aumentando, aumentando. Chegou 
um dia, o marido chegou e foi tomar banho. Ai minha filha Ma foi levar a roupa e a toalha dele. Ele deu uma bicuda que ela 
foi voar longe. Ai eu fiquei de olho. Ai eu tinha uma amiguinha que tudo que ela comia vinha trazer um pouquinho. Ai ela 
falou olha vou te contar uma coisa mas ocê não fala nada não se ele vai arranjar confusão comigo: seu marido tava com 
uma mulher lá embaixo. Ahh, pronto ai eu perdi a cabeça. Fiquei doida varrida. Ai ele chegou em casa e disse, vamo faze 
um negócio – eu to com uma fulana lá e eu vou ficar com ela e com você. Eu digo, mas você não tem nem pra da comida 
pros menino vai ficar com duas mulher. Eu não aceito. Ai ele disse, vende o barraco e cada um fica com metade. Não, e os 
meninos vai ficar onde? Ai não vendi. Ele tinha um carro veio eu fui e vendi o carro e dei metade pra ele, metade pra nóis 
pra da de comer pros menino. E vou lutando. Ai, entrou uma senhora em frente a igreja assim, ai ela disse já que você não 
tem nada, você não quer fazer um curso, te dou material, te dou comida e assistência pras crianças. Ai pensei, mas não sei 
fazer nada. Ai fui, entrei no hospital do mandaqui pra trabalhar. Não aguentei, arrumei uma briga e fui expulsa. Nóis se 
agarrou no meio dos doentes. Ai fui expulsa mesmo. Ai fui fazer o curso. Ia na terça, trazia o material pra casa e entregava. 
Ganhava uma cesta, repartia no meio e comprava o que faltava pros menino. Ai amiga um dia fui fazer o curso arrastando 
os menino tudinho e quando cheguei o vento tinha levado tudo o telhado do barraco. Ai digo, ai Minha Nossa Senhora...ai 
pedi ajuda e me ajudaram a cobrir uma pedacinho e pus os menino pra dormir. Tinha um tal de tique leite, eu fiz, fiz 5 
cadastro.Comprei este barraco por 3,5. Dividi no meio e vendi a metade por 7. É o jeito nega. Eu paguei a reforma né?! 
Gastei um pau e duzentos na reforma nega. Não entra água. Só lá embaixo. Aqui é sossegado.  
 
A senhora me contava que o marido tinha um caso, lembra? 
D. Z - Lembro (risos). Já até me isquici porque é tanta coisa ruim. Eu morava no Jardim Peri. Ai, ele queria que eu 

vendesse o barraco, que era um pedaço assim, pra dar metade pra ele, ai eu disse não. Assim não dá porque eu tenho os 
menino tudinho. É melhor você sumir da minha frente que é melhor pra você. Ai, eu perdi a cabeça, bebi umas cachaças e 
fui matar ele na casa da mulher. (risos). Nunca tinha feito estas coisas. Bebi umas cachaça e sai louca. Chego lá, tive uma 
discussão e eu com o garfo assim que ia dar só nela. Ai eles puseram um guarda-roupa assim na porta e eu não tive força. 
Ai vim pra casa. Quando foi na semana do Natal, a gente já tava próxima do Natal, ele mandou uma galinha viva pra mim. 
Peguei a galinha pelos péi, subi, era bem pertinho, cheguei lá, meti lá na casa dele, pó, a galinha viva seu filho da puta. Ai 
digo, se você sair pra fora que você vai ver o que eu vou fazer com você. Hoje eu to destinada pra qualquer coisa. Ai eu 
lembro até hoje que ele tava com um fusquinha amarelo, ele tacou o fusquinha em cima deu. Eu tava grávida do Ma. 
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(silêncio). Eu tive 7 filhos. Fora a Ta. É minha do outro marido que me mataram. Ai ta. Ele jogou o fusquinha em cima deu. 
Eu fiquei toda rasgada. Eu lutei com ele, mas não tive força, ai fui pra delegacia, dei queixa dele, ele se escondeu e ficou 
por isso mesmo. Ai eu fui, não tinha nada pra dar comida pros meninos, não tinha nada pra dar pra eles. Ai eu fui no fórum 
de Santana e dei queixa dele lá. Ai o fórum intimou ele. Ai o juiz perguntou por que ele me largou? “Ai, eu não vou ficar com 
uma mulher cheia de filho”. Ai o juiz disse. Só vou te dar 24 horas pra você jogar o dinheiro na conta. Se não jogar, mando 
você preso. Ai ele foi butano aquela mixaria na conta, eu dividia. Ai eu fiz um curso de bordadeira, ai eu ganhava cesta 
básica. Ai melhorou pro meu lado. Melhorou tanto que eu pude. Pagava a perua pra trazer minha cesta bem grande. Ai eu 
tirava a comida que eu ia comer mais os menino e o resto eu vendia pra virar o sabão, café, óleo, sabe, vinha pouco. Ai fui 
fazendo a vida. Fiquei 3 anos neste curso. Perdi até a vista. Minha vista é pouca de tanto, tanto, tanto borda. Ai bem, 
quando foi um dia eu fui pra casa, na casa verde, cheguei no meu barraco, só tinha só o mudo pra cima assim. Não tinha 
nada. Não tinha botijão, nada. Levaram tudo. Ai o cara chegou e disse oh, eu bati no seu filho e na próxima eu vou matar. 
Quando foi dali 3 dias, vem o cara com uma quadrada deste tamanho pra me matar. Ai minha colega me deu uma porrada, 
cai dentro do banheiro ai nisso ela desceu lá embaixo onde ficava a boca de trafico, chamou os caras ai os caras deram 8 
tiros no cara que bateu no meu filho e não mataram ele. Meu filho tava soltando pipa e fez malcriação pra eles. Ele é 
pequeno. Quando meu marido me deixou o mais velho tinha 8 anos. Eu tinha uma renca. Ai ta bom, mas Deus me ajudou. 
Ai nisso, o dono da boca de lá chegou e pediu pra me levar lá embaixo, na matança. Eu, como não sou boba. (interrupção) 
Oi, quem me chama? O que você quer travesti? Ah, ficou bom? Você me deve uma treta, ta?! Então traga agora e bote na 
porta. Agora. Você ta me devendo um monte. Vou pegar minha quadrada e te dou tanto tiro cara. (risos). Ai nega, minha 
amiga que era envolvida com bandido, falou com cara e mandaram me chamar. Eu pensei que eles iam dar uma cobertura. 
Ele queria acabar com nóis e jogar dentro do rio. Ai eu tava chateada porque eu já ta tava construindo meu barraquinho. Ai 
ele disse assim, vamo acabar com esta guerra? Vamos mata tudo e jogar dentro do rio, acabou a guerra. Ai eu escutei isso 
e pensei, será que é comigo mesmo? Os cara tudo me vigiando. Ai eu disse, oh zoinho, posso comprar um pão pros 
menino? Ele disse vai e vorta logo. Filha, mas dei uma carreira tão grande, tão grande. Carreguei tudo. Tudo. Ficou um pra 
trás, o mais velho. Ele é envolvido com pipa, não deu pra carregar o bendito. Ai fui parar lá no Jardim Peri Alto.  
 
Deixou tudo pra trás? 
D. Z - Tudo. Ficou tudo, tudo. Álbum de foto de aniversário. As coisas das minha filha. Eu ia nos lugar faze curso, eles tirava 

foto dos meu filho e me dava, sabe! Eu butava no álbum. Tudo. Comida. Até documento. Tirei otros documento. Ai ta. Eu 
tava na casa da minha comadi, no Jardim Peri. Os cara foram lá procurar e ela disse “É uma mulher com uma penca de 
filho? Não passou não”. Tinha uns 38 anos. Eu tive a Ta com 40. Ou com 44. Ai, quando passou o ônibus eu cai dentro. Fui 
parar no fórum de Santana. Ai eu vi a moto seguindo o ônibus. Ai eu digo, esta moto é lá da favela. O motorista disse não é. 
Eu digo, é. É as moto de matar gente. Eu conheço as moto da favela. Ai meu filho mais velho era deste tamaninho. Eu 
pudia separá as foto pro’ce vê dos meu fio. Ai, quando chego o ponto e o outro ponto, ai a moto passo pra frente, eu fui e 
desci no detrás, ai pú, dentro do cartório lá de Santana. O coração não dava mais respiro. As crianças tudo a trás. O mais 
velho ficou pra trás e eu pedindo pros santos por milagre, por tudo, por tudo da minha vida salvar meu filho. Ai ta. Os 
meninos tudo descalço chorando de fome. Se precisa vê. Ai um policial falou: a senhora tem condições de conversar com 
nóis agora? Eu digo sim. Ai eu tava num quarto maior que este tudo no escuro, tudo a prova de bala. Acho que eles 
pensaram assim, esta mãe chegar desse jeito apavorada, é alguma coisa. Ai ele disse, agora conversa comigo o que ta 
acontecendo. Eu falei senhor é que um rapaz bateu no meu filho. Eu achei ruim e eles foram me matar. Ai como eu corri, 
eles tavam me seguindo de moto e disse que ia me matar tudinho que eu escutei, eu e meus fio e ia jogar no rio. E este rio 
a polícia já conhecia, toda semana tirava gente de lá. Ai, tal: bota as crianças num carro à prova de bala, bota ela no ou 
carro fechado e vamo pra lá. Lá pra favela onde eu tinha minha casinha. Ai ele falou fica deitada ai dentro. Ta bom. Fiquei 
deitada dentro da viatura quando eles bateram na porta se só via os pulo dos cara correndo. Tava tudo lá dentro da casa. 
Eu vendia Avon, produto, que era pra junta dinheiro pra dar pros menino e construir minha casinha lá que era meu sonho. 
Ai o policial falou agora você vem, pega um saco e bota roupa das criança, chinelo, o que tiver de comida, o que der pra 
levar, leva. Lembro que peguei uns pacote de leite de saquinho, peguei roupa, joguei dentro, mamadeira. Entramo na 
viatura e fomo pra delegacia. Ai cheguei lá o delegado falou: você sabe que aquela favela que ocê mora é tão perigosa que 
a gente tem que entra de herocoptero, pra ta lá em cima que se vim bala de baixo não acerta nóis lá em cima. Quer dizer 
que eu pulei um fogo, né?! De lá eles me trazeram aqui pro Brás, no C3 e meu filho jogado lá, sozinho. E eu chorava, eu 
me maresia, num tinha nada que me conformava. Eu não comia, não bebia. Vivia só com o veneno que tinha do salito 
mesmo. Ai, ta bom. Me mandaro pro Daise, na Mooca. Quando eu to lá, as menina de lá, as encarregada disse olha, aqui 
tem que trabalhar. Criança na creche e mãe trabalhando. Ai eu tinha que forra 500 cama por dia. Tinha horário. Tinha 
equipe de mulher. Quem fumava, ganhava o cigarro, que não fumava, ganhava um copo de leite a mai. To aqui, tem que 
trabaiá, me vira, ai eu fiz a entrevista com as psicóloga tudo. Falei só peço uma coisa, se chegar alguém eu aqui fala que 
não dá notícia. Ai a psicóloga disse, olha mãe se você não arrumar um lugar, nóis vamos acionar o juizado. Ai, pronto, me 
atacou tudo de uma vez. Eu fiquei dessa finura. Ai eu tinha uma amiguinha, bem magrelinha, eu pegava a roupa dela 
emprestada pra lavar a que eu usava. Eu não tinha nada. Ai a psicóloga falou, e outra você tem que trabaiá. Como que eu 
ia trabaiá sem roupa, sem calçado. Eu não sabia pedir nada na rua. Juntei com uma colega fui roubar lá no Bras. Primeira 
vez. Mas o castigo foi tão grande, tão grande. Consegui roubar, punhei na bolsa, quando eu tava saindo da loja o guarda 
me pega. Eu roubei uma calça, 2 par de tênis, duro que nem presta mais. Ele disse você ta roubando? Eu digo, num to 
moço. Ta sim. Num to moço. Abre a bolsa. Pronto, tava lá dentro. Mas eles me bateram tanto, tanto. Você vai embora, num 
vou te prender não. Não volta mais aqui. A minha colega, já tinha pratica de roubar e deu no pé. Ai eu devolvi tudo e fui 
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embora. Quando eu to passando, com uma fome, já era umas 3 hora da tarde, ai tinha um menininho, em frente uma 
favelinha, vendendo uns doce. Ai com aquela fome que eu tava, que era uma benção. Ai eu disse, moço, se me dá uma 
bala dessa? Ele disse não, num posso dá, é pra vender. Eu digo, num tenho dinheiro fio. Ai o rapaz olhou eu, esperou eu ir 
seguindo e me disse: Dona, pega a bala. Eu sai engolindo saliva. Quando cheguei enjuriada, machucada, a psicóloga me 
chama e diz, oia mãe, você não vai arrumar serviço. Como eu vou arrumar serviço se eu não tenho nada. Ou você vai pra 
rua ou nóis vamo manda ocê pro juizado. Pronto, agora lascou. Roupa a roupa do Dais, tirei o embrema da roupa ai passei 
na favela, procurei quem era o chefe dali, ai o mesmo menininho do doce disse, é meu pai. Que a senhora quer? Eu digo, 
eu queria arrumar um barraquinho pra mim morar. To na rua com meus menino e o juizado quer pegar. Ai o homem veio 
com a faca deste tamanho. Só Deus. Q senhora quer o que? Filho, eu to jogada na rua. Eu abri meu jogo. Ai ele disse, ali 
tem um barraquinho, era do tamanho disso aqui. Sabe aquelas pedra da rua que fica coma s pinta pra cima? Ai aceitei 
comprar o barraco.Mas fio não tenho dinheiro. Tal dia eu recebo uma pensãozinha, ai separo uma parte porque tenho que 
comprar comida pras criança. Ai, bem fiquei na minha. Ai a mulher dele, bem chegada ainda...Ai chegou a mulher dele e 
disse, você não tem mudança? Eu digo, fia, não tenho nada. Ai, ela pegou um tapete e trouxe pra mim. Forrei um pedaço 
no chão e com a  outra ponta cobri os menino. Quaaaando é de madrugada, vrummmmm polícia invadindo o barraco. 
Achou cada faca intocada nas parede. E o medo de me prender. Cadê os menino daqui? Senhor, eu comprei este barraco 
ontem e mudei pra cá. Não sei de nada. Ai um rapaz chegou e disse, ela não tem nada a ver com a história. A história é pra 
lá, num é pra cá. Ai eu fui recebe, paguei um pedacinho do barraco, uma parcelinha. Ai, um vizinho disse, eu não quero vc 
aqui, com um monte de menino dentro, sem banheiro. Vai embora. Ai vou chorando atrás da mulher do homem, pra onde 
que eu vou. Chovia igual bença. Se eu tive passando por um castigo eu vou vencer. Chamei a D. Madalena, era o nome 
dela, eu vou entregar o barraco porque o homem não quer eu aqui por causa das crianças. Nossa, pra que eu fui fazer 
isso? Ela chamou a quadrilha dela, mas deu tanto no homem, tanto no homem, tanto que espirrou ele do barraco que era 
maior. Deu até dó. E nisso, o marido dela tinha rodado as faca, era dele a que polícia. Ai no outro dia eu disse, oh 
Madalena, você não conversa com seu marido se eu troco barraco, é maior pros menino e eu continuo pagando. Ai aprendi 
a pedir esmola. Taquei os menino no farol. Antes do mês eu paguei o barraco da mulher. Ai, ela ligou pro marido na cadeia 
e ele disse, pra mãe com as crianças, pode vende o barraco. Ela paga do jeito que ela pude pagar. Ai passei pro barraco 
maior e  ela disse, qualquer coisa ocê me chama, nóis tamo no corre ai. Ai ta, passei pra lá e tinha espaço pra faze mais 2 
comodo. Ai fiz. Ai começou a melhorar. Mas quando chuvia, tinha que punha os menino nos talete, molhava tudo. Ai fui 
arrumando, a cada dia arrumando, hoje eu to aqui. Aí conheci um cara, doido, doido por eu. Eu digo eu tenho uma proposta 
pra te dar. Posso ficar com você se você for em tal lugar buscar meu filho que ta preso. Eu te dou o dinheiro do ônibus, do 
trem. Vou soltar meu outro filho, ele vai de bombeta, sem levantar nem a cabeça pra ninguém conhece. Ocê vai em tal lugar 
buscar meu menino. Eu já tava cós meus contato lá. Disseram que ele vivia escondido debaixo da cama, a mais de 2 
meses. Onde eu passava que tinha igreja o nome dele ficava lá dentro. Foto eu não tinha mais porque ficava nas igrejas. O 
cara muito louco disse eu vou. Ta aqui o dinheiro da passagem, da cachaça, ocê beba, chegando meu filho outro sabe 
onde é, ocê pega o menino. Fui, quando era quase meia noite, chega os 3. Ai disse, ai meu Deus do céu, agora vou ter que 
pagar a promessa. Não deu 2 meses, teve um tiroteio lá, ele teve que se esconde no meio das pilastras. Deus ta salvando 
meu filho. Depois se envolveu com droga no Dom Bosco. Mas ele já veio envolvido com droga do jardim Peri. Só que ele 
não usava nada. Nem fumava. Ai, se envolveu com a Dom Bosco. O outro filho meu me contou que ouviu os cara lá falando 
vamo coloca os 2 irmão pra luta e quem ganhar fica na boca. Ai meu outro filho mais velho ganhou a luta e ficou na correria 
com eles. Foi preso e saiu. E eu chorava que não aguentava. Quando eu vim morar aqui, ele tava preso. Quando ele saiu, 
começaram a judiar com ele. Ai eu comprei um quarto num pensão na Princesa Isabel. Ai tinha um mês que ele tava lá. Ele 
disse, oh mãe, eu cortei uma fulana e ela disse que vai me matar. Eu digo, mas vc não ta fazendo nada Ma. Não deu um 
mês, mataram meu filho na República. E ai fiquei, pra onde eu vou?  
 
Como a senhora veio parar aqui? 
D. Z - Acabaram com a favela. Ai, invadimo na radial, perto igreja Nossa Senhora Aparecida. Ela vai me ajudar. Ai eu 

abandonei este cara. Ele não me serve. Ele com muita raiva, ele sumiu. Ele roubou uma bicicleta na favela ai ele não pode 
mais aparecer. Ai conheci o pai da Ta. Fiquei com ele uns 4 anos ai mataram ele. Ele era bom de um lado e ruim do outro. 
Ele era péssimo. Ele me batia, machucava. Arranjei cada tranqueira. Ele era bonito e educado. Você não esperava nada 
daquele cara, meu. Ele se enfiou numa chacina e eu escondi ele na Tiradentes. De Tiradentes eu enfiei ele na casa da 
minha cunhada em Peri Alto. Ele ficou 2 meses lá. Quando ele veio, foi a conta pra matarem ele na minha frente. Uma vez 
a polícia invadiu meu barraco e veio perguntar se eu sabia do Rai e eu disse: senhor, ele registrou a menina e sumiu. 
Mentira, eu sabia onde ele tava. Ai uma mulher, falou bate nela que ela fala. Eu disse, ocê pode me matar de bater que eu 
não vou falar nada. Deve de tá morto não fala e vivo se falar morre. Eu fiz o enterro dele toda machucada, osso quebrado, 
furo na cabeça. Ele me deu 3 coronhada aqui que o osso afundou pra dentro. Dói até hoje. Ai comecei a trabalhar na igreja 
de Nossa Senhora Aparecida com o padre. Ai em cara começou a me perturbar que eu tinha que fica com ele. Que eu num 
merecia aquele cara que me batia todos os dias. Ai eu pensei cá: você é o pior tb. Ai um dia ele falou que ia me matar pq 
achava que eu tava chamando a polícia pra ele. Ele usava droga, na nóia, ele via coisa. Eu não tava com ele. Ai ta. Saio do 
barraco, aluguei um quarto lá na Mooca, perto do Hospital João XXIII. O desgraçado foi pra lá. Sai de lá, comecei a pedir 
esmola, peguei uma televisão que meu outro marido tinha deixado, eu nem tinha pagado toda ela ainda nas Casas Bahia, e 
comprei outro barraco. Oh barraco abençoado. Chuvia, ai, num tive sorte na vida. Ai pus minha filha Pa, o Ma e o Mar pra 
pedi nos farol. Me ensinaram a pedir. Um dia a Pa ganhou 50 conto. Nossa, meu Deus do Céu. Não sei onde bota a alma 
deste homem se tiver vivo ainda. Ai paguei pra reformar o barraco. Mandei fazer em cima e embaixo. Ai teve aquela tal 
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frente de trabalho, me cadrastrei e fui aprovada na hora. Meu número era 12 ai fui trabalhar lá na tal escola de Tatuapé. 
Acho que é uma faculdade. Ai fiz o cursinho, passei, tal, e eu não sei ler viu fia. Eu dava de 10 nas mulher que trabalhava 
lá. Ai bem, eu ajuntava latinhas, antes do pagamento, a policinha de lá era da hora, me dava a cesta dela pros meus 
menino. Quando tinha falta não podia pegar a cesta, e ela me dava. Descia na quadra e pegava as latinha do povo. Ia fazer 
um ano que eu tava nesta favela. Eu um dia tava chegando e os cara tinha matado um estruprador. Ai falaram, se falar 
alguma coisa, vão matar tb. (bem baixinho) eu um tio dela (apontando para a neta). Disse, eu não sei de nada, fechei a 
porta e tremia. Já não aguento mais. Era amigado com minha filha. Quando tava vencendo o ano, eu ouvi ele falar, se eu 
não posso ficar aqui, ninguém pode. Ai, eu fui, falei pra Ge, dona deste barraco, fia, num deu 3 dias do acontecimento. Ele 
botou fogo, acabou com tudo. Eu não achava ela. Achei minha filha Ta. A prefeitura falou que ia dar 2 mil reais. Ai me 
deram e eu vim parar aqui. Comprei, geladeira veia, fogão veio e o barraco. Deve ter uns 13 anos. A mulher que tava aqui, 
eu via ela com as minha roupa. Meu barraco lá não chegou a pegar fogo, mas robaro tudinho. Eu tinha 2, 3 butijão, com 
medo de falta gás. Eu quis sair daquele barraco lá e vim pra este porque sentia muita mágoa do meu filho lá. Eu via ele 
passando assim, aquele que morreu. Ai comprei este aqui, reformei, dividi, e vendi metade. To recebendo.  
 
A senhora pensa em sair daqui? 
D. Z - Não vejo a hora que Deus Nossa Senhora me ajude. Eu trabalhava de carroça aqui. Quando eu vim pra qui eu 

comprei uma carroça por 50 reais. O dinheiro que foi sobrando eu fui investindo. Eu comprei carroça pequenininha. Eu ia 
pra rua pegar lixo e enchia rapidinho, vinha pra casa descarregava e voltava de novo. Quando eu terminei de pagar a 
carroça eu digo Alemão, hoje eu sinto falta dele. Não é porque morreu não, mas nossas ideias batiam. Era um que morreu 
enforcado lá na frente no galpão. De tanta perturbação que a família dele perturbou ele, ele se matou. Alemão, faça uma 
carroça nova maneirinha, mas faça grande. Ai, ele fez uma carroça, 250 conto. Eu subia pra Angélica, a bichinha vinha 
assim, cheia de material. Ai eu paguei a carroça dele, reformei o barraco, ai veio a polícia e deu tanto tiro lá embaixo e meu 
barraco era ali na frente. Ai eu comprei uma arapuca ai, fui reformando, reformando, hoje to aqui. Comprei barraco pras 
minha fia. Paguei divida que meu fio fez. Agora meu sonho é sair. Eu trabalhando, juntei umas moeda e fiz uma treta lá em 
Juquitiba. Eu queria ir pra lá, mas to vendendo lá. Fiquei chateada porque eu tava contando com a aposentadoria. A Dilma 
tirou, agora é com 70. Eu vou fazer 65 agora. Eu tava contando já os dias. Eu me aposento, como com as mixaria do 
governo e vou ficar no meu terreno plantando. Agora vou vender. Vou comprar mais perto, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, na porta do metro. Pra eu levar meus filho pra lá gasto mais de 50 conto. To correndo atrás de um terreninho que 
eu prante uma couve, um coentro, pra eu come. Come uma couve, uma polenta. Adoro polenta. Tira 3 folha de couve, faz 
uma polentinha bem fresquinha, to criando meus filhos. A quadrilha (D. Z e os 3 netos que moram com ela). E os gêmeos 
(netos da filha que tb mora no moinho). Minha intenção é só os menino. Os bichinho sofre muito. Ela bate muito.  
 
E os outros filhos, D. Z? 
D. Z - O preso, eu fiz um barraco pra mulher dele. Barraco da hora. Assim mesmo eu não presto. Tem a mãe dos menino 

que faz a correria dela pra lá. Tem a Ta que mora na Cachoerinha. Tem a Ma, acertou na loteria mesmo. Deus abençoe 
ela. Ela sofreu tanto, ela arrumou um cara pretinho, pretinho. Ontem meu fio (um dos gêmeo) disse, o vó, quando nóis 
vamo se embora pra Juquitiba? Você vai comprar um cavalo pra mim, né? Eu pedi pra um moço da imobiliária ver pra mim. 
Neste barraco aqui eu pego na moleza uns 7 mil nele. Ai eu guardo um pouco, separa um pouco pra come. Hoje eu tenho 
bolsa família das crianças. Enquanto eu não peguei a guarda deste menino, não consegui. Ta tudo na pasta ali. E tem 
minhas correria. Vendo uma madeira. Compro uma geladeira, revendo. Minha televisão, a mãe dela chorou, chorou e eu dei 
pra ela. Descobri na bocada, tiro uma televisão por 600, vendo ela por 800. Ai eu ganho uma comissãozinha em cima. 
Comida, graças a Deus eu tenho. Dou pras minhas fia. Num quero só pra mim. Queria que minhas fia se unisse mais um 
pouco, sabe. A Ma num me dá trabaio. Eu disse, ou você me dá uma chave do seu portão ou eu não vou mais. Lá tem 
muito movimento e o povo acha que eu vou roubar. Ela mora no Parque Dom Pedro. A Pa é ruim. Começa do que morreu, 
Ma (preso), Mar, Ana e Pa. Tem o Ma (preso). Ai tem a Ta. De 2 em 2 mês eu vou ver eles. Lá eles são um santo, uma 
maravilha. Quando sai que roba tudo que eu tenho. O Ma, a ultima cadeia que ele saiu, robou 7 mil reais. Estourou meu 
armário. Quando eles vem me pedir dinheiro eu digo, vai trabaia. Não vou dar dinheiro pra ninguém não porque eu to 
vivendo com minha luta. O única que tem direito de receber um poquinho mais é a Ta que ela puxou muita carroça mais eu. 
Ela ralou comigo. Desde mainha, com a chupeta na boca, no meio do mundo correndo, catá lixo. Então esta tem mais 
direito. Vocês tem que trabalha, ralar e ter. Eu num peço nada de vocês. Eles ficam com raiva e rouba meu dinheiro. (risos) 
É filho. Ai tem o Ma que falou, mãe, sabe por que eu robô na sua casa? Porque rouba na sua casa eu não vou preso. 
Roubar na rua eu vou. Filho de uma puta. Você não vale nada. Fico nervosa mas eu deixo. Eu num vou prende um filho por 
causa de roubo em casa. Num vou mesmo. E nem quero mais vê filho meu apanhando que nem já apanhou aqui. Já me 
falaram, sabe por que seus fio num é tudo morto? Por causa de você. Você é uma pessoa que vale, vale. E olha que eu 
não guardo roubo, droga e nem arma. A Ge guardava. Eu fal, a única coisa que eu faço pro cês é dar um pedaço de pão e 
um café na porta. Ai, eles saem rindo. Ai eu digo, sabe de uma coisa, vai tomar no cu. Sai daqui. Sai morrendo de rir, esta 
veia quando morrer é um caixão pra língua e outro pro cu. Eu digo, ocê pegue seu cu e bote lá dentro também. Eu não 
respeito eles de jeito nenhum. O chefão cai na risada. Sou muito, muito feliz. Quando chega meu horário, me deito. Estes 
dias eu me deito às 3 hora da tarde. Ai a nega me traz suco, pão. Ela esquenta comida pra mim. Só comida que ela não 
sabe faze. Aqui nega, ta vendo isso aqui, é tudo ropa nova dos meu filho. Veio da Porto Seguro, centro espírita. Dá uma 
oiada nestas roupa. Isso eu compro em bazar. Eu mando pra Bahia. Tem um senhor aqui que sempre viaja. D. Z, a senhora 
tem umas ropinha pra me dá. Eu dou. Dá pra quem quiser. O povo não me conhece, mas ta tudo certo. Este dia eu tava na 
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rua, parou um carro e me deu 3 acolchoado (edredom). A mãe dela saiu da prisão agora e eu vou ver se ela ta precisando. 
A Ta não precisa que ta cheia. Nóis num passa frio não. Eu tenho dó de jogar fora. Eu digo gente, se a gente for embora 
amanhã, não vai ter mais ropa assim não. Não me incomoda, Poe nas caixa e deixa lá. Eu fico olhando pra rato não furar. 
Algum que aparece, a gata pega. Mas meu projeto é vender aqui e ter um lugarzinho de terra. Meu primeiro vestido que eu 
comprei foi da terra. Eu plantei, coi, vendi e comprei. Mas era meu. Acho que minha mãe já faleceu. Não mando notícia pra 
ninguém. Eu ia passar São João lá, mas os fio quer ir, não dá. Meus parente são tudo mais veio. Eu sou sozinha, só com os 
fio e os netos. A única que se preocupa mais comigo é a Ta. Ela ta vindo pra cá. Ta faltando dinheiro na minha conta e nóis 
pra Caixa. Eu quero meu dinheiro. Já cacei meus extrato todinho. Num tirei da conta, eu quero. É fia eu sou da luta. Eu nem 
gosto de ta falando porque o povo é mau. Mas ocê não é mau. Tá vendo aquelas caixa ali. É sabonete, shampoo, pasta de 
dente. É tudo pra eles. Tudo guardadinho. Num é nada jogado. Oia, comprei meio botijão de gás. Tava vendendo por 50 
conto eu comprei. Deixa ai, se o dinheiro ta sobrando deixa ai. Dia 15 eu recebo 900 reais da televisão que eu vendi pra 
ele, guardo e a comissão eu vou comendo com eles. Peguei a geladeira lá embaixo que minha filha ganhou, vendi por 150. 
Vou receber 75 agora, 75 depois. Mãe você vendeu a geladeira? Vendi, por 100 conto. Eu vou carregar peso pra dar pra 
ninguém não que eu to velha eles tão nova. O dinheiro deles é pra comprar tênis, mas eu não. É pra hora do aperto eu ter. 
É fia, tem que se virar. Tamo ai.  
 

 

 
F, 35 anos e J, 11 anos - Durante muitos anos morou na cracolândia e usou drogas. Se recuperou e teve recaícas. 

Carroceira, cria os filhos enquanto termina o supletivo 
 

 
Qual sua constituição de família? 
F - O que é constituição memo? Nóis era em 8. Comigo é 8. Mãe e padrasto. Não conheci meu pai. Nem documento eu 

tenho com o nome dele. Nem conhecia.   
 
Seu padrasto fez papel de pai? 
F - Ele fez mais ou menos (silêncio) 

 
Do que você gostava de brincar? 
F - Boneca, lutinha, botava as crianças pra lutar. Botava roupa grande amarrava, fingia que era roupa de judô. Mas eu 

também era criança, só que eu queria ser sempre a que mandava, a professora, a mamãe, sempre a mandona. 
J – Tipo. Porque quando eu to nas brincadeiras, eu que inventei isso eu falo eu que vou fazer. 
F - Quando brincava de mamãe e papai com as crianças eu queria ser a mamãe porque a mamãe que manda né?! Na 

lutinha eu era a professora, então as crianças me obedecia, senão eu mandava embora. Eu sou a filha n° 4. Somo 3 mulher 
e 5 homem. Eu sou a mais velha das mulher. Tem mais 3 irmão mais velho que eu. 
 
Onde você nasceu? 
F - Não sei. Em São Paulo, mas...minha irmã falou que sou mineira. Não sei se é verdade, porque no meu documento não 

ta escrito onde nasci. 
 
Você tem contato com sua mãe ainda? 
F - Eu vim pequena. Uma vez minha mãe me mandou pra casa da minha vó, eu tinha 7 anos. Fiquei um mês só lá, ela não 

me aguentou e mandou de volta. Uma vez eu fugi de lá de Bauru. Fui pra rodoviária, peguei ônibus e fui. Chamaro a polícia, 
eles me pegaram e trouxe de volta. Ai minha vó me mandou de volta pra minha mãe. Minha mãe me mandou pra lá porque 
disse que eu tava demais. Só que não teve jeito. Nem minha vó me aguentou. Pega iogurte ali pra mãe. Tá limpinho. Abri 
hoje de manhã. Sai de casa com 9 anos. Fui morar na rua. (silêncio). Ah, tem que contar a parte ruim pra depois vir as boa.  
 
Seus filhos sabem destas histórias? 
F - Sabe.  
J – Algumas eu não sei. Mas algumas eu presenciei. 
F - Ja to conversando. Meu padrasto bebia muito sabe. Ele era caminhoneiro. Ele saia de caminhão ai ele voltava depois de 

uns dias e na época a gente era tudo pequeno. E ai, várias vez ele chegava bêbado e bebia todo o dinheiro que recebia ou 
as mulher da rua que pegava, porque ninguém vai conseguir beber o salário inteiro de pinga, né?! Ai, ele chegava e batia 
na minha mãe, batia na gente, botava minha mãe pra fora de casa, a gente chamava a polícia, levava ele. Quando era no 
outro dia ele tava lá de volta. Era assim, vários anos. Até que uma vez, eu tinha um irmão que ele morreu com 11 meses. 
Se ele tivesse vivo ele taria com uns 29 anos. Ele chegou bêbado um dia, pegou o menino do berço e botou em cima da 
mesa. O menino caiu, bateu a cabeça e deu traumatismo craniano.  Só que ele não morreu. Ai ele tinha sequela daquela 
queda. Ai, um dia, minha mãe tava estendendo roupa e pediu pra eu ficar com ele no colo. Ai eu trupiquei no pau, porque 
minha mãe colocava bambu pra levantar varal. Eu trupiquei em cima dele. Cai em cima dele. Eu tinha uns 11 anos. As 
vezes quando eu saia de casa, porque eu sai com 9 anos, as veze eu voltava, ficava um tempo fora, voltava de novo na 
rua, ficava 2 meses, tinha vez que eu ficava um bom tempo. Sabe assim? Ai eu tava com 11 anos nesta época. Quando eu 
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cai em cima dele foi fatal. Minha mãe trabalhava na empresa Brasanita e no hospital de limpeza. Ai ela ficou com coisa na 
cabeça de depressão, perdeu emprego. Daí pra lá ela foi ficando magrinha, muchinha, problema de saúde, no coração. Ai 
depois de muitos anos meu padrasto morreu. Ele foi um dia pro hospital, minha mãe chamou a polícia, e eles levaram ele 
pra cadeia, ai, ele saiu de casa bonzinho, bêbado, fazendo aquela arruaça, mas foi normal. Ai minha mãe conseguiu 
internar ele, né, no hospital psiquiátrico e tudo. Ele já tinha internado bastante na mão da polícia. Depois deste couro que 
ele levou da polícia, ele ficou doido da cabeça. Ele entrava dentro do rio com mijo. Pegava o lixo da cidade toda que ele via 
na rua e trazia pra dentro de casa. Quando foi um belo de um dia, ligaram pra minha mãe e disseram que ele tinha morrido. 
Alguém espancou ele lá dentro, né?! Ai eu já fugia de casa, ai piorou ai. Eu já usava drogas. Nós somo em 8. Só quem se 
envolveu em droga foi 4. Um ficou de boa depois, ela melhorou rápido, a caçula. Nesta vida memo, só tem um fazendo 
coisa errada. Ta na cadeia. Eu sei onde eles tão, mas não vou não. Raríssimo eles virem. Muito difícil memo, né Jack? O 
que vinha aqui era o quase o caçula. Ele chegou até a morar comigo aqui. Um dia eu quebrei o pau com ele aqui, peguei a 
faca e botei ele pra correr e ai nunca mais. Eu falei que se eu catasse ele aqui ele ia via ser. Nunca mais veio. Depois ele 
começou a vim, né, depois sumiu. Ai ele se endireitou. 
J – Eu lembro neste dia que ele tinha batido sua cabeça na parede. Ai, ela tinha tirado as faca da parede, só que ela deixou 

uma, peguei a faca assim, pensei assim só pensei assim não, vou fazer uma desgraça aqui, larguei a faca e sai correndo... 
F - Eu catei todas as facas pra pegar ele. Só que foi na época em que eu já tava nas drogas, desta vez agora. Ai eu peguei 

e ...até esqueci o que eu ia falar. Tem minha irmã também. Nóis tinha contato por whatsap. Muito difícil. Quando eu ligo 
assim, que eu ganho alguma coisa boa pra ela vir buscar, ai ela vem. É a única que nóis se dá bem. Não, os outros irmãos 
também se dá bem, só que eu não tenho vontade de ficar indo lá, sabe, não tenho vontade de ir na casa deles. Com esta 
minha irmã é a única que nóis tem mais finalidade, entende? Mas também é assim, ela na casa dela e na minha. Se for 
conta das 5 vez que nóis se viu, 4 ela veio aqui, né Breno? Se for contar eu fui uma ou duas vez na casa dela e nem fui 
porque queria. Fui pra entregar chave.  
 
E a mãe? 
F - Nossa, que cheiro de mofo? Não ta sentindo? Então, minha mãe ta em Bauru. Nova lençóis, quer dizer. Ta ela e a irmã 

dela lá. É que as duas tem filho doente, né?! Eu tenho um irmão que é especial. Ai fica com ela. E o filho da minha tia 
também é especial. 
 
Você tava me contando da sua infância, então, quer dizer que você era meio moleque? 
F - Eu não era muito encosta de menina não. Tanto que tinha mãe que não gostava que eu brincava com a filha. Ai esta 

menina é macho. Não queriam falar, mas achavam, né. Mas não era nada. Era que eu gostava memo. As pessoa julga 
muito e não sabe as veze, né. Julga assim, a pessoa fez uma coisa o já uma coisa, entendeu? Eu gostava de brincar de 
bolinha de gude, pipa, só que minha brincadeira era só de moleque, não era de menina. Boneca estas coisa era muito difícil 
de eu brinca. Eu gostava muito de ficar no meio dos menino, empinando pipa, jogando peão, até hoje eu sei rodar peão. 
Coisa de moleque. Ochê, só dava eu de menina no meio dos menino correndo atrás de pipa. Empurrava os menino e ainda 
batia nos menino, não era Ja? Ah não, ele não lembra.  
J – Eu não era nem nascido. 
F - Em alguns meninos eu até batia. Os outro me chama de Maria macho, eu era briguenta. Empinava pipa e saia na mão 

cos moleque. Tinha menino que tinha até medo de mim. Vixi cortei este dedo aqui, nem fecha hoje, empinando pipa. Se 
acha que na rua a gente trabalha? Trabalha só pegando as coisa alheia. Na rua tem, né, mas é tudo amigo que não presta. 
Um influencia o outro. 
 
Quando você se deu conta assim, to no caminho errado, preciso voltar? 
F – Depois de adulta. Quando eu fui pra cadeia. Eu descobri que tava grávida ai pensei tenho que parar com isso, mudar de 

vida. Mas apanhei bastante lá também. Fiquei um ano e 5 mês. Fui presa em 99, sai em 2001. Sai em abril, e ai foi em abril 
que o Mario Covas morreu. Eu tava presa quando ele foi lá inaugura a cadeia feminina, lá no Butantã. Eu não me lembro o 
dia mas foi em abril de 2001. Ele foi inaugurar a cadeia pras pessoa que tinha HIV, estas coisa e eu tava lá, de dieta do 
meu filho. E logo depois foi o 11 de setembro que ai eu tava na rua. Eu sai no dia 23 de abril. Eu já tava a 5 meses fora. 
Mas eu sai e fui direto pras drogas de novo, nem passei em casa. O meu filho tava com a minha mãe, com dias, meses. 
 
Você já morava aqui? 
F – Não. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia morar aqui. To sentindo um cheiro de mofo. Alguma coisa assim. Ai, 

fui direto na rua.  
 
Como você soube do 11 de setembro? 
F – Quando eu voltei pra rua fiquei um mês todinho...quando foi o 11 de setembro eu tava no hospital psiquiátrico.  

 
Por que na rua o tempo passa diferente, né F? 
F – É, você não vê nada. Você fica desinformado de tudo. Fica fora de dia, de mês. Se marcar um negócio com você, 

esquece tudo. Só não esquece dinheiro. É estranho. 
 
O que se faz o dia inteiro na rua? 
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F – Vou te falar. Quando eu sai da prisão, fiquei abril, maio, junho, julho. Quando foi em julho o pessoal do Projeto Quixote 

me internou no Hospital São Paulo, e ai me levaram para Diadema. Foi no dia 6 de julho. Fiquei agosto, setembro, outubro 
ou novembro. Ai foi lá na TV que a gente via que eu fiquei sabendo. 
 
Quando você saiu do hospital, pra onde você foi? 
F – Daí que eu parei, fiquei 10 anos sem. Ai depois de 10 anos tive uma recaída, que foi 2010. A gente não morava pra cá, 

morava nas pensão. Morei perto Batalhão da Rota. 
J – Não mãe, eu lembro, em 2009 eu tava na Unibes.  
F – (pensou). É mesmo. Foi mesmo. Caiu a ficha. Eu vim morar aqui em 2005. Nóis moramo em vários albergue, pensão. O 

Ja nasceu em 2003. Eu consegui a vaga pra eles em 2006. Ia fazer um ano que nóis tava aqui. Ia fazer uns 3 anos. A 
Unibes é uma creche, parece particular, dos judeu.  
 
E como você veio parar aqui? 
F – Ai, eu tava morando em albergue, ai a gente conhecia várias pessoas, né. Da frente de trabalho, todos eram morador 

de albergue. Era um pouco de um albergue, um pouco de outro. Ai conheci lá uma colega que tava comprano um barraco 
aqui. Ela tava comprando. Não tava morano ainda. Ela tava pagando e comprano as coisa. Eu tinha sido expulsa do 
albergue porque eu tinha brigado. Eu era bem irritante. Eu era zica. Agora que eu sou legalzinha. Ai, ela falou assim, olha, 
eu tenho barraco lá na favela do moinho. Se ocê quiser ficar lá até eu mudar. Ai vc dá um jeito, né. Naquele dia ou ei ia pra 
rua ou dormia lá. Fui. Ai, fiquei 4 mês no barraco dela. No dia que ela mudou nóis chegou a dormir com os filho tudo junto. 
Quando foi no outro dia eu consegui comprar aqui do lado. Era um cômodo pequenininho, não tinha nem banheiro pra 
mijar, pra cagar, nada. Na época foi 1000. Eu fui pagando 100 reais por mês. Agora que é caro – 6000, 10000. Na época, 
você comprava barraco de 600, 700. Ai fui terminando de pagar. Quando passou uns mês a menina me ofereceu este 
barraco. Eu tinha que pagar 500 reais. Só que não tinha lá em cima. Ai banheiro aqui, banheiro lá em cima.  
 
O pai dos meninos chegou a morar com você? 
F - Não. Nunca morou comigo. Aqui não. Cada um tem um pai. Morei com o pai do J, mas não aqui. Lá na Arthur Alvim. 

Morei no quintal da minha mãe. Ele bebia e eu não gostava que ele bebia.  
 
Um sonho? 
F - Vontade de ir no programa do Rodrigo Faro e conseguir uma casa. Em São Paulo. 
 
Você já leu algum livro inteiro? 
F - Não gosto de ler muito não. Eu estudei até a quinta. Eu sei ler, mas não gosto de ler não. O livro do auto da 

compadecida fui obrigada a ler. Era trabalho de escola eu tirei 5. 
 
Qual é seu trajeto do dia a dia? 
F - Ja vai pros projetos de manhã, depois de uma hora eu deixo ele na escola. De manhã fico arrumando as coisa. Trabalho 

a tarde com a carroça.  
 
Dá pra se sustentar só com a carroça? 
F - Dá. As veze passa uns apertinho. Quando eu não consigo nada na carroça, quando to precisando de alguma coisa, eu 

ligo pras minhas amiga. Quando o armário ta vazio assim. Agora ta cheio. Ganhei uma cesta também. Tenho umas amiga 
do whatsap. 
 
 
São daqui do moinho suas amigas? 
F - Não. Se acha que vou pedir alguma coisa pra alguém daqui? Não. Quando peço pago direitinho com o dinheiro da 

carroça pra não ter conversa. Se eu tiver que pedir vou pedir pras amiga chique que tem mais que eu, mais condições que 
eu. Vou pedir pra quem tem igual eu? Chique que eu falo é que não mora dentro da favela. As vezes a pessoa é pior que 
eu e não parece, né. Tem gente que se olha assim e a fisionomia é de chique.  
 
Eu sou chique?  
F - Parece. Mas sabe o que acontece, a gente tem uma visão. A gente que é pobre assim, você também é pobre né, que se 

você fosse rica se, tava né....se tinha um...né. Pobre que eu falo assim, a gente da favela, quando a gente olha uma pessoa 
branca, pessoa bonita, bem vestida, a gente fala que é chique. Que é rica, mas as veze nem é. A gente que tem mania de 
falar assim. Tenho uma amiga que quando eu preciso de alguma coisa eu mando uma mensagem no whatsap, ela tem loja 
sabe. Cia das calcinha. Ela recentemente se curou de câncer, ai quando ela tem alguma coisa pra me dar eu vou lá buscar 
de carroça. Quando ela tava fazendo tratamento, ela ficou carequinha e eu rapei a cabeça pra ficar que nem ela. Ela é 
linda. Cabelo dela era lindo. Agora que ficou enroladinho. Ela gosta tanto de mim que ela fez o aniversario do filho dela e 
me convidou pra ir. Num fui. Era Guarulhos. Se a pessoa vim me buscar eu vou, mas se não eu não consigo. Eu até falo 
que vou pra pessoa não ficar triste, mas não vou não. Não sei porque faço isso. Sou meio bicho do mato. Agora com minha 
carroça me sinto feliz, contente, eu não ligo, é o que eu gosto. Agora se falar vamo num lugar chique ali, eu num gosto, me 
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sinto mal. Eu tenho esta impressão, sabe. Às vezes nem é, é da minha cabeça. Eu acho que as pessoa vão ficar me 
olhando. 
 
J agora é sua vez. Do que você gosta de brincar? 
J – De jogar videogame, brincar de carrinho pequenininho assim, de helicóptero pequenininho assim. Aqueles trenzinhos na 

linha. 
 
Quais lugares você do bairro você mais gosta de ir J? 
J – Shopping. Brincar, mexer no celular e jogar joguinho no celular. Gosto de ir também no templo de Salomão. Quer uma 

prova? Olha a foto. Eu tenho que ir 7 sextas-feiras. Esta ai não valeu porque eu não tinha estola. Eu fiz uma aliança com 
Deus 7 sextas-feiras, orar pela minha família e pelo próximo.  
 
E a escola? Você gosta? 
J– Gosto. De história, português. Mais de matemática. 

 
O que você quer ser quando crescer? 
J– Jogador de futebol. 

 
Você pensa em fazer faculdade? 
J – Não. Pra ser jogador não precisa. Eu gosto de jogar bola. Eu quero jogar só pela fama e pelo divertimento, não pelo 

dinheiro. Dinheiro não é nada. Ajuda, mas não é nada. 
F – Por tudo vai Ja.Fica falando assim, mas depois quer dinheiro. Não é tudo, mas ajuda um pouco. Não pode falar que 

dinheiro é tudo na vida porque ele não é não. Ele não salva sua vida quando você ta morrendo, mas ele ajuda um pouco 
sim. Se você tiver bem de saúde ele ajuda e muito. Só que tem gente que deixa ele subir a cabeça, né. Fica arrogante, 
ignorante. 
 
Vocês pensam em viajar? Conhecer algum lugar? 
J– Se eu fala, sei lá...já ta pedindo demais. Eu tenho vontade de viajar pro Estados Unidos da Disneylandia.  

 
Vocês pensam em mudar daqui? 
F - Eu gosto daqui, mas eu que eu tenho minha casa. Se falasse, ah se vai ter que ficar ai, eu nem ligava porque eu gosto 

da minha casa. Fazer aqui de tijolo.  
J – Não, eu gosto daqui. 

 
Existe solidariedade aqui? Um ajuda o outro? 
F – Existe. Mas é aquele negócio assim. Existe entre aspas. Depois joga na cara. Alguns né?! Alguns não. Como a gente 

teve decepção com alguns não dá pra falar de todos. Eu acredito que existe sim. Eu tb já ajudei bastante gente. Fui ajudada 
tb. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 4 meses no barraco da menina e ela não me cobrou nada. Existe sim. 
 
Existe alguém que cuida de todas as crianças daqui? 
F – Mas cobra. Existe, mas ela cobra. A única que não cobra é o Oratório. Até hoje eu cuido. As veze eu saio com as 

criança tudo na carroça. Eu ganho muita coisa na rua e dou pros outro. E não cobro nada das mães. Faço muita amizade 
na rua. As pessoas me vê e sem eu pedir nada, eles me dão. Estes dias um deles me perguntou como podia me ajudar. E 
eu falei, com nada. E ele quis me dar aplique de cabelo. Ele é cabelereiro. Eu aceitei, né. 
 
Você conhece os museus aqui da região? 
F – Não conheço estas coisa não. Museu? Não sei. Tem um na Julio Prestes ali. Tem coisa antiga ali. Minha foto ficou 

exposta lá bastante dias. Mas só fiquei sabendo depois. Não curto muito estas coisas, sabe.  
 
Tem mais mulher solteira ou casada por aqui? E quem pede o divórcio? 
F – Tem solteira e casada. As mulher. Aqui quem manda é as mulher. Se sabe que é nois quem manda, né?! Quando nóis 

não qué, não tem jeito.  
 
O que vc falou quando me viu? 
F – Que vc tem cara de patricinha, metidinha, assim. O seu jeitinho assim. Mas oh, não é ter preconceito, mas pessoas 

zica, assim oh, pessoas negra assim, não é ter preconceito porque eu tb sou preta, pessoas negra ela não mostra muita 
aparencia....pessoas clara mostra mais beleza. Eu não me acho que eu to com preconceito. Pessoas de pele clara mostra 
elegância. 
Eli – É preconceito. Vc ta dizendo que um tipo de pele é uma coisa e outro tipo é outra coisa. 
F – Não é preconceito. Eu não me acho que to com preconceito. 
Eli – Eu entendi que sua intenção não é de preconceito. E eu to te falando que só de vc pensar isso, vc já ta sendo 

preconceituosa.  
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F – É que a pessoas de pele clara, ela ostra assim mais....vcs tão entendendo o que eu to querendo dizer.  
Eli – Vc diz isso porque os contos de fadas mostram isso. A tv mostra isso. 
F – É memo. Vc não vê um conto de fada com pessoas negra. Se já viu uma pesquisa com uma bonequinha branca e uma 

negra e pede pras criança escolhe. Todos escolhe as branca. Até a criança preta escolheu a branca.  
 
Vc recebe as bolsas família? 
F – Recebo, mas vou esperar todo dia 31 pra comer? 
Eli – Este iogurte que vc compra aqui ta muito caro. Vou comprar eu uns iogurte e vender aqui. 
F – Profa não faz isso não. Vc vai levar bonde. Vc não tem voz ativa aqui. A não ser que eu faça com vc. Da pra ganhar 

dinheiro. Eu compro fralda, lenço umidecido e revendo. Vc não pode nem falar sobre isso com o povo daqui. Quando vc é 
daqui é mais fácil vc vender e receber certinho. Quando vc é de fora não. Não dá nem pra uma semana. Os menino gosta 
demais de iogurte. Quando tem escola eles levam um e fora que comem um de manhã e um a noite.  
J – Eu vou sair de lá do projeto. 
F – Ah vai. Sabe por que ele não vai sair de lá? Porque eu não quero ele jogado na favela. E quando eu sair com a carroça, 

ele vai ficar jogado ai. Não se empolga moleque. Vc não vai pro projeto só por causa dos presente. Vai por causa do seu 
futuro. Aqui as criança não arruma muita confusão porque as mãe quer brigar aqui no campinho. Ih, tem tanto lugar pra 
trabalhar. Não tem só as empresa daqui não. Tem um monte. Vc pode ter futuro ou não ter, mas se vc tiver na escola se vai 
ter seu futuro do mesmo jeito. É que quando fala em regra, o J não gosta. Eu to pensando em comprar uma camera e 
colocar na bolsa deles. Na minha frente as professora são tudo boazinha, mas por tras eu queria saber como trata meus 
filhos.  
 
Como é a relação com a prefeitura aqui? 
F – Eles vem uma vez na vida ou na morte. Só quando pega fogo. A gente põe o lixo na lata perto da linha do trem.  

 
Barraco ou casa? 
F – Aqui todo mundo fala barraco. Mesmo sendo de coisa as casa as pessoas fala barraco. Mania já. 
 
Favela ou comunidade? 
F – Variado. Eu falo favela, favelinha. Os de fora fala comunidade. A gente fala favela memo. Eu moro na favela. Pra mim é 

favela. Eu já acostumei falar assim. Comunidade pode ser até um predio chique, novo. Comunidade de família. 
 
E favela é o que? 
F – Coisa bagunçada, desorganizada. Comunidade é um nome bonitinho pra não falar em favela.  

 
Por que eu me interesso na sua história? 
F – Sei lá. Porque vc vai me ponha no Rodrigo Faro?  
J – Porque vc é curiosa é quer ajuda as pessoa.  

 
O que é solidariedade pra vc Ja? 
J – Eu esqueci o que é isso. Ah, um ajudar o outro. Muito pouco aqui. Não é todo mundo. Tem gente que vem bater na 

porta pra pedir arroz e quando vc precisa eles num dá.  
F – Não é todo mundo. Mas são. Tem algumas pessoas que pode contar. E depende do que vc precisa. Se for alguma 

coisa bem loca, bem loca mesmo, só com Deus. Tipo moradia, se vai dormir debaixo da ponte, bem. Mas encontra gente 
que ajuda sim. A R tem 7 filho e quando eu precisei pra dormir porque meu barraco tava destelhado em cima, ela com 7 
filho deixou eu dormir com meus filho. A que tinha 2 filha, não deixou. Depende das pessoa. Aqui na hora da dor, todo 
mundo se ajuda. Quando pega fogo, todo mundo fica com coração mole. Por mais que não converse, começa a conversar.  
 
Tem muita gente que não se gosta aqui? 
F – Tem. Eu sou muito de falar as verdade na cara da pessoa. Vc arruma até inimigo. Se sabe que eu não peço as coisas 

pras pessoa. Eu não peço uma bala. As pessoas me dá. E ainda eu do pras pessoas daqui as coisas que eu ganho. Eu 
passo na rua com minha carroça com meus louvor né?! Eu gosto da Ana Paula Valadão. As pessoas filma eu e poe na 
internet, poe foto e diz “Ajuda esta moça, ela é trabalhadora”. Ai, se acredita que tem gente que posta pra eu parar de ter 
filho? Eu respondi. Antes de falar de mim procura saber da minha vida. São tudo meus sobrinho. Outra falou que oração 
não enche barriga. É uma cabeça doente e no meio desta doente tem um monte boa. Se vc for ligar vc não vive. O 
problema daqui é que tens umas fofoqueira, interesseira do caraio que dá o filho pros outro no interesse de ganhar dinheiro. 
Por isso que fala da minha vida, só que eu tb tenho o que falar delas. As criança sai na carroça comigo porque as mãe 
pede. Elas quer que as criança da uma volta e sabe que eu ganho as coisa e do pra elas. Só que eu não cobro 1 real. As 
pessoas me vê na rua e sabe que eu não peço nada, nem uma água. Tomo já me conhece. Eles me vê e diz Fa tem 
papelão, vem pegar. Eles vê que to cheia de criança na carroça e pergunta se é meu filho e eu falo não. Um é meu e o 
resto é sobrinho. A maioria me elogia. Parabéns, vc ta trabaiando e tem tanta gente robando. Ai vem um e diz “eu posso da 
uma cesta”. Aceito, obrigada, Deus abençoe. Quando eu vejo que eu tenho no meu armário que eu não preciso, eu do pra 
quem ta mais precisando. Quando eu não tenho, eu divido. Só que aqueles que não vê que os filho não sai comigo na 
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carroça, pensa que eu fico pedindo na rua. Ai, dá uma ajuda, moço. Eu não fico fazendo isso. Primeiro que eu nem consigo 
fazer isso, ficar pedindo as coisa. Tem barraco que as criança sai comigo que as mãe não tem uma bolacha pra dá. Só 
arroz, feijão e só. Ai eu saio e ganho muita coisa  mesmo. As criança fica tudo feliz quando tão comigo. As vezes eu arranjo 
até fralda pra umas criança que não tem daqui. Quando eu não ganho eu compro umas coisa pras crianças come com o 
dinheiro da carroça. O povo julga sem sabe. O pobrema é que este povo que me julga depois vem na minha porta me pedi 
as coisa, pergunta o que eu to vendendo. Eu sei que me julga, só que não tem coragem de vir falar na minha cara.  
 
O que é cultura? 
F – Ah, eu fiz um trabalho de escola com isso ai. Eu vou tirar de letra. A professora falou que todo mundo tem cultura, só 

que tem gente que tem cultura diferente. Tem que saber de que cultura vc ta falando porque tem vários tipos diferentes. 
Tem cultura de canal de televisão e tem as culturas das regiões, dos países. Tem a cultura dos índios que é viver pelado no 
meio do mato. Hoje eles começaram a usar roupa, mas antes eles vivam pra comer, então eles caçavam. Não é que nem a 
gente que vive pra ter carro, pra se vestir, ter imóvel. Eles gostam de festa, mas a festa deles é ficar pulando no meio do 
mato, na chuva. Tem a cultura dos gaúchos, gosta de chimarrão. Eu fiz um trab sobre isso ontem, então to sabendo de 
tudo. Tem gente que não sabe o que é, né? 
 
Quem é a F? 

F – É uma pessoa que foi muito sofrida. A vida pra ela foi muito cruel, desde criança. Então hoje, ela ficou mais madura. Ela 
aprendeu a ser madura criança ainda. Então hoje ela é uma pessoa boa, mas se pisar no calo dela, ela se transforma. Ela é 
boa de coração até demais. Tem gente que não conhece a Fabi. Tem gente que ouve os comentários pelos outros. Se 
conhecesse ia saber que a Fabi é amigona mesmo. Ela dá a casa pra morar. Ela da a blusa e dá até a últ ima coisa que ela 
tiver porque ela sabe que consegue mais.  
 

 

 
L – 39 anos e P – 31 anos, filha de rua de L - L já foi moradora do Moinho por alguns anos. Deixou de morar quando seu 

barraco pegou fogo. Uma das suas filhas de rua, P, ainda mora no Moinho.  
 

 
Onde a senhora nasceu? 
L – Me conhecem como L. Tenho 4..ai, que é isso. Precisa falar? Tenho quarenta e poucos. Eu nasci em MG. Minha mãe 

me colocou pra fora de casa a primeira vez com 9 anos e a segunda vez com 17. Eu fui morar na rua. Porque eu era 
dependente química, alcoólatra compulsiva, eu era puta, eu era muita coisa sabe muié, ai ela me colocou na rua e eu não 
tiro a razão dela não. Lidar com dependente químico é difícil, né. 24 horas. Vim a pé pra SP, a ultima cidade que eu passei 
Taiandu MG, ai vim no trecho, vim parar em SP, na zona oeste, na rua. Si sofri 3 abuso dos cara do GOI, robaro meu nenê 
lá e eu vim embora pra cá. Eu tenho um bebê. Quer dizer, agora não tenho mais, mas ele ta grande. Meu primeiro filho 
nasceu em MG e ta em MG. O segundo filho me robaro lá no Rio Pequeno. Me tiraro a criança. Como eu tava muito 
drogada, a nestesia não pego, me tiraro sem nestesia, custuraro sem nestesia e falaro que eu não tinha tido filho, que eu 
tava louca e nem lá eu tava. Isso é coisa que acontece hoje, muito, esta máfia que pega criança, só que eu peço a Deus, hj 
não sofro mais, peço que onde ele estiver, Deus cubra ele, porque se eu parar minha vida por causa disso eu não vou dar 
conta dos outro que eu tenho. A gente não pode, ah porque robaro meu filho, é difícil, difícil, só Deus sabe na madrugada 
eu sinto falta, eu cubro meus filho e penso, será que alguém ta cubrindo o meu? Só que é uma coisa que ....não vou falar 
que me fortalece, porque não fortalece. Hj eu tenho cuidado com os outros filhos. Eu tenho 12 filhos. 4 meu, 8 de rua. 
Inclusive esta rua que eu to aqui na casa dela é minha filha de rua. Ela chegou pra mim com 12 anos de idade. Não é que 
eu pego pra criar. Eles que vem. Tem um monte de filho meu aqui em cima, que nascero e crescero na rua. São filhos que 
sofrem algum abuso, que a mãe espanca, o padrasto abusa. Meus filho que eu tenho o diagnóstico de vida é este. Eu 
morava na S. João com a Apa e eu cozinhava na rua, usava muita droga e eles iam pra maloca e me chamavam de mãe. 
Mãe to com fome, eu fazia comida, mesmo muito louca, eu não deixava de abraçar, que eu amo, passar a mão na cabeça, 
fazer comida e assim foi. Ta preso os outros 3, um é travesti e mora na zona oeste, não quis vim pra cá. E o outro eu não 
tive mais contato porque eu fui pra casa de recuperação, né?! Só por hoje, eu to há 13 anos e 8 meses limpa, né. Eu virei 
tipo tabagista, voltei a fumar, mas a filha que eu sou mais...mais convivência, o Oseas também veio pequenininho, com 10 
anos, o pai e mãe estrupavam, não era só o pai. Eles vieram pequenininho. Depois que eu fui pra casa de recuperação ele 
falou mãe, eu não vou largar a cola. Tudo bem filho, a escolha é sua, mas to indo pra casa de recuperação. Esta menina 
minha, que tem 14 anos, tava com 3 meses. O laço que eu não tenho com minha família, tenho com meus filhos, amigos, 
os poucos que sobraram que moraram comigo na rua que ajudaram a cuidar das crianças na rua. Levaram minha carroça 
de novo, né. Graças a Deus eu crio meus filhos, eu sobrevivo, eles sobrevivem. Não posso reclamar não porque eu tenho 
muita força de vontade. Quando você tem força de vontade não há empecilho – eu não vou, eu não quero. Este menino 
meu com a roupa de super herói ontem foi a festa dele no castelinho. Maria é uma pessoa que faz parte da minha vida e da 
minha trajetória. Eu usava droga, ela mandava comida. Eu ia lá na porta da casa dela esculhambar. Eu era uma 
dependente química, eu sou né, só por hoje eu to limpa, mas terrível. Hoje eu moro em Guaianases. O barraco daqui pegou 
fogo e a gente não pode regredir, né?! A gente tem que pensar em dar um passo pra frente e não pra trás. Eu não consegui 
um espaço aqui, então, foi bom, porque lá onde eu moro é longe, longe, lá no Jardim São Paulo, tem um ônibus direto pra 
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lá. Pára de fazer zueiraaaaa. O B, pelo amor de Deus meu filho. Por favor. Graças a Deus eu não posso reclamar não. Eu 
nunca reclamo. Não sou mulher de ficar reclamando. 
 
Você está casada? 
L - Graças a Deus não. Homem só serve pra te dar filho e encher o saco. Eu fui puta mulher, tive vários homens. Dei mais 

que chuchu na cerca. Só que eu tive o pai dos meus filhos que é o pai desta menina também. A gente morou na rua, fui 
muito feliz com ele, só que ele regrediu, ele me abandou na Bela Vista, eu com 3 filhos dele pequeno, fumo tudo que a 
gente tinha conquistado. Da Bela Vista eu voltei pra cá. Lá eu não conhecia muito morador de rua, tentaro estrupar meu 
filho que fez 12 anos, eu fui parar no DP. Ai eu voltei pra S. João, entendeu? Graças a Deus.  
 
Da tua infância você lembra do que gostava de brincar? 
L – Minha filha, pobre tem infância? Que nem vocês vieram com a van, trouxeram brinquedo, entendeu? Geralmente, a 

mãe, não vou nem falar do pai, vou falar só da mãe, a preocupação dela é colocar arroz e feijão dentro de casa. Minha mãe 
era mãe solteira. Então minha infância e da minha irmã foi muito massacrada. Minha mãe só sabia bater, ela não abraçava, 
não dizia que ama. Eu não tive infância, eu nunca soube o que é isso. Eu não fazia o aniversario dos meus filho porque eu 
não sabia o que era isso. A festa do Bru foi ontem, nossa, eu fiquei emocionada porque eu nunca fui numa festa na 
infância, nunca tive um brinquedo. Fiquei muito feliz, agradeci os palhaço e todo mundo. Geralmente, não só a criança na 
favela, em muitos lugares. A D. Maria ontem mesmo, contou que uma menina virou pra ela e disse, D. Maria eu nunca usei 
um xampu e um absorvente. É relaxo da mãe, até é porque tem mãe que é muito ausente, submissa, mas ainda em pleno 
séc XXI a gente vê isso, criança que não tem infância. Geralmente acontece mais com acriança pobre. Todo mundo 
sabe...a gente tem o governo que ajuda muito, tem a presidenta que ajuda muito mais ainda, e vai dificultar muito mais 
ainda. E, eu mesmo, eu não estudei porque não tinha cabeça pra estudar. Eu vivia sendo espancada, 24 horas, tinha medo 
de ficar dentro de casa, ela não tem....eu falo com os meus filho, eu brigo com eles. A mãe que quer ensinar, ela ensina. 
Muito obrigado, por favor.  
 
Sua mãe está viva ainda? 
L - Ta. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Eu não tenho contato com ela. Vou ver ela se 

Deus quiser, eu vou conseguir um trampo registrado, a tarde porque eu tenho bebê e eu não tenho uma pessoa de 
confiança. Minha filha falou pra trazer ele pra cá que meu genro olha ele, mas como ele trabalha a noite, vai ter que dormir 
durante o dia, né. Falei com a minha irmã no face. Sou maloqueira, mas eu tenho face. E eu falei pra ela que se der tudo 
certo, final do ano eu vou, ainda você procura um quarto ai pra eu alugar pra eu não ficar na casa dela. Eu fui há 10 anos 
atrás, tava grávida do Bruno. Minha mãe me colocou pra fora de casa grávida e com mais 2 filhos. Eu fui passear, visitar. O 
meu relacionamento com minha mãe é difícil, entendeu. Minha mãe eu não culpo ela, hj eu tenho meus filhos eu sei como 
é. Ela não teve nada, foi obrigada a casar com meu pai com 11 anos. Ele estrupava todo dia. Ela só tem dor. Como ela vai 
passar algo bom? Meu pai abandou minha mãe...minha mãe separou dele, ela conta que eu tava engatinhando e ela pediu 
a Deus pra eu cair dentro da cisterna que ficava no chão. No começo eu não entendia. Hj eu entendo o desespero dela, 
imagina o desespero de uma mulher solteira naquela época. Todo mundo julgava que uma mulher solteira não prestava. 
Que a mulher tem que viver com um homem até o final. Primeiro ela teve minha irmã. Eu tive dois irmãos. Meu pai matou. 
Meu pai, batendo na minha mãe, machucou a cabeça do meu irmão. E ai a mosca, se sabe que isso é um bicho que só por 
Deus, ela pousou e colocou os ovos. Então dei vários bichos varejeiras na cabeça do menino. As pessoas falava que se 
minha mãe pusesse criolina isso vai sai. Mas meu pai falou que não, que era pra deixar o menino morrer. Minha mãe não 
trabalhava. Minha irmã não podia ouvir gritos. E meu pai gritava muito na cabeça da menina. Ai ela veio a falece. Eu só não 
morri porque quando minha mãe fazia café, aquela borra, no entanto eu sou viciada em café, se eu chega na sua casa e 
oce fala que tem café de 4 dias, eu não tenho paciência de esperar você passa outro café. Eu tomo aquele mesmo. Tomo 
café purgando e não sinto gosto. Minha mãe falo que ela pegava a borra, colocava pra secar e fazia mamadeira com aquela 
borra. Meu pai não comparava. Ele pegava as cestas básica e dava pras puta que ele tinha. Hoje eu entendo. Pessoal fala 
que minha mãe foi cruel. Ela não era. Só falo pra ela que ela pudia ter me dado. Se eu apanhasse de outra pessoa, até 
abusasse de mim, eu num ia saber. Eu sei que a senhora me ama do jeito da senhora. Espancando, batendo. Cheguei lá 
grávida, ela falou tira a roupa. Meu ex-marido entrou em pânico: ela vai te bater? Eu falei pega as criança e sai. Eu falei 
mãe, pelo amor de Deus, bate na cara, na barriga e nas pernas. Só não bate nas minhas costas senão eu vou perder este 
neném. E eu quero. Os que eu não tive condições eu dei, eu abro mão. Que nem as criança que foi comida pelos rato lá na 
pensão. As pessoa dizem ai você abre mão, você é cachorra, não, eu amo meu filho e quero uma vida melhor e não quero 
disputar meus filhos com rato. Aqui ocê chama os filho, rato já ta sentando na mesa pra comer. Então, eu abri mão da 
minha menina. Eu hoje entendo minha mãe, só não sei porque ela não abri mão. Minha irmã fala, eu sou como você, se eu 
não posso cuidar eu não vou ficar com ela. Tem tanta gente que quer filho pra dar amor. A gente sabe que no abrigo a 
coisa é mais difícil. Eu conheço só um abrigo que as criança é livre de estupro, abuso, é lá na Vila Mariana onde eu pego 
cesta. Lá a gente conversa com as criança. Estes outro abrigo eu não conheço nenhuma criança que fale que ficou no 
abrigo e não foi abusada, entendeu? Por isso eu entendo minha mãe, quando ela falou que ia me dar uma surra. Ela falou 
você nunca tatua o corpo. Eu fiz 12 tatuagens, só que eu cheguei em casa toda tampada, com um calor de 45 graus em 
MG eu falei o que, eu vou derreter. Esta é Bre. Ela nasceu e cresceu na rua. Eu só pedi ajuda depois que eu vim da casa 
de recuperação eu voltei pra rua de novo. Todo mundo que conversa comigo fala L o que você quer da vida? Eu falo: eu 
quero emprego que eu possa entrar 3 horas da tarde, sair as 11 horas da noite. Teve uma mulher que ia me arranjar 
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dinheiro pra eu comprar uma carroça, eu não quero. Se você falar que tem cachorro e quer que eu limpe a bunda dele eu 
vou. De graça eu não vou porque eu não sou assim. Eu faço bico e você me dá o justo.  
 
O que você espera pro futuro? Você tem um sonho? 
L - Eu quero ir pro exterior. To brincando. Não é meu sonho não. Dá esta pedra ai pra eu sentar. Pode ficar sentada ai na 

cadeira. Meu sonho é ver meus filho crescer, se formar e ter uma oportunidade na vida melhor do que eu. Eu não quis 
também. Não posso falar que a vida foi cruel, porque eu não tive assim mente pra estudar, ser alguém, né. Me envolvi com 
coisa errada, tirei uns dia.  
 
Tua irmã se envolveu também? 
L - Minha irmã faz a faculdade dela. Eu tenho 2 irmãs. A outra também tem seu carro, sua moto. A gente fala pelo face. 

Tenho um irmão que é prof de hip hop em MG. Meus irmãos todos ta tendo estabilidade, entendeu? Minha irmã mais velha 
ta se formando, vai pra igreja, só que ela fala pra mim que não consegue oia pros filhos abraçar e falar que ama. Eu já 
consigo. Eu não consigo me misturar com ninguém, ela falou. Eu chego na cracolândia, sento lá com o maior barato. 
Pessoal fala oh o bloco e eu to la trocando ideia. Oh tia, eu falo vai lá fuma, quem não pode sô eu. Minha vida continua. Ela 
fala que não tem estrutura pra viver com ninguém. Ela passa por morador de rua e fica toda arrepiada e eu falei que já 
passo, já sento. Eu falo com os meus filho. Só não é toda hora. Eu falo a mãe te ama, por isso quer que você estuda. Eu 
levo eles lá na cracolandia e falo, a gente tem 2 opção: ou estuda e ser alguém na vida ou ficar nesta vida. Qual que se 
qué? E eu falo muito aberto. Ela fala ai meu menino ele vê um homem, eu falei com o meu menino, ele vê um homem, o 
pau é deste tamanho e enfia no cu é sem massage. Quanto mais se grita mais eles enfia o pau no seu cu. É a real. A minha 
menina fui levar na perícia outro dia ela falou ...(interrupção genro chegando em casa). Meu futuro eu espero ta 
trabalhando, poder ir no shopping, estes dias eu fui, nossa, as coisas são barata, entendeu? Tem roupa lá de R$ 30,00. 
Não que faça diferença eu comprar no Bras. Faz diferença sim porque é coisa que eu nunca tive. Eu na idade do Bri, de 6 
anos, eu tinha que cuidar da casa e de uma criança (amiga da minha mãe), pra ela ir trabalhar. Eu nunca tive nada. Tinha 
uma menina aqui que vendia calça por R$ 150,00. É cara, mas minha menina gostou. Eu falei, eu vou catar latinha até 
conseguir. Eu catei e comprei a calça pra ela. Eu acho que mãe que sofreu quer o melhor pro filho. Eu falei filha, assim que 
a mãe arranjar um trabalho, vou levar você no shopping. É vaidade? Não. É uma questão que eu quero e eu posso. 
 
Você acredita em Deus? 
L - Eu acredito. Nunca deixei de acreditar. Até quando eu passei por tudo, fiquei em cativeiro. Já xinguei muito Ele. Ele 

sabe disso. Na hora do aperto, da necessidade. Fiquei em cativeiro por 17 dias, pelo cara da Cruz Vermelha que leva 
comida lá pra África, em Belo Horizonte. Eu tinha acabado de ser estrupada. Eu vim pra cá por causa do estrupo. Eu 
morava na rua em BH. Tinha 17 anos, foi logo quando ela me colocou na rua. Eu já tinha um filho e não quis levar ele. Hoje 
ele mora lá e me massacra por causa disso. Inclusive eu vou até excluir ele do face. Eu não entendi minha mãe, mas eu 
não julgava ela. O menino me manda tomar no cú, se acha. Ele é mimado, tem carro, moto. Eu nunca tive nada disso e 
nunca ofereci isso pros meus filhos, entendeu? Ele queria vir pra cá, eu disse pode vir, só que não queira o que eu não 
posso te dar. Ele falou sua casa tem quantos quartos? Eu falei 2. Que é isso, eu tenho meu quarto e ele deve ser do 
tamanho da sua casa. Então fica no seu mundo. Ele mora com os pais adotivos, D. Auxiliadora, S. Moreira. Eu converso 
com eles. Eles falam que ele é muito revoltado. Ele tinha que agradecer a Deus com uma mãe e um pai como estes. Ele 
não entende porque eu não levei ele. A mãe, ela ser estrupada, tudo bem, se ela tiver punho forte, ela vai superar, mas ver 
o filho de 1 ano e 4 meses os cara colocando a criança de 4 e estrupando a criança, ela não se perdoa. Ela vai pensar 
porque não fez nada porque ela não podia. Foram 5 caras. Eu já sabia o que esperava. Então eu não queria isso pra vc. 
Não interessa, podia ter me levado. Hoje você podia ser um cara drogado, um gay forçado. Eu tenho meus filho e se 
amanhã um deles disser mãe, quero dar o cu, meu filho força, é bom demais, mas força viu, porque dói. Entendeu? É 
verdade. Só que foi uma opção deles. Agora quantos adolescentes você vê tão novo e fala nossa, já é gay? Se vai 
aprofundar no assunto é a criança que já foi abusada várias vezes. É o refugio. Eu falo varias vezes. Eu não me arrependo. 
Aqui mesmo, fica onde eu possa te ver, porque se eu ver uma cena, eu não vou saber reagir. Eu fui pra congresso de 
catadores em Ourinhos, era a única mulher. Quando a gente voltou, eu tava arrumando as coisas e eu não vi. Ele chegou 
perto e a calça dele tava rasgada e o pinto de fora. Eu tava com a menina que inclusive deu um depoimento na Eliana, ela 
matou o estrupador dela, eu não. Quando eu vi aquele cara na minha frente, eu falei pronto, ele vai colocar na minha boca 
e eu não tive reação, eu tremia. Ai ela já foi, bateu nele e tirou de lá. Eu entrei em pânico, ela precisou me trazer até aqui. 
Hoje, infelizmente a pedofilia é uma febre. Quando eu fui na delegacia da mulher com meu menino, a delegada disse, mas 
o que a senhora ta fazendo na rua com 3 crianças? Eu falei, eu não tenho onde ficar. Ela falou o problema é seu, quem 
pariu Mateus que se balance. Se deu foi sorte de não te comido o cuzinho do seu menino. Você vai atrás de auxilio e tem 
um choque. Eu aprendi na rua, que se a gente quer ser abençoado você não precisa estar na igreja. Você tem que procurar 
fazer o bem ao próximo, é isso. Minha vizinha lá é crente fervorosa e disse que já chamou o conselho pra mim. Eu disse é, 
só que eu to dentro da minha casa. Eu fiquei um ano comendo arroz puro e não bati na sua porta. Ela falou: você sai pra 
fazer sua carroça e deixa seus filho sozinho. Eu falei, e vc sai pra fazer faculdade, deixa seu filho e eu nunca chamei polícia 
nem conselho porque toda mãe sabe que quando abre a geladeira e não tem um Danone pro seu filho tomar da desespero. 
Ela vive na igreja e infernizando minha vida.   
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Posso tirar uma foto sua? 
L - Hoje não, deixa pra sexta que eu faço uma prancha (RS...) Que bicho tem na sua casa que você quer espantar minha 

filha? As pessoas tem imagem que criança de favela vai ficar falando gíria, vai mandar tomar no cu, ai quando vê que a 
criança é educada eles fica sabe...as vezes no lugar que eu chego...outro dia eu ouvi a mulher fala, se ta na escola se tem 
que ter educação. Não, educação vem de casa. A escola é uma ferramenta pra gente preparar o filho pro mundo. Não 
venha nenhum educador dar em mim não que não dá. Eu conheci um cara, empresário, que falou que ia me dar um 
emprego. E a gente acredita em papai Noel. Graças e Deus eu nunca mais vi ele. Mas eu to orando por ele, que Deus dê 
um castigo, mas um castigo. Mulher, eu fiquei tão feliz. O homem falou que queria conhecer meus filho. É que eu vou trazer 
meu filho. Eu falei, se fica tranquilo que meus filho não bate em criança. Você vai conhecer eles e você vai ver. Ele chegou, 
viu minhas crianças sentada, bateu papo, mas não sabia que era meu. Ai eu cheguei e falei vamos conversar? Ai ele falou, 
mas você não trouxe seus filhos? Meus filhos tão sentado ao lado do seu conversando. Mas estes aqui não podem ser seus 
filhos, educados. Olha, eu posso ser maloqueira, mas eu dei educação pra eles. Mas eles tai limpinho? Eu morava na rua, 
mas lavava minha roupa. Agora que eu to numa casa eu não parei de lavar roupa, agora eu só não lavo com a pressão que 
tinha na rua, que tinha que secar rápido. Agora eu deixo uma semana, um mês. Ai ele falou, ah e seus filhos não vão 
brincar com o meu? Eu disse não. Aqui não é lugar de corre porque aqui é uma Ong. Se eles quiserem brincar, vai ser lá 
fora. (interrupção dos filhos...). A Bre foi quem me ajudou a cuidar de todos os filhos. Eu to na luta para conseguir o Loas. 
Você acredita que eu não tenho. Nenhum diagnóstico que eu tenho, é o SID necessário. Aqui na favela o povo tem Loas 
pra comprar droga. Eu não. Eu preciso do diagnostico até porque ela não pode fazer educação física. Ela não tinha nariz. 
Fizero operação pra reconstituir. A Brenda é minha, eu não peguei. Eu usei craque até os 3 meses de vida dela nascida, 
não foi grávida não. Eu rejeitei muito ela. Eu fico na luta com ela. Ela sabe de tudo. Eu sempre agi na transparência porque 
amanhã pode chegar alguém e dizer, nossa, o quanto você foi rejeitada. Ela é amorosa. Ela sente muita dor nas pernas e 
remédio não adianta mais. Ela já chegou a pedir pra amputar as pernas de dor. Ela não me julga, ta sempre do meu lado. 
As vezes eu reclamo, ai Brenda, não tem nada, só arroz, ai ela fala, não é senhora que fala que a gente tem que 
agradecer? Ela que me fortalece. Foi em agosto que roubaro meu filho. Em agosto eu fico muito calada, triste. Ai ela fala 
pros menino, deixa a mãe quieta, não fica chamando ela, nem aborrece. Ela entende tudo. O tempo que a gente perde 
reclamando era pra ta lutando.  
L –Quando ela veio pra mim ela tinha 12 anos, né? Ela veio de Assis. Se conhecemo na S. João. Não tem a S. João? Eu 

tava de debaixo do minhocão. 
P – Eu era louca de cola e ela louca de craque.  
L – Naquela época eu fumava craque. Eu não tinha a B ainda. Quando ela veio, que eu vi aquela menina, eu falei pro B, 

meu ex-marido, tem uma menininha ali. Eu já tava com ele há 2 anos. Ai o B falou ta, deixa a menininha, ai eu falei eu vou 
pegar ela. Ele falou: você tem problema, tudo você quer pegar. Ai eu me aproximei dela. Falei que ela podia dormir com a 
gente. Eu falei B, esta menina é minha filha. 
P – Ela viu que eu era uma songa monga.  As menina roubava minha cola. Eu fui parar na Marechal por causa disso. As 

menina pegava minha maconha.  
 
Quando você veio de Assis você já cheirava cola? 
P – Já. Eu comecei com 9 pra anos a fumar maconha. Minha mãe de sangue usa craque, né. Eu via ela usando. Ai eu fui 

andando, peguei o terminal, fui parar lá na marechal. Eu gostei de ficar lá porque tinha o castelinho. Via ela louca mulher, 
saia de dentro da carroça, parecendo do tempo das cavernas. Era só o cu e a caatinga, como ela fala.  
L – 30 quilos. Eu era magra. 
P – Era ruim que o cão. Xingava todo mundo. Ninguém podia sentar perto da carroça dela que ela mandava tomar no cu, se 

fuder.  
L – Eu era neurótica, era mesmo. Pra mim todo mundo queria pegar uma coisa na minha carroça. 
P – E eu não chegava perto porque ela era casada e eu dizia assim Deus me livre, esta mulher deste jeito, se eu chegar 

perto ela vai pensar que eu quero o marido dela. Quando eu parei aqui, lá na estação da luz, eu não sabia nem o que era 
paredão porque eu tinha 11 anos de idade. Ai, a puta veio querer rasgar minha cara porque eu tava parada. Encostei no 
paredão da puta. Eu não sabia e quem me ensinou era a F. 
L – A F, agenciava ela pra conseguir dinheiro. Tanto que ela falou comigo assim. Ai L, a P é sua filha, é que eu conheci ela 

primeiro. Ai eu falei: mas eu nunca coloquei minha filha pra agenciar minha droga.  
P – A mesma semana, conheci as duas na mesma semana.  
L – Ela é minha filha pelo que eu senti. Tinha robado meu filho na zona oeste. Quando eu olhei pra ela eu sabia que não 

era meu filho, mas eu quando eu olhei pra ela eu falei, ela vai me suprir. Ela era loura, o cabelo na bunda, todo enrolado. 
Eu colocava ela na carroça: filha, a mãe vai subir a Angelica pra catar papelão, ela subia. Quantas e quantas vezes, os cara 
paravam, de carro e falava: esta menina, você não quer....eu era nóia, nóia brava, aquelas nóia que tudo queria vende, só 
que quando eles falavam assim, esta menina, eu perguntava, o que tem esta menina? Onde ela passava, todo mundo 
queria. Todo mundo sabe que a pedofilia não é de agora, né? Veio do começo dos tempos. Os cara ficava orisado e queria 
ela, eu falava, perai, você desce, me espera lá na marechal que a gente negocia. Eu pegava a carroça, ia até o B e falava, 
oh, cara ta querendo comprar a menina. Ele abominava. Ele vinha com uma barra de ferro e botava pra correr. Uma vez ele 
estourou um carro todinho. Ela saiu fora e nóis fomo pára na 77.  
P – Porque se eu ficasse junto, eles iam se ferrar. 
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L – Ai o policial falou, mas o cara quebrou o seu carro, cadê a menina? Eu falei, tava querendo comprar minha filha. Ele é 

pedófilo, ele é verme. O cara falou cadê a menina, e eu falava não sei, ficou assustada. A gente não ficou preso porque ele 
falava uma coisa, a gente acusava ele de pedofilia. E ela não tava. Depois fui buscar ela na Sé que tava cheirando cola. 
P – A F apanhava que nem suvaco de aleijado. Eu conheci a Fa, ela não tinha nem o mais velho dela. Não ele tinha 

acabado de nascer. Quando ele nasceu, ele foi pra casa de abrigo, a família dela pegou ele. E ela, ponhava a coberta nas 
costas, ela tb era o cu e a caatinga, mas do que é hoje, cabeça cheia de piolho, quando a polícia vinha bater nela ela falava 
assim, eu tenho AIDS, tenho HIV, eu vou morrer, na época, quem tinha AIDS, a pessoa queria ficar longe. O policial 
chegava perto dela e ela falava, não encosta em mim seu lixo. Se você vim pegar minha pedra se vai ver só. Aqui minha 
faca. Vocês pode me bater, mas você vai ficar com Aids pro resto da vida, não vai poder comer mulher nenhuma. E ela era 
o cão da Paraíba. E a puta veio querendo me bater. Só que eu não sabia, eu vinha do interior. O meu filho hoje, se você 
trouxer ele pra cá, você vê que ele a inocência que os outros não tem.  Ele não tem a maldade que os menino tem. Ai eu 
falei: paredão, o que é isso, isso é uma parede. Na época era assim de puta lá, uma puta gordona, falou você ta roubando 
meu ponto, os cara tão passando aqui e olhando tudo pra você. Os cara segurava ela pra ela não me bater porque queria 
sair comigo e não com ela. Ai a F foi e entrou no meio. A F falou assim ocê não ta vendo que a menina não sabe o que é 
isso? Ela é caipira, não é nem daqui. E eu puxava mais o erre do que eu puxo hoje. Tanto é que ela me chamava de galega 
caipira. A primeira maloca que eu entrei foi na dela na estação da luz, no meio do povo fumando craque. Só que ela ficava 
louca e sumia. Eu arrumava dinheiro pra droga desse jeito. Oh, quando o cara vier de graça pra você, eu falo pra ele e você 
vai sair pra ele. Só que ai, eu peguei mais maldade do que ela mesmo. Não, se eu não tiver maldade eles vão me engrupir, 
eu tenho que ter maldade. F, nóis vamos entra na loja, ele vai comprar roupa pra gente e ai eu já dou o perdido. Ai, você já 
dá o perdido atrás também. Tinha um prédio na Sé que era invadido na época, e a gente falava que morava lá. Nóis morava 
na rua. Eu falava assim, oia, minha mãe ta me esperando. Arrumava roupa pra criança, pro povo, quando pensava que não 
eu vazava. Eu falava vamo comprar uma pedra porque eu to ficando nervosa e eu não sei o que dá em mim eu não vou 
conseguir elaborar a ideia. Só que ela falava assim eu não vou conseguir desenrolar esta porra. Ai, tinha um colega nossa 
que trabalhava na Sé, ligava pra ele e falava oh fulano, traz pra mim uma pedra. Ela, ao invés de esperar e finalizar a 
história que a gente tinha arrumado, ela não fazia isso, ela  entrava dentro do telefone, dava uma paulada ai o cara ia e 
batia nela. Porque ela dava uma paulada ela não conseguia sair do lugar. Ela só ficava estatalada ali.Depois ela vinha com 
os olho todo roxo, toda estrupada, espancada (risos) ai eu falava F desgraçada o que eu falei pra você? “Eu apanhei por 
sua culpa”. Apanhou porque não soube aplicar o golpe no homem. Saia e ficava 2 semanas quietinha com minha mãe. 
L – F é uma mulher guerreira, pra ela conseguir aquele menino dela, ela batalhou, viu! 

 
Esta mãe ta viva ainda? Você conhece ela? 
P – Ta viva. Fuma pedra mais do que a Aids mata. Conheço, não, ela é do interior. Fui descobrir que ela era minha mãe eu 

tinha 7 anos de idade porque ouvi meu vô falando. Ela nunca falou que era minha mãe. Nunca falou que gostava de mim. 
Eu era uma história que ela não queria te tido e ela teria tirado. Ela não tirou por causa do meu pai e meu avô. Tenho um 
casal de gêmeos de irmão e tenho mais 4.  
L – Se alguém me chama de mãe que não é os irmão de rua dela, já muda o vocabulário. E eu converso com ela, gosto 

muito dela. 
P – Ela te ver como amiga é uma história, ela sentar a bunda na minha cadeira e fala, ah então, minha mãe foi lá em casa 

hoje, eu to achando que é a mãe dela, mulher, e era ela. Eu cheguei cansada do serviço, lavando roupa, limpando casa, 
fazendo comida, ela veio pra me pirraçar mesmo, ah é, nossa Fa, mas eu nunca vi sua mãe por aqui, ela falou minha mãe 
L, ah mulher, você pica da minha casa. Sai da minha casa. Ela não é sua mãe, você não tem historia com ela. Ela não 
cobriu você do frio, ela não protegeu você de ninguém. Eu não gosto. Eu tenho 3 mães, só que uma é diferente da outra. 
Minha mãe de santo mora em Guarulhos, ela é da Umbanda, ela me ajudou na minha recuperação. F, a gente tem muitos 
anos de amizade, só que não confunde o cu com a bunda. A minha mãe não é sua mãe. Eu não olhei pra ela e falei vou te 
chamar de mãe. Eu tenho uma história com ela, nóis tem um fundamento. No entanto, nóis morava na Bela Vista, eu fico 
emputecida com isso, nóis temo uma ligação muito forte eu com ela. É o que eu falo pras criança, nóis não somo irmão de 
sangue, mas somo de coração e vale mais do que de sangue. Tinha uma pretinha, gente aquela mulher, ela acabava com 
meu juízo, ela não conseguia se conformar. Quando a gente saiu da rua invadimo uma casa na 9 de julho. Ela não se 
aguentava. Qualquer pessoa que ela via na rua com criança ela falava, borá pegar um madeirite e bater um barraco lá 
também. Se você visse o barraco que meu pai montou pra mim, imagina, era 5 estrelas. As madeirite era nova, fez sala, 
cozinha, era um luxo, e ela Tat quando se separou do marido ela veio morar com a gente. Ai ela falava, ai filha, deixa a Tat 
dividir o barraco com você, e piriri, pororó. Ai disse, ta bom. Meu menino era pequenininho, tinha 1 ano de idade. Quando 
eu queria galinhar, meu pai pegava ele, levava pra dentro de casa, porque eu ainda era dependente química, eu ainda 
bebia, fumava, eu ficava 2, 3 dias na rua e eles cuidava do meu filho. E o que as crianças comia, ele comia. Se elas usava 
pampers, ele tb. Se comesse o iogurte mais caro, ele tb. Ai ela falava assim,a sinhá vem chegando. Ai eu levei meu filho 
pra morar com meu pai de sangue porque aqui não vai dar certo porque o pai do meu filho, toda vez que nóis se via, fazia 
um vudvul, se pegava no pau no meio da rua e esquecia o menino. Fiquei 3 meses lá e voltei. Ela deixou a Tat ficar no meu 
barraco e deu todas as minhas coisas pra ela. Porque ela é assim, se tem um negócio que não presta e ela vê alguém na 
rua ela fala vamo lá em casa que eu vou te dar.  
L – Ela não lavava roupa, quem lavava era o pai dela. Ela falava pai, eu queria comprar a calça ai ele dava o cartão e falava 

vai comprar filha. Mas quando ocê chegar aqui fala que alguém te deu a calça, não vai falar que ocê comprou. Em vez dela 
comprar uma calça humilde, na época era Planet que tava em alta.. 
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P – Ela sabia que era eu que comprava. Quando eu comprava eu nem aparecia em casa uns 2 dias. 
L – Nossa filha, que calça linda. Ai eu já olhava pra ele e dizia, o Jo, cadê o cartão? Ele falava ta ali oh. Então me dá que 

depois eu quero puxar o extrato. 
P – Quando era dia de chegar a fatura, ele falava um dia antes pra mim tu vaza porque amanhã o pau vai comer nesta 

casa. Eu dizia, pode deixar. Ela falava, Aquela vagabunda sumiu porque eu sabia. Ele falava, oh mulher, para de xingar, é 
um presentinho, depois nóis trabalha.  
L – Como eu tinha parado né. Hoje não, hoje eu amadureci, é mais fácil, quando eu fui pra casa de recuperação, falei com 

ele, to indo, mas e a P. Ela tava casada e morria por causa deste cara, primeiro amor, né? A gente acha que é o príncipe. 
P – Vivia com os óio estorado, muié. Achava o home maravioso. Ele batia no café da manhã, batia no almoço que era pra 

amaciar a carne, na janta e depois na madrugada batia mais pouco que era pra no café da manhã a carne ta amaciada.  
L – A pica, deste tamaninho. Era triste. E eu assim... 
P – Mãe, para de falar da pica dos outro. 
L – Eu falava assim, o que minha filha viu neste cara, nem pica ele tem. Ele acordava de manhã, ... 
P – Um homem é um conjunto de coisa, não é. Não é só a pica. É que ele não tinha porra nenhuma.  
L – Pergunta hoje se ela quer um deste tamanho no auge da fama? Ele acordava e ia escovar o dente na rua e quando se 

espreguiçava. Eu falava bom dia com este tamanho de pica? Ele entrava pra dentro e falava o P, sua mãe oh, ai B falava, 
que foi menor? Ah, a tia L fica falando da minha pica. Vou fazer o que? Quem manda se ter a pica deste tamanho? E nóis 
tirava barato. 
P – Ele me batia quando eles tavam longe. Ele sabia que nunca usei na frente dela. Ela só vê eu loca. Eu entro pra dentro 

do banheiro. Eu não tenho coragem de pegar um prato e fumar na frente dela.  
L – É assim, eu tenho a Bre, ela é uma criança, se amanha depois ela se envolver com um cara, eu vou falar este cara não 

presta. Eu já apanhei de muito cara. 
P – Só que a B não puxou nem pra mim, nem pra ela. Se você ficar com ela, ela não tem maldade, se ela tiver com um 

shortinho curto e a gente falar, olha a cochona dela, ela vai lá e coloca calça. Se eu não sair com ela, ela não vai. Meu 
marido tava aqui e teve uma festa e ele chamou ela, ela não vai. Eu minha filha, se fosse eu já tava cantando no microfone, 
quero atividade. 
L – Ela não sabe o que é cantar no microfone. 
P – Lógico que sabe. (mímica de chupeta) 
L – Eu falava que o cara não valia nada. 
P – Eu chupava chupeta mulher. Ele sabia que não podia bater em mim lá embaixo porque meu pai era forte e dava um 

soco nele. Só que eu não ia ficar o resto da minha vida aqui. Então eu ia pra Sé. Olha a foto do meu pai. 
 
Por que você separou dele L? 
L – Porque ele me abandonou. Ele regrediu, fumou minha casa toda. Ele me deixou na rua com o Bru com 2 anos. Eu me 

separei dele não foi por causa disso porque eu fui muito feliz com ele. Ele não aceitava meus outros filhos. E todo homem 
que eu fui morar aceitou os filhos dele comigo. Ele procurou uma casa de recuperação por causa dela. Ela sempre foi em 
prol dele. Eu não podia esculhambá com ele, mas eu fazia. Nóis temo contato. Ele ta na clínica. Ele falou aqui embaixo que 
ia matar meu bebê e eu porque ele não acreditava que eu tinha picado outras picas, ... 
P – E bota pica nisso né mulher? Não vamo conta senão ela vai passar o resto do dia aqui.  
L – Eu não passei vontade de sentar. Sentei com força. Ela expulsou ele pelo telefone. Sai da minha casa agora. Não 

espera eu chegar ai não senão o bagulho vai ficar louco. Ela tava falando com o marido dela e ouviu a gente brigando. 
P – Meu marido só ficou aqui de olho esperando ele i pra cima dela.  
L – Foi ai que ele procurou a casa de recuperação. Ele chegou a ficar 2 meses lá em casa.  
P – Eu só não achava que eu fosse chegar a este tanto. Eu falei pra ele a minha casa é casa da minha mãe e dos meus 

irmão. Se pra você não ta bom ver meu irmãozinho, você me desculpe, mas ele é um anjo. Entendeu? Então você pegue 
seus pano de bunda e vaza da minha casa que o baguio vai ficar muito loco. Eu tenho 30 anos, eu nunca falei assim com 
ele. Nunca respondi, nunca.  
L – De mulher eu apanho, eu fico sem reação, mas de homem eu não apanho. O Bre me ligou ontem e disse que hoje ta 

indo numa casa de recuperação pra eu deixar o celular ligado que ele quer falar comigo. Eu falei pra ele, você liga nos 
celular dos seus filho. Olha Bre, eu perdoei você, você é pai dos meus 4 filho, mas ...se fosse pra fazer um peladinho 
gostoso, só que ele não entendi que um peladinho é só um peladinho e acabo. Eu morei numa praça perto da Sé, ele tava 
perto e num ia me vê. Mulher, ele olha minhas teta e fica assim, ele quer mamar.  
P – Que peladinho o que mulher. 
L – Eu falei pra ela leva as criança que eu tenho medo dele recair. Não quero que ele me veja pra não recai. 
P – Quem tira as teta e põe pra fora pra ele mamar é você mulher. Não é ele não. Quem vai recair é você. Ela fala, quer 

mamar? Tó, mama um pouquinho. Se acha se vai chamar seu ex-marido de pai? Ela dá ousadia. 
L – Por causa do olhinho dele. Ele tem tesão mamando. 
P – Mulher, mas enquanto ele mama você não ficava castelando o homem. Ele com aquele costão largo. Tome vergonha 

da sua cara. 
L – Castelando é ficar olhando, pensando. Eu não fico. 
P – Isso tinha que ter nascido homem. Ela faz com os home o que eles faz com as mulher.  
L – Não, só quero peladinho.  
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P - Não, ela só quer sexo delivery. Ele ta lá na casa dele, do nada, ela liga pro sexo delivery e fala, é, é ele mesmo, com 

bastante músculo, a pica tem que ta bem dura porque eu to pegando fogo. Não precisa de camisinha não. Manda sem 
mesmo. Depois ela arruma bonitinho e devolve. 
 
Vocês nunca pegaram nenhuma doença? 
L – Eu sou portadora da sífilis. Ela é congênita, ela incuba, mas não sei né, a gente fez tratamento. A minha vou ter que ver 

de novo. Eu peguei no estrupo aos 17 anos, ela já se alojou. Eu não peguei Aids pela misericórdia de Deus porque eu tive 
muito homem e não me cuidava, não tinha tempo.  
P – Eu nunca. Teve um tempo que ela queria se matar, ficou com um cara que era só o cu e a caatinga. Antes do meu pai. 

E não pegou.  
L – Convivi 3 anos com o cara, ele nem tinha vírus, já era Aids mesmo e eu não peguei. 
P – Ela não pegou mas enlouqueceu todo mundo do posto. Todo mundo ta passando com psiquiatra. Ela ia todo mês tirar 

sangue e contava esta história que ocê ta ouvindo. Teve uma vez que a mulher do posto falou, você não vai vir mais aqui 
tirar sangue não. A mulher proibiu ela de fazer sangue. Mulher, quem aguenta, todo mês fazendo exame de HIV. E levava o 
menino junto pra ver se tava bichado.  
L – É que o médico falou assim pra mim, oh, até 6 meses, tem uma janela e o vírus fica alojado numa janela, se ele cair. 

Todo mundo confunde. HIV é o vírus, Aids é a doença. Só que eu me envolvi com um cara com a doença, entendeu? Só 
que eu queria muito ele. Quando eu quero um homem, eu quero e pronto. 
P – Mais uma vítima desta mulher porque o cara ligou pra ela e falou que ama.  
L – Ele me liga e fala que ama. Falou que ta afazendo uma casinha pra nóis. Eu falei pra ele que não separei dele por 

causa da Aids ou da doença. Eu separei de você por causa da doença que ta dentro de você. Ele é bipolar. Ele vendeu 
meu cavalo, minha moto e eu não entendi nada. Eu fui levar o menino pra fazer exame de sangue no Paraná, não deu 
nada, eu falei, não pegou certo, ai vim pra SP e quando eu cheguei eu chamei “Tonico”. Eu sou assim, eu não monto, se 
você me der uma galinha e ninguém matar, ela vai ficar comigo até morrer. Eu não tenho coragem de matar pra comer. 
Então eu não montava no Tonico.  
P – Se tira que a pessoa tinha um casal de rato dentro de casa, ela chamava os rato eles vinha, viu Natália. To falando que 

ela é louca 
L – Eu tinha. Eu dava de comer pra eles. Tico e Teco.  
P – Quem matou foi o pai do menino que acordou e viu os rato abrindo a panela pra comer. 
L – É, eu tinha esquecido de dar comida pra eles.  
P – Eles descascava banana mulher. 
L – Eles eram muito inteligente. O dia que a polícia invadiu meu barraco, as criança dormia em cima e eu embaixo. Eu 

sentia que alguma coisa passava no meu corpo e era o fuzil. E eu acordei assustada e falei, o que ta acontecendo? Ele 
falou “quem ta aqui?”, entrou com fuzil e fechou a porta. E eu entrei em pânico, porque eu vim da zona oeste por causa do 
abuso do GOI. Quando eu tenho filho, eu não faço pré-natal. Eu não faço toque. O ultimo exame que eu fiz de toque foi há 
6 anos. Aqui eu tinha uma psicóloga, eu passava com ela e depois tinha uma médica amiga e eu passava com ela. Ela que 
fazia pra mim. Ela falava eu vou colocar o pé de pato e se você lembrar de qualquer coisa, eu tiro. Ai eu conseguia. Agora 
elas já não tão mais aqui. A pessoa que nunca passou, você não entende. Você não sabe o que é. Ai a polícia fechou a 
porta, eu já fiquei sem reação. Meu medo era que ele fizesse alguma coisa comigo e comesse as criança também. Que o 
cara que estrupa ele quer estrupa. O cara que estrupa uma mulher, ele estrupa uma criança e um recém-nascido, ele quer 
estrupa. Ai eu falei, oh senhor, to eu e meus filhos. Ai os rato deu sinal de vida. Ai ele perguntou, que barulho é este? Eu 
falei, meus rato. Olha Natália, foi Deus aquele dia. Ele falou, se ta de palhaçada? Ai eu falei olha senhor aqui mora eu, 
meus filhos e meus ratos. E eu chamei o tico e o teco. Natália, veio tanto rato, tanto rato que ele deixou o fuzil cair e saiu 
correndo. Ele tava na maldade. Foi Deus porque eu nunca vi tanto rato. A minha casa ficou pintada. 
P – Quando a gente conta do tico e teco as pessoa acha que é mentira. Meu marido ficou 5 anos preso. Ele ta solto há 1 

ano e meio. Enquanto ele tava preso, eu morei com meu sogro e ele falava, “P, neste lugar tem muito rato, eu pensei em 
mexer com eles na madrugada, mas deu preguiça”. Ai eu falei, não meche com esses rato que nóis vamo arruma confusão. 
Ai, vem ela com pires com banana, maça e uva. Ai meu sogro falou, oh Lo, ainda bem, eu tava com fome. Ai minha mãe 
falou ocê é macaco veio, isto é pros meus rato. Oia, ocê fique no meu barraco quanto tempo ocê quisé, como quise e 
quando quiser, mas não ponha a mão num fiozinho de cabelo dos meus rato.  
L – Ele achava que era mentira. Ele ouvia os barulho e não sabia o que era. Ai eu falava peraí que to levando a comida, o 

barulho parava. Quando ele viu o rato descascando uma banana, ele falou pela amor de Deus, o que é isso? Se sabe que 
se eles não encontrávamos comida, eles subiam na cama pra acordar ela. Se já viu que ele tem as mãozinha e os dedinho 
assim, tudo certinho....aqui se se vai ver. E não só rato, ratazana. Bom, se acredita que meu marido, com o Tonico teve 
ciúme e falou que tinha vendido o cavalo porque tava muito doente. Eu fiquei triste, mas ta bom. Fiquei lá. Ai, o homem no 
dia seguinte, passa, com ele rinchando, cheio de coisa em cima. Ai ele falou, que doente o que? Doente aonde?  
P – Quando ele me conheceu, se precisa ver o escândalo que ele fez. Ele é doente. Tem ciúme dela com as criança, com 

os outro, com qualque um. Só que ele nunca teve ninguém pra cuidar dele. Ele é melhor do que meu pai porque ela vai na 
casa dele, ela dorme do lado dele e ele fala, eu não vou fazer nada com você, meu prazer é ver você dormindo aqui do meu 
lado. Ela enfia o shortinho na bunda ele nem mexe. 
L – Shortinho não, minha cueca.  
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P – Ele é louco por ela. O que ele quer é que ela seja com ele assim também. Pelo menos umas 2 vezes por semana a 

gente se fala, quando ela vai pra lá, né. A filha dele mora aqui no moinho, barraco aqui do lado. Como ele não conseguia 
falar com ela, quando ele tava lá no Paraná uma vez, ele acordou a favela inteira pra saber dela e foi pra lá no dia seguinte 
dizendo que tava preocupado e queria saber como ela tava. Ai, deu um rolo ai, saiu o boato que ela tinha abandonado o 
meu irmão. 
L – Ele ligou pros 3 filhos que ele tem pra saber de mim. Meu menino tava com ele, então, não tinha por que ele me ligar. Ai 

eu cheguei, vejo uma mulher olhar torto pra mim. Ta bom, ai, cheguei aqui, a vizinha me fala toma cuidado Lo, espalhou o 
boato que você abandonou sua criança. Cuidado pra ninguém te jogar boato na favela. A mulher do meu irmão espalhou 
pra favela todinha....você vê o corpo dele assim é sarado. 0% de gordura. Não tem barriga e não fala que ele tem 50 e 
poucos anos e Aids. O sistema que ele viveu deixou ele assim. Eu falo pra ele “Zen, cadeia eu e ela tirou. Eu sei que você 
sofreu muito lá. As cadeia de hoje não é a de antigamente. Ele conta que eles fugiram uma vez e teve que lavar defunto, 
pendurado pelo pescoço com gancho. Ele se recusou a lavar o corpo de uma mulher porque ele falava que é falta de 
respeito. Ele viu meu filho sentado no meio das minhas perna e achou um absurdo. Quando eu peguei cadeia eu peguei o 
tempo da Teresa que a gente tinha que levar papel enrolado na privada e acender pra ninguém sentir o cheiro da merda. 
Uma mulher tinha chegado no X, uma vez, eu não sabia e eu lanço um dia, oh gente vamo bota fogo na Teresa, ai a mulher 
começou a chorar, ai meu Deus do céu, vai me matar. A mulher chamava Teresa. Ai eu avisei ela que botar fogo no papel 
pra ir no boi. 
 
Quanto tempo vocês ficaram presas? 
L – Graças a Deus fiquei só um ano. 
P – Eu peguei 4 e fiquei 2. 
L – Deus me defenda. Um cara que tinha 8 mulher e dizia casado com a putaria. Uma vez ele tava preso, me ligou e disse, 

oh, você ta apoiando ai a safadeza dela, tb vai ser cobrada. Ai eu falei, oh, quando você falou que ia casar com minha filha 
eu te falei bem-vindo à família. Esta é a verdadeira putaria. Que nóis não somo mulher do homem sair pela porta da sala, 
falar que vai dar uma volta e nóis fica esperando. No entanto você sabe que o Bre quando me ligou na cadeia e falou que ia 
me visitar eu falei: to grávida. Grávida de quem? Meu filho, fui sentar nas pica, você não me abandonou? Se acha que eu ia 
ficar te esperando? Nós não somos este tipo de mulher. Não acha você que ta preso e minha filha vai ficar aqui te 
esperando. Ela é a verdadeira putaria. Quer esticar o bonde? Estica, chama quem você quiser chamar que nóis tamo aqui.  
P - Hoje, por incrível que pareça, eu não fico mais com mulher, nem com putaria. To casada com ele faz 7 anos. Mas o 

tempo que ele tava preso, me dava uma louca, eu ligava pra ele e dizia, olha não dá mais pra mim. Aí eu galinhava, dava, 
dava, dava, acalmava e depois voltava.  
L – Ele me ligava chorando. Eu amo meu genro antes dele ser casado com minha filha. Porque quando eu tive o Bri, eu 

colocava as duas tetas pra fora que era pra ele mama. Só que eu dormia, com as tetas pra fora. Nesta época me cobraro 
60 reais pra olharem meus filho por dia. Ai eu tive que ir pro corre pra conseguir esta grana. Ai eu conheci ele. Eles ainda 
não tinham se conhecido. Ele dormia comigo, só olhando pra ver se os cara não ia mexer comigo por ta com as teta de 
fora. Quando falo “ai, eu gosto da sua filha”, eu já dou o rótulo todinho, é uma puta, uma vagabunda, nóis não esconde. Eu 
já falei pra ela, tem que agir na transparência.  
P – Quando ele foi preso, nóis só fazia umas putaria e eu mandava ele embora e falava, não conta porque não quero meu 

nome na boca da favela. Eu batia o samba do criolo louco com ele. Eu batia na cara dele na frente dos outro. Minha irmã 
Bre chegou a falar, olha você não é os homi que minha irmã gosta não. Ela não vai ficar com você. Quando eu fiquei com 
ele, nóis tava morando na rua. E ele ficava lá e dormia lá com a gente. Ela até punha o bebe entre nóis. Ela já sabia. 
L – É assim, quando a gente morava na Bela Vista, todo dia chegava um carrão lá. Um dia chegou um empresário e falou, 

eu vim buscar a Polyana. Ai eu dava uns grito com o Bre, vai chamar aquela vagabunda da sua filha. O cara veio com 
buque de rosa e uma caixa de aliança. “Ontem nós tivemos uma noite maravilhosa, ela falou que vai casar comigo e eu vim 
conhecer o pai e a mãe e pedir a mão dela”. Ai eu falei, olha o nome dela não é Polyana, é P, aquela vagabunda. Ele 
falava, não, ela num é vagabunda. 
P – Mulher, ela só acabava comigo. Eu pensava assim na época: eu não tenho estudo. Consegui acabar agora a 6°. Só 

que eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Eu sabia que eu queria me drogar 24 por 48. Então assim, eu nem ficava na 
casa dela. Ela ia me buscar na cracolândia. Falava assim pros menino “eu vou te dar meia hora pra você aparecer com 
aquela vagabunda aqui. Se você não aparecer, eu vou fazer um show. Eu me arrasto, mas arrasto todo mundo junto”. Os 
menino chegava no hotel com os cabelo até pra cima “Mulher se ajeita e desce que sua mãe ta louca balançando as teta lá 
embaixo”.  
L – Hoje as poucas pessoas que eu conheço na cracolândia, tão só o cu e a caatinga. Eu ia lá só comprar minha droga. Eu 

fumava na S. João. Nunca fiquei 24 horas lá. Eu tinha noção que eu tinha que respeita a sociedade pra ela me ver como 
sociável. Eu não queria ser antissocial. Hoje eu vejo as pessoas fumando na cara dura, eu respeito, porque eu sei que ali é 
uma doença, mas eu acho um absurdo. Na minha época, nóis fazia uma casinha pra fumar. Quando eu fui pra casa de 
recuperação, achavam que eu tinha ido pra MG, na casa da minha mãe. Eles viam eu gritando, dando show, mas não 
sabiam que aquilo era abstinência. Ninguém sabia que eu era uma usuária de craque na S. João porque eu nunca fumei na 
frente de ninguém lá. Eu tinha 2 carroças. Uma eu fechava pra da banho nelas. Eu só tinha a Brenda e ela. Eu cozinhava 
na maloca. Muitos que me chama de mãe, não que tiveram uma historia comigo, como ela, mas eles vinham na maloca e 
falavam “oh mãe, to com fome. Faz 1 semana que to na cracolândia”. Na época a cracolândia não era ali, era na R. Triunfo. 
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Ai eu falava filho, me ajuda a jogar uma água na maloca que eu vou fazer comida. Quando eu vivia na maloca com meu ex-
marido, eu tacava cloro. Não aguentava vê nada fora do lugar. Era doente por limpeza.  
P – Mulher, já comi o pão que o diabo amassou com esta mulher. Dava meia noite, ela cismava de ária panela e ela 

esfregava, esfregava e não enxuga pra não perder o brilho, não podia passar o pano. Eu lavava as panelas que nem Jesus 
e ela jogava as panela tudo de novo e fazia de novo. Como a gente morava embaixo do viaduto eu pulava por cima. Hoje 
eu olho e falo como eu não quebrei o cu pulando de lá. É muito alto. Tinha uma campainha só pra ela saber que horas eu ia 
chegar. Eu pulava por isso também. Nóis tinha um cachorro que chamava Tiricia. Ele também me caguetava.  
L – O Bre, via que ela chegava louca, que não tinha condições de entrar e colocava um travesseiro numa banheira que a 

gente tinha fora e ela dormia lá. Eu não queria aceitar que ela vivesse assim e pra mim ela era assim porque ele passava 
pano, entendeu? Ele falava que ela era uma menina boa. Eu falava boa sim...só se for pra dar. Tinha carro todo dia lá em 
frente procurando, Patrícia, Polyana, Rebeca. 
P – Mulher, ela trocava os lençóis e toalhas todo dia. Todo dia. Como você consegue viver assim? Ela falava bicha porca, e 

eu tomava banho todo dia para dormir nos lençóis. Eu arrancava as roupas do varal, jogava na banheira pra eu não dormir 
no frio, ai quando dava tempo deu acordar eu pendurava as roupa no varal de novo. Eu tinha a cara de pau de pendurar de 
novo. É que ela melhorou muito. 
L – É eu reciclei. 
P – Ela falava pras assistentes sociais “Sabe qual é seu problema? Você precisa chupar um pau. Você já deu o cu alguma 

vez? Eu acho que seu marido não te pega de jeito. Porque se o marido pegasse, você num vinha me encher o saco”. A 
mulher ficava azul. As mulher não são como a gente. 
L – É eu era mais louca.  
P – Sabe meu marido? Cheira mais que a Aids mata. Mas, quando ele sabe que as criança vem aqui, ele não compra uma 

ou duas cartelinha de Danone, ele compra 70 real de Danone de tudo que é estilo. É Danone, viu! Só que eu não dou mole 
não. Eu saio pra trabalhar e falo pras criança, se eu chegar e num tive um Danone o bicho vai pega. Se deixa eles come 
tudo. 
L – Eles têm uma coisa que se deixa, come tudo. É o dia inteiro. Se tem um frango, tem que come tudo hoje. Se tiver um 

frango, tem que por o frango inteiro na panela pra comer. Se acha, 2 peito de frango pra janta. Eu falo pra eles, hoje tem, 
amanhã a gente não sabe. Eu já fiquei 2 meses comendo só arroz. E eu falo, graças a Deus, tem arroz. Eu falo pra eles, 
filho, tem dia que a gente tem demais. Tem dia que a gente tem de menos que é pra criar forças e correr atrás.  
 

 

 
Do – 42 anos - Morou no Moinho apenas 4 meses por conta de um namorado. Estava de partida para sua terra natal – o 

Piauí. 
 

 
Do – Já tem uns 4 mês que eu to aqui em São Paulo. Eu vim acompanha minha fia e conheci um rapaz lá em Taboão. Ai, 

ele me trouxe pra cá. Não tem nem um mês que eu fiquei com ele, ta? Ele fuma, bebe, só não droga. Ele chegava todo 
bêbado, escorado. Chega minha fia, me acorda. Acorda o que Rodrigo, vou te ajudar com o quê? Ocê bebe as cachaça, 
chega aqui bêbado, ocê tomou banho na firma, é que ele trabalha com os negócio de encanamento, sabe. Ai ele falava, eu 
já banhei, sabe. Ai, tirei as roupa dele, aquelas bota tudo suja, dei banho, dei janta pra ele e fui deitar. Ai ele chegou pra 
trabaia na firma e disse que eu tava negando um prato de comida, eu e minha fia. Ai quando ele chegou do serviço, eu falei 
oi, a partir de hoje eu não quero nada com você não. Porque você me prometeu fazer papel de homem e você não fez. Ai, 
minha fia, tomei 1000 real emprestado pra comprar este barraquinho aqui do outro lado onde eu moro. Compremo, 
geladeira, fogão, botijão, compremo tudo pra por no barraco. Ai, passa 10 dias sem água no barraco da gente. Ai, eu mais 
minha fia decidimo: vamo volta pro Piaui. Eu vou de ônibus e ela vai de carro mais o namorado dela, ela ta com este 
namorado dela depois que separou do marido. Ele é muito legalzinho, eu conheci ele. Ele tem 25 anos e ela tem 19. Dá 2 
de mim, bem altona. É só porque não tenho foto aqui pra lhe mostrar. Ela é muito bonita. Ela não tem filhos não. Eu conheci 
um cara também. Ele não vai agora. A idade dele completa é 53 anos. Ele vai aposentar por tempo de firma, ai ele me 
encontra lá no Piauí. Vou deixar endereço com ele, ai, quando ele aposentar, a gente se encontra lá. Eu tinha 42. Eu vim 
agora. Morei 2 meses em Santo Amaro e faz uns 4 mês que to aqui. Mas não gostei não. Lugar muito perigoso. 
 
O que tem no Piauí que aqui não tem? 
Do – Lá a gente cria cabrito, galinha, cria porco, tanta coisa mulher. Quando chove a gente planta milho, feijão, abóbora, 

melancia, chuchu. Tenho, minha casa mesmo. 
 
Seu pai e sua mão são vivos? 
Do – Deus chamou. Todo os dois. Mas eu tenho 7 irmão muié e 5 homi. Minha mãe teve 14, mas Deus chamou 2 e minha 

mãe criou 12. Meu pai trabalhou tanto em SP pra criar a gente. Ele veio pra SP sozinho e minha mãe ficou lá pra tomar 
conta da gente. Ele mandava dinheiro pra nóis não passa fome. Ai o povo dizia, oh Rica me dá um de seus fio. Se não tem 
condições de criar tudo isso. Ela falava, o que eu come, eles come. Se eu passa fome, eles também passa. Não do nenhum 
dos meus fio. Ai, depois de tanta luta, Deus chamou.  
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E você me falou que gosta mais de lá porque é mais calmo? 
Do – Lá é bem sossegado, sai, chega em casa a hora que quiser. Lá não paga luz, não paga água. Aqui a gente paga 

aluguel mulher, num barraco de madeira. Paga luz, paga água e a água demora pra vir mulher. Tem que ir com ralim no 
meio da rua pegar água. Já sofri demais nesta vida. 
 
E quando você era criança, brincava de quê? 
D. Do – De boneca. Fazia aquelas casinha, botava aquelas bonequinha de pano, ... enchia os vasinho de barro botava no 

fogo e fazia de comida. Enchia a mamadeira de água e punha na boca delas.  
 
Você só tem 2 filhos. Não pretende ter mais? 
Do – Não, sou ligada. Sou operada. Meus filho são muito lindo. É porque eu não tenho foto deles aqui, senão ocê via. Meu 

menino ta no Piaui e minha menina trabalha no serviço ali e chega às 7h. Eu saio daqui no domingo, dia 12, chego lá dia 14 
e ela sai daqui dia 18. Tudo montadinho. Tem móveis, botijão de gás, som geladeira, televisão, é grande. 
 
Qual seu sonho? 
Do – Meu sonho na vida é tudo que eu pedir em Deus ele vai me dar: ter um marido que vai cuidar de mim bem direitinho, 

me dá valor no que eu faço, sai comigo, dormi comigo, porque o que eu tive, fui infeliz. Ele era bruto que só. Do Piaui 
também. Quando eu casei mais ele, eu não tinha nada. Nem ele. Só tinha a vida. Que Deus dê bom lugar aos meus pais, 
sai fugida, porque meus pais não queriam o casamento deu mais ele, sabe. Eu tinha 18 anos. Fiquei com ele 15 anos. 
Trabalhemo nóis dois, eu queria ter uma casa. Nóis morava de favor na casa dos outro. Ai trabaiei no ponto, fiz uma casa. 
Quarto, cozinha, um corredorzinho. As porta, nas farinha, porque por Deus, né?! Ai, trabaiei no ponto, coloquei as porta. 
 
O que é trabalhar no ponto? 
Do – É assim, um dia de serviço, vendedo alguma coisa na rua assim, faze limpeza, o que aparecesse. Eu chamava por 

Deus, Deus, me da força pra eu vence. Deus me deu e eu to vencendo. Depois fiz piso grosso. Fiz criação de porco, 
galinha. Até 10 hora da noite ficava ...Ai eu peguei um cercadão mais ele, chegava o inverno, ...botava fogo pra limpar as 
terra, colocava o arado e ia puxano. Eu na frente e ele atrás. Depois minha filha, não deu certo de viver com ele. Separei e 
corri longe. Fui no juiz de menor porque ele não queria me dar nada. Ele queria matar eu e meus fio. Ai sai da casa, meus 
fio era tudo pequeno, ai o juiz disse que era pra ele comprar minha parte da casa, a casa era dois vão por tudo, 6 cômodo. 
Disse que não tinha condição de comprar não. Ai eu fiquei com os móvel de dentro da casa e ele ficou com a casa. Ai, se 
quis uma casa, fui trabalhar no posto, só por Deus, fiz 2 casa. Ai ele moro em ....e eu moro em ...Ta lá, toda acadinha só 
esperando eu mais filha chegar.  
 
O que você veio fazer aqui? 
Do – Minha filha tava aqui há um ano e pouco e mandou me buscar. Ai eu vim. Ela tava casada com este marido que 

separou, sabe. Ai eu tava em Santo Amaro, vim para aqui e ele fez o que fez comigo. Mas ele vai pagar. Deus faz ele 
pagar. Vai! Ele ainda mora aqui. Ainda bebe cachaça. Vou fazer boa viagem, com fé em Jesus. Meu filho ta tão alegre que 
eu vou. Ele mora na casinha dele e cuida da minha. O que eu tenho vontade de possuir é uma moto, um carro e um marido 
bem bão. Faze eu bem feliz. Este que eu to com ele é bem legal. Eu não fui feliz nos meus casamento não. Rogo a Deus 
que me ajude. Eu me apego muito em Deus. Quando eu deito pra dormir que eu me alevanto, eu sento na cama e 
agradeço a Deus: Deus, obrigada por mais um ano na minha vida.   
 

 

 
C, 65 anos e J, 64 anos - Irmãos cantores. Apenas J mora no Moinho e trabalha na vendinha, em frente a sua casa. Mas 

foi C quem quis conversar. 
 

 
C - Meu nome é C. Nasci no interior de MG, Muriaé, meu irmão foi trabalhar num restaurante, no RJ, tentar a vida e 

melhorou de vida lá. Eu ajuda mais meu pai, na enxada, né, na roça. Depois que ele melhorou de vida lá, ele falou eu vou 
buscar mais meus irmão. Ai eu fui pro RJ trabalhar de copeiro. Ele arrumou pra mim de copeiro, num restaurante chamado 
Frango Dourado. E lá, meu irmão foi pra igreja e me convidou pra ir também. Nóis tinha mais ou menos uns 15 anos de 
idade, ai ele falou, você não quer aceitar Jesus também e eu falei na hora, eu quero. Nóis cantava muito na roça, musica 
sertaneja, até hoje eu lembro das musica que nóis cantava. Mas hoje só me interessa louvar a Deus.  A gente hoje quase 
não tempo de ficar ensaiando, mas sempre que dá um tempinho, a gente canta. Hoje eu tava indo embora porque tenho 
coisa pra fazer e meu irmão falou, não, vamo ensaia. Sê sabe que meu irmão, teve um dia, ele não podia toca violão 
porque teve um princípio de AVC e o braço ficou dormente. Ai ele pegou o acordeom e não conseguia. Ai eu falei, eu vou 
orar pra você conseguir. Ele não tava conseguindo. Ai eu orei e falei eu repreendo esta doença, ai ele conseguiu. A moça 
passou aqui e ouviu e gostou, né. Bom, ai eu virei crente, né. Ai, meu irmão mais velho ficava arrumando deu sai com ele. 
Até mulher ele arranjava pra farra. E eu falava não, eu vou pra igreja. Eu vou servir a Deus e acho melhor você também 
servir. E fiquei com ele. Eu tenho 65 anos, ele tem 64 e a gente nunca deixamos a igreja. A gente morava num lugar muito 
humilde porque a gente não tinha condições financeiras, alugamos um barraco de táuba, num lugarzinho chamado 
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Codorna, no RJ, ai, pra resumir, nóis melhoramo muito de vida. Nóis compramo um terreninho, até hoje minha mãe, depois 
que nóis viemo embora de SP, depois que meu pai morreu, ela veio morar em SP, no Tucuruvi. Ai um dia minha esposa 
falou assim, você não vai visitar sua mãe em SP? Ai em vim. Gostei muito. Eu tinha tido um sonho que eu tava numa 
cidade muito grande. Eu arranjei uma casa pra morar aqui de graça. Deus me deu. Ai trouxe minha família, cheguei com as 
roupa do corpo e umas panelas. Aqui comprei fogão e nóis fomo melhorando, meu filho depois estudou, fez faculdade, 
entrou na Antarctica, foi advogado de lá. E eu e meu irmão sempre lutando. Vou dar entrada no mês que vem na 
aposentadoria. Eu gostava muito do RJ e lá melhorou muito nossa vida, mas era muito quente e eu gostava mais de SP. 
Visitando minha mãe eu consegui uma casa na Rua Augusta de graça. Ai nóis trabalhando muito, meu filho prosperou aqui, 
conseguiu até mais prosperidade do que eu, assim ele me ajuda muito, né. Me deu uma moto no meu aniversario, a gente 
ta muito satisfeito aqui SP. Consegui uma casa, agora mais outra. Meu irmão mora aqui e eu em Ermelino. A gente tem 
uma vida difícil, mas Deus tem dado vitória. Nossas casinha é humilde, mas só de nóis não paga aluguel, né, já é uma 
motivação boa. Deus tem ajudado muito. Passa dificuldade sim, mas, igual eu falei pra ela, Ele abre as portas pra gente. 
Não tem como pular o muro. Com Jesus você consegue atravessar a muralha. Eu tinha muita vontade de ter um filho 
advogado, muita vontade que fizesse faculdade e eu consegui esta vitória. Ele me ajuda muito. Morava em Jaguariúna e 
depois mudou para Jundiaí. Tenho 3 filhos. Era 4, mas a mais velha morreu. Muito abençoado. Um mora na Penha, o outro 
na Cajubi e o outro em Jundiai. Tenho minha esposa, ta forte ainda. Com a ajuda de Deus, a gente ta cansado. Não é pelos 
nossos méritos que a gente recebe, mas pela misericórdia de Deus. Ele se compadece de nós. As vezes a gente acha uma 
coisa difícil, Deus vem e fica fácil. Meu irmão conseguiu família no RJ. Ai ele tava passando uns problemas lá, eu trouxe ele 
pra cá. Ai eu queria que ele morasse perto de mim lá. Ai ele gostou. Ai ele começou a vender umas coisinhas aqui na rua e 
falava rapaz é muito longe pra eu vim de Ermelino todo dia até o centro. Ai, eu consegui uma casinha aqui, ele arrumou 
uma companheira aqui, montou o barraquinho dele aqui com a companheira dele e ta aí né Zé? 
 
O senhor tem um sonho? 
C - Tenho, tenho. Mais de um. Meu primeiro sonho, eu queria me aprimorar mais na música. Alcançar um grau de 

conhecimento maior na música. Isso é a primeira coisa que eu tenho. To fazendo curso de violão, né, e gosto muito de 
acordeom e teclado também. Estes 3 instrumentos eu quero aprender. E eu quero montar um grupo de louvor. Coisas 
materiais dá pra ir vivendo, mas espiritual eu queria alcançar isso. Levantar um grupo vocal e instrumental. Meu principal 
sonho. Agora outras coisas materiais, também gostaria de comprar um carrinho né. Minha esposa tem dificuldade de andar 
de ônibus. Ai eu queria ter um carrinho pra andar mais ela na igreja. Eu não queria pegar fama, mas só glorificar a Deus. Se 
vê ei ia embora ai ele falou, vamo ensaia? Ai me segurou aqui. Eu sei que a música tem repercusão, né. Dizem que quando 
a gente canta Deus habita no meio dos louvores. Deus já se fez presente aqui. Deus fala através da música, dos atos. 
Vocês passando aqui, e pararo, não clareou? Não é nóis, é Deus. A gente começou a louvar Ele, ele atrai, tem poder 
atrativo. Eu quando vim pra SP em 86, Deus me levou para um lugar onde só tem marajá, né. E eu ,me sinto melhor no 
meio dos humilde. Ai Deus me levou. Ali Ele me exaltou. 
 
O que lembra de brincar quando criança? 
C - Eu gostava muito de soltar pipa, jogar bola. Eram 9 irmãos e morreu 2 irmãs. Agora morreu mais 2 e não tenho muito 

contato mais. A mais velha mora em MG e não tenho contato. Tem Conceição, Maria Helena e Helena Maria. Tem o Zé, 
tem mais uma que mora no RJ. Deixa eu vê, só. 
 
Vocês são felizes? 
C - Nós somo. Apesar das dificuldade, nóis tem Deus. Os problemas da vida são tantos que chega até a desanimar. Tinha 

uma mulher que veio aqui e falou que ia tomar veneno de rato de desespero. Ai a Neide falou pra eu orar por ela, eu orei e 
falei “não vai fazer o que se ta pensando em fazer”, mas eu nem sabia o que era. Eu falei, o inimigo quer destruir você. Não 
vai nessa não. Se agarra em Jesus que Ele é vida. O Inimigo só quer matar, roubar e destruir. Ai comecei a orar, você é 
uma pessoa abençoada, Deus vai te dar muita coisa boa, confia. Ela já saiu daqui tranquila. Eu cantei pra ela “Não 
desanima, Deus acolherá, Deus velará por ti...(10 minutos cantando”. Glória a Deus em primeiro lugar. Você ta fazendo um 
trabalho ótima. Olha, aquilo que a gente fala as vezes tem um proveito para as outras pessoas. A única coisa que eu queria 
falar pra você é nunca desanime no que você tiver fazendo, porque vai ter resultado. Nunca desanime. Eu até fiz um papel 
aqui um trabalho que eu achei muito bonito e eu escrevi aqui. O dia mais belo, hoje, O maior obstáculo, o erro. 
 

 

 
M – 29 anos - Mãe dedicada que acredita que se educa ensinando e batendo quando necessário 

  

 
M - Eu vim pra cá quando eu tinha 18 anos e eu tava grávida dele. Eu vim de vários lugar. Morei na Penha, na Vila Matilde, 

depois Itaquera ai vim parar aqui. Já era favela quando cheguei, mas era menor, não era assim. Eu fiquei um ano trancada 
em casa porque eu tinha medo, não sabia como conviver com isso. Ai ele nasceu, ai vai e volta, nasceu outro e outro. 
Trabalhei um tempo, mas não era registrada. Ai a firma foi a falência. Eu trabalhava num estacionamento lavando carro. 
Depois fiz bico pra ajudar minha mãe. Já passei por poucas e boas. Já fui acusada de coisas que não fiz aqui dentro. Já 
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colocaram arma na minha cabeça. Já me envolvi com drogas, mas não usei. Só vendi. Já fui procurada pela polícia como 
Regina, porque deram meu nome assim. Ai eu fiquei 6 meses fora pra não ser presa. Eu comecei a mexer com coisa 
errada, depois de ser mandada embora de um bar onde trabalhava que fechou e ele não acertou comigo as coisa. Ai eu 
voltei e comecei a cuidar dos meus filho, até hoje. A infância não lembro. Lembro de brincar. Ia muito pra festa junina, na 
Independencia do Brasil que a gente andava na rua com as bandeiras. Eu lembro de pouca coisa. Eu aprontava muito na 
escola. Batia muito nos menino. Era muito mulher macho. Atacava extintor na cabeça dos menino. Não sei se tenho irmão. 
Sempre fui filha única. Não é porque eu to dizendo isso que vc tem que fazer hein K.  
K – Quer guerra? Vai no campinho e começa a empinar pipa pra vc ver o que é guerra. 

 
Sua mãe viva? 
M – Sim, graças a Deus. Ela vive em Brasília como dama de companhia e faxineira. Eu não vou lá, mas ela vem pra cá de 3 

em 3 meses. Todo dia ela liga. Sai de casa com 16 anos, quando engravidei dele. Morei com o pai dele, mas ai teve as 
coisas da vida e voltei a morar com minha mãe. Não convivo com o pai dele. Ele não quis esta convivencia. Eu já tentei 
pelo K, mas o pai dele não quer. A mulher que ele arranjou não sabe que ele tem filho. Então ele não tem que ter filho tb. 
Se ele prefere a mulher, então ele vai ficar com ela. K conhece ele. Eu até tenho foto dele que eu guardo. Não pra mim, 
mas pra ele ver.  
 
Vc sente falta dele K? 
K – Eu não. 
M – Sente sim. Eu sinto. Este aqui é assim, ele é revoltado da vida. Porque ele não assume o que ele sente. Eu sinto até hj 

vontade de ter conhecido o meu pai e ter perguntado por quê. Não conheci nem por foto. Minha mãe queria procurar, mas 
eu não quis. Eu acho que o interesse era dele, não meu. Eu falo pra ele que ele podia só conviver com o pai. É bom ter a 
convivência do pai. Mesmo eu tendo meu marido, ele não é o pai. Eu sei que pai é aquele que cria, não o que faz. Mas eu 
sei que ele pensa, pô, nem é meu pai. O pai do meu outro filho morreu, graças a Deus, um a menos pra atormentar meu 
juízo e o pai do outro dá 300 reais por mês. Ta bom. Eu não ganho o dinheiro, quem ganha é meu filho. O pai do I eu não 
tive nunca mais contato. O dia que ele me deu o dinheiro pra abortar eu nunca mais quis saber dele. E o do M mora ali na 
frente, mas é como se não morasse. Eu vou faze 4 anos de casado este ano. Ele dá atenção pras criança, mas ele é um 
tipo de pessoa que não sabe mostrar amor. Só que este aqui com ele, quando junta, eu tenho que sair de casa. Quando 
eles junta, eles debate. Ele nunca teve amor, então ele não sabe como fazê. Ele se preocupa com os menino. Ele ajuda, as 
veze. Ele tem 2 filho, mas não convive. Só que a gente não pode dar o que os menino quer porque a gente ainda não tem 
esta condição.  
 
O que vc espera do futuro? 
M – Que eles se forme, estudem que eles façam uma faculdade e possam ter uma família deles, mas não pensar em 

namorar agora. Se eu soubesse disso antes eu não taria aqui hj. Não dá futuro ter família logo. Ele tem que estudar 
primeiro. Eu quero que ele tenha o de melhor e dê o melhor pro filho dele. Eu ensino ele que tem que respeitar as mulher. 
Pode ser a pior puta, não bate. Nunca bata numa mulher. Separa que é melhor.  
 
Vc já apanhou? 
M – Já, do pai dele. Mas o dia que ele bateu, ele levou o troco. Eu arranquei um pedaço da orelha dele e dei umas faquinha 

nas costas dele, mas não aconteceu nada. Ele ficou bem. Tb já apanhei do pai do A, mas ai eu arranquei uns 2 dente dele. 
Apanha mesmo, eu tb já apanhei do meu tio. Mas de resto eu sempre devolvi. 
 
Vc gosta daqui? 
M – Entre parenteses, eu gosto sim. É perto de tudo, perto de escola, perto de tudo que vc pode fazer. Mas eu queria ter 

meu lugar, minha casa, ter minhas coisas tudo organizada. Eu queria ter minha casa organizada. Eu queria sair daqui mas 
não pra passar necessidade lá fora. Queria sair daqui mas com minha vida mais endireitada. Não quero sair daqui de 
qualquer maneira.  
 
Favela ou comunidade? 
M – Eu falo favela. Aqui não tem nada de comunidade. Tem muitas mulheres aqui que cuida de seus filhos. Mas tem pais tb 

que cuida de seus filhos. Acho que é 5% de mulher e 5% de homem que cuida. O resto não ta nem ai com as criança. Este 
aqui eu já sou rígida demais e ele já apronta o que apronta. Imagina os outros? Tem muitas coisas que eu não deixo ele 
fazer. Quando é férias ele quer jogar bola, ir no Sesc. Só que ele não pode fazer por causa das mentiras dele que ele não 
vai, da desobediência, que ele fala uma coisa e faz outra. Ai acontece alguma coisa e ai? 
K – Quando ela não deixa eu i eu falo que vou pra um lugar e vou pra outro.  

 
O que ele mais apronta? 
M – Briga dentro de casa, eles querem espancar um ao outro. E o I ta indo pro mesmo caminho que este ai. O caminho da 

mentira.  
 
E por que fica faltando um filho pra morar com vc? 
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M – Quando eu vim morar aqui, eu tava passando por muita dificuldade e como o pequenininho tava no peito ainda eu não 

tinha como. Este é o Ayrton Senna da Silva. Não é por causa do piloto. O pai dele tinha Senna e eu tinha Silva. Eu amava o 
piloto, mas ele morreu, se foi, acabou o amor. Este é o I, é o fresquinho, “ai, mãe”, porque tudo ele chora. O M é o 
carinhoso. Este e aquele são os enjoados. E ele é o fresquinho, o dengoso. Eu morava também com o pequeno do meu 
marido, de 7 anos, mas ele caiu aqui em casa e a mãe dele achou que eu tinha dado um murro nele. Os menino meu virão 
que ele caiu, mas não adianta. Ela não acredita.  
 
Vc é feliz aqui? 
M – Em termos sou. Eu sou feliz. Mas penso em mudar. Quando Deus quiser eu mudo. Primeiro eu tenho que terminar de 

pagar tudo minhas dívidas e juntar um dinheiro. Antes não tem como mudar. Tem amigos e amigos. Tem amigos que te 
levam pra maus caminhos que vocês juram que são amigos de vocês e tem aqueles amigos que vocês se valem, mas só 
querem o bem de vocês. Só que vocês não sabem definir quais são.  
 
E o que vcs acham das pessoas que não moram aqui que acham de vocês? 
K – Que só porque a gente mora aqui a gente é traficante e fica fumando. A maioria pensa.  
M – Vc sabe que pensa assim. Principalmente uns projetos sociais aqui do bairro. Muitos olham pra nós assim tb. Muitos 

não arrumam serviço por causa disso. Em vários lugar que eu fui eles não dão serviço porque eu moro aqui. Eles acham 
que tudo que acontece é por causa daquele que mora na favela.  
 
Vc conhece os museus aqui da região? 
M – Alguns. Parque do Ibirapuera, Museu de Energia, Sesc. O Sesc é bom. Lá eles não tem preconceito com nada. Eles 

podem chegar lá brincando que eles não falam nada.  
K – Se a gente passar em frente ao Shopping Higianópolis, eles ficam olhando e vão atrás da gente. 
M – Claro, duas crianças, andando sozinha, se acha que eles não vão olhar. Neste caso nem é porque vocês moram na 

favela porque eles nem sabem lá disso.      
J – Alguns sabem porque a gente contou. Tem uns seguranças lá que já é nosso amigo. Ai, quando ele virou chefe dos 

seguranças de lá ele não deixou mais a gente entrar. 
M – Claro, tem regras.  
 
Como é a relação com a polícia? 
M – Não sei. Não procuro nem saber. Eles as vezes passam aqui e dão boa tarde. Eu te conheço, eu também te conheço. 

Teve uma vez que um deles já viero aqui porque tava na escola e ajudou a separar o Kevin das brigas. No dia em que eu 
enforquei o K lá e o policial falou que não podia. Eu enforquei mesmo. Ele é um menino muito temperamental. Qualquer 
coisa ele se estressa com tudo. Então, ele pegou uma briga com um menino na escola, foi por isso que eu sai dos 2 
emprego. Teve que chamar a polícia e 5 policiais teve que segurar ele. Tirar ele de cima do menino porque quando eu 
cheguei na escola, tinham chamado o Conselho e eu nem sabia. O K falou lá eu que nunca ia, que nunca podia ir porque a 
senhora ta alejada. Historia que ele inventa lá. Ai o policial tava aqui um dia e falou pra mim que eu não posso fazer isso. E 
eu disse posso porque se eu não fizer isso agora quando crescer vocês mata ou vocês bate. Ah, mas não é todo mundo 
que é assim. Eu disse é. Tem muitos policias muito corruptos. Então o policial falou: vc é muito bocuda. Eu disse, mais 
bocuda é minha mãe que me fez. Em relação aos meus filhos e minha mãe eu viro o que for, não tenho mesmo. Se eles 
tiverem certo. Se eles tiverem errado não. Mas tem muitos moradores que não gostam. Que atacam pedras. Teve um dia 
que o policial chegou ai atirando em todo mundo e eu disse pro meu marido, não vai lá ver não. Não se mete.  
 
Uma mulher ajuda a outra aqui dentro? 
M – As vezes. Uma cuida do filho da outra, as vezes. Mas muitas quer ganhar. A gente ajuda na maneira de uma pagar pra 

outra pra olhar o filho. Ninguem tem a obrigacao de olhar seu filho de graça. Mas na maioria das vezes, se acerta antes.  
 
Vc acredita em Deus? 
 M – Sim, sou evangélica. Eu oro muito pela minhas amigas. A igreja aqui do lado. É preciso acreditar e colocar no coração 

que vai dar certo. Quando a gente entra nesta vida, a gente passa por obstáculos. Tem que orar e pedir a Deus e deixar 
que ele faça a parte Dele. Se não ta comendo, não ta vestindo, não ta bebendo? Deus ta sempre fazendo a obra, nós é que 
não percebemos. Eu frequento a igreja faz um ano. 2 vezes por semana. Quinta é culto de oração.  
 
Quem pede divórcio aqui dentro? 
M – Eu sou um caso. No meu caso fui quem decidi. Acho que aqui ta meio a meio. Mas alguns gostam de ser chifrudos 

mesmo e ficam com a mulher. Tem uns que aceitam. Eu não aceito. Quando eu me envolvi com meu marido, ele tava 
casado, mas eu não sabia. Ai a gente se separou e depois voltamo. Mas eu fechei a fábrica. Não vou mais engravidar 
porque operei. Mas não por mim, pela minha mãe que pediu.  
 
O que é ser mãe pra você? 
M – Ser mãe não só aquela que cuida, não é aquela que bota comida, que lava roupa. Mas é aquele que ensina, que 

explica e que mostra a realidade pros filho como minha mãe nunca fez comigo porque ela nunca me mostrou a realidade de 
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nada. E que explica: isso ta errado. É corre com ele quando ele precisa. Mas também é ser dura na hora certa. Dizer não e 
não e acabou. Sinto que eu dou proteção pros meus filho e pra mim também. Eu sou feliz assim. Estar gravida traz a 
felicidade de estar gerando na sua barriga, de ensinar os primeiros passos, de ouvir a primeira palavra mamãe, de ouvir o 
primeiro choro de madrugada, de dar o peito, é uma alegria, mas quando cresce, é uma tristeza. Podia fica tudo 
pequenininho. A gente sabe como ta a vida hoje em dia. Não ta dando pra deixar muito na liberdade. Então são coisas que 
eu tenho que por limite. Se eu pondo limite ele já faz o que faz, imagina se eu não colocasse. Ele até já quis me agredir 
uma vez aqui dentro de casa. Já me agrediu com palavras – você é uma vagabunda, uma puta. São coisas que isso 
machuca. É isso que eu quero ensinar pra ele. Que a dificuldade não é só na convivência, mas em muitas coisas. Tenho 
medo que meus filho caia no crime. Se eles cai, já falei que pode esquecer que tem mãe. Porque eu sei como é a vida no 
crime. Já convivi com isso. Vc cai lá dentro, as pessoas que vc acha que te ajudaram lá fora não vão te ajudar lá dentro. 
Não quero isso pra ele. Nem pra ele, nem pro filho de ninguem. Ja levei meus filhos na cracolandia, já mostrei como fica. Já 
falei o que é crack, lança perfume. Agora é a vida deles. Fez, esquece que tem mãe. Eu não vou atrás. E olha que eu não 
vou mesmo. Eu não to vivendo pra vocês pra vcs fazerem isso. Eu quero eles na escola, fazendo faculdade e crescendo na 
vida. Não quero que alguém chegue e diga “ah, só porque cresceu numa favela é favelado”. Não. Ele cresceu na vida, é 
uma pessoa de bem. Ele mora numa casa que ele lutou pra ter. É isso que eu quero pra eles. Que pai e mãe não quer isso 
pra um filho? Eu quero que as pessoas falem, olhe ele saiu de uma favela mas ele não é aquela pessoa que todos achou 
que ia ser. Ser mãe eu aprendi aos poucos. Só depois de 4 filhos. Demorou.  
 
Vc gosta de morar aqui? 
I – Eu gosto daqui. Mas mudaria o campo. Eu nasci em São Paulo, não aqui. Tenho 8 anos. Gosto daqui mais ou menos. 

Gosto do campinho, de jogar bola e jogar video game. Não gosto das brigas do meu irmão, ele sempre mexe comigo. 
M – Ele não é de brigar muito. Ele é mais sossegado.  
I – Minha vida com os amigos é legal. Tenho muitos amigos. 
M – Só não gosto de algumas mães aqui. Eu não sou santa, todo mundo sabe. Já aprontei muito. Já fiquei com homem 

casado sem saber porque este homem de hoje é safado. Homem fala que não é casado, mas é. O meu pensa que eu não 
sei, mas as veze ele manda foto sem aliança. Eu não boto minha mão no fogo.Por homem nenhum. Da primeira vez que fui 
traída não boto minha mão no fogo por homem nenhum. Nem pelos meus filhos. Porque hoje eles tão aqui. Amanhã, não 
sei aonde. Hoje em dia sou menos estourada. Eu acalmei bastante. É a igreja. É Deus fazendo milagre na minha vida. Eu 
sou feliz. 
 
O que é favela pra vc? 
M – Depende. Favela é da minha porta pra dentro. Não quero saber mais nada. O que acontece lá fora, sinceramente, não 

me interessa. A gente falar oi, um bom dia, ter uma conversa é uma coisa. Agora vc ficar de tititi, nhénhénhé, vira confusão, 
sai fofoca, é muito disse, me disse, então eu prefiro ficar mais dentro da minha casa. Eu já me envolvi muito com pessoas 
que só me prejudicou. E eu era aquele tipo de menina que como eu não conhecia eu tava muito envolvida, tava gostando 
da situação, mas ai eu vi que não é assim. Já minti muito pra minha mãe pra sair. Tenho orgulho dela. Por ela eu dou minha 
vida. Nem pelos meus filhos, mas pela minha mãe sim. Se meus filhos e minha mãe tivessem na beira da morte eu dava 
meu coração primeiro pra minha mãe. Eles esperam porque eles tem mais sobrevivência do que ela. Agora pelos outros eu 
não dou minha vida. Pelos meus filhos eu dou sim, se eles tiverem certo. Se eles tiverem errado, eu não dou não. O di que 
o K ficou 5 dias sumido, eu fui atras dele só uma vez porque eu tava preocupada. Ele tava na casa dos outro. E eu sem 
saber. Isso pra mim não é amigo. Conheci minha vó e meu vô, mas já morreram. Meu vô morreu por cachaça. 5 anos 
depois ele veio buscar ela. Ela não tinha aguentado e tinha ido embora. No tempo que ele fez 100 anos ele morreu e minha 
avó, depois de 5 anos, completou 100 anos e morreu também. Eu cheguei aqui no moinho há 12 anos. Eu tinha 17 anos.  
Que eles querem tirar a gente daqui, eles querem. Mas dizem que aqui não tem como urbanizar. Dizem que aqui era uma 
fabrica então o solo não é apropriado pra ser urbanizado porque tem muitos produtos químicos no solo. Se inventar de 
colocar gás ou alguma coisa assim pode ser capaz de explodir. Eles dizem. Eu acho que se tivesse que explodir já tinha 
explodido, de tanta furadeira que eles faz ali pra colocar um monte de coisa. A prefeitura diz isso. O encanamento é nóis 
que faz e vai parar na linha do trem. Aqui tem um esgoto. Ali já tem outro. Tudo este esgoto vai tudo lá pra linha do trem 
com um cano desta grossura. Por isso é difícil de entupir. La, da rato, cobra, escorpião. Eu não acreditei que outro as 
criança tava brincando com uma cobra. Eu falei, vcs ficam brincando e isso espirra no olho de vocês, quero só ver, vcs 
morrem meu amigo. Na hora de fazer o esgoto, o que der pra ajudar, todo mundo ajuda. No dia que foi pra quebrar tudo 
aqui pra fazer, todo mundo ajudou e gastou. Deus me livre se entupir e ter que quebrar este piso de novo. A gente faz o que 
pode. A prefeitura pode colocar poste, cimentar. Mas eles não querem fazer. Se eles investisse aqui ia ser uma favela muito 
organizada.  
 
Vc conhece todo mundo aqui? 
M – Não e nem pretendo. Só quem me interessa. Não tenho amigos aqui. Tenho colegas. A gente nunca tem amigo. É raro 

encontrar um. Mas eu tenho uns que pode contar no dedo. Uns 2.  
 
Até quando você estudou? 
M – Até o 1° grau. Esta aqui diz que eu tinha que ser psicóloga. Eu jamais tenho paciência com este negócio. Eu só passo 

aquilo que eu sinto dentro de mim. Eu passo a mesma situação. É importante os meus filhos irem pra escola porque a 
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gente tem que ter uma aprendizagem pelo futuro pra ter uma posição melhor. O povo que ta fazendo faculdade já não tem 
trabalho nem nada. Mas tem que ter entendimento de algumas coisas, né? Eu queria fazer advocacia. Mas não dá. Recebe 
muito pouco. Professora tb nem se fala. Tb já quis fazer medicina. Aqui em casa sou eu pra tudo. Eu sou enfermeira, pra 
cuidar, pra fazer curativo. Quando a vizinha teve aborto, fui eu que cuidei. A gente aprende a ser um pouquinho de cada 
coisa aqui.    
 
Quem é M? 
M – Não sei. Eu mesmo não sei quem sou eu. Pelo que eu posso me definir sou uma mulher guerreira, luto pelos meus 

objetivos. Eu quero ter um propósito na vida porque eu tive oportunidade de fazer faculdade. Só que eu escolhi outro rumo. 
Escolhi namorar, curti. Eu tive oportunidade de ir morar na Espanha com minha prima e tb não fui porque fiquei com medo 
de não me adaptar. Quero dar um futuro melhor pra eles, quero sair daqui. Acho que a M é isso. Alguém disposta a ajudar 
todo mundo, no que puder ajudar. As vezes eu deixo de comprar alguma coisa aqui se alguém me falar ai pelo amor de 
Deus me ajuda. Eu vou lá e ajudo. Eu não pendo, eu faço. Minha mãe fala que esta atitude que eu tenho que mudar. Sou 
uma mãe muito protetora, nunca tive um pai pra ta do meu lado. Não que signifique que eu precisei de um pai pra ter 
educação. Não é isso. Mas as vezes a presença de um pai muda muita coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Esta 
sou eu. As vezes eu guardo as coisas muito pra mim e isso eu não posso. Eu tenho que soltar. O médico já falou que isso 
me faz mal. Eu vou ficando roxa. Parece que eu apanhei do marido, mas não é. Antes eu era bastante agressiva, hoje em 
dia não consigo mais ser. Se as pessoas falarem mal de mim, me machucar, me xingar, eu fico quieta. Eu fico na minha. 
Aprendi com minha mãe. 
 
Por que eu me interesso pela sua história? 
M – Não sei. Sinceramente eu não sei. Nunca ninguém se interessou. Minha história é meio complicada, mas tem as partes 

divertidas.  
 
O que é cultura? 
M – Depende. Tem vários tipos de cultura. Que tipo de cultura você quer saber? Eu não me interesso muito por estas 

coisas. Não me cativa procurar saber destas coisas. O que eu sei, poucas coisas. Muito pouca coisa. Eu acho que viver a 
cultura é saber sobre ela, é gostar de saber o que você realmente quer. Mas, eu não entendo de cultura. Na verdade eu 
não sei nada, nada de cultura. Os outros eu não sei, mas eu tenho cultura. Eu tenho educação, sei chegar num lugar, sei 
conversar, sei me comportar, sei educar meus filhos. Perto de mim eles são uma coisa, mas quando eles tão fora todo 
mundo diz que meus filhos são maravilhosos e não aquilo que eu falo. É porque eu ensino que quando a gente sai com 
outras pessoas a gente tem que mostrar educação. Não é porque a gente mora numa favela que a gente não tem 
educação. Não é um barraco que define a pessoa. As vezes tem muitas pessoas que mora lá fora e são muito ignorantes 
porque não sabem o que acontece aqui dentro. Não tem que ter medo de entrar numa favela. Se vc for fazer coisas pro 
bem, é uma coisa. Agora se vc faz um negócio pro mal prejudica vc mesmo. O povo tem medo de entrar numa favela.  
 
Eu sou diferente de vc? 
M – Vc e a prof Eli é diferente. Tem gente que vai olhar diferente. Pra mim não muda nada. Vc é branca e eu sou preta. 

Mas eu não julgo pela aparência. Julgo pela convivência. Quando eu mudei pra cá muita gente achou que eu era arrogante, 
estúpida, patricinha porque eu vivia com a cara fechada. Eu não conhecia o ambiente. Hoje elas sabem que eu tenho 
coração bom que eu to disposta a ajudar. Minha mãe me ajudou com isso. Ela falava “você tem que fazer amizade”. A 
gente não pode julgar pela aparência. Eu não tenho medo de por a cara e falar vou fazer. Minha mãe fala que eu tenho que 
manter minha cabeça no lugar. Porque desde os meus 11 anos eu tomo minhas atitudes e ela nunca gostou. Hoje eu tomo 
as atitudes em termos porque eu penso nos meus filhos. Estes dias eu queria comprar uma centrifuga, mas ai ia faltar 
comida aqui em casa. Ai eu perguntei pra minha mãe. Se fosse a M de antes eu ia lá e comprava e pronto. Quando a gente 
é mãe a gente muda. As vezes a gente sem ser mãe mesmo, só de conviver com as pessoas. Muda tanto pro mal, quanto 
pro bem. Eu era muito nervosa e não me levou a nada. A gente tem que evitar achar problema pra gente. Se acontecer 
alguma coisa com minha mãe eu mudo totalmente. Ela que me deu a vida, que me deu conselho, esteve do meu lado. Eu 
acho que nem pros meus filhos eu faria algumas coisas. Tudo que eu penso e faço é pensando nela.  
 

 

 
Al, 32 anos - Chegou ao Moinho ainda pequena. Ajudou a montar a Associação de Moradores da favela. Acredita que sua 

vocação é lutar pelo bem comunitário e que a mulher tem que se impor diante dos homens.  

 

 
Al - Nasci em São Paulo, na favela do Boi Malhado, que fica em Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Cheguei em 1998 no 

Moinho. Tinha 9 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Aqui era tudo mato, não tinha nada. Aquele é meu filho adotado. Aqui tinha 
uma venda. No fundo tinha um predio que tinha várias exposição. E tinha um bondinho que levava até o prédio. E aqui 
antigamente era uma desova de corpos. Era um cemitério clandestino aqui embaixo, neste terreno. Era tudo mato, a polícia 
vinha e jogava os corpos. Por isso que quando a gente começou a construir aqui, a polícia veio muitas vezes e derrubou, 
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punha gente pra fora. Aqui foi achado 30 corpos. Tem no jornal isso. Quando as pessoas começaro a cavar pra construir o 
barraco, achava os corpo. Quando eu vim morar aqui as pessoa só morava embaixo do viaduto, umas 50 família. Eu casei 
em 2000, tive minha filha, que já tem 15 anos. Ai eu continuei aqui. Meu pai tinha ilusão que se vendesse tudo e nóis fosse 
pro Nordeste, daria certo. Ai ele vendeu tudo. Tinha casas, como a gente era uma família grande a gente conseguia 
construir as coisas com a gente mesmo. Desde pequena eu aprendi a trabalhar e construir. Ai a gente foi embora pro 
Nordeste, Ceará, eu tinha uns 5 anos. A gente domos em 9 irmãos. Eu lembro que foi uma época que nóis passamo muita 
fome. Ai conseguimo passagem de volta pra SP pelo prefeito de lá e fomo mora num albergue na Bresser. Ai conhecemo 
uma pessoa que sabia deste terreno e conseguimo um barraco aqui. Era muito pequeno. Mal cabia o fogão, beliche e o 
resto das pessoas no chão. Compramo outro pra aumentar. Meu pai faleceu e ficou minha mãe e meus irmão. Em 2003 eu 
tive meu outro filho. No mesmo dia meu irmão foi assassinado pela polícia aqui dentro. Por isso que minha vida é trabalhar 
com jovens. Conhecer seus direitos e seus deveres. Dai eu me tornei uma líder comunitária automaticamente não por 
escolha e sim por definição. Eu acho que eu passei a ver diferentes formas da ação da polícia. Se vc é morador da favela 
vc não tem valor nenhum. Agora se vc é filhinho de papai vc tem mais valor do que tudo. E quando foi em 2003, a polícia 
entrou aqui dentro às 22h, era carnaval. Antigamente a maioria das escolas de samba fazia adereços aqui. Eles entraro 
atirando. Ai, eu conheci o escritório modelo da PUC por meio do padre Wando, em 2004 e nóis criamo a Associação e 
entramo com recurso dizendo que os moradores não foram citados na ordem de desapropriação do terreno e ai a gente 
ganhou uma tutela antecipada de um juiz federal. Isso tudo correndo em paralelo a minha vida. Em 2008 ganhamo a tutela 
antecipada de usucapião do terreno, fizemo cadastramento de todas as famílias (950 famílias). Hoje deve ter umas 780 
famílias que vai e vem. Chegou a 1500 famílias antes do primeiro incêndio. Em 2009 meu marido foi preso acusado de 
tráfico de drogas. Ficou 3 anos. Eu tenho 2 meninas e um menino adotado. Ele dormia num parquinho que tinha aqui 
dentro, numa cabaninha. É um caso complicado, de não se julgar. Uma pessoa drogada é doente. Não ta porque quer. È 
um caso de saúde pública. É drogada, não tem condições. Ele era meu amigo e eu falei pra ele. Oh meu, se vc quiser ficar 
na minha casa, vai ser do meu jeito. Ai ele ta comigo até hoje. Ele ta com 16 anos. Nunca tinha ido na escola. Eu consegui 
autorização pra ele ir pra escola, pra fazer carteirinha de vacinação. A minha vida é esta. Sempre carregando um. Na noite 
do incêndio, depois de toda confusão, estourou a bolsa. Eu tava de 7 meses.  

Favela ou comunidade? 
Al – Favela. Estado de favela é melhor do que estado de comunidade. Porque favela é mais acolhedora do que 

comunidade. Favela vc conhece seus vizinho e todo mundo e todos vivem num estado de favela porque tá ali, no mesmo 
barco. A comunidade é diferente. Pra quem entende é diferente. Eles fala comunidade do samba, mas não tem interligação 
com todo mundo. Aqui vc tem. Todo mundo sabe onde mora todo mundo. Eu conheço todo mundo. 
 
Tem solidariedade aqui?  
Al – Sim. Muito mais do que tem em outros lugar. Aqui o pessoal tem pouco mais tem solidariedade com o próximo.  

 
Vc pensa em sair daqui um dia? 
Al – Não. Eu vou viver sempre aqui.  

 
Como o pessoal de fora olha pra quem mora na favela? 
Al – É uma visão muito diferente do que de quem conhece a favela. A visão de fora é que é tudo bando de marginal. E a 

gente tem que desmarginalizar a gente mesmo. Eu tava na Camara Municipal um dia e o prefeito disse, vc mora onde. E eu 
falei que morava na favela. Nasci e fui criada lá dentro. Ai ele falou: eu não sabia que tem pessoas cultas na favela. Ai eu 
disse, a cultura não chega na favela, mas as pessoas da favela chega na cultura. Porque quem olha de fora acha que é um 
monte de vagabundo que não que faze nada, às custa da pobreza. Mas não é bem assim. Muitas pessoas vem pra favela 
porque não tem condição de pagar um aluguel, tem 5, 6 filhos nas costas, fico desempregado, ai é a vida que consegue 
levar. O estado de morar em favela é muito diferente de vc morara em casa, em vila, em prédio. Em predio geralmente vc 
tem o vizinho da frente e vc não conhece. Nem um bom dia. Mal vc conhece o porteiro.  
 
Vc estudou até que ano? 
Al – Eu fiz até o 2° grau completo. Eu fiz o Enem, passei com 85%, só que eu não fiz por causa dos meus filhos. Ano que 

vem vou fazer Serviço Social. É dificil julgar a vida dos outros. Não quero ser juíza pra não ter este papel na minha mão. Vc, 
a partir da sua caneta, definir a vida de alguem. Quero levar o Serviço Social de base. Não quero ser que nem as assistente 
social que tem por ai. Eu já vim de baixo conhecendo o socialismo e as assistente social que chega de salto já chega 
querendo impor. A gente tem que saber o que ta acontecendo antes. Se vc ta fazendo Serviço Social vc tem que conhecer 
de baixo pra cima e não de cima pra baixo. 
 
Um sonho seu? 
Al – Quero ver tudo isso aqui construído, morando bem, ficando bem. Meu sonho é ver esta molecada grande e eu ficando 

velhinha. Todo mundo jogando bola e eu ficando velhinha. Eu acredito que na vida a gente não leva dinheiro, mas só o que 
a gente deixa. O que vc deixou na sua vida, o que vc fez que deixou uma marca sua? A gente trabalha, come, bebe, vai no 
cinema. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero trabalhar ninguém, nem pra mim. Eu quero ouvir assim, oh, aquilo 
ali foi a A que fez. Eu não penso em dinheiro. Quando eu comecei na Associação me oferecero um apto de 250 mil pra mim 
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sair daqui. Porque viro a minha força que eu não arredava o pé, nem pra prefeito, nem vereador. Era só assinar o contrato. 
Só que eu não to atras de dinheiro, mas de direitos e deveres seus. Se eu tivesse atras de dinheiro eu taria trabalhando. 
Dinheiro não compra história. Quem garante que se eu sair do moinho meus filhos vão ter amigos bacanas, vão ter vizinhos 
legais. Pelo menos eles tem a história deles aqui.  
 
Vc é feliz? 
Al – Eu sou. Sou feliz com pouco. Preciso do suficiente pra ser feliz. Por isso eu não quero trabalhar pra ninguém. Eu 

trabalho pra mim. A felicidade da vida não é vc ter muito dinehiro, mas vc ter muita coisa pra fazer. E eu tenho. Acordo e 
penso, o que eu vou fazer hj? Aqui no campinho é espaço público, mas eles tem que cuidar. Eu falo pra eles. Porque tem 
espaço público que não é bem espaço público, né?!  As pessoas de fora pra entender vc tem que se impor. Eu comecei a 
ver as coisa depois que eu comecei a fazer parte da associação. Pras pessoas te escutar vc não tem que gritar, mas se 
impor. A regularização fundiária aqui geraria o saneamento básico (água, luz, esgoto). Depois viria a regularização do 
terreno. Se vc tem uma terra desocupada irregular, que mora pessoas, com mais de 5 anos é sua por direito.  
 
Vc já trabalhou fora? 
Al – Já. De muita coisa. Hotel, camareira. Necrotério de Santana, eu limpava. Minha filha, necessidade é coragem. Eu 

trabalhei de ajudante do chef, no restaurante Gato que Ri, no Largo do Arouche. Quando tinha a Casa Pública aqui a gente 
cozinhava todo mundo pra criançada. Um trazia arroz, outro feijão e nós fazia a mistura.  
 
O que é ser feminista? 
Al – Eu sou muito feminista. Vc se impor, não deixar o homem impor vc. A mulherada aqui é bem machista, se deixa impor, 

mandada. Eu já nasci diferente. Eu cresci com 7 irmãos homens. A mulherada é ainda muito retraída. Estamos nos anos 70 
ainda. O homem manda, a mulher faz comida, cuida da casa e se deixa impor.  
 
(com a chegada de uma mãe adolescente com seu bebê) 
Al – E o pai da criança? Não faça cara feia e não vira a cara que eu não tenho papa na língua. Amor, é amor, mas quero 

saber a responsabilidade do cara. Nem e você? Não coloca no pau, por quê? Você é mulher ou um saco de batata? Não 
fia, de novo? Eu falo, eu criei meus filho. Nunca precisei de pai nem pra comprar a chupeta dos meus filho, mas eu não 
desejo isso pra ninguém. Quer que eu fale uma coisa pra vc sem te dar uma pancada? Eu te avisei. Não é pra magoar 
coração não. Eu falo pra minha filha de 15 anos, você vê o cara sem querer fazer porrar nenhuma e você quer ficar com 
este cara? Vc quer viver do quê? Se vc tiver um filho deste cara o que vai ser da sua vida? Quem vai cuidar? Sua mãe? 
Quando eu tive meus filhos, eu enfiei o rabo no meio das perna e sai da casa. Homem não carrega barriga não. Homem 
não fica cheio de estria, não cai. Eu aviso as mulher e algumas ainda fala que quer ter filho daquele cara. Ah, que ilusão. 
Homem fode ali com você, vai na esquina fuder com outra. O português correto é este. Viu uma bunda ali, ficou de pé. Ai 
você se fode porque já ta com barriga. Se ele não pode te dar uma calcinha hoje, vai dar o que pro seu filho amanhã? Um 
oi. Amor não dá casa, leite pra filho, comida na mesa. Eu tive meus 2 filhos com 18 anos e 19 anos e foi embora. Foi difícil 
pra mim chegar perto de outro homem. Eu fiquei vacinada. Com a idade dela ela não consegue emprego, ainda mais com 
filho e fica presa nela mesma. Eu sei como é. Mais tarde quando completa 20 anos entra em depressão. Eu fiquei 3 anos 
em depressão. Mais cedo ou mais tarde você olha pra sua vida e fala: que merda eu fiz dela? O cara que eu tive filho não 
foi homem. Eu nem chamo de pai dos meus filhos, mas de cara. Eu dei um tiro no saco dele. Porque eu cheguei ao limite 
da situação. Eu tinha 19 anos, tava na flor da idade, eu era linda, peguei meu marido com outra. Ele achou que ia bater 
nela. Falei não, quem tem que me respeitar é você, meu amor. Quem mora comigo é você. Eu tava de 2 meses de gravidez 
do segundo filho. Eu fiz besteira. Eu puxei o revolver e dei um tiro de cartucheira no saco dele. Ele sobreviveu. Não sei nem 
se ele é homem ainda. Ele nunca mais veio. Eu que criei eles sozinho. Certos tipos de situação dá pra gente evitar. Nunca 
vi um casal que depois da separação a criança fica com o pai. A mulher é tão sexo frágil que tira um filho de dentro dela.  

 

 
R, 34 anos – Moradora do Moinho há uns 10 anos. Acredita muito em Deus e seus propósitos 

 

 
R – Só eu trabalho hoje aqui em casa. Eu gosto. Sou auxiliar de limpeza. Foi  o Senhor Jesus que me deu. Eu creio que eu 

e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tinha saído de um trabalho há pouco tempo. Ai consegui um dinheirinho pra 
comprar esta parte de baixo. Eu morava só em cima. Agora tenho embaixo e em cima. Paguei 3500 reais só em baixo. 
Tudo eu não sei. Tinha pagado 1000 quando comprei. Agora vale bem mais. Ai Deus mandou as pessoas certas pra me 
ajudar a construir de bloco. Se sabe que a gente que é mãe solteira é dificíl juntar um dinheiro pra comprar tudo certinho. 
Mas ai eu fui pra casa do Senhor e ele me ajudou. Os missionarios me ajudaram. Eu vou aqui na Assembleia.  
 
Você gosta de morar aqui? 
R – Eu gosto. É tudo pertinho. E a gente já acostuma também. Tudo pertinho. Escola. Morar na favela é bom, mas as vezes 

se torna dificil pra criar criança aqui você tem varios riscos. Qualquer lugar tem riscos, mas aqui tem muitos.  
 
Educação? 
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R - Eu não estudei. Não tive condições. Eu tive na verdade, mas é meio difícil. Eu acho que as letras não entram na minha 

mente. Eu acho que é difícil, mas não deve ser. Se focar as letras na mente, não deve ser. Já tentei grande, mas parei na 
primeira série. Eu só escrevo meu nome. Eu acho que a educação é muito importante. Muito, muito. Você aprende a 
escrever, a fazer contas, a pegar um ônibus, a falar assim...eu não tive escola, mas sou educada que faz parte tb. Mas faz 
falta pra mim. As vezes eu falo Senhor, não que eu reclame do que eu faço, mas eu podia ter uma profissão melhor. O que 
eu faço eu gosto muito, é um trabalho digno, que eu faço com meu suor. Não to por ai pedindo pros meus filhos. É melhor 
pedir do que fazer coisa errada, né? Eu acho que roubar, traficar, vender o corpo não é certo. Se Deus deu 2 braços, perna 
e saúde, se nós tamo neste mundo é porque Ele ama a gente ainda e tem quem salvar ainda. Tem que ter confiança e 
acreditar e ir atras. Já pedi também, não nego. É difícil. Tem gente que dá, tem gente que não dá. Não é fácil não. 
 
Um sonho? 
R – Que meus filhos e eu adoremos a Jesus em primeiro lugar. E eu profetizo que eles vão profetizar na vida dos filhos 

deles, dos sobrinhos, dos netos. Que eles tenham uma vida digna. Este mundo só oferece o que não presta. Eu espero que 
eles tenham uma vida melhor do que eu. Eu já sofri muito. Não morri porque Deus tem algum plano pra mim. Eu quero que 
eles tenham uma vida muito mais melhor do que eu tive. Que eles estuda, tenham profissão boa, que seja uma pessoa de 
bem, que não tenha que sofrer e chorar. Que não passa o que eu passei.  
 
A infancia? 
R - Minha mãe faleceu cedo. Eu não conheci meu pai. As vezes eu sinto falta, as vezes não. Eu fui uma guerreira por não 

saber ler, nem escrever, não ter sabedoria, falar e ouvir, não tinha infancia, cuidei dos meus irmão, sobrinho. Quando minha 
irmã morreu eu fui morar com minha irma, com 9 anos. Fiquei nas casas das madre até achar minha irmã. Eu nunca mais vi 
meus 2 irmão. Uma irmã e um irmão. Desde que minha mãe faleceu e eu não lembro do que ela morreu porque eu era 
pequena, nós não se vimo mais. Sem mãe a gente fica largado. Fiquei um tempo com minha irma e eu não tava gostando 
de ficar lá e fui pra rua, sozinha. Era Suzano ou Mogi das Cruzes. Passei só uma noite na rua, quando tinha 11 anos, se vc 
não ficar esperta você cai. A gente é inocente e não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Eu tava dormindo numa 
praça e um homem passou lá e me falou pra ir na casa com ele, com a mulher e os filhos pra não dormir no frio. Ai eu fui 
né. Achei que ali era um refúgio. O homem queria era faze coisas comigo e transar né. Cheguei lá, ele fechou a porta, 
trancou e foi tirando o roupa. Eu tinha uns trocado no bolso que eu tinha falado pro meu cunhado que eu ia compra cigarro. 
Era pra eu comprar bolacha se tivesse fome. Como eu não sabia ler, nem escrever, quando eu comprava errado, meu 
cunhado me batia. E eu já tava de saco cheio disso. Ai eu resolvi fugir. Só que quando eu cheguei na casa do cara e vi que 
ele trancou a porta, eu tive uma ideia. Falei pra ele abrir a porta pra mim porque eu tinha deixado cair um dinheiro lá na 
praça. Ai ele foi comigo e quando ele bobeou eu corri. Ai eu fiquei com medo e voltei pra casa da minha irma. Inventei umas 
mentira porque tava com medo de apanhar dela e do meu cunhado. Ai eu não fugi mais. Só que eu nunca fui pra escola. 
Minha irmã nunca me colocou na escola. Eu lavava, cuidava dos meus sobrinho, passava. Eu ajudei muito minha mãe tb. 
Ela era sofrida. Ela lavou muita roupa fora pra ganhar uns trocadinho. Eu era a mais nova.  
 
O primeiro filho? 
R – Eu tinha 15 anos. Eu conheci o pai dos meus filhos na rua. Ai acabei me envolvendo e fiquei com ele. Moramo debaixo 

do viaduto. Fui ficando e tendo filho. Nós mudamo pra um barraco. Ai eu briguei com ele e fui parar num abrigo com minha 
filha. Ai minha irmã me acolheu de novo. Eu tava gravida de novo e nem sabia. A despesa era muito grande e meu cunhado 
falava que eu tinha que ir atras do pai dos meus filho. Um dia meu cunhado achou ele e fui morar com ele. Só que a gente 
morava um tempo num lugar, depois em outro. Quando eu morava com ele, ele não usava drogas, só maconha. Mas 
depois ele comecou a usar tudo e roubar. Ai não dá. Eu já tinha 4 filho quando meu menino ficou doente e eu fui ficar no 
hospital com ele porque ele tava com pneumonia. Quando eu voltei pra casa, depois de 4 dias com o menino internado, eu 
nem pude entrar em casa. Eu senti uma irritação dele, um ódio no olhar. Ai eu deixei meu filho pra matar as saudades das 
irmã. Com as criança ele não ia fazer nada. De longe eu vi a fúria nos olhos dele. Já tava me xingando de tudo que é nome. 
Eu fiquei no portão, nem entrei porque não ia dar certo. Ai eu voltei no hospital pra pegar um papel que comprovasse que 
eu tinha ficado no hospital. Só que ninguem quis me ajudar. Ai eu tava na estrada, voltando pra casa, quando vi que ele 
vinha na estrada com um pedaço de pau na mão e o bicho no corpo. Quando eu vi, eu corri e ele correu atras de mim. Era 
um lugar que não tinha movimento. Ai eu corri até chegar numa praça que tinha gente. Na frente dos outros ele não me 
batia. Ai eu fiquei no meio do mato, naquela noite, cansada e com a mesma roupa dos ultimos 4 dias. Eu pensei: vou 
esperar ele acalmar, depois eu volto. Quando eu acordei, ele tava de frente comigo. Ele falou, vamo lá conversar. Eu achei 
que ele tava calmo. Tava nada. O bicho tava escondido. Quando nóis chego no meu barraco ele falou “você vai fala onde 
vc tava. Vc ta mentindo que tava no hospital”. Ele me pegou, me amarrou num pau de eucalipto. Pegou uma lenha com 
brasa e ele passava o fogo ni mim assim. “Você não vai falar?”. Me bateu, me queimou, ai me soltou. Ai eu fui tomar banho, 
comi e dormir. Ele foi pro meio do mato. Quando ele voltou, de noite, tava com o bicho no corpo. Eu dormia em baixo com 3 
filho e ele em cima com a mais velha. Mas ele não mexia nas parte dela não. Não mexia não. Nunca mexeu. Se mexesse 
as menina tinha me falado. De madrugada ele acordou falando que eu tava furando ele. Ai ele falava que ia me matar. E me 
bateu muito, muito. Me machucou demais. Prendeu meu pescoço com o braço e me furava com o outro braço. Bateu muito 
mesmo aquela noite. Eu fiquei toda roxa – perna, braço, cara. Eu vi a morte na minha frente. Fiquei toda cheia de sangue. 
Abriu até minha cabeça. Ai eu não sei como consegui escapar, mas me escondi. Esperei ele dormir e fui embora pedir 
socorro. Mulher solteira sem família é tudo mais difícil. As pessoas pensam que a mulher que ta errada. Ninguem 
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acreditava em mim. Achavam que ele que tinha ficado com as crianças é que tava certo. Eu tive medo de fazer boletim na 
delegacia ele porque ele podia descontar das crianças. Eu fui pra casa da minha avó. Ele queimou todos meus documento. 
Eu tinha medo de voltar e dele me matar. Ninguem ia saber porque ninguem morava perto. Era só eu e Deus. Eu pedia pro 
pessoal da igreja ir lá ver como tavam meus filhos. Ai, eu fiquei sabendo que ele colocou tudo as criança em abrigo e 
sumiu. Eu tive ajuda de umas assistente social que falava pra eu lutar pelos meus filho. Ai isso me animou a viver. Eu 
batalhei pra achar em que abrigo eles tava porque ninguem queria me dizer. Ai eu cheguei no Conselho Tutelar. Eles já 
sabiam do caso. Depois de uns meses foi que eu fui conseguir ver as criança. Eles já quase não me reconheceram. Eles 
estranharam. No papel eu tava como mãe desaparecida. Eles iam ficar lá se eu não aparecesse. Só a He ia ser adotada 
porque era bebezinha. O resto ia ficar lá. Quando eu vi eles, dei um abraço assim neles. Isso me deu coragem de viver. Eu 
sozinha no mundo ia fazer o que? Viver pra quem? Ai eu comecei a trabalhar e tudo que eu ganhava eu comprava presente 
pra eles. Todo mês eu ia. Ai eu conheci o pai da minha outra filha, me envolvi, fui morar na rua de novo, fiquei gravida. Fui 
morar num barraco na cracolândia. Eu ouvia os conselhos de algumas pessoas do bem e isso me ajudou muito. Uma 
assistente social me falava que eu tinha que me estabelecer antes de ter minhas crianças de volta. Eu fiquei morrendo de 
vergonha do juiz quando eu fiquei gravida porque ele tinha falado que eu tinha que me estabelecer. Eu fiquei com medo 
dele não me devolver meus filhos. Ai nasceu minha menina. Ai o pai dela começou a se envolver com outros tipos de droga, 
ter briga em casa, vender as coisa de casa ai ficou ruim. Ai eu deixei ele. Eu tinha uma luta grande porque as criança não 
tinha culpa de nada. Eu tinha que correr por ele e juntar todo mundo. Eu queria juntar os irmão. Tinha que ficar tudo junto, 
não interessa onde a gente ficasse. Quando o juiz me deu a guarda, foi uma alegria. Mas nós estranhamo. Eles faziam as 
tarefa da escola no abrigo e quando vieram morar comigo não queriam fazer. Mas a gente acostumou e deu certo. 
 
Quem é a R? 
R – É eu. Eu lutei bastante. Fui persistente. Cai ali e levantava. Eu to aqui, graças a Deus. Deus me ama muito. Eles vieram 

tudo pequenininho. Ta todo mundo ai, crescendo. Meus filhão. Amo eles muito. São minha vida. Eu sem eles não sou nada. 
Quero tudo de bom pra eles. Quero que eles sejam uns adolescente guerreiro, uns homem de bem, mulher de bem. 
 
Vc é feliz?  
R – Eu sou muito feliz, graças a Deus. Com meus filho tudo comigo. Não me arrependo de nada. Enquanto eu tiver com 

este joelho forte no chão intercedendo por eles, Deus vai olhar por eles. A mais velha é a mais difícil. Ela retruca. O resto, 
me ouvi. Se pensa que eu não dou uns tapinhas, dou sim. Pego um pedacinho de pau e dou umas pauladinhas neles. O 
mais novinho, eu falo umas cosinha pra ele de Deus. Eu falo que tem o anjinho do bem e o anjinho do mau. O anjinho do 
bem fala não faz isso não. O anjinho do mal fala, vai lá, faz sim, sua mãe vai brigar brava depois não vai falar nada. Ele 
cantava musica de funk agora não ouve mais. Eles viram como eu mudei depois que eu fui pra igreja. Eu chegava do 
trabalho e ia pro bar beber. Passava a noite inteira bebendo. Vinha pra casa pra fazer comida e depois voltava pra lá. A 
vida do mundão é isso. Na igreja eu tenho salvação. Tem uma pessoa que quer casar comigo. Eu quero que Jesus guie ele 
antes do caminho do bem. Ele aceitou Jesus como salvador, mas não segue, não vai pra igreja. Ele não fuma, não bebe. 
Vê que ele gosta muito de mim e do meus filho. Eu já falei, Senhor se for tua vontade. Tudo tem que ser do jeito que Deus 
quer. Quando eu pegava meus filho no grito, na pancada, não dava certo. Quando eu punha a mão, Deus recuava. A gente 
tem que deixar Ele falar. Meu filho é um adolescente que é homem. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele foi pego 
roubando e o juiz falou bastante com ele. Falou que ele tava decidindo a vida dele. Que gente que fazia aquilo era 
deliquente e tinha que ficar preso. Ai ele veio me perguntar o que eu achava. Eu deixei ele falar com o meu filho. As vezes 
eu queria falar, mas deixava. Você sabe que mãe sempre quer defender um cadinho. O coração é imenso, né. Mesmo 
sabendo que ta errado, né. Meu coração tava palpitando. Ai veio pra mim a bomba. O juiz falou o que a gente faz com ele? 
Ai eu respirei fundo e falei pra dar mais uma chance. A decisão só cabia a mim. Se eu falasse não, não dá mais, ta demais, 
ele ia ficar na Fundação Casa. A gente erra sempre, tem que ter uma chance. Deus sempre nos dá uma chance. 
 
Por que me interesso pela sua história? 
R – Não sei não. Não passa nem um pouco pela minha mente. As vezes pra passar pra alguem pra ver que tudo é possivel 

naquele que crê. Tem muita gente que sofreu e ta com seus filhos, ta sozinha, é guerreira, que nada acabou. 
 
Como olham lá de fora pra vocês? 
R – As vezes olha sim. Tem preconceito sim. Um pouco. Tem gente errada aqui tem, mas quem olha acha que vc também 

é errada. Olha pra cá e acha que é tudo ladrão. Não é assim. Tem gente que ta aqui porque precisa. Não tem o que fazer lá 
fora, onde correr, ai vem pra cá. Tem tanto lugar ai que não tem dono, que é da prefeitura e dá pra fazer casa pra aqueles 
que necessita de verdade.  
 
Sobre a gravidez da filha de 17 anos.... 
R – Eu sempre perguntei pras minhas menina se alguém já tinha perdido a virgindade. Falava, usa camisinha. Ninguém 

veio me falar. Eu fiquei desconfiada e percebi. Falei, sua danadinha. Foi a primeira que arrumou namorado, né?! Deus 
coloca umas pessoas boa no caminho. O pai da criança é bom tb, não judia, não maltrata e é comportado igual ela, escuta 
e fica quieto, sabe. Nós mãe só fica observando.  Ai eu descobri e deixei. Ai eu fui conversar com a prof Eli como eu tinha 
que perguntar. Ela sempre explicou direitinho, tem que falar com carinho. Mas também não dava pra perguntar como foi, 
né? Quem falou foi o namorado. É sempre o namorado, né? Eu nunca tive com meus menino intimidade de falar muita 
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coisa. Não sabia como falar, como me expressar e eu tinha vergonha. Agora come sta idade a gente já tem que falar tudo. 
Ai o namorado que veio que nem homem disser que ela ta gravida. Uma benção, né? Se fosse antigamente eu ia ficar 
muito brava, mas agora, com Deus, a gente tem que aceitar e ver a benção, né?! 
 
O que é cultura? 
R – Não conheço muito não. Cultura é uma pintura diferente, quando alguém faz um quadro. Sei lá. Eu a gente que a gente 

deve ter cultura, mas quem ta la fora diz qualquer coisa porque não sabe o que se passa aqui. Precisa conhecer primeiro 
pra saber como a gente vive. Só criticar não vale, né? Precisa conhecer o que a gente tem de bom a oferecer tb.  
 

 

 
El – coordenadora do Oratório São Domingos, da Aliança de Misericórdia - Atua na Favela do Moinho há 10 anos 

 

 
El – To aqui desde 2 de abril de 2008. Estar no Moinho é uma missão que Deus confiou em mim e eu vou estar aqui até 

quando Deus quiser. Já vivi momento felizes, tristes, como o incêndio, ver as crianças chorando e você não sabe como 
ajudar, só com um abraço ou um acolhimento. Foram momentos assim muito marcantes. Eu vim parar no Moinho em um 
trabalho da faculdade, onde eu pesquisava sobre lixo, vim conversar com a professora daqui e descobri a Ong da Aliança 
de Misericórdia. Eu já conhecia a Aliança porque participava de algumas missas e retiros, mas nunca tinha participado de 
um projeto social deles. Eu me interessei e pedi pros moradores daqui me levarem para a igreja, para a casa dos 
missionários e para a creche. Ai, quando eu cheguei aqui, fiquei encantada, eu tava fazendo pedagogia. Ai bateu aquela 
vontade, eu quero trabalhar e ficar aqui. Porém, eu já estava trabalhando na área de saúde, em laboratório e eu tinha 
acabado de ser chamada no Albert Einstein. Eu tava com todos os documentos prontos para ser levado lá, ia trabalhar no 
atendimento, agendamento. Ai, na mesma semana eu tive que decidir. Como me aprovaram aqui na creche, eu vim pra cá 
e nem cheguei a levar os documentos lá. De lá pra cá eu to aqui até hoje, firme e forte.  
 
Você deve ter visto muito história aqui? 
El – Muitas. Tem muitas crianças que já foram embora. Como aqui começou como creche e hoje só atende os maiores, 

muitas crianças chegaram até mim com 3, 4 ou 5 anos e hoje eu os atendo com 12, 13, 15 anos. 
 
Como estas crianças enxergam o mundo? 
El – Na realidade em que eles vivem o mundo pra eles é sempre muito difícil, as coisas são difíceis, porque eles se 

espelham nas famílias e o pai é sempre carroceiro, pedreiro, a mãe empregada doméstica ou auxiliar de limpeza. São 
realidades em que não se tem endereço fixo, ah, este é do moinho. Na escola são vistos como favelados, sujos, eles 
entendem isso. Nós estamos aqui pra provar o contrário. Você mora no Moinho, mas tem total dignidade. Pode ir e vir onde 
quiser. Você tem o dever de ser educado com os outros, ser gentil e você pode conquistar o mundo. A gente quer ampliar 
este repertório. Eu não sei o que as mães passam, mas aqui a gente busca falar que aqui você tem voz, tem vez e é capaz 
de realizar seus sonhos. Tanto é que tenho alunos que quer ser artista, dançarino, ir pra Disney. Tem este sonho. 
Precisamos fazer com que eles se tornem realidade. 
 
Eles têm sonhos? Quais? 
El – Eles têm sonhos. Não sei se é meio breve. Eu tenho 90 alunos e tem uns deles que não quer ser nada, não ama a 

vida, não ama a família, tudo é difícil, não serve, não dá, não pode e nós estamos aqui pra provar o contrário. Tenho alunos 
que tem 13 anos e não sabe ler. Sou burro! Não, você tem outras inteligências, sabe uma regra de futebol, de tênis, você é 
inteligente. Esta defasagem alfabetizadora no Moinho é muito grande. Não sei como é o caminho até a escola, mas eles 
têm uma dificuldade muito grande de ser aceito na escola pública que é pra eles, porque são do Moinho. 
 
Como enxergam o passado? Elas gostam de morar aqui? 
El – Gostam sim. São pessoas criadoras, criativas, não tem balança, pega uma corda, não tem banquinho, pega um pneu, 

pega um pedaço de madeira e faz uma gangorra. O poder de criação deles é tremendo. Isso eu não tenho dúvidas, eles 
vão continuar criativos e criadores. Por quê? Porque não tem. E quando não têm, eles se viram com aquilo que tem. Na 
infância acho que são super felizes, até pela liberdade que eles têm. Só que também tem isso, a criança pede que tenham 
regras e limites com ela. Aqui nós temos regras. Tem horário pra entrar, pra tomar café, pra fechar portão. Eles têm 
dificuldade de entrarem neste ritmo, nesta rotina de horário. Na casa deles é tudo muito livre. Eles entram 10 ou 11 da 
noite. A mãe ta trabalhando. Tenho muitos alunos que tem que cuidar dos irmãos mais novos. Também tem aquelas mães 
super preocupadas. Tem vários tipos de mãe aqui no moinho, assim como no mundo. Cada um tem sua personalidade. 
Aquilo que ele vive em casa, ele quer viver aqui. 
 
Tem algum serviço da prefeitura que entra aqui? 
El – Tinham os garis. Eles entravam aqui. Este mês eu não vi eles aqui ainda. É bem recente. Eles só começaram a entrar 

no início de 2014. Água não tem luz, nem esgoto, não tem. Sabesp entra no primeiro relógio para alguma manutenção. 
Eletropaulo, eu não sei se é por conta no nosso projeto, mas se tiver falta de energia e alguém disser que é para o projeto, 
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eles vem na hora. Isso é muito certo. Caminhão pipa, eles vem e entram aqui no projeto se pedir. Agora os lixos, as famílias 
têm que por lá fora, num ponto, uma caçamba. Vem um caminhão e recolhe da caçamba quase todo dia, porque ela enche 
muito rápido. Tinham alguns pontos aqui dentro de lixeiras, mas elas que foram destruídas. A assistência social não entra 
muito não. Tem os orientadores do Sasf, que é obrigatoriedade deles atender, mas ora entram, ora não. Algumas famílias 
vão até eles, procuram se orientar, pegar as bolsas ou os PTR da vida, outras ainda estão meio acomodadas e esperam 
eles virem até aqui. O moinho é uma realidade bem particular. Água e luz, eles puxam de fora, puxam cano e fazem sua 
própria instalação. Mesma coisa com a elétrica. Pegam seus fios e fazem seus gatos. Hoje nós tem em média 700 famílias 
no Moinho. Antes do incêndio tínhamos mais de 1000 famílias. Como o prédio foi implodido e só agora estão reocupando o 
terreno, vem aumentando. Temos uma média de 8 a 10 pessoas por família. De 0 a 12 anos aqui na comunidade deve ter 
umas 500 crianças. É um número alto.  
 

 

 
Ce – Atuou como psicóloga do Oratório São Domingos, da Aliança de Misericórdia 
 

 
Qual a perspectiva que elas têm da realidade, do mundo? Como eles enxergam a realidade? 
Ce – Olha, to muito crua ainda. To recém-nascida aqui. Eu tenho um pouco só de contato com eles por meio aqui do 

Oratório, mas já da pra perceber alguma coisa, principalmente das crianças. Existe a realidade e a realidade do moinho. O 
mundo é o moinho. O que eles têm de realidade que eu percebo é muito do que acontece aqui dentro. Existe uma realidade 
aqui de dentro, quase paralela. Eu tenho a sensação de que isso é uma marca – lá fora é uma outra questão, uma outra 
coisa. As famílias vão ficando bem centralizadas aqui. Lá fora existe uma realidade cruel. Aqui você tem popularidade, 
poder que não existe lá fora. Aqui tem proteção, que não existe lá fora. Aqui dentro se fazem muitas relações baseadas em 
circunstancias e alianças que não existe do moinho pra fora. A realidade deles não é uma realidade real. È uma realidade 
aqui de dentro e que não deixa de ser real, mas não é real lá fora. As crianças ficam bastante tomadas por esta realidade, 
vivem de fato ela. Quem é quem, quais são os status de quem, as famílias mais e menos importantes, alguém que 
consegue ter uma posição melhor, o lance de poder, segurança, pessoas mais bonitas e feias. Existe um microssistema de 
castas que percebemos – alguns são mais respeitados que outros. Eles têm noções reais, só que de realidade que é só 
daqui. 
 
Qual perspectiva que as crianças têm de futuro? 
Ce - Acho que as crianças que eu tive um pouco de contato neste mês, quando falaram de futuro, me assustaram. Eu falo 

que as meninas daqui é 3, 2, 1 e a gente tem que fazer alguma coisa porque aqui a glamorização do tráfico, glamorização 
da violência aqui é muito grave. A perspectiva de futuro deles....eles não falam em trabalhar, em ser alguma coisa. Você 
não consegue extrair dela o que você quer ser quando crescer. Eles não conseguem imaginar. Se você cutucar muito, der 
um exemplo, eles pegam seu - ah, é, eu queria ser bailarina, médica. Mas você tem que cutucar, não é natural. O futuro pra 
eles é ficar aqui, ajudar a mãe, pai, os meninos do tráfico ou comprando um vídeogame. O futuro é isso....é muito vago. 
Isso é o que mais me assusta. É muito difícil conversar com as crianças e trazer algo de futuro pra elas. Eles têm muita 
dificuldade de pensar o que é trabalho, por que se trabalha. Tem muita gente aqui que não trabalha, simplesmente vive ai, 
fazendo o corre. No corre cabe tudo, roubar, traficar, fazer um rolo aqui outro ali, de vez em quando ter um dinheirinho, um 
biquinho. Acho que as crianças veem muito isso. Simplesmente não trabalhar é possível. No mundo lá fora, no mundo real, 
não é possível. Você sabe que se não trabalhar você não sobrevive. Aqui no moinho fica claro que é possível. Se você não 
trabalhar você sobrevive. E vai vivendo. E vai recebendo uma ajuda aqui outra ali. E vai pegando um dinheiro aqui outro ali. 
E vai fazendo um rolinho aqui outro ali, depois fica um tempo sem fazer nada. Isso que me preocupa mais. As crianças tem 
a noção de que é possível sim não ter profissão. Mas eu já vejo diferença nas crianças que são do Oratório e não são. 
Como se vestem, questão de higiene. Elas absorvem alguma coisa porque tão vendo que a gente trabalha. Olha, estas 
pessoas trabalham e eu tenho contato com estas pessoas que eu posso projetar meu futuro. Elas veem que temos 
problemas, enfrentamos, e ainda assim a gente vem trabalhar todo dia. A gente tenta fortalecer estas reflexões. Por 
exemplo, amanhã vamos passar um filme aqui e vamos pensar como poderia ser o final desta historia. A gente busca 
estimular esta ideia de pensar no futuro. Mas ainda temos que trabalhar muito mais. 
 
Você falou em presente e futuro. Agora queria saber do passado. As crianças compartilham? 
Ce - A questão do passado delas é bem difícil. A maioria das crianças daqui, pelo menos as com quem eu tive contato, 

como eu cheguei há pouco tempo me passaram os casos mais gritantes. Eu não posso te falar que tive contato com 
nenhum caso que eu posso te dizer que não houve nada com a criança. Todos os casos tiveram a ver com negligência, 
violência, abandono e por isso tão gritando agora. A questão do passado é difícil. Existem várias formas de você sentir seu 
passado e caminhar junto com ele. Uma das formas é você negar inconscientemente e descartar aquilo e caminha com 
aquilo que se pode caminhar. Isso é muito ruim porque nada é apagado. Isso ta em algum lugar e volta de algum jeito. A 
mãe que traz a questão da prostituição, drogadição, violência sexual. Entendo que as crianças carregam este peso desde 
que estão na barriga das mães – tão recebendo informações, sentimentos e afetos relacionados À violência desde muito 
cedo. Alguns contam. Talvez os que contem são aqueles que o passado e presente são muito juntos. Não é tão passado 
porque ainda é presente. Tem um caso que a mãe trouxe muitas questões de quando a criança era bem pequena, tá 
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explodindo faz um tempo e agora ta pior. Mas quem traz é a mãe. A criança não. Alguns que contam falam de apanhar. 
Falam porque ainda acontece e isso faz tempo. Então é um passado, mas também é um presente. Aquele que aconteceu e, 
por algum motivo, cessou, parou, colocou uma pedra em cima, ai fica escondido e volta, mas volta de várias formas e em 
momentos diferentes. Isso que é o duro – lidar com o inconsciente. Como a gente cutuca isso? Brincando. Porque a 
fantasia é uma forma de refúgio. Na fantasia, você pode viver umas situações. As crianças do moinho são muito 
emancipadas. Uma criança de 11 anos não quer mais brincar. Ela brinca, mas com um jogo, gincana, atividade física. 
Alguns já têm vida sexual até. Só que o brincar que a gente usa como fantasia, entrar no personagem, viver emoções fora 
da realidade, eles já não conseguem mais. Na creche isso acontece mais facilmente. Ai, na brincadeira começa a aparecer. 
O que a mãe faz com o filho. Ai aparece um conteúdo que não pode ser dito. Quando damos um jeito da criança botar pra 
fora isso é muito bom. Colocar pra fora o que ta doendo. Aqui no oratório que a ideia é mais avançada, eles não falam.  
 

 

 

Profa Eli – 55 anos - Educadora Social de muitos jovens e crianças da favela do Moinho 

 

 
O que é favela pra vc? 
Eli – Favela é o lugar onde convivem pessoas que sobrevivem a partir da sua criatividade, das suas forças e elas tão ai pra 

mostrar pro resto da sociedade de que dá pra ser diferente. Nada precisa ser institucionalizado pra que funcione. É só a 
partir daquilo que vc tem, do que vc é, vc é seu verdadeiro, o indivíduo que é capaz de tocar sua vida pra frente. A favela é 
isso. Lugar onde vc pode ser a sua verdade.  
 
Desde quando vc entra em favela? 
Eli – Me sentindo parceira mesmo deles faz 3 anos. Em 2011 eu conheci a favela. Em 2012 eu era representante de uma 

instituição que tinha uma parceria com a favela, mas fazendo parte, tendo amigos na favela e ver como eu a vejo 
representada hoje, faz 3 anos. Aprendi que a gente tem uma luta muito grande pra ser ouvido, pra conseguir nosso espaço 
porque a gente é segregado da sociedade. A favela é segregada da sociedade. E eles precisam ser ouvidos. E a luta pra 
esta escuta da sociedade é que é muito grande. Aprendi que eles tem que ter voz. Nós temos que dar esta voz. Na verdade 
ninguem precisa dar nada porque eles tem tudo ali. Mas tem que se fazer valer mais o que eles já são. É isso que eu tenho 
aprendido todos os dias. Uma coisa que eu achei legal, depois que eu fiz o PISQUE – Programa de Inclusão Sociocultural 
da Pinacoteca, que é o museu chamando o público, né, venham ver este espaço, ai a gente ouve o jovem “ai, i pra museu, 
este lugar quieto, de coisa velha”. Eu percebo que estes espaços ainda não conseguem trazê-los. Faz parte do espaço 
destes jovens e eles não usufruem. Eles não entendem estes espaços culturais e não se apropriam. 
 
Existe solidariedade lá? 
Eli – Não, ta muito claro que não. Quem é amigo hj, não é amigo amanhã. Não é perene esta ajuda mútua deles. Eu 

entendo que levar a ideia pra fora da favela de quem um ajuda o outro ajuda as pessoas a aceitarem melhor esta voz. Eu 
tive um pai (lá de dentro) que foi verdadeiro – ele não deixa o filho falar com as pessoas desta favela. É horrível, mas ele te 
explica de uma forma que vc entende a razão dele. Se ele permitir que o filho interaja, ele vai ser aliciado ali na frente a 
dedurar alguém e ai o filho dele ta morto ou pela polícia ou por quem ele dedurou. Então ele não quer. Vai totalmente contra 
tudo que eu prego como educadora ou o que Paulo Freire diz, mas ele tem razão. A função do pessoal lá dentro é falar que 
todo mundo é amigo. Uma vez ele chegou em mim e disse “profa, a senhora sabe o que é pino? É um cilindrozinho assim 
que vem a cocaína. É jogado pino no seu pé pra se livrar pra que a polícia ou o traficante não pegue o verdadeiro usuário 
ou o cara que ta trabalhando no tráfico. Eu olho um pino no chão e eu obrigo meu filho a mentir. Escuta, vcs viram alguma 
coisa caída? Não, não vi nada. Foi jogado no pé do meu filho e eu obrigo ele a mentir. Ai, meu filho participa dos projetos 
aqui do bairro e eles ensinam que não pode mentir, que tem que ser amigo de todo mundo. Nós vamo entra em conflito. Eu 
olhei e falei, ele ta certo e não tem saída. Pra proteger o seu filho vc tem que ensinar a mentir e não ser amigo das 
pessoas. É uma pessoa muito machucada pela vida, foi preso, matou (antes chorar sua mãe, do que a minha). “Ai vem 
Conselho Tutelar querer dizer o que eu tenho que fazer. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe o que eu passo pra poder 
ficar lá dentro sou eu”.  
 

 
AS CRIANÇAS E OS JOVENS ... 

 
A, 8 anos, J, 7 anos, E, 7 anos, C, 7 anos - Meninas que participam do Oratório São Domingos no período da manhã, 

antes de irem para a escola, local que elas não gostam nem um pouco. 
 

 
Vocês sabem a história do nome de vocês? Da onde sua mãe tirou este nome? 
A – Eu não. 
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E - A minha mãe e meu pai tirou da televisão. Tinha a novela e ela sabia que era diamante e ela gostou. 
J – A minha mãe tirou meu nome da Bíblia e da música o “Mundo de Ja ...”  
E – Da Bíblia nada. Nunca vi este nome na Bíblia. 
C – Minha mãe tirou da amiga dela. Ah não, foi da Chiquititas e do Carrossel o meu nome. 
A – Eu não sei da onde minha mãe tirou. Acho que foi da minha prima que chama Ana Beatriz e minha mãe pôs Ana. 

 
Quero saber se todo mundo nasceu no moinho? 
Várias vozes – eu nasci lá no Brasil. Eu tb. Aqui já é Brasil o idiota. 
C – Nasci lá na Bahia. 
E – Nasci em SP, mas não no moinho. 
J – Em SP, só que não é aqui. 
 
Do que vocês mais gostam de brincar? 
A - Brincar de futebol, pega-pega, pique-esconde. Tem uma música ai que fala “Não sou mais criança pra brincar de pega-

pega, pique-esconde”. 
C - Eu gosto de jogar futebol. Boneca, salão de beleza. Gosto de fazer castelinho na areia. 
E - Gosto de passear, comer sorvete com minha mãe, pega-pega, esconde-esconde. 
J – Oh tia, eu gosto de brincar de pega-pega, mãe da rua, cabeleleiro. Gosto de brincar de salão de beleza. Gosto de 

brincar de mamãe e filhinha, panelinha.  
 
Quem já foi pra praia? 
J - Eu não. 
A - Eu também não. 
C - Minha irmã dormiu na areia ai veio um caranguejo e subiu na cabeça dela.  
E – Tia, eu nunca fui pra praia. 
C - Eu tenho vontade. A irmã dela falou que quando eu obedece vai leva nóis na praia. 

 
Como é a escola de vocês? 
A - A minha escola é chata. 
E - Eu sou da sala dela. Todo mundo ta falando que você vai dar beijo no Richard, o negrinho.  
C - Eles namoravam. É sério. 
J - Sua mentirosa. Mentira tia. 
A – Sabe aquele menino ali. Ta namorando com esta menina aqui. 

 
Eu queria saber como é namorar? 
A – É bom. Beijar na boca.  
C – Que nada, ahaha. Já foram pra cama? 
A – Um dia, você conhece o Bililinho? Você tem que conhecer tia. Um dia, ela me disse que o Bililinho foi com uma 

camisinha pra transar com ela. 
C - Só que eu não quis tia. 
C – É tudo cochicho. (muitas risadas). E você foi pra cama. 
J – Ela pegou o cinto do menino e ficou batendo nele. E falou que tava gostando. 

 
Eu quero saber se vocês gostam da escola? 
Todas – Eu não. Eu não gosto. Eu, hein! 
A – Eu gosto da escola, mas não gosto da vaca, vagabunda da minha professora. 
J – Eu também. Ela é uma safada, uma vaca. 
E – É mesmo. Ela até mandou minha amiga e a amiga delas pro Conselho Tutelar. A Ni. 
J – Sabe a Ni, pequenininha? Ela foi pro Conselho Tutelar por causa da minha professora. Aquela vadia. Eu vou matar ela. 

Cala boca. 
A – Não tia, a escola é legal. A professora é que não é. 
J – A minha é Maria Ivonete. 
A – A minha é a Irani. 
C – A minha é Maria Ivonete. Eu to na sala dela. 2° ano C. 
E – a minha é Cida. 3° ano E. 
 
Tem alguma matéria que vocês gostam de fazer muito na escola? 
C – Gosto de cabular aula.  

A - Eu não gosto de cabular porque eu nunca cabulei. Eu gosto de fazer a lição na sala. 
E – Rabisco a lousa. Eu escrevo pra professora na lousa. Escrevo palavrão. Cida, sua filha da puta. 
C – Ela merece, ela levou a N pro Conselho Tutelar. 
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Por que ela levou a N no Conselho Tutelar? 
C – Porque ela andou faltando muito na sala. A professora tira a mesa dela de perto de mim por causa que ela ...ela dá 

bronca.  
J – Ela bate com o apagador. Ela atira. Ai eu gritei. Ai quando a professora vai ali ... ai todo mundo senta. Um dia ela gritou: 

quem fez isso na minha lousa? Ai todo mundo senta. 
A – Ela manda a gente ir lá pra fora. 

 
Qual o sonho de vocês? 
C – Da loira do banheiro. Um dia eu tava na casa da minha tia e eu sonhei com um monte de ... Ai dia eu tava na minha 

casa, quando ainda não tinha pegado fogo, ... como é mesmo a coisinha que morreu na linha do trem? É a .... a.....eu 
esqueci o nome dela, ai ela foi lá, ai minha irmã tava dormindo.  
 
Conta pra mim, quando vocês crescerem, o que vocês querem fazer? 
C – Eu quero trabalhar... 
A – Eu quero trabalhar, fazer faculdade e balé 
E – Eu também. 
Todas – Ah tia...quer namorar, beijar na boca. 
J -  Eu não quero namorar. 
E – Ah eu quero namorar. 
E – depois dos 13 anos, pode. Minha prima que me falou. 
A – Minha mãe falou que eu só vou pode namorar com 12 anos. 

 
Quero saber quem mora com vocês? 
C – Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meu tantão gostoso. Ele é meu gordinho gostoso. (9 irmãos e um está preso). Mas 

minha mãe tem 10 filhos. 
E – meu pai, minha mãe, meus irmãos.  
A – Tem tantos irmãos que ela nem sabe.  
C – Tem 9 também. 
E – Tem nada. Tem muito mais. Você nem sabe. 
A – Ela mora com muitas pessoas, só que o pai dela não mora com ela. Eu moro com minha mãe, meu pai, meu irmão, 

minha cachorra. 
 

 

 
W – 16 anos - Veio para Moinho com 7 anos. Há poucos meses passou a usar drogas. Sabe que precisa de ajuda e 

confessa que sozinho não sairá delas. 
 

 
Você gosta da escola? 
W – Não gosto. Gosto um pouco de matemática. Só gosto. É a matéria, não é a professora, se é louca. Não gosto dos 

professor não. A profa Eli não é professora. Ela é amiga. É diferente. Agora os professores tão lá pra ensinar mais nada. 
Não vou porque eu não quero ir pra nenhum projeto do bairro. Eu não gosto porque é muita criancinha. 
 
Como é sua família? 
W – Minha mãe, minha irmã mais velha, minha outra irmã, eu, ai, ...sei lá. São 6 irmão e só eu e meu irmão de menino. Eu 

sou o terceiro. Não conheço meu pai. Sei o nome dele, mas não quero falar.  
 
O que você gosta de música? 
W – Sei lá. Qualquer uma que for legal, que eu curti. Rap, funk. Sei lá. Esses funk ai que passa. Mc Pedrinho, tem vários. 

Racionais.  
 
Você toca algum instrumento? 
W – Um pouco de violão e flauta. Metálica. To aprendendo. Não vou deixar o cabelo crescer, não dá certo. Mas o rap é o 

melhor. Eu não desenho mais. Eu desenhava, não muito. Eu gostava, agora não gosto mais. Desenhava vários desenhos 
que vem na mente. Eu vejo um desenho, eu gosto, ai eu faço.  
 
E fora daqui? 
W – Não sei não. Gosto de luta. Só luta, mas fora daqui. Jiu jitsu e Box. Eu comecei e sai fora, não pude mais. Uma droga. 

Fiquei só alguns meses, nem deu pra ter faixa. 
 
Você já leu algum livro inteiro? 
W – Não.  
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Onde você nasceu? 
W – Mogi das Cruzes. Não lembro como era. Vivi lá até uns 7 anos. Acho que menos. Viemos pra cá por causa que minha 

mãe quis vir. 
 
Você gosta daqui? 
W – Mais ou menos. 

 
Por onde você anda aqui? 
W – Por tudo. Aqui, lá atrás, lá na frente. 

 
E no bairro? 
W – Vários lugares, já andei. Lá na Luz, Avenida Brigadeiro, Higienópolis, 25 de março. Já conheço o bairro todo. Sei lá. 

Gosto daqui porque aqui é minha casa.  
 
Onde você gostaria de morar quando você crescer? 
W – Sei lá onde eu gostaria de morar. Deixa eu ver. Já pensei em construir uma casa lá no fundo, grandona, de blocos. Eu 

quero aproveita minha vida assim enquanto eu tenho 20 e poucos anos. E ai quando eu chegar nos 30 eu quero ter um filho 
pra mim fica até quando eu morrer. Quero um só e menino. Menino é mais fácil de cuidar. Menina é chorona. Não penso 
em casar. Não dá trabalho cuidar de menino não. Eu que cuidei do meu irmão quando ele nasceu. Eu que ensinei a falar, a 
andar.  
 
Do que você gostava de brincar quando pequeno? 
W – De vários negócios. Polícia e ladrão. Aqui tudo, nesta favela inteira. Conheço quase todo mundo.  

 
Quem são seus melhores amigos. 
W – Todo mundo, eu conheço desde pequeno. Ninguém é mais amigo. É tudo igual. 

 
Você me ensina alguma gíria que eu não sei? 
W – Sei lá, nóis fala. Quando se chega e cumprimenta se fala “E ai pas?” Pas de parceiro, parça. Não conheço muitas 

gírias novas não. Hoje não tem muitas não. Não tenho mais nada pra falar. 
 
Algum sonho que você tem? 
W – Não tenho mais nada. Aqui na favela ninguém gosta de sair na foto não.  

 

 

 
G, 14 anos e Gu, 7 anos - G, aos 12 anos tentou suicídio por não aguentar sua vida. Hoje se vê mais em paz e ajuda a avó 

a cuidar dos irmãos. Chama a avó de mãe. 
 

 
Gosta de brincar? Quais lugares favoritos de brincar? 
G – Basquete e xadrez. Parque da Água Branca. A gente só vai pra lá, só. Eu, minha avó e meus irmãos. Eu sou a mais 

velha. Moro com minha vó e meus 2 irmãos. Minha tia mora perto e tem gêmeos. Não cheguei a conhecer meu pai. Não 
quero conhecer. Sei um pouco das histórias da minha vó contar.  
 
Você gosta de escola? 
G – Gosto. Matemática. Por causa da matéria. Gosto de todas as partes. 

 
O que você mais gosta aqui no bairro? 
G – Acho que nada. 

 
Quando você nasceu, já morava aqui? Qual foi sua casa? 
G – Sim. Do lado. Eu gostava de brincar com os galos da minha mãe. 
Gu – Eu brincava na terra. 
G – Você comia terra, né?! 
Gu – Quando eu brincava na terra ela me dava cola. 
G – Foi só uma vez. Porque minha mãe dava mais bola pra ele do que pra mim. Eu ficava com raiva. 
Gu – Ai o N nasceu e agora ela prefere o N. 
G – A gente tem outro irmão, só que ele não mora com a gente. Mora em Juquitiba. Com a outra vó dele. Ele só vem nas 

férias. Gosto mais ou menos, ele arranja muita briga.  
Gu – Mas ele traz sempre coisa nova.  
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G – As veze ele traz um bichinho ou uma foto. 
Gu - Ou também uma coisa que ele sempre quer mostrar pra gente. Ele compro um ....que ele mostro pra gente. Acho que 

ele queria vir pra mostrar logo pra gente. Muitas coisas novas ele mostra pra gente. 
G – Pra mim ele só mostra bicho. O W tem 12 anos. 

 
Vocês gostam da escola? 
Gu – Um pouco. Não. No começo eu achava bom, mas depois eu comecei a não gostar. Minha vó já me colocou em 3 

escolas. E me dava cansaço. Agora eu só to em 2. Uma de manhã e uma a tarde. Hoje eu não fui porque eu fiquei 
enrolando. 
G – De vez em quando eu falto. Vou fazer exame. Eu vou a tarde, porque de manhã eu tenho que levar ele. De manhã eu 

fico em casa, assistindo desenho na TV. Marcha e o Urso. Ai, eu pego ele na escola, levo no Projeto Curumim e vou pra 
escola. Depois eu pego ele e a gente vem pra casa. 7h da noite nóis tamo em casa.  
 
O que você faz quando chega em casa? 
G – Eu tiro o sapato, tomo um banho, depois vou comer. Ai nóis vai assisti a televisão e depois dorme.  
Gu – É que a gente fica muitas horas assistindo televisão. A gente vai dormir 11h ou 12h e acorda às 5h40. A minha vó 

acorda, pra acordar ela, pra me acordar pra me levar pra escola.  
 
Vocês têm sonhos? 
Gu – Na outra casa eu tinha muitos sonhos e pesadelos. Nesta só um pouquinho. Agora eu não sonho mais nada. 
G – É que tinha uma mulher lá do lado que só xingava. Ai a mãe dizia que ela trazia as coisa ruim pra dentro de casa.  
Gu – E também lá tinha porão muito escuro. 
G – Eu amarrava ele lá porão e deixava ele lá. Ele mexia comigo. Comia tudo as bolacha e falava que tinha sido eu. Ai eu 

amarrava ele e colocava no porão até a mãe chegar. 
Gu – Teve um dia que eu amarrei ela e fiquei jogando água nela assim. 

 
 
O que vocês querem ser quando crescer? 
G – Ainda não sei. 
Gu – Tem 2 coisas que eu quero ser. Bombeiro e outra coisa que eu esqueci. 
G – Eu sempre estrago os sonhos dele. É engraçado, ele fica chorando, depois ele muda. Por exemplo, ele quer ser 

bombeiro, ai eu falo, você pode morrer queimado, cair da escada ou afogado pela mangueira. 
Gu – Eu queria ser polícia, mas minha mãe não deixa. Ai, sempre que eu invento alguma coisa, ela me faz desistir. Ela não 

quer que eu trabalhe.  
 
Você gosta de algum esporte? 
Gu – Basquete, futebol e golfe.  
G – Ele só assisti golfe pela televisão e acha legal. 

 
Vocês tocam algum instrumento? 
G – Eu tocava flauta no projeto, mas agora não toco nada.  

 
A mãe ta presa ou solta? 
G – Tá solta. Trabalhando num hotel. Não sinto falta.  
Gu – Mas a gente vê ela quase todos os dias. Quando ela pede alguma coisa a gente tem que levar. Só nestes dias que a 

gente vê ela. Quase todos. Ela leva a gente a pra passear. 
Gu – Eu gosto. 
G – Mais ou menos. Ela só sai com a gente pra mostrar os namorados dela. Não tem graça.  
Gu – Ela nunca leva a gente pra brincar. Quando a gente era pequeno, ela levava. Eu lembro um pouco. Minha irmã lembra 

muito.  
G – Ela levava na Praça Princesa Isabel. Agora não mais.  
Gu – Agora a gente só vai pro Parque da Água Branca.  
G – Eu quero ser um pouco de tudo. Menos professora. Dá trabalho. Tem professora que sai louca. Já mudou umas 10 

vezes de professora na minha escola. Eu ia pra uma escola militar. Ai minha tia falou que eu ia comer bicho de árvore, toma 
banho com lama, minha mãe falou que eu ia ter que acordar mais cedo do que hoje. Ai eu não ia aguentar. Eu queria ser do 
exército. 
Gu – Ela quase perdeu o papel. Ela queria ser da marinha. Polícia, um monte de coisa que ela queria ser. Eu também 

queria ser, mas eu to aprendendo a me alevantar cedo. 
 
Vocês gostam de morar aqui? 
G – Gosta eu até gosto. Só não gosto quando as pessoas ficam brigando ou quando tem muita sujeira. 
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Gu – Eu gosto um pouco. Quando ela fala que as pedra são feita de algum negócio, de alguma coisa, que tem gente rica 

que também usa, eu começo a gostar daqui. Mas, quando ela fala que areia... 
G – Eu falo pra ele que moeda vem da pedra e ele guarda um monte de pedrinha.  
Gu – E quando ela fala que areia e grama é muito melhor eu não me decido se pego areia, pedra ou grama. Ela me fica me 

deixando confuso. 
G – Eu vou sair daqui quando puder. 
Gu – Ela vai começar a trabalhar.  
G - Minha mãe ta arranjando. Acho que como jovem aprendiz. Minha mãe vai me ajudar.   

 
Me conta umas gírias daqui? 
G – A gente sabe um monte, mas a mãe não deixa a gente falar. Quando a mãe briga com ele, ele sobe e fala “tá maluca 

mulher”.  
Gu – Se joga no terere. Tipo, se joga no tom da música. Neste desenho eles também falam palavrão.  
G – Até a mãe fala se eu to brizando, que é se eu to na lua.  
Gu – A gente conhece muitas gírias que nossa vó não deixam a gente usa. Irmã, não tem uma lá que nossa mãe falou? 
G – Se a gente ta pensando no grilo. É pensando em outra coisa. Tipo, se ta falando comigo de comida e eu pensando em 

trabalho.  
Gu – Fala alguma coisa pra mim? Ai eu repondo: sério? Não é mesmo?  

 

 

 
Y – 13 anos, H – 13 anos, D – 12 anos - Jovens que participam do Oratório São Domingos no período da manhã. Têm 

orgulho de fazerem parte desta quebrada e não pretendem deixar de morar por lá.  
 

 
Me conta quem compõem sua família. Sua mãe .... 
Y – Minha mãe, meu padrasto, eu, minha irmã pequenininha. Somo em 4. Eu sou a 2.  

 
Você estuda? Gosta da escola?  
Y – Não gosto. A Kátia de matemática. Estudo no Coqui. A matéria é legal.  

 
E o que você vai ser quando crescer? Se pensa em fazer alguma faculdade? 
Y – Atriz de novela. Não. 

 
Você nasceu no moinho? 
Y – Não. Na cachoerinha. Vim com 7 anos. Sim, eu gosto daqui. Quando minha mãe fala que vai embora eu falo, você vai e 

eu vou ficar.   
 
Você pensa em casar? 
Y – Eu não. É mó ruim e ainda é muito cedo.  

 
Quais os lugares aqui do bairro que você mais gosta? Não da favela, mas do bairro. 
Y – Gosto da boca, na Guaianases. Conhece a rua Guaianases? Ah, minhas amiga fica tudo lá. A gente fica lá conversando 

a noite. Minha mãe sabe. Ela deixa. Ela só fala pra mim num usa nenhum tipo de droga. Eu não uso.  
 
Você já leu livros? 
Y – Vários, mas o que eu mais gostei foi Diário de um banana. Eu gosto mais de poesia e poema também. Tem aquele lá 

“Só não te dou uma rosa porque é cheia de espinho, mas te dou meu coração, cheio de carinho”. 
 
O que você gosta de fazer muito no seu dia a dia? 
Y – Eu fico andando muito na favela o dia todo. A mão eu faço, mas o pé eu faço ali na moça da favela. A sobrancelha 

também. 
 
Você gosta de desenhar? 
Y – Não. Nem de escreve. Gosto de funk. Só tem palavrão, né? Eu gosto do bonde das maravilha. Eu tinha um bonde aqui 

na favela. Era o bonde das coelhinha.  
 
Você chegou a conhecer seu pai? 
Y – Não. Eu sei o nome dele. É Josué. Meu pai morreu quando eu era pequena.  

 
Do que você mais gostava de brincar quando era criança? 
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Y – Sei lá, de casinha. Eu gostava de ficar mexendo no barro. Eu não brinco mais. Mas eu danço. Gosto de dançar todo 

tipo de música. 
 
Qual é seu sonho? 
Y – Ser atriz. Eu queria fazer teatro. Tia, se sabe onde faz teatro? 

 
Conta uma gíria que vocês gostam muito de usar? 
D – Jão. Mano. Zica, paparazzi. Zé povinho, que fica cuidando da sua vida o tempo todo.  
H – Tem mete um loco. Quando um menino te explica uma coisa e é outra. Tipo, ele mete um loco. 
Y – Tipo se ta lá, ai um menino chega e fala, sua mãe ta mó desesperada com você, corre em casa que tão precisando de 

você, ai se chega lá, ai é tudo mentira. Ai ele fala, nossa, se mete um loco.   
D – Palavrão a gente fala muito também.Todos. Se ta loco que eu vou falar? Filho de uma ...., malandro, parça.  

 
Conta onde vocês nasceram? 
D – No hospital. 
H – Este menino é mó idiota. Eu nasci aqui em SP. Eu já morava aqui.  

 
Você gosta de morar aqui? 
Ya – Lógico, aqui é nossa vida, não é não? Eu nunca vou sai daqui. Se vai me vê aqui pra sempre, né não fio? 
H – Aqui é nossa quebrada. Lógico.  
 
Quem são seus melhores amigos? 
H – Vixi, tem uma pá. Todo mundo aqui da favela. 
Y – Todos estes meninos que ele anda eu ando. Mas eu ando com mais gente. Todo mundo da favela. Mas eu fico aqui no 

campo de vez em quando, né? Eu não gosto de ficar no campo de dia. Só de noite. Só fico de dia quando a gente ta 
jogando manycraft. É um jogo on line que você faz casa.  
H – É um modo de sobrevivência criativo. É pra você fazer casa. Manual de sobrevivência, você tem que caçar, vem um 

monte de zumbi.  
 
Vocês gostam de música? 
Todos – Lógico.Funk.Mc Picachu, Ducorre, Mc Kelly, Mc Pedrinho. Mc Pica seu cu. Tem o Jackon e mais um. Nego 

Drama, que desce a lama. Sabe quem é nego drama? Nego Drama, entre o sexo e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, 
luxo e fama. Cabelo preto e a pele escura.  
 
O que vocês pensam em ser quando crescer? 
Ya – Irmão. 
H – Jogador de Futebol. Sei lá. Eu não. Ficar aqui mesmo. Suave. Relax.  

 
Vocês pensam em casar? 
Todos – Não. Pra que? Pra dá chifre? Não, fala ai. Nóis que continuar com esta vida. 
H – Quero te filho lá pro 40 e poucos anos. Veio não. Veio é dos 50 pra cima.  

 
Vocês já leram algum livro? 
H – Já. Diário de um banana. Gibi da Monica. 

 
Do que vocês mais gostavam de brincar quando criança? 
Y – Quando tinha as novela do vampiro? Eles tinham vários poder. Poder de curar. E cada um de nóis era um. Lembra? Mó 

da hora. Mas agora nóis só sabe ficar andando pra lá e pra cá, jogando joguinho, mexendo no whatsap, no face.  
 
Que lugar vocês mais gostam de passear, além da favela? 
D – Nóis já fomo pra Osasco, São Caetano. 
Y – Fomos pedir. Nóis pedia antes, se não sabia? Pedia pros outro dinheiro. Pedia dentro do mercado salgadinho, bolacha. 

Saia com mais de 100 reais. No shopping.  
Y – Não é porque nóis precisava, mas nóis queria dinheiro pra gastar. Nóis queria tranquera pra comer. Moço, se tem um 

real pra ajudar? Se tem como inteirar a cesta básica? (Risadas) Eles falavam peraí, vou ali no mercado, ai quando eles 
saiam o que sobrava de moeda, 2, 5 reais, eles davam pra nós. O H pedia. Mó boiada. Eu pedia só pras passagens. Teve 
um dia que nóis chegou 4 da manhã. 
 
No shopping se pede como? 
D – Com a boca tia.É mó boiada. Por causa dos guarda. Dos gambé. Eles levam a gente no quartinho e mete o cacete. 

Eles dão vários pisão no seu pé. O F disse que o cara levou ele no quartinho e disse, se quer água ou fogo? Ai ele falou 
água. O cara afogou ele num balde dágua. (risos) 
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H – E se o cara falasse fogo? 
D – O cara ia queimar ele.  

 
Vocês gostam da escola? 
H – Educação Física, Matemática e Ciências. O professor é parceiro.  

 

 

 
Jo – 11 anos - Morador desde pequeno da favela. Tomou seu primeiro banho de chuveiro aos 8 anos. Participou do 

passeio para a Pinacoteca em 2014 
Ri – 10 anos - Morador da favela, adora ir ao Oratório  
Senhora – Comadre da mãe de Jo que cuida dos meninos enquanto está desempregada 

 

 
Lembra quando fomos juntos na Pinacoteca? O que era aquilo? 
Jo – Pra mim era uma biblioteca cheia de esculturas. Tinha uma sala de livro. Tinha aquela fonte. Um monte de mulher 

saindo água dos seios dela. Toda cinza. Tinha quadros de frutas. Um monte. Tinha ponte pra pegar o elevador. Se eu fosse 
lá agora, eu queria o lache. Gostei mais ou menos. Hoje eu não iria porque já tenho planos. Amanha tb. Me senti normal. 
Não lembro muito bem.  
Ri – Meu sonho é ganhar um celular novo. É ser rico.  
Senhora - Há muitos anos atras (18 anos) um senhor convidou a gente pra vir e nóis veio. Eu e minha comadre. Antes a 

gente morava na Princesa Isabel, na rua. Naquele tempo não tinha tanta ocupação. Eu e a comadre somo irmã de rua, uma 
família. Eu não tenho marido. To namorando. Eu acostumei aqui. Fala que eu gosto não, mas acostumei. A gente ta 
esperando estes apartamento sai. Nós todos estamos esperando isso. Aqui não tem nada decente. Não tem água. Aqui 
tudo queima e acaba. A água, a luz. A maioria das pessoas se ajuda. Não é todos. Eu vou lá filha, limpar minha casa. Eu to 
desempregada e venho todo dia aqui pra ver como que tá.  
 
Qual é o lugar que vcs mais gostam aqui dentro? 
Todos – O campinho 

 
E lá fora? 
Todos – Shopping Higianópolis, Pão de Açúcar, Mc Donalds. Sesc é muito legal. Tem 3 piscinas, quadra, um monte de 

brinquedo. O que eu mais gosto aqui é o Oratório.  
 

 

 
B – 18 anos - Moradora orgulhosa da quebrada onde mora – uma favelada chic. 

 

 
B - Nasci em Mogi das Cruzes e vim aqui com 8 anos. Já faz 10 anos que eu to aqui. Aqui tinha parquinho, era cheio de 

mato, tinha muitas crianças. Eu gostava e gosto muito daqui. Eu não quero sair daqui. Vou perder minhas amizades e o que 
eu vivi aqui. Vou deixar tudo pra tras. Pra mim é favela. Tanto faz na verdade. Mas nóis fala favela. Minha quebrada. Um 
ajuda o outro mais ou menos. É difícil. As nossas mãe são as que mais se ajuda.  
 
Qual seu sonho pro futuro? 
B - Quando eu era mais novinha tinha vários sonho. Bióloga marinha, estilista de moda. Agora, nem eu sei. Quando é 

pequena tem vários sonhos. Depois que cresce, muda um pouco, para de falar que quero ser isso e aquilo e fica um pouco 
pra tras e ai não dá mais vontade. 
 
Vc tem muitos amigos aqui? 
B – Tenho muitos. Eu vivo na casa das minhas amigas. Por isso não quero sair daqui. Deixar elas pra tras. É mais por 

causa delas. Vou pra escola a noite. Fui pro 1° ano. Já era pra eu ter terminado os estudos. Passei pra noite pra arrumar 
trabalho, mas ta difícil. To tentando atendente. Eu ia lá com minha amiga, mas não deu tempo porque ela acabou de ganhar 
bebe. Muito bonitinho. Vamo faze informática, auxiliar de escritório.  
 
Vc se sente paulistana? O pessoal de fora olha diferente? 
B – Sinto. Não. Acho que olham de fora alguns olham diferente. Pensam que é muita violência só porque é favela, né? Mas 

quem é de fora não conhece aqui dentro. Mas tem quem não critique muito não. Aqui é normal. Todo mundo conhece todo 
mundo. Ninguem mexe com ninguem. Aqui todo mundo convivi em paz, entendeu?! 
 
Vc conhece os museus aqui perto? 
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B – Eu ia muito no Museu de Energia, só que tinha sempre as mesmas coisas ai parei de i. Já fui na Pinacoteca, dá hora.  

 
Vc cuida dos seus irmãos? 
B – Eu e minha irmã. Aqui parece escadinha. Nóis somo em 7. Eu tenho 18, ela tem 17, meu irmão tem 16. Quando a gente 

era pequeno, ficava muito no parquinho. Brincamo muito. Depois tiraram os brinquedos e construiram este galpão ai. 
Quando a gente ainda tava em Mogi, a  gente morou um tempo com nosso pai e depois fomo pro abrigo. Minha mãe não 
tinha condição de cria nóis. Não sei quanto tempo ficamo lá, mas lá era da hora. Gostavamos. Tinha até um lago por lá e a 
gente pescava. A gente comia pizza todo mundo. Era muito legal. Depois a gente saiu e ficou numa pensão perto da 
cracolandia, já com a mãe, depois fomos pra uma pensão no Bom Retiro. Depois saimo e veio pra cá. Nós repetimo um ano 
porque fomos morar um ano em Suzano e perdemos os estudos. Ah, quando a gente veio morar pra cá foi a melhor fase. 
Eu penso em continuar aqui. A minha mãe ia me dar aqui, mas ela não quer me dar mais. Disse que nóis é irresponsável. A 
gente se dá bem, mas tem as vezes que a gente discute. Eu era pequena e eu não me lembro do meu pai direito. Conhece 
eu conheci, mas não lembro. Foi minha mãe que deixou ele. Nem lembro quando morei com ele. Lembro de quando eu 
brincava lá, mas do rosto dele não lembro direito. São 3 pais pros 7 filhos. O rap que eu fiz é da favela Diz que aqui tem 
gente inocente, de vários tipos e várias cores. Conta até de um amigo que eu tinha que morava debaixo da ponte, o 
foguinho, depois ele foi embora e eu nunca mais vi ele. Conta que a polícia entra atirando bala de borracha, spray. Bem da 
horinha este rap, mas eu não sei canta ele não.  
 
Como é a relação com a polícia? 
B – É ruim. Já tentaram tirar várias vezes a gente daqui, mas não conseguiram não. Tem aquela lei do uso capião, né?! Se 

a gente ficar aqui mais de 5 anos e não tiver proprietário e dono então a pessoa fica aqui que já ta tomado o terreno. Que 
até teve o fogo lá no fundo, ai fizeram o muro. Ai todo mundo se ajunto, quebrou o muro. Agora ta cheio lá pro fundo tb. Eu 
ainda acho que ta aumentando ainda. Não conheço todo mundo. Conheço mais o povo aqui da frente e do campinho. Lá no 
fundo chegou muita gente de fora. Antes eu ia muito pro fundo porque a gente fazia o projeto. Ai acabou e eu não fui mais 
porque eu quero arranjar um trabalho. Tem um cinema lá atrás também. A gente chegou a colocar grama no campinho, 
mas não deu certo.  
 
A relação com o Conselho Tutelar, como é? 
B – Bem raro eles virem aqui. Só conheço 2 mulheres, uma do fundo e uma aqui que levaram os filhos delas.  

 
E com a prefeitura. Ela respeita, ta a fim de ajudar? 
B – Eu acho que não. Veio o prefeito aqui, falou que a gente atacamos pedra, xingamos e isso não é verdade porque ele só 

veio aqui aquela vez que foi bem aqui no campo. Eles tem medo de vir mas não conhecem nossa comunidade. Eles 
criticam mas não vem aqui ver como é de perto.  
 
Quais seus planos pro futuro? 
B – Morar sozinha, ter um bom trabalho e viver minha vida, né. Aqui mesmo se der. Se não der eu vou embora. Mas eu 

sempre vou correr atras dos meus objetivos, né?! Eu quero morar sozinha para não depender o resto da vida da minha mãe 
porque já tem meus irmãos, ne. Tem que ajudar. E ter um futuro pra mim mesmo. Eu frequentava a igreja aqui atrás do 
campo. Eu parei. Só que não sei porquê. A irmã falava “vc vem, as crianças vem. Se vc sai as criança sai”. Ai eu ia, as 
criança não ia. Quando eu saia, as criança ia. Ai eu parei de ir. Mas eu frequentava bastante. Eu e minhas amigas. Não, a 
gente frequenta, é tipo uma igreja só que é num estádio. Ali perto do shopping D. Eu vou começar a ir pra lá, é de sexta. 
Vou eu e minhas amigas. Porque chegam 6 horas da manhã. É tipo uma balada gospel. Só que só vai dar pra ir nas férias 
porque eu estudo. 
 
E a escola? 
B – Eu gosto. Eu não gostava de matemática, só que agora, que comecei a estudar de noite, eu amo matemática. É uma 

das matérias que eu me apeguei mesmo. A profa é muito legal. Eu fui até elogiada. O professor substituto perguntou se eu 
era a B e falou que sou a melhor das alunas e que os professores falam de mim.  
 
A maioria aqui tem mais mãe do que pai? 
B – Bem mais mãe. Mãe é aquela que ta presente nas piores e nas melhores situações, dificuldades. Ta ali pra ensinar 

mesmo, entendeu? Eu acho que pai não convive muito com o filho não. Mãe é bem mais apegada. Tem alguns pais que 
sim. Mas aqui pelo que eu conheço é mais mãe. Tem 3 amigas que eu conheço que tem pai e mãe. Uma é padrasto, mas é 
pai, né. Cuida, dá teto pra ela. Mas ela não gosta. Uma das minhas amigas chegou a ir embora de casa porque não se dá 
com o padrasto. Tem uma amiga que só mora com o pai porque a mãe morreu. Não sinto falta do meu pai porque ele não 
conviveu comigo e com minha mãe e não fez parte do meu passado e do futuro. Ele não ficou comigo até os 18 anos. Na 
infancia ele participou de uma boa parte, mas eu era muito pequena então eu nem lembro e não faz falta. Eu lembro que 
ele batia muito na minha mãe. Não lembro se batia em nóis. Acho que batia. Não faz falta.  
 
Quando a gente veio pra cá todo mundo era amigo. Até os meninos que agora ta nesta vida. A gente ficava tudo ali sentado 
no campo. Conversava, brincava, zoava muito. Agora todo mundo se separou e ficou chato. Era bem mais legal quando era 
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todo mundo junto e misturado. Agora meu irmão entrou nesta vida e os meninos e ficaro chato. Não uso e não tenho 
vontade, graças a Deus. Eu sei que se eu entrar nesta vida eu não vou conseguir sair. As pessoas pode se internar um ano, 
três anos mas ela nunca vai deixar de ser aquilo que ela foi um dia. Porque um dia ela pode voltar a usar de novo e se 
afundar de novo. Meu irmão quer sair sim, mas é bem difícil. Vc entra fácil, mas pra sair é difícil. Não converso muito com 
ele não. Ele não fica muito em casa, fica mais na rua. Ele vem pra casa pra comer, dormir, tomar banho. Minha mãe 
conversa com ele sim. De todos os irmãos eu me dou mais com o Luisinho. Acho que ele gosta mais de mim. Das minhas 
irmãs, eu convivo pouco. A gente é unido, brinca, sai. Abriu um novo parque lá no gato, ai a gente vai lá de sábabdo e 
domingo. De semana tem que arrumar a casa, fazer comida, tem escola, ai nem da tempo porque minha mãe trabalha.  
 
Tem mais família por aqui? 
B – Não. Quando a gente foi pra Suzano minha mãe tentou trazer minha tia de lá porque ela não trabalha e é difícel. Ela tb 

vive de aluguel e fica mudando e minha mãe tentou trazer ela pra cá. Eu acho que minha mãe nasceu fora de SP. Acho que 
foi Mogi. Nunca conheci uma avó, nem vô. Só a irmã da minha mãe e meus primos. Devo ter outros parentes, mas nunca 
fomos apresentados. Minha mãe ta querendo ir de novo ver minha tia. Eu tb quero. Só fomos uma vez pra lá. Minha mãe 
tinha 6 filhos quando a gente foi e minha tia tb. Agora minha mãe tem 7. Mas foi legal a época que nóis morou lá. Acho que 
eu tinha 13 ou 14 anos. A gente morou aqui, foi pra lá e depois voltou pra cá. Eu tb mudei. Minhas amigas falam que eu 
mudei.  
 
Vc pensa em casar? 
B – Um dia eu vou casar, mas agora não penso não. Eu falei pra minha mãe primeiro eu quero ter minha vida, construir 

minha casa, ta trabalhando. Eu não vou arranjar filho não prof. Ai oh, eu tenho 18 e to firme aqui, na mema. Não quero 
arranjar filha agora não. 2 amigas tem filho já. Elas tem 15 anos. Uma tem 15 anos, ficou gravida e perdeu. Pra mim não é 
normal não. Mas se ta feito, ta feito. Não tem como impedir. Aconteceu, aconteceu. Não é uma doença a gravidez. Tem 
muitas pessoas que julgam. Mas tem umas amigas que diz que não mas quiseram sim. Eu não me vejo com uma criança 
no colo, mas eu gosto das outra. É uma criança cuidando de outra. Ai vc quer sair pra algum lugar e não pode porque tem a 
criança. É bem difícil. Por isso eu não quero. Quero viver minha vida.  
 
Por que eu me interesso por estas histórias? 
B – Pra um projeto, né?! Pra conhecer a vida da minha favela, da minha quebrada. Tenho muito orgulho de morar aqui. Eu 

não vou deixar de ser esta pessoa que eu sou só porque eu moro numa favela. Sim, pode julgar, mas não fala da minha 
favela. Quando alguém fala favelada, eu digo, favelada com muito orgulho, sou favelada chique. Não tenho vergonha. 
Quando me perguntam, vc mora onde? Eu moro na favela mesmo. Falo mesmo. Não vou esconder o que eu sou. Eu sou 
assim e já era. As pessoas não conheceram a comunidade do que jeito que ela é. Elas pensam uma coisa, mas nunca 
puseram o pé aqui, então elas não sabem como é a relidade daqui. Por isso elas ficam impressionadas.  
 
E como deve ser o mundo delas? O que tem lá que não tem aqui? 
B – Aqui tem pessoas humildes, que não tem vergonha de mostrar a cara. Lá fora elas querem estar acima dos outros. 

Querem ser uma coisa que elas não são. Aqui só Deus sabe pelo que nós passamos e só ele pode julgar. Tem gente que 
tem vergonha de morar sim. Que quer ser o que ela não é. Mas a maioria não. Eu e minhas amigas não temo vergonha 
não. A gente saia bastante, agora parou um pouco. Agora todo mundo fica mais dentro de casa. Antes a gente ia muito pro 
Sesc, pro Parque da Água Branca. São desafios da vida. Não sei não qual desafio to passando agora. Sou muito feliz. A 
fase mais difícil foi quando a gente veio pra cá e a casa não era de madeira assim. O teto era baixo e caia muita água aqui 
dentro e minha mãe não tava trabalhando. Ai a gente foi pra Suzano por causa do pai das minhas irmã. Ele tinha ciume da 
minha mãe. Já passamos por momento ruins sim. Minha mãe já bebeu muito, vivia em bar. Já faltou coisa em casa sim. 
Agora ela ta na igreja firme e forte e melhorou agora.  
 
O que é cultura? 
B – É arte. Sei lá. Não sei explicar. É arte tipo capoeira, música, pessoas que pintam cultura. Fazer coisas que você gosta e 

inventar. 
 
Quem é a B? 
B – Uma pessoa divertida, legal, amiga, companheira, parceira pra todas as horas.  

 

 

 
A – 16 anos - Já amou e odiou morar no Moinho. Jesus é quem tem o ajudado com a paz no coração para continuar nesta 

grande família que é a favela, ora agressiva, ora amiga, mas sempre acolhedora.  
 

 
A – Eu vim pra cá com uns 7 ou 8 anos. Eu sai de Arujá e aqui era muito difícil, era diferente. Não tinha uma estrutura pra 

viver aqui, sabe. Mano, era complicado. Minha mãe sofria muito em se adaptar aqui depois da separação do meu pai. Ele 
viajou um dia e não voltou mais. A gente descobriu que ele traia minha mãe e a família toda se revoltou. Ai, depois de um 
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tempo é que a gente resolveu se mudar de lá. Lá não tinha estrutura pra arranjar trabalho. Ela saia de casa um dia e 
voltava pra casa depois de uma semana. Não tinha como ficar perto da minha mãe. Somos em 8 irmãos. Eu sou o único 
adotado. Sempre achei que eu era filho dela. Foi um soco quando eu soube porque eu amava muito ela. Eu sou filho só do 
meu pai. Mas ela é minha mãe pra mim. Foi ela que me criou. Ai, a gente veio pra SP e eu entrei nuns projetos aqui no 
bairro. Mas eu tava em depressão, sabe. Não me conformava que meu pai tinha deixado a gente. A gente já veio morar 
aqui dentro. Só de vez em quando ele entra em contato, mas bem difícil. Ele não aparece nem nos aniversários. Mas eu já 
me acostumei. Minahs irmãs que ainda ficam triste. Eu cheguei a ir atras da minha mae biologica. Eu vi ela de perto. Ela 
nunca demonstrou interesse em me procurar. Eu pensei, gente, não tem cabimento eu não conhecer minha mãe. Foi mó 
história de busca. Achei ela em Brasília. Foi bem loco. A gente foi lá na casa dela, abraçou, sem mágoas, sabe. O irmão 
dela morreu estes dias e ela ta indo lá pro Piaui e não vai voltar mais pra Brasilia. Ai vai ser bem mais fácil entrar em 
contato. Minha vó ficou muito abalada. Minha avó por parte de mãe, assim. Quando eu cheguei aqui, o pessoal todo aqui 
corria aqui atras, todo mundo ia junto na igreja. Era mó legal. Aqui o pessoal me deixava animado. Até que um dia eu deixei 
de gostar daqui. Do nada. Já não me entrosava mais com ninguém. Ai eu tinha uns 8 ou 9 anos. Nunca parei pra pensar 
porquê. Foi depois da catequese. Eu tinha várias amigas bacanas, ai o pessoal começou a sumir. Acho até que uma amiga 
morreu, porque ela sumiu do nada. Outras se envolveram com drogas. É muito fácil se envolver com drogas aqui. Ninguém 
sabe por que. Mas, tipo, a influencia é muito grande. As vezes eu vejo um amigo meu ali sentado no canto, mó mal, eu vou 
falar com ele e ele nem olha assim. Ninguém reconhece. Deve mudar a mentalidade, sabe. Quando ele era pequeno ele 
era tão doce, doce mesmo, a ponto de chegar em vc e falar, nossa, vc é da hora e tudo mais. Agora ele nem fala isso mais. 
Nem liga mais pra isso. E eu sempre tava com ele. Era muito legal. Eu não uso porque nunca me deu vontade de usar isso. 
Minha mãe sempre me deu ordens assim. Mas a influencia daqui nunca pegou em mim. Sei lá por que. Eu observei que 
como eu não cai nisso até agora, Deus me guardou até hoje. A ponto deu sair do Piaui e encontrar uma igreja que me ama. 
É muito incrível isso. É uma igreja nova, que ta crescendo cada vez mais no Bom Retiro. Eu me senti muito acolhido. Vc se 
sente diferente lá. Por enquanto ninguém vai comigo. A gente faz células e vai na casa das pessoas e apresenta a palavra 
de Deus. É muito bom, é diferente. Depois a pessoa fala nossa!  
 
Favela ou comunidade? 
A - Favela e Comunidade. Se eu tenho intimidade assim com a pessoa, falo vamo na favela e tudo mais. Eu não sei se 

pretendo ficar aqui. Dependendo do que acontecer aqui, mais pra frente. Não sei o que eu tenho vontade hoje. Por 
enquanto, só to aqui mesmo. Mas eu quero muito viajar assim pra fora, conhecer pessoas novas. Eu quero ser psicólogo. 
As pessoas sofrem assim, que eu sofri por causa das pressões. Elas falam que não conseguem mudar, mas elas podem 
mudar porque eu mudei. A ponto de um dia eu pegar a foto dele, rasgar e querer matar ele. Mas ai eu falei, pra que isso. 
Um dia eu fiz esta pergunta pra ele. Por que eu tenho esta ira do meu pai? Nem eu sabia. Até que veio a resposta. Vc tem 
que amar ele. Não importa como. Eu tive nesta igreja um encontro com Deus e lá eles comentaram que independente das 
circunstâncias eu tinha que amar meu pai porque ele pode ter me abandonado mas eu tenho um pai acima de mim. O 
contato que a gente tem com ele é ele pedindo nossa ajuda. Ele tinha que operar um tumor na cabeça e ele veio aqui 
passar um tempo na favela. Foi legal este tempo. Eu derrubei um pedaço de bolo nesta época porque eu fiquei com mó 
pressão na cabeça. Eu considero minha mãe de verdade minha madrasta. Ela é muito legal. Ela gosta de muitas pessoas. 
Ela não guarda mágoa, sabe. Minha mãe me entregou pra ela pequeno pra ela criar.  
 
Existe solidariedade? 
A – Depende. Tipo, teve uma vez que teve mó guerra aqui entre polícia e as pessoas daqui. Parece que tentaro atirar em 

um menino e o pessoal fez manifestação. Eu tava mó mal neste dia. Começou a voar bomba. As pessoas se acolheram a 
ponto delas colocarem um carro na linha do trem e tacar fogo. Dava medo, mas todo mundo se uniu. Foi bem louco. Elas se 
ajudam sim por conta...quando alguém passa mal, as pessoas do corre oferecem carro e vai com vc até o hospital. Uma 
menina caiu de cabeça assim de um barraco e eles vieram ajudar e levar no hospital, sabe?  
 
Hj vc gosta de morar aqui? 
A – Eu gosto de ficar um tempo. Até terminar a faculdade, assim. Eu falo que vou dar uma casa melhor pra minha mãe. Eu 

sonho com isso. Eu tenho muita gratidão por ela porque ela lutou muito pra fazer aquela casa, a ponto deu querer levar ela 
assim pra um apto, sabe. Mas minhas irmãs tiveram. Elas compraram apto em Osasco e foram pra lá. Eu sei que vou 
conseguir. É só uma questão de tempo. Este bairro é muito bom. Minha vida toda foi baseada aqui. Tenho 16 anos e passei 
metade aqui. Conheci muita gente nos projetos aqui do bairro. Acho que vou estranhar quando eu sair daqui. Hoje eu 
trabalho com telemarketing até eu me estabelecer. Por enquanto. Se eu continuasse na mesma coisa (nos projetos) não ia 
andar, sabe. To gostando, é diferente do que eu tava acostumado, assim. Eu resolvi andar, dar o primeiro passo. Eu 
precisava trabalhar.  
 
Vc já leu um livro inteiro? 
A – Já, ele é evangelista, chama O tempo está se esgotando, do Reinhard Bonnke. Este cara é muito incrível. Ele chegou 

ao ponto de ganhar 75 milhões de pessoas na Africa. Este cara é muito top. Ele tava pregando lá e coisas incríveis 
aconteceram. Já li a caveira de cristal, que vc viaja muito. Acho que foi na escola. Herman Hess, Demian. Muito louco. 
Pacto com diabo. Negócio nada a ver, mas muito legal.  
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O que vc gosta do bairro? 
A – Das pessoas. Aqui de Dentro e lá de fora. Muita gente. Respeitam, na moral. Alguns já moraram aqui. Acho que o olhar 

de quem é de fora para quem mora aqui é muito ruim. Vc sente a vibração das pessoas. As pessoas de alguns projetos, se 
acostumaram com a ideia de eu morar numa favela. As pessoas que eu tinha mais amizade, não se acostumaram eu acho. 
Agora pessoas que eu achava que não iam gostar de ouvir isso, numa boa. Mas é difícil até hoje dizer isso: eu moro numa 
favela. Teve uma época que eu tava bem rebelde. A ponto de não gostar de ninguém. Odiava todo mundo. Me arrependo 
até hoje. Poderia ter conhecido muitas pessoas, mas eu me fechava. Eu não teria nem coragem de fazer esta entrevista. 
Agora, quando eu prego nas células, assim, a mensagem da Bíblia, já passou esta vergonha assim.  
 
Qual é a mensagem principal pra vc? 
A – O amor. Vc tem que aprender a cuidar das pessoas. Na igreja a gente aprende que tem que amar a ponto de dar a vida 

pras pessoas. E eu acho isso incrível. Eu imagino tudo que meu líder passou pra me aguentar. Meu coração era como uma 
pedra. Mas veio Jesus e quebrou. A Bíblia diz que Jesus virá e te dará um coração de carne e não de pedra. As pessoas 
mudam seu coração para pedra por conta das circunstâncias, sabe. Muitas pessoas só vão por ir, mas quando elas chegam 
lá, mudam o ar, sabe. Eu tenho um amigo lá que quis até se matar por conta do namorado dele e tudo mais. Ele não tava 
legal. Mas estes dias eu vi uma coisa incrível. Ele foi lá em cima falar com o pastor e encontrou o que ele queria. Ele 
preencheu o que faltava. Eu vou na igreja só de domingo, mas as vezes eu saio estressado do trabalho e vou lá. Lá da paz. 
E tem as células também. 
 
O que é favela pra vc? 
A – É uma família que não se dá muito bem, mas se dão bem sim. Mas tem uma certa agressividade. Aquela parte da 

frente ali é todo mundo muito louco. Ai todo mundo se dá bem, mas briga. Se abrir um churrasco, pronto. Junta todo mundo. 
A intimida é bem louca. É tipo uma família mesmo. Tem outras (favelas) que vc chega que eles metem a arma na sua cara. 
Meu tio mora no RJ e eu já fui lá. E é diferente daqui. Aqui não. Parece que não, mas aqui é uma favela super tranquila 
assim. A ponto da polícia entrar e não ver nada. Se comparar com a favela do RJ é muito diferente. Lá o clima é diferente, é 
bem pesado, tem que ter identificação. Qualquer pessoa pode entrar aqui tranquilamente. Aqui a favela acolhe qualquer 
pessoa.  
 
Hoje com quem vc convive mais? 
A – Hoje meus amigos são mais da igreja. Depois que eu me converti várias pessoas que eram meus amigos disseram que 

não querem mais andar comigo. Eles falam que eu fiz muita merda no passado e agora to querendo dar uma de santinho. 
Ta bom, eu falo, se vcs acham. Eu não posso mudar a opinião de ninguém. Na palavra diz que seus melhores amigos vão 
te abandonar se vc se converter. È louco que eles já te avisam. Agora eu me sinto mais com disponibilidade agora. Já fiz 
muita merda. Minha família tem rancor de mim. Deu pegar um dinheiro da minha irmã pra comprar sorvete. Eu negava. 
Depois ficava mal. Eu aprendi, não quis levar a sério esta história de roubo. Mas só roubava em casa. Fora não. Agora os 
amigos daqui, ninguém mais eu converso. Dispersou, sabe. Já tentei chamar vários pra ir comigo, mas ninguém quer ir. Às 
vezes um ou outro aqui da favela é convertido. Jesus protege quem ta nos caminhos dele. Muitas pessoas não querem 
acreditar, mas é uma coisa bem fácil de acreditar porque ele usa algumas pessoas.  
 
Jesus entrou na sua vida agora ou faz tempo? 
A – Foi em 2015. Eu acreditava, depois não acreditei mais. Foi difícil me levar pra igreja. Mas agora eu vou por amor. E falo 

muito obrigado pro meu amigo que me levou.  
 
Por que eu me interesso pela sua história? 
A – Pelo tempo que eu to aqui no Moinho. É muito tempo, tem muita história. Já teve vários casos. Eu vivi muitas histórias 

aqui. Até pessoas morreram. Já teve uma mulher que se matou enforcada na porta de casa. Todo mundo queria ver. Eu 
não vi porque não deixaram. Aqui tão equilibradas as histórias tristes e feliz.  
 
Você se dá bem com pessoas de outras religiões? 
A – Sim, claro que sim. Quase já fui missionário. Minha mãe é católica. Tenho que respeitar ela. Ela respeita minha decisão 

tb. Alguns não me respeitaram na minha família. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. 
 
Quem é a profa Eli pra vc? 
A – É alguém muito legal, muito doce. Ela se importa com a gente, de verdade. Ela chamou o taxi e todo mundo foi junto. 

Ela pagou o taxi pra mim quando a outra profa escreveu o livro.  
 
Assim como vc chama eles pra vir pra igreja com vc, eles não te chamam pra usar drogas? 
A – Não, acho que eles tem respeito por mim. Perdeu o convivío todo mundo junto. Eu acho que não dá pra desistir de 

ninguém. Mas não faço ideia de como fazer isso (ajudar eles). A maioria tomou um caminho muito difícil, que tem volta, mas 
é muito difícil. A gente não tem mais intimidade assim. Quando eu vejo eles, eu choro pra caramba. Eu gosto deles pra 
caramba. Mas cara, se eles não respeitam a mãe deles, imagina se vão me ouvir. Eu sei que tenho que tentar ajudar. Eu já 
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cheguei num amigo e perguntei porque ele fumou maconha, mas ele falou: o que eu to fazendo? Nada. Tem que ter força 
de vontade pra parar, né.  
 
A maioria tem pai e mãe ou só um deles? 
A – A maioria tem só mãe. Acho que porque o pai não quer ter responsabilidade sobre o filho. É o que eu sei. Vc não pode 

negar seu pai só por ele ter te abandonado. Tem a história que um pastor, Cesar castelhano, contou de uma menina que foi 
muito estuprada e se questionou por que ela devia passar por aquilo. E ela entendeu que Jesus é pai e mãe ao mesmo 
tempo.      
 
Como é a relação com a polícia? 
A – Eu não tenho problema com nenhum policial. Mas eles (policiais) tem uma visão muito ruim daqui. Eles (favela) não 

gostam. Já deu muitas encrencas com policial. Quando eles chegam, já tem quem sai correndo, avisa no radinho. A gente 
fica sabendo porque vê. Coisa bem louca. Eu vejo os cara correndo, mas eu fico de boa, tranquilo, porque a polícia nunca 
mexe comigo.Graças a Deus.    
 
E o conselho tutelar? 
A – Eles vem aqui de vez em quando. Meus sobrinhos não podem ficar assim na rua, tranquilo, que eles podem levar 

porque as mães deles assim, podem ta trabalhando. As vezes eu cuido deles. É perigoso eles cismarem. Se eles verem 
criança sozinha na rua e perguntarem da mãe, se ela não tiver lá, pode ser um problemão, entendeu? Se eles tiverem no 
campinho não sei, mas eles tiverem lá na frente pode ser perigoso. Minhas tias morrem de medo do Conselho Tutelar. As 
vezes eu cuido deles, as vezes até as vizinhas pedem pra minha mãe cuidar das outras crianças. Mas ninguem cuida das 
nossas não. É engraçado isso. 
 
Prefeitura? 
A – Eles vem coleta e vai embora. Não sei muito. Nunca gostei muito deste cara (prefeito). Nunca gostei da proposta dele, 

na verdade. Ele queria levar nós pra Ponte dos Remédios e ia construir uns aptos lá, só que eu nunca acreditei nisso. 
Sempre quando eu to indo pra Osasco eu vejo os terrenos abandonado, que não virou nada. Esta não era a solução. Já ta 
mudando de ideia já. Ele só queria voto. Eu não sei qual a solução aqui não. As pessoas são tão feliz aqui, porque tirar elas 
daqui. A prefeitura vê com um olho diferente as pessoas daqui. Eles acham que só porque mora na favela, tem que limpar 
tudo aqui. Eles aproveitaram o fogo pra tentar tirar todo mundo daqui. Só que eles não vão conseguir. Eu duvido que eles 
vao tirar a mao do bolso e colocar as pessoas em outro lugar.  
 
E os museus daqui do bairro vc conhece? 
A – Conheço, mas não gosto de ir. Dá um desânimo. Coisa chata, negócio antigo, sei lá. Eles ficam explicando meia hora e 

eu não to nem ligando pra eles. Eu não gosto do que eles falam. É muito chato. Já fui em vários. O da Energia, que é o 
mais chato. O Catavento é legal porque eu gosto de ciências. Pinacoteca acho que não. E eu passo lá em frente direto. 
Sesc é legal. Eu vivia lá. A piscina, a internet. Eu ia com os projetos aqui do bairro, eles recebiam a gente bem. Eu tinha 
uns amigos do abrigo que iam. Agora ta difícil ir porque eles tão dificil de conviver. Uma amiga ficou ateu. A historia dela é 
difícil, mas nada que não possa ser mudado. Se ela continuar prendendo isso no peito dela ela não vai a lugar nenhum.  
 
Por que me interesso pela sua historia? 
A - Porque sei que um dia as pessoas vão ver essa história e vão ver que além das dificuldades você consegue da a volta 

por cima basta perseverar até o fim e jamais desista dos Seus sonhos! 
 
O que é cultura pra vc? 
A - Cultura pra mim é cultivar a terra a essência e a origem das coisas que trazem sentindo a vida. Só isso que veio na 

cabeça! 
 
Quem é o An? 
A - Um cara que lutaria pra ver as pessoas felizes e confiantes no objetivos delas. 

 
Falas soltas, sem identificação 

 
O tráfico, no moinho, não te dá comida de ponha na sua casa, como acontece no RJ. Se vc precisa de um bojão, uma cesta 
lá o trafico dá. Aqui não tem isso. Se tiver uma briga aqui, eles vão lá resolver. Tudo que acontece, tem que passar por 
eles. Mas ajudar assim, não rola. Protetor da favela porra nenhuma. Fica na frente da bala pra ver se ele vai te proteger. 
Não proteje ninguem não. Vamos fala a verdade. Se vc tiver precisando de uma comida, vc que não sai atras pra ver se vc 
não morre de fome. Eles não reclamam dos meninos entrarem pro trafico não. Eles não retrucam. “Não, não entra nesta 
não”. Quando os meninos qué, chegam lá, começam a trocar ideia, vai chegando aos poucos. As menina é traçada. Os 
menino entra pro trafico. É pra trabaia, pra ganha o deles. É que as vezes os menino se vicia. Vai no embalo de quem já 
usa. Ai começa a passar de uma coisa pra outra. Se quiser sair, sai normal.  
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O crime não te proteje aqui. Se um cara pega uma menininha pra come, eles querem bater e matar o cara, como se fosse 
um estupro. Se a favela precisa de alguma assistência, não é todo mundo que eles dão assistência. Pra alguns sim, pra 
outros não. Ajudam quem ta envolvido com eles. Pra quem realmente precisa eles não ajudam. Se as coisa acabam, não 
dá pra chegar lá e pedir assistência. Pode ser que ele empreste, mas com juros. Tem muita caguetagem, aqui dentro 
mesmo e até entre eles.    
 
Tirando o tráfico, quem manda é as muié. No tráfico é mais home. 
 
Quando as polícia entra só pra olhar e verificar alguma coisa, fica todo mundo quieto. Mas quando eles entram assim pra 
pegar alguma coisa ou correm atras pra pegar, ai... 
 
Aqui me sinto protegido. Pelo pessoal daqui. Não é a todo momento, mas aqui parece uma família. Vai todo mundo junto 
quando tem que lutar por alguma coisa. Nosso direito de lutar por moradia, não vai todo mundo porque nem todo mundo 
pode ir, mas vai quem pode. 
 
Um dos grandes perigos aqui é a má companhia. Tem crianças que usa e as que não usa. Algumas leva as outras pro mau 
caminho. Se for uma criança fraca cai tb.  
 
Se a pessoa ficar queitinha no lugar dela, se torna um local bom. Só que você pode esperar qualquer coisa na favela. Pode 
esperar tiro, prefeitura querendo tirar. Tem pessoas que bebem. Vc nunca sabe se pode dormir tranquilo. Já teve época que 
pegou muito fogo aqui. Agora ta melhor. Ja teve época que voce dormia com um olho aberto e outro fechado.  
 

Porque tem muitos que tem terreno, tem casas e vem pra ca so pra querer mais. Mais e mais e mais. Não dão pra aqueles 
que são humildes e precisam. Ai fica tomando espaço daquele que ta precisando que ta la fora, debaixo da ponte. Com 
dinheiro lá fora e vem morar aqui pra tentar mais coisa, sabe.  
 
Aqui tem pessoas de boa índole, mães de família, que não é uma pessoa má. Tem pessoas boa aqui. Mas do ambiente não 
gostava não. O lugar não tem culpa também né. Sempre atrai todo tipo de pessoa. Nem todo mundo é má. Existe o mal e o 
bem, né.  
 
A água e luz são gatos, puxados de fora da favela. Intenet é paga. Boa parte das casas tem wi-fi por paga. Só a empresa 

Vivo chega lá. Outras empresas não. Sky também chega por lá.  

 

Eu tenho vontade de pedir emprestado pro dono daqui dinheiro. Ele empresta e não cobra juros. Ele não cobra, os outros 

não sei. Mas tenho medo de chegar o dia e não ter como pagar. Tem que ser naquele dia e fim. 

 

Uma vez eu perguntei pros caras porque não fazem daqui que nem nas favelas do RJ. Ajuda as pessoas a construir de 

blocos. Dentro da casa é problema da pessoa. Ia ficar uma favela ajeitadinha. Mas eles dissero que sou abusada de falar 

assim. Mas eu falo. Não trago problema pra eles, não falo de ninguém nem arranjo confusão aqui.  

 

Cultura do Moinho é de dominação. A cultura daqui é meninos novos entra tudo pro tráfico. Meninas novas engravida tudo 
cedo. Não é todo mundo também. Aqui é como uma vila, mora gente gente ruim, gente boa, gente encrenquera, mora gente 
de boa, como em qualquer lugar. Mas acho que as coisas ruim se alastra mais neste lugar, se instala mais neste lugar 
porque é maisl vulnerável e mais prop´cio e fica fácil das pessoa ruim se instala e comanda, né? 
 
Vc não tem que ter medo de andar aqui, mas tem que saber o que fala. Tem gente que você vai conversar e é assim com 
os cara e não vai te dizer. Tem muita gente que tem medo de entrar aqui. Gente que tem cara de menininha toda assim. Se 
der um tiro você daria um grito, né? A gente já ta acostumado. Tudo depende do costume. Depois que você acostuma nada 
mais te amedronta ou dá medo. Aqui tem que ter medo quando pega fogo porque leva as vidas e vc perde tudo que 
conquistou.  
 
Hoje na cracolandia eles ficam fumando tudo no meio da rua. Vc consegue passar ali no meio? Não consegue. Pra mim 
eles abre e eu passo. Eles fumam na cara da polícia hoje, né? Na minha época era tudo escondido. Hoje os traficante ficam 
tudo no meio com umas mesinha e as droga em cima dos prato pros noia escolhe. E os noia fica tudo ali em volta pra 
ninguem ver. E tem revolver no meio das perna dos traficante se os noia quiser roubar. Mas eles tem um repeito danado ali 
até hoje. Se vc passar com criança ali eles gritam, olha o anjo, e todo mundo para de fumar. Mas ninguem mexe com vc se 
passar ali no meio. Se vc passar com criança e alguem fumar, ele apanha tanto depois. 
 
Quem é da favela daqui não rouba aqui perto. Se não impor respeito com os ladrão de outros lugar, eles vão fala que é 
favela bagunçada. É triste, mas não pode ter dó. 


