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(Mensagem aos 
portuguesinhos Parte I) 

Portugal é do outro lado do mar. Di-
zem que a gente manda mensagem em 
uma garrafa e joga no mar para ver quem 
acha. Então, faz de conta que essa men-
sagem vai para as crianças portuguesas 
nessas garrafas bonitas que fizemos.

Estamos escrevendo porque vocês fa-
lam a mesma língua que nós e não sabemos 
nada sobre vocês. Quer dizer: sabemos que 
Portugal fica na Europa e que a Europa é 
longe e é que preciso atravessar todo o Oce-

ano Atlântico para chegar lá. Sabemos tam-
bém que foi um português chamado Pedro 
Álvares Cabral que chegou aqui. Dizem 
que ele descobriu o Brasil, mas os índios 
tinham descoberto antes, porque já viviam 
aqui. Então ele meio que invadiu o Brasil.

Mas tem uns portugueses que foram mais 
legais, como o Dom Pedro I, que não quis mais 
que o Brasil fosse explorado. E a princesa Isa-
bel, que libertou os escravos. Porque é uma coi-
sa horrível ser escravo. Traziam eles da África , 
onde eram livres. Vinham acorrentados em uns 
navios pavorosos, com pouca comida e muita 
sujeira. Vários morriam de tristeza e de saudade 
dos parentes. Aqui eles trabalhavam sem ganhar 

salário, apanhavam bastante de chicote, eram 
marcados com ferro quente e vendidos como 
bichos na rua. Mas, assim mesmo eles não dei-
xavam de cantar e a principal música brasileira, 
o samba, veio dos escravos.

Não sabemos se conhecem alguma coisa 
do Brasil, mas vamos contar. O Brasil é um 
país muito grande e bonito, mas também existe 
pobreza e poluição. Tem a floresta Amazônica, 
que é a maior do mundo, só que estão cortando 
árvores por lá. Como é grande, cada parte é di-
ferente da outra. O Nordeste tem praias lindas e 
também lugares que parecem um deserto, onde 
tudo é seco e falta água. Nós moramos no sul e 
temos frio nos meses de junho, julho e agosto. 

No inverno chega fazer zero grau e na serra de 
vez em quando neva. Mas no resto do ano tem 
primavera, outono e verão.

Nossa cidade se chama Porto Alegre e é 
a capital do Rio Grande do Sul. As pessoas 
são conhecidas como gaúchos, gostam de 
churrasco e de chimarrão. O churrasco é uma 
carne que se espeta em uns ferros e se assa nas 
brasas. É muito gostoso. O chimarrão é feito 
com erva mate e água quente em uma cuia e 
a gente toma com uma bomba que parece um 
canudo de metal. É bem amargo e não é muito 
bom. Se vocês vierem um dia ao Brasil não 
precisam tomar chimarrão, porque é coisa de 
adulto. Mas vão gostar do churrasco.

Não compre de 
crianças e adolescentes
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Crianças do Brasil
As crianças brasileiras são morenas, negras, carvão, loi-

ras, alemãs, índias. Tem gente até vermelha. Quando pegam 
insolação ou quando ficam muito brabas. Brincadeira. É que 
nós temos todas as cores, porque somos uma mistura dos que 
viviam no mato – os índios- os negros da África e os outros 
que vieram da terra de vocês, Portugal, da Alemanha, da Itália, 
da Argentina, da Turquia, da Índia, do Japão e muitos outros 
lugares. Os nossos parentes antigos são de todo o mundo. Nós 
crianças brasileiras, somos do mundo

No Brasil toda a criança tem que estudar a partir dos 5, 
6 anos. No Colégio o mais legal é o recreio. Aí também? As 

férias são a melhor época do ano e acontecem nos meses de 
janeiro e fevereiro e também uns dias em dezembro. Quem 
pode vai à praia ou visita os parentes. Na nossa cidade tem a 
praia do Lami, mas não é de mar, é de rio, e fica bem afastada. 
Mas, mesmo que a gente não viaje, é bom igual. Ficar sem 
fazer nada, só brincando, é muito bom.

As matérias que estudamos são Língua Portuguesa, Mate-
mática, Ciências, Estudos Sociais, Geografia, Educação Física 
e Desenho. Têm umas professoras legais, mas têm muitas 
que são chatas e a diretora também geralmente é chata e se 
encarna quando o aluno não obedece ou vai com uma roupa 

que elas não gostam. 
Quando alguém quer 
ir ao banheiro, tem 
que pedir e nem sempre 
deixam. Quando a gente se 
comporta mal, mandam para 
o Conselho e chamam a mãe. Aqui no Boquinha é diferente. 
A gente aprende brincando, vai ao cinema, passeia, faz arte, 
conversa sobre coisas, combinamos o que é legal. Quem quer 
ir ao banheiro vai a qualquer hora. Podemos usar qualquer 
roupar e ninguém nos xinga se a gente se suja.

Garrafas à mesa
Além de brincar de jogar garrafas 
ao mar para os portuguesinhos, 
nós também brincamos de man-
dar mensagens para nós mesmos. 
Então escrevemos um pedido para 
2015. Um desejo que a gente quer 

alcançar neste ano. Fizemos um 
rolinho com o papel e enfiamos 
na garrafa, que a gente enfeitou 
com cola e sal (para parecer neve), 
fitas, tecido e rendas. Tampamos 
com uma vela colorida. Depois 

acendemos esta vela, fechamos os 
olhos e pensamos no pedido antes 
de apagar o foguinho. Alguns 
deles são secretos e só podem ser 
revelados no ano que vem. Ou-
tros, não têm mistério.

(Mensagem aos portuguesinhos – Parte I)
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Temos muitas festas no Brasil. São 
dias em que se esquece da tristeza. Parece 
que todo mundo é feliz. Nosso Natal não 
tem neve. Nem é frio. Faz muito calor na 
época do Natal e as pessoas que se vestem 
de Papai Noel quase morrem sufocadas 
naquela roupa quente, com barba e bota. 
Mas a festa é bonita. A gente comemora 
junto com a família. Quem pode come 
peru, quem não pode come frango. Mas 
tem salada de maionese e frutas daqui, 
que são a melancia, ameixa, manga, ber-
gamota, banana, laranja, abacaxi, maçã 
verde e vermelha. As pessoas montam um 
presépio, nem que seja bem pequeno e a 
árvore de Natal, que pode ser um pinheiro 
de mentira ou um galho de árvore. Enfei-
tam com bolas, sinos, luzinhas coloridas. 
Algumas famílias botam luzes na frente 
da casa, também. Fica muito bonito. O 
Natal é uma época alegre. As pessoas se 
dão presentes e fazem amigo secreto. Pa-
rece que todo mundo é feliz.

No Ano Novo também tem festa. As 
pessoas colocam roupas brancas e as 
mulheres usam calcinha amarela para 
ter dinheiro o ano todo. Tem churras-
co, lentilha e sobremesa. O Churrasco 
é uma carne que se espeta em uns ferros 
e se assa nas brasas. É bem comum aqui 
e é muito gostoso. A lentilha não é tão 
boa, mas muita gente come porque di-
zem que traz prosperidade.

 A primeira festa que tem por aqui, 
depois da virada do ano é o Carnaval, 
que acontece geralmente em fevereiro 
e às vezes em março. O Carnaval no 
Brasil é maravilhoso. As pessoas saem 
meio peladas, meio vestidas com umas 
fantasias brilhantes com penas e dan-
çam na rua, todos juntos. Tem os carros 
alegóricos e se toca uma música cha-
mada samba, que dá vontade de dançar 
e é acompanhada por vários tambores, 
pandeiro e um tipo de violão bem pe-
queno chamado cavaquinho.

Um tempo depois, lá por abril, tem a 
Páscoa e as crianças comem ovos e co-
elhos de chocolate. Na verdade não dá 
para entender muito o que é que o coelho 
tem que ver com ovos e o que o ovo tem 
que ver com chocolate e o que tudo isso 
tem a ver com a ressurreição de Cristo. A 
ressurreição também é difícil de entender, 
porque depois que as pessoas morrem, ge-
ralmente elas ficam mortas para sempre. 
Mas Cristo era filho de Deus, então ele 
devia ser mágico.

O Dia das Mães é no segundo domingo 
de maio e o dia dos Pais no segundo domin-
go de agosto. A gente dá beijo, abraço e um 
presentinho para eles. Nem todo mundo 
faz, mas o bom seria levar café na cama e 
passar o dia com eles no parque. E o Dia 
das Crianças é em 15 de outubro. Geral-
mente tem alguma festa na cidade com 
brincadeiras, funk, pagode e apresentação 
de teatro. Nesse dia dão presentes e não 
brigam muito com as crianças.

Dias felizes

Casa 
de Boneca

Só tenho um desejo para 2015: uma 
casa. Minha.

Moro com minha sogra. Ela é boa 
comigo, mas não é a mesma coisa que 
ter uma casa da gente. A gente tem liber-
dade, pode arrumar, enfeitar como uma 
casa de boneca.

Eu morava de aluguel. Minha mãe 
chegou a me dar um dinheiro para com-
prar uma casa, mas com aquele valor não 
consegui comprar nada. Só pude refor-
mar uma pecinha em baixo da casa da 
mãe do meu marido. Mas agora quero me 
mudar, ter o que é meu. Vou me inscrever 
no “Minha Casa Minha Vida” e rezar.

Não precisa ser uma casa grande. 
Não precisa ser bonita. Pode ser um 
barraquinho. Mas com tudo dentro e 
bem ajeitadinha. Eu ia pintar de azul 
e plantar flores no jardim. Violetas nos 
vasos, Arruda e Comigo ninguém pode 
para afastar o olho gordo. Casinha de 
cachorro e gradezinha em volta. Por den-
tro, as paredes seriam brancas, mas meu 
quarto, cor de rosa. Eu quero um sofá 
de canto e uma cozinha com armário 
aéreo e forno elétrico. Bastante enfeites: 
bichinhos de pelúcia em cima da cama, 
um Buda em cima de um pratinho com 
moedas, arroz e feijão cru, que é para 
chamar a fartura.

É isso que eu quero e é com isso que 
eu vou sonhar todos os dias no próximo 
ano. Quero uma casa que eu pague com 
o suor do meu trabalho. Quero uma casa 
para chamar de minha. Quero bater no 
peito e dizer: consegui.

Autoras: Janaína da Rocha Soares.

Mãe 
Coruja 
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Respostas dos 
portuguesinhos

Diálogo internacional

Marina

“Olá, sou Marina, tenho 13 anos 
e nasci em Fortaleza, no nordeste do 
Brasil. Moro em Lisboa, há três anos 
e antes morava em Coimbra. Aqui 
em Portugal  a variedade de pessoas 
é muito diversa. É igual ao Brasil. 
Têm brancos, têm negros, têm more-
nos, tem amarelos que são chineses, 
não tem indígena porque é mais do 
Brasil, mas tem várias pessoas de 
outros países. Na minha escola tem 
chineses, japoneses, coreanos que 
são chineses, tem um amigo meu 
que é do Paquistão, tem de vários lu-
gares, pessoas de lugares diferentes.

 O Natal aqui é muito fixe, a co-
mida que eles mais comem no Natal 
é o bacalhau. Pronto, não tem neve 
em Lisboa, mas sim tem outros lu-
gares que tem neve (é inverno em 

Portugal). Aqui perto na Serra da 
Estrela em Portugal é muito fixe, 
muito giro tem neve e é muito frio. 
Aqui também perto de Portugal, na 
Alemanha também é muito fixe, tem 
muita neve, muita neve nas ruas.

As outras festas, Páscoa, Dia das 
Crianças, Dia das Mães e Dia dos 
Pais, muita gente não sabe quando se 
comemora, pois é coisa dos pais sa-
berem, mas eu pesquisei, e a Páscoa 
é igual, temos uns feriados, come-
mos ovos de chocolate. No Dias das 
Crianças não se dá muitos presentes 
como no Brasil, mas se dá um beijo e 
um abraço e eu não lembro quando é 
que se comemora. O dia da mãe acho 
que é no  primeiro final de semana 
de maio. Eu gosto porque todas as 
crianças dão presentes às mães e na 
escola fazem alguma coisa. Nós não 
fazemos nada porque já somos maio-
res.  O Dia dos Pais é no segundo 

Do outro lado do mar, alguém recolheu 
a garrafa com mensagem e as perguntas do 
Boquinha. Marina Dias Lima, 13 anos, não 
apenas como recolheu depoimentos dos 
seus colegas portugueses da mesma faixa 
etária. Ela própria é brasileira, nascida em 
Fortaleza, mas mora há três anos em Portu-
gal, onde a mãe, Débora Dias, faz doutorado 
na cidade de Coimbra.  Confira as respos-
tas e aprenda algumas gírias do lado de lá. 
Mais de meio século depois da chegada de 
Pedro Álvares Cabral, o debate sobre o “des-
cobrimento” ou a “invasão” é reaberto entre 
brasileirinhos e portuguesinhos. Mas dessa 
vez, no espírito de fraternidade próprios do 
Natal e da entrada de um novo ano. Confira:

 
Curiosidade dos 
brasileirinhos:

 
1. Como vocês são? Brancos, negros, 
morenos, amarelos, indígenas?
2. Como é o Natal? Tem neve? Se come 
alguma comida especial?
3. E as outras festas:  Páscoa, Dia das 
Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais? Em 
que data e como se comemoram?
4. É verdade que o Dia dos Namorados é 
chamado de São Valentim?
5. O que vocês comem diariamente?
6. Como é o estudo de vocês? O que 
aprendem?
7. Estudam sobre o Brasil? O que sabem 
sobre o nosso País?
8. Quando são as férias e quanto tempo 
duram?
9. O que fazem nas férias? 
10. Como é Portugal? Grande? Pequeno? 
Bonito? Faz frio ou calor? Tem praia?

final de semana de junho, e pronto, é 
a mesma coisa que no Dia das Mães.

É verdade que o Dia dos Namo-
rados é chamado de Dia de São Va-
lentim, porque antigamente existia 
um homem e ele gostava muito da 
mulher, uma coisa assim, só que ele 
foi morto e por causa disto este dia 
foi chamado de São Valentim, por-
que se chamava Valentim. Não sei 
muito bem, mas normalmente se faz 
uma festa muito grande na escola. 
Pelo menos na minha escola. Põem, 
assim, um mural e as pessoas vão 
escrevendo de quem é que gostam, 
só que como anônimo. Põem o nome 
da pessoa que gosta, faz declaração, 
tem musica, tem grandes coisas na 
escola, tudo preparado pelos alunos.

Diariamente eu como na escola e 
lá um dia é peixe, outro dia é carne, 
peixe e carne, peixe e carne. Tem 
sopa sempre, tem o prato principal, 
a fruta e tem a sobremesa. É muito 
boa, só que prefiro a de casa, no final 
de semana pronto. Como mais pei-
xe, pronto porque não como carne. 
Sou vegetariana. Mas aqui em Por-
tugal, meio que é a ‘terra’ do peixe. 
Portanto é mais fácil adaptar-me.

O estudo aqui é...temos 
o horário todo cheio, das 
8 da manhã até a tarde. 
Depende...depende de vá-
rias coisas nós aprendemos 
Geografia, Matemática, 
História, Francês, Inglês, 
Português, Física, Quími-
ca, Ciências e acho que é 
só isso. Sobre o Brasil não es-
tudamos muito. Estudamos 
sobre o redescobrimento do 
Brasil, mas é muito pouco, 
tipo quase não estudamos.
Aqui em Portugal tem 
pessoas que não gostam 
do Brasil, mas tem pessoas 
que amam o Brasil, que que-
rem ir pro Brasil, porque lá é 
gigante, muito giro e isto tudo e 
pronto...eu não sei. Eu acho que 
gostam do Brasil. Também não 
desgostam e também não gostam 
assim ou amam, tem pessoas que 
não gostam muito de Portugal, que 
acham muito pequeno, querem ir 
pra Londres, Estados Unidos, Bra-
sil, estes lugares maiores pronto. E 
aqui eles falam muito bem inglês, 
não tem sotaque é muito bom.
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Sobre as férias, temos as fé-
rias de verão que é de junho até 

setembro, quando acaba o 
ano (escolar) em junho, e 
começa o novo ano em se-
tembro. Depois temos 3 se-
manas no Natal e ano Novo, 

e uma semana na Páscoa e uns 
feriados pequeninhos, mas 

é pouquinho. Nas férias... 
passeamos, tem assim 
uns lugares que os pais 

deixam os filhos para ficar 
com os amigos, depois dor-

mem, depois vamos viajar.
Então, tem praias lin-

díssimas, praias muito giras, 
praias fluviais, rios, e depen-
de, faz frio e faz calor... No 
verão é muiiittooo quente, 
chega a 40 graus só que é di-

ferente do Brasil. O Brasil pron-
to tem umidade, aqui não tem 
umidade, então é muito quente 
e todos vão prá praia. É muito 
fixe no verão. No inverno que 

também é fixe, porque eu gosto 
muito do frio.  Agora que nem chegou 
o inverno, e ainda tá na primavera, a 
temperatura está tipo 14 graus. Usamos 
sempre aquecedor que é a gás,pronto.

Aqui as pessoas são muito esper-
tas, todo mundo na rua sabe falar in-
glês, algumas pessoas falam Francês, 
Espanhol. Portugal é assim, é pequeno 
no mapa, mas se vier conhecer Por-
tugal é muito giro e tem vários sítios 
para conhecer”.

Tiago
“Olá sou Tiago, tenho 13 anos e sou 

português. Nasci em Lisboa. Como são 
as pessoas por aqui? Pá, o mais natural 
é que sejam brancas, mas também 
existem as morenas, pessoas 
pretas, e uma grande varie-
dade de cores.

No Natal temos a Ser-
ra da Estrela que tem neve, 
e tem Lisboa que não tem. 
Aqui temos a feijoada e uma 
variedade de comidas portu-
guesas, mas no Natal come-se 
bacalhau, Bacalhau à Brás. As 
outras festas... o dia dos na-
morados chamado de São 
Valentim por que cá há uma 
história que havia um homem 
que gostava de uma mulher, e 
que ele acabou na cadeia por gos-
tar dela, e praticamente ele acabou 
morto neste dia, então deram a hon-
ra de chamar de São Valentim.

Sobre o Brasil não sei mui-
to, sabemos um bocado de 
que Portugal, de que fomos 
nós que ‘redescobrimos’. 
Mas não, não. Fomos nós 
que descobrimos o Brasil, 
ninguém redescobriu! Nós 
descobrimos o Brasil, e de-
mos lá nossa ordem, e houve 
um dia, que demos a indepen-
dência ao Brasil, e aí o Brasil 
é o que é hoje. Portugal totalmen-
te pequeno, mas temos cá muitas 
praias, o Algarve, o Alentejo, Serra 
da Estrela, vários sítios.”

Covas
 
“Eu sou Covas, tenho 15 

anos e sou português. Since-
ramente não estudo sobre o 
Brasil. Por que? Não sei. 
Gosto das miúdas do Bra-
sil. Sobre o Dia de São 
Valentin, não sei. Mas é 
fixe. É bom bomemorar 
esse dia quando se tem 
namorada. Quando 
não se tem, é triste. 
Eu tenho.”

Telmo e 
João Paulo

“No Natal aqui em Lisboa 
não tem neve. Só se come co-

mida que nos engorda, e sim 
comemos bastante bacalhau e 
porco. Come-se também bata-
tas e carne. Na páscoa se come 

ovos de chocolate. Come-se ba-
tatas, carne. Se estudam 

o Brasil? Alguma 
coisa, na História,  
mas só a America. 
Brasil é fixe. Por-

tugal é muito peque-
no, faz calor, faz frio, é 

feio, cheira a xixi...tem 
praia mas está cheio de 

marinas...e lixo”

Gírias de 
além mar
 
Fixe – gíria usada por adultos, 
velhos e crianças para dizer 
“legal”
Giro – também quer dizer “legal”
Pronto – expressão para dizer 
“então”
(pronto é outra expressão para 
dizer então...)
Sítio – (é como se diz lugares)
Pá – equivale ao nosso “cara”
Cá – aqui

Miúdas – garotas, gurias
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O que é o Boquinha?

É o 
nosso 
bebê

O Boquinha é uma parte do jornal Boca 
de Rua totalmente feito por crianças, com 
suas criações e ideias. São nossos filhos e 
parentes. Mas ele é mais do que uma parte 
do jornal. Ele é uma rede de preparação 
para o futuro. O que pouca gente sabe é 
que o Boquinha foi criado por um morador 
de rua, o Alca, nosso colega já falecido. 
Foi ele que teve a ideia de chamar as crian-
ças para participar do jornal.

Minha família inteira fez parte do Boca 
e do Boquinha. Eu sou uma das mais an-
tigas no Boca e minha mãe e meus irmãos 
foram para o Boquinha. Isso ajudou bastan-
te para o ensino deles, reforçou a Escola. 
Eles tinham mais vontade de participar das 
aulas e seus pensamentos foram voltados 
para coisas criativas. Nenhum foi para a 
rua. (Michelle Aparecida Marques)

O Boquinha é o filho do 
Boca. É nosso bebê. É a nossa 
aposta em um futuro melhor. 
É a esperança de que nenhu-
ma criança passe pelo que nós 
passamos. Nenhuma criança 
merece ter a rua como casa, 
viver longe dos pais e dos ir-
mãos, apanhar da polícia, ter 
que pedir ou roubar para co-
mer. Nenhuma criança merece 
viver com medo e com frio. 
Nenhuma criança merece usar 
droga para esquecer o sofri-
mento e a fome. Todo o cuida-

do é pouco e nenhum esforço 
é demais para nós, quando se 
trata do Boquinha.

Mas nesse final de ano, fo-
ram elas, as crianças, que nos 
deram um presente: essa edi-
ção especial. O jornal estava 
acabando e a gente ia ter que 
reduzir a cota semanal de cada 
vendedor para não faltar, até 
que saísse a nova edição de ja-
neiro. Isso aconteceu porque o 
número de integrantes do Boca 
de Rua cresceu muito e nin-
guém é barrado no Boca. Nin-

guém é impedido de trabalhar, 
mesmo que os outros tenham 
que diminuir os ganhos.Todo 
mundo precisa de trabalho.

O nosso Natal seria magri-
nho se não fossem as crianças 
do Boquinha. Elas nos retribu-
íram em dobro o que já demos. 
Mas a nossa maior retribuição, 
o nosso maior presente, é que 
todas estão em casa, com as 
famílias e estudando na Esco-
la. Este é o nosso presente de 
Natal. (Indio, Mara, Zé Luiz, 
Rafael)
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“Saí de casa porque meu padrasto abu-
sava do meu guri. Nunca tinha passado tan-
to sofrimento. Além de ser perigoso, viver 
na rua é humilhante. Vivemos numa eterna 
aflição, sem banho para o bebê que vive 
dentro do carrinho. Fico sem comer e meu 
corpo tá todo dolorido de deitar no chão”. 
O depoimento de A. mostra que nem todos 
saem de casa por vontade própria.

O mundo social dos indivíduos em 
situação de rua lhes é imposto por uma 
sociedade consumista para a qual a maio-
ria é empurrada por circunstâncias que 
fogem ao seu controle. Depois que estão 
nas ruas fica difícil se reerguerem porque a 
sociedade muitas vezes os julga como lixo. 
Porém faltam-lhe o apoio social, as fontes 
de dignidade e uma estrutura familiar para 
chamar de sua.

Falar de pais e filhos tem um quê de 
melancolia uma vez que nosso grande 
temor é ouvir a voz desse desconhecido 
chamado amanhã. Sempre pensamos “mês 
que vem faço contato com eles”. E se não 
tiver “mês que vem” e somente o ontem 
morto e hoje sujo?

Por tudo isso nasceu o Boquinha, nos-
so filho de 11 anos. Concebido em 2003, 
ele é o espaço das crianças e adolescentes 
no Boca de Rua, um projeto que oferece 
voz e protagonismo a sem tetos da cidade 
eliminando o silêncio preso na garganta 
e a censura. O Boquinha surgiu a partir 
da ideia de um companheiro já falecido 
– o Alca – e da preocupação dos pais 
em realizar algo prático para evitar que 
seus filhos repetissem suas sofridas tra-
jetórias. “Tiro do meu se for preciso. 
Fome já passei e vou passar mas não 
quero para eles o mesmo sofrimento 
da minha vida. Faço minhas correria 
e o resto Deus há de providenciar”, 
diz Denise, mãe e colaboradora do 
suplemento. 

Os pequenos encantaram-se com 
a ideia de construir a particularidade 
de seu universo, descobriram-se ta-
lentosos desenhistas e, convencidos 
que tinham muitas histórias pra 
contar, e penetraram no Reino das 
Palavras, transformando-se em 
narradores do cotidiano. O Bo-
quinha mostra o mundo para as 
crianças e estas para o mundo.

E quando a gurizada gritou 
“Abracadabra!” e surgiram 
personagens marcantes de 
uma trajetória iluminada: a 
“Mãe” protetora desnutrida 
que amamenta, limpa vômi-
to, leva para a escola, busca 
trabalho e jamais esquece o 
filho na rua; O “Medo” intro-
jetado no homem paralisando 
os abraços; A “Teia” malvada 
enlaçando os pequenos no nó 
das drogas; Os “Sem Terrinhas” 

ensinando e aprendendo com o Boqui-
nha; A “Professora Gritona” autoritária 
e preconceituosa, obrigada a engolir as 
regras humanistas da fictícia Escola Boca 
Júnior; O piscar  das estrelas ao redor dos 
“Planetinhas” e de um universo paralelo; 
O “Último Homem” salvando a espécie 
humana, derrotando a ganância e a mal-
dade; A tristeza chorando e a felicidade 
brincando no “Estatuto da Menina e do 
Menino de Rua”, que faculta às crianças o 
aconchego  do colo de mãe e um lugar no 
fundo do coração para guardar segredos.    

E o que fazer quando a dor invade o 
sonho? Não existem palavras que definam 
a intensidade da dor da perda do “pai” do 
Boquinha, nosso companheiro Alca. Mas 
ela nos ensinou o valor do tempo, da vi-
sita adiada, da palavra não dita, do abra-
ço negado, da compreensão não exercida. 
Apenas nos acostumamos com a ausência 
de Alca, mas o vazio desse “pai” não pode 
ser preenchido. O Boquinha, entretanto, 
refaz o ciclo da vida. Ele sempre chega 
para nós com Dona Felicidade, que mora 
onde colocamos nossos sonhos.

A cidade planeja queimas de fogos e 
shows musicais no Ano Novo e o Natal 
é o retrato da desigualdade social. Na 
guerra diária pela sobrevivência, pais da 
rua aguardam pelo pão que alguém amas-

sou para alimentar as suas bocas. 
Mas as nossas crianças desa-
fiam essa realidade com uma 
surpreendente capacidade de 

criação e interpretação da sua 
cultura e dos seus valores, as-
sim como do preconceito social 
que postula a miséria como algo 
“natural” e “geracional”.

Mas as crianças são sábias. 
Aplausos aos teus 11 anos, 
Boquinha, que fez o Boca 
um jornal ainda melhor. 
Parabéns a vocês, leitores, 

e a todos nós pela infinita 
capacidade de superação, por 
sermos tão criativos num con-

texto social complicado de 
higienização, invisibili-

zação e criminalização 
da pobreza. Em uma 
das edições, a guriza-
da inventou as “janelas 
de poesia”. Uma delas 
dizia: “Se num passe 
de mágica as pessoas 
fossem tratadas iguais, 
todos saberiam o valor 
da paz”. Sim, as crian-
ças são sábias.  (Rei-

naldo Santos, com 
colaboração e 
supervisão de 
texto: Rosânge-
la Ramos)

Pais e filhos
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Participação de nascimento
Michelle Aparecida Marques dos Santos, Boca de Rua partici-
pam a chegada do mais novo integrante do Boquinha, Giovane 
dos Santos Macedo, nascido em 12 de dezembro de 2014. Como 
chegou um pouco antes do previsto, já foi apelidado de Mais 
Cedo. Ligeirinho esse guri!



Esta edição foi produzida pelas crianças do Boquinha, com a participação e o apoio dos integrantes adultos do 
Jornal Boca de Rua
Textos: Raissa da Silva Franco, Nicole Barbosa Correia, Alberti Rian Coimbra Martins, Nicolas Barbosa Correia, 
Kauany Barbosa da Silva, Emile Silva da Silva, Kessya Maria Barbosa Correa, Erik dos Santos Teixeira Oliveir, Luis 
Fabiano da Silva Nunes, Cristiane Alonso Nunes; Fotos: Luiz Abreu/Documental; Agradecimentos: Sindicado dos 
Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro), Associação Software Livre, Madrinhas, padrinhos e amigos do Boqui-
nha (Rosana Pozzobon, Lea Mundstock, Luiz Abreu e Marina Dias Lima, Débora Dias (de Lisboa) e Nina de Oliveira; 
Apoio Festa: Victoria Rossal Damiani, Francisco Damiani e Flavio Damiani)
Participação Especial dos integrantes do jornal Boca de Rua: Alexandre Português, Anderson Luís Joaquim 
Corrêa, André Romário, Arno José Oliveira, Carlos Henrique Rosa da Silva, Celso Silva Ferreira, Cláudio Roberto 
Melo, Claudinei Correa Gomes, Cláudio José Ribeiro, Cristiano Ferreira Figueira, Dionatan Luiz Pereira Teresa, Cín-
tia, Denise Caldas, Edson José Souza, Ezequiel de Mello, Flávio Antônio Kiener, Fábio Saraiva (Kimba), Gilmar dos 
Santos, Hamilton Cezaro de Abreu, Jones Rosa dos Santos Barbosa, José Nedir Malta Ramires, José Luiz Straubichen, 
Jorge André Souza da Silva, José Paulo Ferreira Madruga, Jefferson Alexsandro da Rosa, Jorge Eufrauzino da Moca, 
José Mauro Marques Rodrigues, Leandro Corrêa, Leonara Marciana Monteiro Fernandes, Lênon Deibler Veiga, Luiz 
Carlos Carvalho do Rosário, Mara Rejane Vieira da Silva, Manoela da Rosa, Marcos Rodrigo da Silva Scher, Michel-
le Aparecida Marques dos Santos, Marco Antônio Goularte Martins (Romário), Paulo Marques, Paulo Ricardo de 
Oliveira, Paulo Cesar Scarparo (Índio), Reinaldo Luiz dos Santos, Roberto dos Santos Fogaça, Rogério Luis Martins, 
Rosângela Peixoto Ramos, Rita de Cássia Pereira de Sousa, Suziane Silva dos Santos.

Mensagem de 
Paz para 2015

Nós, do Boca de Rua, desejamos para todos os 
leitores um feliz natal e uma boa entrada de ano. Espe-
ramos que 2015 seja melhor para nós todos. Nós que 
nos encontramos em situação de rua agradecemos a 
população gaúcha pela paciência e apoio que vocês 

nos dão nesses 14 anos que vendemos o nosso jornal 
Boca de Rua. Muita felicidade, paz e esperança para 
nós todos, que somos uma comunidade só.

(Paulo Ricardo, Dentinho, Saraiva, Cláudio, 
Anderson, Beiço, Zé Mauro, Claudinei, Pedro)

Este jornal foi produzido (fotos, textos e ilustrações) por pessoas em situação 
de rua e risco social de Porto Alegre sob a supervisão da Alice. A receita obtida 

com os exemplares vendidos é revertida para os integrantes do grupo.

Jornalista responsável: Rosina Duarte
Edição: Rosina Duarte

Diagramação: Cristina Pozzobon
Rede Boca de Rua: Cari Rodrigues, Margareth Rossal, 

Leonardo Palombini, Charlotte Dafol e Luiz Abreu
Colaboradores: Rosana Toniolo Pozzobon, Pedro Ferreira Leite, 

Theo da Rocha e Bruno Guilhermano Fernandes
 

Apoio: Federação dos Metalúrgicos CUT/RS, Grupo de Apoio à Prevenção da 
Aids (Gapa), Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro/RS) e 

Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS),  
Koralle, Paulo Afonso Consultores de Marcas e Patentes, Lavoro C&M, 

e Documental Fotos

Boquinha é parte integrante do jornal Boca de Rua. 
Os responsáveis pelas crianças e adolescentes que 

participam deste projeto recebem uma bolsa-auxílio que ajuda 
a manter os jovens longe do trabalho infantil. 

A  Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice)  
tem o objetivo de promover a discussão da imprensa de forma crítica e 

consciente e de incentivar projetos sociais ligados à comunicação.  

Endereço para correspondência
Caixa Postal 5003, CEP 90.001-970, Porto Alegre/RS 

alice@alice.org.br  |  www.alice.org.br   

O jornal Boca de Rua é filiado a International Network of Street Papers (INSP)

AGÊNCIA LIVRE

E EDUCAÇÃO
PARA INFORMAÇÃO, CIDADANIA
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BOQUINHA - MLADINSKA IZDAJA CESTNEGA ČASOPISA BOCA DE RUA, STATUT DEČKOV IN DEKLIC ULICE 

Glavni naslov prve izdaje Boquinha se je 

glasil »Moje, tvoje, naše pravice« in je 

izpostavil pomembno dejstvo: »Vsi, mi, 

otroci imamo pravico do družine, ki nas 

bo ščitila, cenila, ljubila in skrbela za 

nas.« In v nadaljevanju še: »Ne moremo 

in ne smemo biti igračke.Starši bi se 

morali naučiti, da kot vsako človeško bitje 

potrebujemo spoštovanje.«

Glede na zgoraj navedeno, bi moral imeti 

vsak otrok in najstnik s ceste slediti 

naslednjim navodilom, točneje členom 

našega kodeksa za fante in dekleta 

(Porto Alegre, Brazilija, 6. 7. 2012):

 
1. člen: Počni kar koli, le da pri tem ne 

boš nikogar prizadel ali poškodoval.

2. člen: Uleži se v materino naročje.  

3. člen: Ne bi smel biti niti pretepen niti 

ustrahovan.4. člen: Privošči si veliko sladkarij in tudi 

prigrizkov. 5. člen: Glasno se smej.
6. člen:  Igraj se, igraj se in igraj se vse 

mogoče: skrivalnice, dom, divjaj po cesti s 

kolesi ali rolko, hodi bosonog. 

7. člen:  Ne bi smel biti pretepen s strani 

policije.7.1.: Prisluhni raznovrstnim zvokom in 

poslušaj različne bende. Potem se 

pogovori s prijatelji, ne da bi te kak 

policaj nadlegoval pri tem.

7.2.: Naj ti ne pravijo tat, če nisi ničesar 

ukradel. In naj te ne učijo krasti.

7.3.: Spi brez strahu.
8. člen: Počni kratko malo vse.

8.1.: Ne odgovarjaj, če te kdo vpraša 

nekaj, na kar nekdo noče odgovoriti.

8.2.: Reci »ne«, ko nekdo nečesa noče.

9. člen: Spoštuj in bodi spoštovan. 

10. člen: Čuvaj skrivnost globoko v srcu, 

da do nje ne bo nihče imel dostopa. 

11. člen: Uči se.11.1.: Pij vodo, ko si žejen, pojdi lulat, ko 

te prime, po pouku pa nujno na igrišče. 

11.2.: Sanjaj o tem, da boš nekoč postal 

Nekdo: zdravnik, nogometaš, pilot, 

tajnica, odvetniški kandidat, pevec, 

profesor, telefonist, zobozdravnik, 

knjižničar ali kateri koli delavec. Tako 

boš zaslužil denar in boš lahko vzdrževal 

družino.12. člen: Bodi srečen otrok…

12.1.: ... s svobodnim, spokojnim 

življenjem.12.2.: … z ljudmi, ki te imajo radi takega, 

kot si, s kvalitetami in pomanjkljivostmi 

nekoga, ki spi po zavetiščih, na cesti ali 

avtobusni postaji in dela kot pomivalec 

avtomobilskih šip, da dobi nekaj za pod 

zob ali ki prosi za denar, kos kruha in 

obleko. 

13. člen:  Pojdi k zdravniku, ko si bolan.

13.1.: Ko nastopi čas za spolne odnose, 

naj te naučijo uporabljati kondome, da ne 

zboliš za AIDS-om ali , da ne zanosiš.

13.2.: Ne umri zaradi drog.

14. člen: Živi celotno življenje, ne le 

otroštva.

Margareth Rossal, direktorica

LICE U LICE OBSTAJA S POMOČJO MOČNE 

ZDRUŽEVALNE ENERGIJERazvijati model cestnega časopisa 

kvalitetne vsebine v državi, ki je stara več 

kot dve desetletji in je obenem tako 

rekoč brez izkušenj pri izdajanju cestnega 

časopisa, pa tudi brez ukoreninjenih 

bralnih navad pri prebivalstvu, izgleda 

kot rinjenje Sizifove skale.

Že na samem začetku misije smo naleteli 

na vprašanje:  Zakaj sploh začenjate z 

nečem, ko pa veste, da ne more uspeti? 

S tiskanim medijem (naklade dnevnih 

časopisov so se v preteklih nekaj letih 

vrtoglavo znižale) nekomercialne 

vsebine, odličnega dizajna in fotografi j, 

iz ekološkega papirja in ceno 1,8 eura, 

polovica le-te ostane za tisk, in ga komaj 

pokriva, saj je previsoka za makedonski 

standard. In za nameček – nihče nima 

niti pojma, kaj je to cestni časopis. 

Popolnoma jasno nam je bilo, da bo 

težko, saj nismo imeli zagotovljenega 

stabilnega fi nanciranja (sklada, projekta 

ipd.), niti ne dovoljšnega števila reklam, 

prodaje časopisa, pa tudi ne sredstev za 

reklamiranje našega »proizvoda«.

Sklenili smo, da ne bomo odstopali od 

zastavljene vsebinske kvalitete, kvalitete 

dizajna in fotografi j, zato nam ni 

preostalo drugega, kot da vsak 

posameznik maksimalno prispeva v smeri 

samovzdrževanja. Poleg tega, da smo 

ustanovili cestni časopis, smo ponudili 

tudi marketing in PR usluge. Sredstva od 

tovrstnih prihodkov smo vložili v razvoj 

in tiskanje časopisa »Lice u lice«.

Izdajanje cestnega časopisa je velika 

odgovornost. Prodajalcem, za katere se 

trudimo izvleči jih iz blata, nikdar ne 

bomo mogli reči – »Končano je! Projekt 

se je zaključil! Zdaj se lahko vrnete na 

ulico!«Ravno zato vlagamo nadčloveške napore, 

da ohranimo svoj cestni časopis. Menimo, 

da je ta potreben tako prodajalcem 

(pripadnikom marginalnih skupin) 

kot tudi publiki – v smislu napredka, 

ozaveščanja, delovanja v smeri 

ustvarjanja boljše družbe.

»Lice u lice« obstaja dve leti in ima 

približno 40 prodajalcev v štirih 

makedonskih mestih. To so v glavnem 

brezdomci, mladi iz ulice, socialno 

ogroženi meščani in skupina ljudi s 

posebnimi potrebami.

foto: osebni arhiv

BOQUINHA NO MUNDO

ESPECIAL

Textos produzidos pelas crianças 
do Boquinha foram publicados 
na International Network Street 
Papers (INSP), na Revista Ocas e 
na Eslovênia.


