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Nesta edição eles escrevem uma 
carta a Portugal

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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Somos todos 

Músicos, escritores, artistas plásticos, fotógra-
fos, artesãos, cabeleireiros, construtores, eletri-
cistas. Ao contrário do que se pensa, esta não é uma 
equipe de um show e sim a do jornal Boca de Rua, 
que completou 12 anos. Além destes profissionais, 
existem muitos mais. Engana-se quem pensa que os 
moradores de rua são um bando de desqualificados. 
A maioria tem vários cursos e habilidades.

desiguais
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Sem casa, 
mas com talento

Éberson Santos da Silva é 
um artista. Todos os dias ele e 
seus desenhos podem ser vis-
tos na Praça Conde de Porto 
Alegre.“Comecei a copiar os 
desenhos dos livros com 7 anos, 

no orfanato. Faz cinco anos que 
moro na rua. Hoje estou com 30 
e faz 23 anos que eu desenho”, 
conta. Os parentes dele moram 
na rua Manoel Elias, mas ele es-
colheu morar na rua porque fica 

perto do trabalho, que são “bicos” 
de obra e reciclagem. Mas o prin-
cipal é o desenho. Éberson ganha 
material de pessoas que doam e ele 
troca desenhos por mais materiais. 
(Tiago Deixheimer)

Reinaldo Luiz, repórter do Boca de Rua esteve presente no 
encontro Rio Mais 20, realizado em junho, no Rio de Janei-
ro. Ele participou de diversas oficinas, incluindo II Fórum 
Mundial de Mídias Livres. Durante o evento foi exibido o 
documentário “Notícias de Uma Outra Cidade” no Complexo 
do Alemão (ONG Afrorregae) para alunos da ONG  e Labo-
ratório de Comunicações Livres. (Matéria completa no site 
www.alice.org.br)

Participaram desta edição: Adão Valmir Santos Prates, Adriano da Silva Cordeiro, Alexandre Português, Alexsandro 
Duarte Marques, Anderson Luís Joaquim Corrêa, André Luís Ranulpho, Arno José Oliveira, Audrey da Silva Scher, 
Celso Silva Ferreira, David Mathias Becker de Souza Francisco, Flávio Antônio Kiener, Gilmar dos Santos, Jackson 
Barbosa da Silva, José Paulo Ferreira Madruga, Leandro Corrêa, Luís Carlos da Rosa, Luiz Carlos Carvalho do 
Rosário, Marina Thormes, Marcos Rodrigo da Silva Scher, Michelle Aparecida Marques dos Santos, Paulo Ricardo de 
Oliveira, Reinaldo Luiz dos Santos, Rosângela Peixoto Ramos, Sharlieni Oliveira da Rosa, Tiago Deixheimer Boehl.

Boca na Rio+20

Viagesabore

Mar, doce mar

Diz pra mim

Quanto de sal

Pra cobrir
Com uma fina camada

A superfície lunar

E daí no seu sabor

Finalmente poder

Viajar

(Flávio Antônio Kiener)
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AGÊNCI A LI VRE

E EDUCAÇÃO
PARA I NFORMAÇÃO, CI DADANI A

 
Capítulo 4
Briga por comida
Porto Alegre, 1986

Os meninos com menos de cin-
co anos ficavam com as meninas, 
geralmente na Praça XV, enquanto 
os maiores corriam para arrumar 
um troco. Quando “sujava” para os 
maiores, os pequenos e as gurias se 

deslocavam para outras ruas porque 
precisavam se proteger dos perigos.

Algumas vezes as famílias, 
principalmente as mães, procura-
vam seus filhos durante o dia. Mas 
muitos não eram bem tratados 
em casa e não queriam voltar. 
Por isso, se escondiam da própria 
mãe. Quando a noite chegava, 
pegavam seu papelão e iam para 
as abas dormir.

Tinha uns que não dormiam 
cedo. Ficavam brincando até tarde. 
Havia pessoas que enfrentavam o 
perigo da noite para fazer doação 
de comida para os pivetes que vivia 
naquele local. Eles respeitavam 
as pessoas que ajudavam eles tra-
zendo alimentos. Só que de vez em 

quando dava briga pela comida, 
especialmente quando vinha pouco 
pão. Aí era um quebra pau. 

 Resumo dos capítulos an-
teriores: Entre os “pivetes” de 
rua que viviam em Porto Alegre 
na metade dos anos 80, tinha um 
que saiu de casa aos sete anos. 
Eles passavam frio e fome eram 
corridos e apanhavam da polí-
cia, mas também se divertiam. 
Engraxavam sapatos e pediam 
esmolas para comer e pagar a loló 
ou a cola de sapateiro. A droga 
era o único jeito de suportar. Às 
vezes até roubavam e as pessoas 
tinham medo deles. Eles também 
tinham medo.

O Boca de Rua publica, nesta edição, mais um capítulo do folhetim 
escrito por Luiz Carlos Carvalho Rosário, integrante do jornal.

Folhetim
Criatividade 

da rua
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De alma lavada 
 
De que adianta existir psicólogo e psiquiatra se a gente não 

tem acesso a eles quando mais precisa, quando pensa estar 
ficando louca de tanto sofrer? A gente vai na emergência, 
conta a vida inteira, revive todo o drama, abre as feridas, 
cheia de esperança: “Agora vou ter alguém que me escute”. 
Aí vem a burocracia. Exigem acompanhante porque dizem 
que quem está mal não pode se responsabilizar por si mesma. 
Sem falar que tem uns médicos  que nem aparecem no dia da 
consulta. Então, a pessoa que já não está bem, explode ou, 
indignada, nunca mais volta. Aí é acusada de irresponsável, 
de não dar continuidade ao tratamento.   

É difícil se controlar. Quando alguém está doente não 
tem muita consciência do que está falando. Os médicos 
deveriam entender. Claro que tem uns que entendem. Estes 
são mais raros, mas acabam sendo um ponto de apoio. Podem 
salvar uma pessoa. Motivar ela a se tratar e até a estimular 
a família a se tratar. Seja psicólogo, que só conversa, ou 
psiquiatra, que dá remédio, eles podem ajudar e muito. As 
terapias de grupo também funcionam super bem, às vezes. 
Tiram do fundo do buraco porque a gente vê que tem outras 
pessoas na mesma situação que nós ou até pior. Alguns locais 
dão passagem de ônibus para que ninguém perca a reunião.

Na verdade, não existe um manual para sair das crises. 
Cada um faz o que pode. É preciso muita persistência. Quan-
do aparece um médico que não entende, ou que é grosseiro, a 
gente precisa pensar: “Não vou prejudicar o meu tratamento 
por causa desta pessoa”. Mas às vezes é um sufoco. Quando 
tem internação, então, tudo piora. 

Aprender a viver com tranqüilidade é uma arte nestes 
dias turbulentos, com preocupações por todos os lados. 
Perde casa, perde a guarda dos filhos, um filho morre, o 
marido adoece, a gente adoece, o dinheiro falta sempre, 
a droga rouba as crianças, os dramas do passado voltam, 
atormentam. Massacrante. A perturbação mental cega.

Mas, de repente, vem uma luz que nos direciona e contém 
as nossas loucuras. Uma inspiração que faz do limão uma 
limonada. E a gente pensa: “Afinal de contas, existe alguém 
normal neste mundo?”. Ou “A loucura é mesmo uma coisa 
ruim?”. Nós, loucas do bem, loucas criativas, loucas por 
nossos filhos, loucas assumidas – e não dissimuladas, como a 
maioria – temos orgulho de sermos assim. E, aqui, escrevendo 
nossas crônicas, falando de nossas vidas, ajudando umas 
às outras, as Mães Corujas do Boquinha choram e riem, se 
abraçam e trocam confidência. Compartilham. Depois, voltam 
para suas vidas de alma lavada.   

Mara Lúcia, Fernanda e Sabrina – mães e responsáveis 
pela gurizada do Boquinha

Participaram desta edição: Jairo Tayrone, Vitor Moisés, Vitória, 
Cristiellen, Steffany, Natana, Mikaela, Kalliny, Kawany, Bruno, 
Nicolas, Andrews, Lidiane, Nicole, Kevin, Derek, Maria Clara. 
Grupo Amigos das Crianças (Pais e Responsáveis): Mara Lúcia, 
Mara Rejane, Rose, Sabrina, Fernanda e Marcela. 

Coluna 
Mãe Coruja 

O amor fez as pessoas. Se não exis-
tisse amor, não existiria ninguém no 
mundo. Só Adão e Eva. O amor 
dá um frio na barriga, faz o 
coração bater mais forte 
e a gente achar a pessoa 
bonita, mesmo que seja 
feia. O amor faz as pes-
soas felizes. Mas alguns 
amores são obsessivos 
ou não são correspon-
didos. Estes fazem 
as pessoas infelizes. 
Aqui vamos contar 
uma história de amor 
sem final feliz.  

Os personagens 
são a Maria, a Be-
atriz e o Jackson. 
O Jackson era um 
mimadinho. Não era 
bonito, mas se dava 
bem com as mulhe-
res e virou patrão, 
dono de boca. A Ma-
ria tinha tudo antes 
de conhecer o Jack-
son: era bonita, com 
o cabelo preto e liso. 
Mas aí foi morar com 
ele, que vendia droga e 
ainda por cima arranjou 
outra mulher. A Beatriz, 
por sinal, era bem pare-
cida com a Maria. 

Um dia as duas se agar-
raram no pau no meio da 
rua. A Maria gritava: “Vaga-

bundo, o marido é meu”. E a Beatriz 
respondia: “Tu que não soube se-

gurar o teu homem, agora ele 
é meu”. Na verdade ele era 

marido das duas. 
A Beatriz era do batu-

que e virou crente sem 
avisar o Pai de Santo 
dela. Isso não se faz. 
A vida dá para trás. E 
foi isso que aconteceu. 
Um dia o irmão dela 
estava de brincadei-
ra e pegou uma arma 
pensando que não 
estava carregada. 
Estava, e a beatriz 
acabou baleada.

Nesta época o 
Jackson estava na 
cadeia e, quando 
soube, pediu para 
colocarem o tele-
fone no ouvido da 
Beatriz. Ele disse: 
“Me espera que eu 
vou contigo”. Não sa-
bia que ela já estava 
morta e ninguém teve 
coragem de falar. 

Nesta  h i s tór i a 
todo mundo se deu 
mal. Beatriz morreu, 

Jackson continua preso 
e Maria também está na 

cadeia porque vendia dro-
ga para ele. Está grávida, 

feia, acabada.

História de amor 
com final infeliz
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Era uma vez um pingüim, um urso e um 
leão marinho. Eles viviam na Terra do 
Inverno. Um dia estavam andando 
sobre o gelo e encontraram um 
barco encalhado. Eles nunca 
tinham visto pessoas, então 
caçaram elas e fizeram um 
zoológico de gente. 

A Terra do Inverno 
era um lugar cheio de 
neve. Tinha bastan-
te água com muitos 
peixes e por isso nin-
guém passava fome. 
Mas era muito peri-
goso porque os gelos 
podiam se quebrar. 
Quando isso aconte-
cia, afastava uns dos 
outros, levava para longe 
das casas, dos pais e das 
mães. Por isso, todos toma-
vam muito cuidado.

De noite, faziam buracos na 
neve e era bem quentinho, apesar 
das paredes serem de gelo. Ali, na 
terra do Inverno ninguém sentia frio, 
ninguém precisava de cobertas. Mas eles – os 
homens do zoológico de gente – sentiam. Eles 
estavam congelando. Então fizeram uma colcha 
para aquecer o corpo. Era uma colcha muito, 

mui-
to grande, feita com 
retalhos de cascas de árvore e com musgo. Mas 

eles não ficaram contentes em só fazer 
uma colcha. Queriam uma colcha bo-

nita. Por isso, pintaram as cascas 
e os musgos com o vermelho 

das pétalas das flores. E co-
laram coisas bonitas para 

enfeitar. 
Os moradores da 

Terra do Inverno fica-
ram encantados com 
a colcha porque nun-
ca tinham visto uma 
igual. Ficaram tão 
felizes que acaba-
ram amigos dos ho-
mens e deram ossos 
de dinossauro con-
gelado para eles fa-

zerem de cadeira. Um 
dia os homens fugiram, 

mas acabaram voltando, 
porque gostavam do lugar. 

Então os bichos viram que 
não era preciso fechar a porta 

das jaulas do zoológico.
 Os homens ficaram muitos anos 

morando na Terra do Inverno, mas um 
dia sentiram saudade de suas famílias e re-

solveram voltar. Os bichos ajudaram a conser-
tar o barco. Eles se despediram com saudade. 
Foram as melhores férias dos homens. (Bruno)

Outono-inverno
Quase todo mundo gosta do verão. Sol, alegria, pouca roupa, havaianas, 

praia, férias, Carnaval. Ninguém quer saber do outono e do inverno. Como 
seria viver sempre na Era do Gelo, como acontece no filme? Com Uma 
história de Inverno sem frio, Bruno responde a esta pergunta. E o amor? 

É melhor no calor ou no frio? Parece que no verão tudo é mais alegre até 
as paixões. No inverno, apesar de ser bom ficar bem juntinho, até o amor 
é mais triste, como em uma história de amor com final infeliz, baseada 
em um fato real e relatada por Natana, Mikaela, Kallyny e Nicolas. 

História de inverno sem frio
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“(...) Ali, na Terra do Inverno, ninguém sentia frio. Ninguém precisava de coberta. Mas eles – os homens do zoológico 
de gente - sentiam. Eles estavam congelando. Então fizeram uma colcha para aquecer o corpo. Era uma colcha muito, 
muito grande, feita com retalhos de cascas de árvore e com musgo. Mas eles não ficaram contentes em só fazer uma 
colcha. Queriam uma colcha bonita. Por isso, pintaram as cascas e os musgos com o vermelho das pétalas das flores (...)”

(Leia o texto completo de Uma história de inverno sem frio, contada por Bruno, nas próximas páginas)

Colcha de retalhos
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Quem tem teto, teme os sem-teto
Todos têm medo. De alguém, de algo. O medo 

é do ser humano. Pessoas que vivem em baixo de 
um teto tem medo de quem não tem casa. A maio-
ria dessas pessoas da chamada sociedade teme os  
moradores de rua porque acha que eles são todos 
marginais. “O morador de rua tem que morar em 
outros lugares, não na frente dos prédios. Um 
junta outros e vai virando um bando. Chama muita 
atenção. A pessoa fica com medo de levar atraque 
deles”, disse uma senhora anônima.

O morador tenta diminuir o medo das pes-
soas de muitas formas, puxar conversa é uma 
delas. E tem algumas idéias bem diferentes. 
Um dos vendedores do Boca, por exemplo, 
quando está vendendo na sinaleira levanta a 
camisa e mostra o umbigo. Tem pessoa que 
não entende, mas ele garante que é para verem 
que não usa arma.

E o que a maioria não sabe é que quem não tem 
casa também sente medo. Confira.
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Olhos nos 
olhos
O medo e o preconceito 
existem pela falta de co-
nhecimento. Se a pessoa 
conhece o mar não tem 
medo de entrar nele. Se já 
tivesse ido até a Lua não 
teria medo de voltar lá. 
Por isso, o melhor remé-
dio é olhar nos olhos.
Quando se olha nos olhos 
da pessoa, a gente cria um 
vínculo. É como se fosse 
um acordo de confiança. 
Se as pessoas das casas e 
as pessoas da rua conver-
sassem mais olhando nos 
olhos uma das outras, o 
preconceito com certeza 
seria menor. Porque elas 
veriam que ali naquele 
morador de rua existe 
uma pessoa com sentimen-
tos como elas. Os olhos 
mostram estes sentimen-
tos. Eles são o espelho da 
alma.

Abuso de autoridade – Quem 
vive na rua se acostuma com muita coisa e 
até perde alguns medos. A polícia espanca e 
isso é horrível, mas a pessoa acaba perdendo 
o medo. Leva uns chutes, umas pauladas e 
a vida continua. Dá mais raiva e revolta do 
que medo. Ninguém deixa de fazer nada por 
medo de apanhar. Mas o abuso de autoridade 
já é diferente. Isso é humilhante e revoltante. 
Acontece até de plantarem uma droga na 
pessoa e aí a coisa complica mesmo.

Copa 2014 – O que vai acontecer com os 
moradores de rua quando chegar a Copa de 
2014? Não vão querer que os turistas vejam a 
cidade cheia de moradores de rua, então vão 
fazer alguma coisa para se livrar de nós. Não 
se sabe o quê, mas se a gente não fizer nada, 
é certo que não será bom para nós. 

Dormir no escuro – Parece brinca-
deira, mas muito morador de rua tem medo 

do escuro. Alguns preferem dormir de dia. 
De noite, além de ser mais frio, parece que 
tudo pode acontecer. Quando uma pessoa 
brigou com alguém ou está devendo algo, é 
de noite o melhor horário para a vingança. 
Um caso que aconteceu com uma integrante 
do Boca de Rua serve como exemplo. Ela 
estava grávida e deitou para dormir com o 
companheiro. Quando acordou, com ele ti-
nha sido morto com uma paulada na cabeça. 
Ela perdeu o nenê e ainda foi perseguida 
pelos assassinos porque achavam que ela 
era testemunha. 

Falar ou calar – O mesmo medo 
que te faz calar, te faz falar. Às vezes a pessoa 
cala por medo que quem ele denunciou venha 
cobrar. Mas às vezes o medo – e a revolta – é 
tão grande que ele sente que se não falar, tudo 
vai ficar pior. No caso da violência policial, por 
exemplo, se for dizer o nome de quem bateu, 

ele volta e bate mais ou faz coisa pior. Então, 
a maioria não denuncia, porque para denunciar 
tem que dar o nome da gente e de quem nos 
agrediu. E ninguém fica ao nosso lado depois 
da denúncia feita. 

Morrer gelado – O frio é ruim. 
Prova disso é que a gente nasce quente e 
morre frio. Quando o inverno chega a vida 
fica mais difícil para o povo da rua. As va-
gas nos albergues são poucas e as regras lá 
dentro são quase como as de um presídio. 
A gente tem que sair às 6 da manhã, as 
famílias ficam separadas, é preciso esperar 
na fila durante horas. Se sair da linha uma 
vez, deu. Então às vezes é melhor achar um 
canto protegido do vento e se ajeitar como 
der. Mas aí acontece de jogarem água em 
quem está dormindo na porta dos edifícios 
ou comércio. Sem falar que a SMAM,volta 
e meia recolhe todos os pertences dos mo-

radores de rua, inclusive cobertas, roupas e 
material de trabalho.

  Perder dos filhos – O pior medo 
de quem vive na rua com a família é perder 
os filhos. Mãe de rua foge como o diabo da 
cruz do Conselho Tutelar. Não tem coragem 
que resista à perda de um filho. Está muito 
enganado quem pensa que morador de rua 
não se importa com as suas crianças. A pessoa 
muitas vezes acaba perdendo porque a lei tira 
e não tem dinheiro para pagar um advogado. 
Acham que criança precisa mais de conforto 
do que do amor da mãe e do pai.

Sozinha na rua – Muita gente, espe-
cialmente as mulheres e as crianças, têm medo 
de ficar sozinhas na rua. Tudo parece pior quan-
do a pessoa está só. Qualquer um pode fazer 
qualquer coisa com ela. Por isso, morador de rua 
está sempre em bando. Tudo é meio coletivo. 
Logo, logo se formam “famílias de rua”.

Dicionário do medo
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Participaram desta matéria: Adão, 
Adriano, Alexandre, Alexsandro, Anderson,  
André, Arno, José, Audrey, David, Flávio, 
Gilmar, Jackson, Leandro, Luís Carlos, 
Marina, Marcos, Michelle, Paulo, Reinaldo, 
Rosângela,  Sharlieni  e Tiago.
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O Brasil teve 300 anos de es-
cravidão. Era tanta crueldade que 
os negros fugiam e formavam co-
munidades, chamadas Quilombos. 
Os herdeiros deles reivindicam até 
hoje o direito das terras ocupadas 
pelos seus antepassados. Estes 
espaços, chamados Quilombolas, 
são um dos muitos símbolos do 
preconceito racial. 

Em Porto Alegre o Areal da 
Baronesa foi um dos principais 
redutos negros. Famoso pela mú-
sica, pela religião, o local abrigava 
a Chácara da Baronesa do Gravataí 
e, com a Abolição da Escravatura, 
foi ocupado pelos negros da sen-
zala da Chácara. O lugar também 
conhecido como Luiz Guaranha e 
hoje abriga pelo menos 70 famílias 
e ainda conserva o casarão principal 
da Chácara, atualmente aguardando 
o tombamento e a restauração.

No Areal são oferecidas ofi-
cinas de tear para a terceira idade 
e de educação para jovens. “Toda 
essa questão de discriminação e 

violência passa pela demarcação 
e reconhecimento de nossas áreas. 
Se isso não ocorrer, a desigualdade 
persistirá”, diz Alexandre Ribeiro, 
presidente da Associação de Mora-
dores do Quilombo do Areal.

Outros quilombos urbanos 
são o dos Alpes, na Glória, e o da 
Família Silva, na zona norte. O 
Mocambo não é exatamente um 
quilombola, mas um movimento 

pela preservação da cultura ne-
gra, conforme Daniela Rodrigues 
Espíndola, responsável pelo setor 
de educação. Atualmente, o lo-
cal é cuidado por  Hermógenes 
da Silva (foto abaixo). Após a 
titulação de patrimônio cultural, 
a comunidade busca apoio da 
comunidade e poder público. 
No local foi feito um mutirão e 
instalados trabalhos artísticos.

Quilombos Urbanos 
pedem passagem

Participaram desta matéria: Reinaldo (texto), MC Dom e Flávio

O Areal foi um dos primeiros redutos negros de Porto 
Alegre  e o Mocambo  vai virar Centro Cultural
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A divisão de classes, alta, 
média, baixa, é uma das prin-
cipais razões do preconceito. 
A capacidade de adquirir bens 
é o que divide as pessoas, pois 
o poder de compra é o que te 
torna mais ou menos cidadão. 
Quando parte da sociedade 
enxerga essa diferença, surge 
o preconceito.

Não existe uma educação 
contra ele, e sim uma cultura 
que insiste em reforçá-lo atra-
vés da maneira depreciativa 
como as minorias são retratadas 
nos veículos de comunicação. 
Por isso, a importância dos 
educadores e ativistas que 
lutam pelos direitos humanos, 
esclarecendo a sociedade des-
de cedo. Promove-se assim, 
o conhecimento do outro e o 
estímulo à tolerância.

Um bom exemplo dessa 
prática é o jornal Boca de Rua. 
Ele proporciona o encontro de 
diferentes experiências e histó-
rias de vida, que se unem para 
conscientizar as pessoas da ex-
trema importância do respeito às 
diferenças. (Anderson, José Pau-
lo, Reinaldo, Tiago e Marcos)

Classes divididas, 
preconceito multiplicado

Fo
to

 M
C

 D
om

/ B
oc

a 
de

 R
ua

/A
gê

nc
ia

 

“Ultimamente passei por 
duas situações contrárias. Fui 
vítima de preconceito quando me 
candidatei à uma vaga de empre-
go, e por outro lado, participei 
de um evento em um colégio 
partícular, o João XXIII, e fui 
tratado sem nenhum preconceito.

No primeiro caso, estava 
tudo certo para eu ingressar no 
serviço. Na última fase, que 
era uma consulta, o médico 
perguntou se eu tinha alguma 
doença. Eu falei que eu tinha 
HIV há 17 anos e o CD4 abaixo 
de 250. Por causa disso, não me 
deram a oportunidade de traba-
lho que já estava encaminhada. 

Não sou impedido de trabalhar 
por causa desta doença, tanto 
que vendo há anos o jornal 
Boca de Rua até na chuva se 
for preciso. Por ser honesto, 
fui vitima de preconceito e não 
consegui o emprego.

No segundo caso, fui convi-
dado para participar de um Semi-
nário Filosófico no Colégio João 
XXIII e dei palestra com mais 
seis participantes. Mais de 100 
alunos ouviram o meu ponto de 
oratória, que foi o consumo inte-
ligente, por exemplo: consumir 
menos água e luz para poupar a 
natureza e, sobretudo consumir 
menos drogas”. (Tiago)

Cidade gradeada

A cidade inteira está virando 

uma cadeia. Quem está dentro e 

quem está fora? A sociedade está 

se prendendo por causa (com) do 

próprio preconceito. As pessoas 

estão erradas de ter medo das 

pessoas em situação de rua, por-

que os ladrões de verdade podem 

estar muito mais perto do que 

imaginam. O ladrão perigoso tem 

acesso a diversos armamentos e 

tecnologias que o morador de 

rua não tem. 

(colaboração de Naiara Cardoso)

Tâmara Biolo Soares, di-
retora de Direitos Humanos 
e Cidadania da Secretaria de 
Justiça e dos Direitos Huma-
nos, respondeu à pergunta “Do 
que tens medo, sob a perspec-
tiva do descumprimento dos 
Direitos Humanos para com 
as pessoas em situação de rua 
e outras minorias?” – feita por 
Reinaldo e Celso –, com uma 
análise do preconceito no con-
texto social.

“Me amedronta o posicio-
namento de algumas pessoas, 
muitas com formação univer-
sitária, acreditem que Direitos 
Humanos são somente para 
proteger e anistiar bandidos. 

Vivemos numa sociedade desi-
gual, em que mulheres negras 
ganham 40% menos que as 
brancas (Feminilização da 
Pobreza). O desrespeito reflete 
relações de poder equivoca-
damente exercidos em nossa 
sociedade.

No Presídio Central, 89% 
dos apenados tem menos de 29 
anos. Adágios e dizeres como 
‘em briga de marido e mu-
lher ninguém mete a colhe’, 
‘roupa suja se lava em casa’, 
‘o negro quando não suja na 
entrada, suja na saída’, ‘bran-
co correndo é atleta, negro é 
ladrão’, reforçam e escondem 
o preconceito e alimentam 

a violência (discriminação, 
maus tratos, abandono). Há 
discriminação com quem é 
abrigado na FASE e mesmo 
com pessoas que não tem o 
nome do pai no registro civil 
de nascimento. Essa é a nossa 
grande luta: Os guris da FASE 
não são condenados a viver até 
os 18 anos e engrossar as esta-
tísticas de jovens, na maioria 
das vezes negros, vitimados 
pelo tráfico. Eles têm o direito 
constitucional de buscar uma 
nova vida, um emprego, sendo 
reativados, reinseridos através 
da educação, do esporte, lazer 
e ampliação do repertório 
intelectual”.

Sociedade desigual, 
relações equivocadas

Duas faces da 
mesma moeda


