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em vagas. Além dos equipamentos munici-
pais tem a sopa da Getúlio e alguma coisa na 
Escola Porto Alegre. Fora do centro tem uma 
iniciativa da comunidade na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na Restinga. Atualmente 
há distribuição de alimentos realizada por en-
tidades religiosas ou por voluntários. Muitas 
pessoas cozinham nas praças, mesmo, com o 
que conseguem ganhar ou comprar. 

O que queremos
O mais importante é que o Restaurante 

Popular reabra logo. Depois é necessário me-
lhorar algumas coisas. Por exemplo: é preciso 
distribuir mais senhas (pois sempre sobrava 
fila e faltava comida), a comida deve ter mais 
qualidade (com menos guisado de soja) e vir 
acompanhada de pão e suco, além de ter saleiro 
nas mesas. O ideal é ter não só um, mas vários 
“bandejões” em bairros como a Cidade Baixa, 
Azenha e Farrapos e até mesmo nos centros de 
referência.  Esses locais podem servir também 
janta e café. Também podem oferecer cursos 
profissionalizantes (gastronomia, padaria, con-
feitaria, garçom) e projetos de reaproveitamen-
to de alimentos com utilização da mão de obra 
dos moradores de rua.  Cozinhas comunitárias, 
hortas ecológicas e doações nas feiras da ci-
dade são iniciativas bem-vindas, assim como 

refeições aos sábados, domingos e  feriados. 

Importância
A segurança alimentar é um direito. É ne-

cessário ter serviços que garantam a alimenta-
ção de quem não tem dinheiro para comer em 
restaurantes e que não tem casa para guardar 
e preparar a própria comida de forma fácil.

Trabalho e Renda
Situação atual
Faltam oportunidades para a população de 

rua, principalmente por causa do preconceito. 
Não existe uma política municipal de eman-
cipação dos usuários de programas e serviços 
na Fundação de Assistência Social e Cidadania 
(FASC). Os gestores não oferecem oportuni-
dade de qualificação destas pessoas. Alterna-
tivas como o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 
são pouco divulgadas nos abrigos, albergues, 
Centro Pop, etc. Não existe conexão entre o 
Sistema Nacional de Emprego (SINE) e os 
equipamentos públicos

O que queremos: 
Deveria existir mais apoio e incentivo para a 

criação de cooperativas de reciclagem, o estímu-
lo à doação de tecidos, roupas e outros materiais 
recicláveis. Também é necessário o encaminha-
mento dos moradores de rua para serviços que 
não exigem  grande escolaridade.  Por exemplo: 
grandes empresas de varejo sempre precisam de 
gente para carregar as mercadorias. É necessário 
investir em qualificação, programas de apoio e 
promoção dos trabalhadores de rua, incentivan-
do a sua autoestima. A população de rua necessi-
ta ocupar espaços de geração de trabalho e renda 
na cidade e para isso é indispensável a criação de 
clubes de trabalho e renda e programas de apoio 
ao associativismo. O microcrédito é um recuso 
para grupos de recicladores, guardadores de car-
ro, pintores prediais, catadores de rua, obreiros, 
pedreiro, carpinteiro, zeladores, carregadores, 
etc. Também podem ganhar incentivos fiscais 
as empresas que disponibilizarem vagas para 
o povo da rua.

Importância
O trabalho dignifica o homem. Este é um 

ditado certo. O trabalho dá autonomia e ajuda 
muito na autoestima. Ninguém gosta de de-
pender da boa vontade dos outros, ser chama-
do de vagabundo, ser alvo de preconceito. O 
morador de rua quer trabalhar, tem capacidade 
e muita experiência, mesmo que muitos não 

Cidade para todos 

Em 2015 queremos uma Porto Alegre diferente. Uma Porto Alegre 
melhor.  Uma Porto Alegre que seja a casa de todos os seus cidadãos. 
Todos. Por isso, decidimos dar a nossa contribuição, embora nin-
guém tenha nos pedido. O texto a seguir é um presente para a cida-

de e para as pessoas responsáveis pelas políticas públicas. Leiam com 
atenção e reflitam. Maiores informações ou esclarecimentos com a 
equipe do Boca de Rua. E não precisam agradecer. Consideramos que 
todo o cidadão tem o dever de contribuir para melhorar a sua cidade.
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as crianças, mas o adulto que está na rua é 
considerado vagabundo. 

Tetos provisórios
Situação atual
Existem apenas 600 vagas nos albergues, 

as pessoas não são bem tratadas na maioria 
deles e as condições são precárias, como ficou 
claro em um extenso relatório feito pela Co-
missão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Vereadores. Têm também repúblicas onde se 
paga para comer e para a manutenção básica 
da casa. A limpeza é feita pelos usuários. As 
condições não são das melhores. 

O que queremos
Os albergues têm que ter regras e horários 

certos.  Muitas vezes  as regras são manipu-
ladas. Tem gente com privilégio. Também os 
horários não são adequados. Todo dia tem que 
fazer fila na frente às 16h, mesmo que já esteja 

na casa. Só que tem morador de rua que traba-
lha até às 20h ou 21h. Quem chega atrasado 
sem justificativa fica na rua. Pior: a sua cama 
permance vazia. Poderiam liberar a vaga para 
quem está esperando na frente.

Importância
Se não é possível resolver definitivamente 

o problema da moradia a curto prazo, a saída é 
pensar em alternativas provisórias, como ho-
téis e repúblicas, sem que a pessoa seja expulsa 
depois de um tempo.  A refeição deve ser gra-
tuita. Mas moradia provisória não é solução. 
Moradia tem que ser fixa. 

Banheiros públicos
Situação atual
 Atualmente existem poucos banheiros 

públicos na cidade. Os principais 24h são o 
da Praça Parobé, o da subida da Borges e do 
Viaduto da Conceição. Além disso, também 

têm os da Redenção e da Praça Otávio Rocha, 
que fecham à noite. Os únicos com chuveiro 
são os do Marinha e Harmonia. No Ginásio 
Tesourinha colocaram grades que impedem o 
acesso aos banheiros. 

O que queremos
Banheiro faz muita falta para o morador 

de rua. A Prefeitura poderia alugar banheiros 
químicos e distribuir pela cidade em pontos 
estratégicos. Quando têm eventos, shows e 
carnaval na cidade sempre tem um monte de 
banheiros para uso do público, mas logo depois 
eles são retirados. Os banheiros ficam parados 
sem uso quando poderiam estar atendendo as 
pessoas que precisam. Além disso, são neces-
sários mais chuveiro, que poderiam funcionar 
até certa hora em praças e parques ou contêi-
neres móveis com várias duchas.  

Importância
Banheiros e chuveiros são muito importan-

tes não só para a higiene e saúde das pessoas 

Moradia
Situação atual
Faltam programas de moradia para mo-

radores de rua. Há diversos prédios vazios na 
cidade, que estão se deteriorando. Há também 
muitos terrenos baldios inutilizados. A espe-
culação imobiliária deixa os imóveis vazios 
esperando valorizar para vender para quem 
tem dinheiro. Usam grandes terrenos para 
construção de estacionamentos e deixam as 
pessoas nas ruas.  Existem ocupações urbanas. 

O que queremos
Ninguém leva nada para o caixão. Os ter-

renos baldios vazios inutilizados poderiam ser 
usados para construção de casas populares, 
mediante auxílio financeiro e pagamento de 
mensalidade. Também os prédios deveriam 
ser desapropriados para  moradia das famílias 
sem casa, como foi o caso da Ocupação Saraí. 
Outra ocupação vitoriosa é a Utopia e Luta, no 
centro. Precisamos mais desapropriações, pois 
os imóveis tem que ter função social, e não ser-
vir só pra ganhar dinheiro.

É necessária uma reforma urbana com pro-
jetos de habitação de interesse social e uma 
Rede de Serviços que viabilize a construção 
de pequenos conjuntos habitacionais com in-
fraestrutura, condomínios sociais com moradia 
compartilhada, em sistema de cogestão. 

Importância
A casa é essencial para o respeito aos 

direitos básicos do ser humano. O direito à 
moradia está na Constituição.  Mas uma po-
lítica de acesso à moradia não acaba com a 
opção cultural e social do morar nas ruas. As 
cidades brasileiras são, de um modo geral, 
antieconômicas, caras, custosas e violentas. 
A morada que nos abriga e o ambiente que a 
cerca se confundem com a sobrevivência hu-
mana. Quem não possui casa, obedecendo ao 
desenho burguês de sociedade, fica segregado. 

A situação de Porto Alegre não é dife-
rente. Aqui existe a separação de grupos que 
frequentam diferentes espaços de convívio. 
Esta situação é alimenta pela desinforma-
ção, a contra-informação e por estratégias 
de criminalização, recolhimento e abando-
no. Quando a diferença entra no território do 
outro, desafiando uma ordem estabelecida, 
a cidade se torna cruel e hostil, fechando-se 
em muros, paredes, grades, senhas, câmaras 
de vídeo, seguranças e monitores criando um 
apartheid camuflado. A sociedade manifesta 
alguma preocupação com os idosos e com 

em situação de rua, mas também para diminuir 
o preconceito da sociedade. Quando a pessoa 
está suja sofre muito preconceito. Mas nin-
guém fica sujo porque quer e sim porque não 
tem onde tomar banho. Muitas pessoas fazem 
suas necessidades na rua durante a noite ou 
quando precisam, mas a culpa sempre cai nos 
moradores de rua. Se houvesse banheiros na ci-
dade, não haveria esse problema. Os banheiros 
públicos beneficiam também os trabalhadores 
de rua e quem circula pela cidade em geral. 

Restaurante 
Popular
Situação atual
O único Restaurante Popular da cidade foi 

fechado e algumas autoridades prometem a 
reabertura em março.  Atualmente só quem 
distribui alimento são alguns albergues e ser-
viços de atendimento, como o Ilê Mulher- que 
prioriza gestantes, idosos e mulheres com filho 
pequeno- a “Casinha” e o Centro Pop. O Abri-
go Marlene serve almoço e o Albergue Muni-
cipal dá somente um café da manhã precário. 
Em todos os locais a comida é muito menos do 
que o necessário tanto em quantidade quanto 
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ocoRRe nA RuA nuncA 
é MosTRAdA. A vidA nA 
RuA deve seR uMA vidA 
difícil, uMA ToRTuRA. 

o que o 
senhoR AchA 
dA vidA nA RuA? 

o que visuAlizA quAndo 
PAssA nA BoRges de 
MedeiRos? você 
enxeRgAR queM esTá Ali?

eu enxeRgo. MAs hoje eu 
Me sinTo MAis iMPoTenTe. MAs 

quAndo fAziA o TRABAlho 
vinculAdo à igRejA nA TocA 

de Assis, PRocuRAvA oRienTAR 
fAMíliAs e ATendiA PessoAs 

coM PRoBleMAs coM álcool. 
dePois que Tive filho ficou 

MAis difícil.

Antoninho Portella – vendedor de CD’s no Largo Glênio Peres

Marilei Silveira e filho Rafael
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Direito à cidade

Desafios de 2015 

O número de gente que vive nas cal-
çadas, sob as abas e nas praças continua 
crescendo. A Fasc diz que são 1400, mas 
pelos cálculos do Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR) e também 
pelos estudos da Universidade na Rua 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Ufrgs) existem entre 3 e 5 mil 
cidadãos nessa condição.  E por que isso 
acontece? 

Alguns moradores de rua têm pro-
fissão, mas muitos não têm. Por isso, 
não é fácil sair da rua. O trabalho já é 
difícil para qualquer um, imaginem 
para quem não tem um endereço. Se ti-
ver uma doença crônica, uma passagem 
pelo sistema penitenciário, então, nem se 

fala. Muitas vezes a pessoa precisa ser 
encaminhada e acompanhada. Os aten-
dimentos não estão sendo executados 
como deveriam. As abordagens de rua 
não funcionam e mesmo para quem está 
nos albergues esse serviço é deficiente. 
Para o morador de rua doente a situação é 
ainda pior. Quando o atendimento chega, 
quase sempre já é tarde. 

 Essas situações são difíceis de 
compreender e de sentir. Só quem vive 
pode saber e explicar. Mas quase nin-
guém se preocupa em ouvir o povo da 
rua. O jornal Zero Hora, por exemplo, 
publicou duas matérias (em agosto de 
2014 e em janeiro de 2015) sobre a 
cidade e os moradores de rua. O pro-

blema é que parece que as jornalistas 
só conversaram com doutores e profes-
sores de universidade. O morador de 
rua parece um boneco que faz o que os 
outros mandam.  

“A  grande imprensa mostra uma ci-
dade virtual enquanto o Boca mostra a 
cidade de verdade”, nos disse um dia um 
fiel leitor do jornal. Por isso, resolvemos 
publicar uma resposta que não é uma 
revanche, mas sim uma proposta para 
transformar a cidade, dar oportunidade 
a todos de reduzir a desigualdade e uma 
chance para os jornalistas refletirem. O 
direito à cidade é uma luta de todos.

O ano de 2015 traz muitos desafios e temores 
para o povo da rua. A Escola Porto Alegre (EPA) 
e a casa Ilê Mulher estão ameaçadas de fecha-
mento. E no Centro POP 1, as obras de reforma 
causam muitas dificuldades à vida dos usuários.

Escola Porto Alegre
A EPA - uma das poucas escolas a acolher 

moradores de rua- está prestes a fechar. O Boca 
vem acompanhando e participando de audiências 
públicas e mobilizações contra o fechamento da 
escola, desde o dia 30 de outubro, quando alunos, 
servidores da Escola, apoiadores do Movimen-
to Nacional da População em Situação de Rua 
(MNPR/RS) e movimentos sociais lotaram um 
dos auditórios da Câmara Municipal. A segunda 
audiência ocorreu no dia 17 de dezembro. Desde 
lá aconteceram quatro atos de protestos 

Alguns integrantes do Boca de Rua são es-
tudantes da EPA. Jackson, por exemplo, relata 
que “o colégio é bom, mas querem fechar por 
discriminação ao morador de rua”. Tutty lembra 
que outros lugares e prédios públicos também 
estão fechando as portas para os moradores de 
rua, como no Ginásio Tesourinha onde Guardas 
Municipais não deixam mais as pessoas entrarem 
para usar os banheiros. 

Em relação a EPA, a Secretaria Municipal 
de Educação (SMED) sugere que os alunos se-
jam transferidos para um local distante, próximo 
a Vila Planetário, no bairro Santana, que não 

tem a mesma estrutura que a Escola Porto Ale-
gre. Há 19 anos a EPA desenvolve um trabalho 
com pessoas em situação de rua e vulnerabilida-
de social, por isso é especializada para atender 
seu público, diferente da escola Paulo Freire, 
sugerida pela SMED.  

Na primeira audiência pública a secretá-
ria municipal da educação estava ausente, de-
monstrando seu desinteresse sobre o assunto. 
Em compensação, o povo da rua estava lá. O 
integrante Édisson conta que “bastante gente 
foi, da aldeia, matriz, Pop I e Pop II, também 
do Ilê”. Ele foi muito aplaudido na primeira 
audiência, quando falou: “O que é esse colégio 
que eu conheci quando tinha 8 anos? E eu vi a 
escola sendo construída, pela mão de obra dos 
próprios alunos. A prefeitura só deu o material. 
(...) Acho um absurdo nos tirar uma educação 
que é pra ser, no mínimo, um direito. Mas que 
direito? Nós não temos mesmo, por que só 
tiram nossos direitos! Eles não dão, acham 
que a gente não quer, que a gente não tem voz. 
Mas a gente quer e a gente fala. Morador de 
rua também quer ser doutor! E pra isso tem 
que estudar. Mas como vamos estudar? A gente 
só quer estudar, a gente não quer hipocrisia”.. 

Na segunda audiência, os movimentos so-
ciais, representantes de organizações e mem-
bros do colégio novamente encheram o audi-
tório. Uma representante da SMED estava no 
local, para reafirmar a posição autoritária da 

secretaria em fechar a escola e transferir os alu-
nos para outro ambiente, negando toda a relação 
existente naquele território. Durante a fala dessa 
assessora da SMED, todo o auditório ficou de 
costas pra ela, como sinal de protesto. Ela foi 
a única a se posicionar a favor do fechamento 
da escola. No restante das falas, todos se mani-
festaram a favor da continuidade da EPA. Um 
abaixo assinado foi entregue a vereadores na 
câmara, para que a escola permaneça. O me-
diador da audiência sugeriu que uma comissão 
fosse montada, mas não ficou encaminhado. 
Muitas frases em lenços amarelos afirmavam: 
“A EPA resiste”! 

Ilê Mulher
Em 2015, está previsto também o fechamen-

to da Casa de Convivência Ilê Mulher. Alguns 
frequentadores foram informados que o serviço 
de atendimento continuará na Casa Lilás, mas 
somente para mulheres e crianças em vulnerabi-
lidade social. Apesar da reconhecida importância 
do atendimento à criança e à mulher, os homens 
representam a maioria dos moradores de rua e 
não contarão mais com acesso a esses serviços. 

Apesar da gravidade da situação, o povo da 
rua não perde o humor: “Se existe Casa Lilás, 
por que não fazem a Casa Azul?” – brincam al-
guns. “Por que não fazem uma casa metade azul 
e metade vermelha para satisfazer gremistas e 
colorados?” rebatem outros. Boatos dizem que 

a casa de convivência reabrirá no final de março, 
mas não há nada confirmado. 

Centro POP 
Para agravar o problema da redução dos 

espaços de assistência, o Centro POP I está pas-
sando por reformas que estão complicando a vida 
dos frequentadores. O local foi reaberto, após um 
tempo fechado, mas muitas obras ainda estão 
sendo finalizadas e por isso o espaço está muito 
apertado. Os cachorros do canil têm espaço do 
que as pessoas

Os frequentadores relatam, também, que 
árvores foram cortadas, como o pé de limoeiro 
que dava frutos para suco  tanto para usuários 
como para servidores.  Um dos temores é que 
o Centro POP I pare de servir almoço depois da 
reabertura do Restaurante do Popular. A sugestão 
é que os usuários do Centro tenham direito à 
alimentação gratuita.

Quase todo mundo concorda sobre a ne-
cessidade de aumentar o número de fichas para 
atendimento no local, pois só entram 30 por vez. 
“O serviço não tem condição de abrigar muita 
gente” relata Tutty. “O atendimento está devagar 
e precário”, diz outro usuário.  

Para completar, os trabalhadores da obra se 
queixam que os pagamentos têm atrasado. Isso 
desmotiva e gera constrangimentos. Até o mo-
mento ainda não se sabe qual a melhoria que a 
reforma vai trazer e quando vai terminar.

Armários Públicos
Situação atual
Não existem armários públicos e maleiros na cidade.  

Nem os albergues e abrigos deixam os moradores de rua 
guardar suas coisas. 

O que queremos
Todo mundo deve ter direito ao uso de armários públicos. 

Eles devem ser construídos nos albergues, abrigos e serviços 
de atendimento à população em situação de rua ou até em 
outros espaços públicos. Cada um teria um número e as 
chaves poderiam ficar em um local determinado -para evitar 
perdas ou roubo- sendo retiradas mediante apresentação de 
documento.

Importância
Carregar a casa nas costas é coisa de caracol. Para as 

pessoas isso dificulta a movimentação na cidade, pois as 
tralhas pesam e o povo da rua anda a pé. Nenhum traba-
lho aceita quem chega de carrinho ou com sacos todos 
os dias. Ter um armário também gera economia, pois as 
coisas podem se conservar por mais tempo sem estragar, 
sujar ou molhar. Muitas doações recebidas tem que ser 
descartadas com o tempo porque estragam. Além disso 
é mais seguro, porque ninguém pode roubar os pertences 
guardados a chave.

Prestação de 
contas
Situação atual
Não existe. Os serviços são prestados e ninguém sabe 

das reais verbas disponibilizadas para sua execução. 

O que queremos
As contas públicas dos serviços de atendimento a po-

pulação de rua devem ser abertas, discutidas e aprovadas 
em assembleia.

Importância
Ter controle sobre os gastos públicos e disciplinar os 

serviços, cobrando os reais investimentos  evita a corrupção 
e desperdício.

Vivemos em um 
mundo em que os car-
ros dormem nos pré-
dios enquanto as pes-
soas dormem nas ruas. 
Querem terminar com 
os moradores de rua 
na cidade, mas se não 
arrumarem recursos e 
serviços para atender e 
ajudar os moradores de 
rua o problema só vai 
aumentar. Se seguir-
mos apenas a lógica da 
repressão, a situação 
vai piorar. A própria 

política da cidade cria 
moradores de rua, pois 
não dá assistência às 
pessoas de baixa ren-
da, contribuindo para 
o surgimento de luga-
res degradados. Essa 
maneira de encarar a 
questão vai na contra-
mão de diversas cida-
des desenvolvidas do 
mundo, que ajudam os 
moradores de rua, acei-
tam sua existência, me-
lhorando a convivência 
urbana.

Triste 
conclusão

Ideias desastrosas
• Casas portáteis Além de parecerem 
casas de cachorro, são pesadas e difíceis 
para a gente carregar. Morador de rua se 
locomove muito para conseguir traba-
lhar (catando material, guardando carro, 
vendendo jornal). A intenção pode ser 
boa, mas o resultado não é.

• Grades e bancos anti-mendigos 
Vários edifícios e algumas praças colo-
cam grades para evitar que os morado-
res de rua possam se acomodar.

• Hortas comunitárias Morador de 
rua não para em um local só, até mesmo 

porque é corrido pela polícia, pela Guarda 
Municipal, pela Secretária Municipal do 
Meio Ambiente (Smam), pelos comercian-
tes, pela população. Também é difícil achar 
um lugar onde possa fazer fogo e cozinhar. 
Então, a horta não é uma solução prática.

• Árvores cortadas Nunca Porto Ale-
gre teve tantas árvores cortadas como 
nos dois últimos anos. Elas representam 
sombra e alívio nos dias de verão não 
apenas para moradores de rua como 
para os demais habitantes da cidade.

• Esguicho d’água Um edifício locali-

zado no bairro Menino Deus instalou um 
polêmico “sistema anti-mendigos” em 
que um cano perfurado é acionado para 
despejar água sobre pessoas que buscam 
abrigo sob a marquise do prédio. A medi-
da prejudicou outros cidadãos, como um 
advogado que enviou seu depoimento ao 
Terra, por meio do canal VC Repórter. 
Ele estava passeando com seus cachorros 
em um sábado pela manhã quando foi 
surpreendido pelo esguicho. A Prefei-
tura, Secretaria Municipal de Obras de 
Viação (Smov) e Secretaria Municipal 
de Urbanismo (Smurb) não tomaram 
providências diante das denúncias. 

As entrevistas completas com os cidadãos retratados nes-
ta edição podem ser lidas na página da Alice no Facebook
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eu Me PeRgunTo soBRe 
o que AconTeceu PARA eles 
esTAReM nesse esTAdo? Todo 
Mundo se PeRgunTA isso. e 

MuiTAs vezes, o PReconceiTo é 
MuiTo gRAnde.

o que lhe 
chAMA A ATenção 
nos MoRAdoRes 

de RuA?

que PRoBleMA você 
vê quAndo enxeRgA uM 

MoRAdoR de RuA?

o PRiMeiRo PRoBleMA é A 
nATuRAlizAção dAs coisAs. 

é enxeRgAR. As PessoAs 
eviTAM eM PAssAR eM 

Alguns lugARes, MAs eu já 
nATuRAlizei, eu vejo.

Ramon Madruga da Silva, sua mulher, Priscila, e o filho Samuel

Rosiele da Silva – professora de Geografia 
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Antigamente
• Os dinossauros eram enormes e caminhavam pelo mundo.
• Moravam nas florestas e nas praias.
• Eles nasciam de ovos.
• Comiam uns aos outros ou se alimentavam de ervas.
• Tinham dinossauros da terra da água e do ar.
 

Bichos 
de estimação

Ontem e hojeO dinossauros comiam outros animais, mas não era por malda-
de. A gente também come vaca, porco, galinha, peixe e algumas 
pessoas pescam e caçam. Gostam disso. Então, não somos tão 
diferentes dos dinos. Quer dizer, somos bem diferentes na apa-
rência – ainda bem – mas não nos hábitos. Até porque existiam 
aqueles que só comiam ervas. Tem pessoas assim: só comem 
salada. Em compensação, alguns não comem salada nem mortas. 
Dizem que é pasto. São carnívoras e só querem churrasco.

Se os dinossauros vivessem hoje, 
as pessoas iam querer ter um de es-
timação. Claro que não poderia ser 
aqueles enormes, aqueles que a gente 
hoje vê o esqueleto com 20 metros de 
altura. Eles eram bichos furiosos, mas 
não comiam gente, porque não exis-
tiam pessoas quando os dinossauros 
viviam na Terra.

O nosso dino de estimação ia se 
chamar Júnior, ia ter o focinho redon-
do, as bochechas vermelhas e os den-

tes pequenos. Verde. Ia ser verde e sem 
aquelas escamas. A pele deveria ser 
bem lisinha para a gente poder passar 
a mão como passamos nos cachorros 
e nos gatos.

Como os dinossauros são grandes, 
nada de dormir dentro de casa. Nenhu-
ma mãe ia deixar. Mas a gente poderia 
passear com eles no parquinho ou na 
praia. É verdade que a areia ia ficar 
toda revirada com as pegadas deles. 
Mas também fica com toda aquela 

gente caminhando e com os guarda-
-sóis fincados.

Uma boa casa para eles poderia ser 
um estádio de futebol. Em dia de jogo 
a gente saía a passear  com eles para as 
acontecerem as partidas. Talvez também 
tivessem zoológicos de dinossauro, mas 
as cercas precisariam ser muito fortes 
como aquelas Jurassic Park. Pensando 
bem, o melhor era não ter zoológicos 
nem para os dinos nem para os outros 
bichos. Ninguém merece viver preso.
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Barriga e 
coração 

Nem todo o filho vem da 
barriga. Alguns vêm do cora-
ção. São os adotados. Sou filha 
adotiva e posso falar de cartei-
rinha. Minha mãe é a que me 
criou. Ela trabalhou muito para 
me dar tudo e não me largou 
nem me devolveu quando teve 
dificuldades comigo. Nunca 
penso que minha mãe de bar-
riga não me quis- até porque 
ela morreu logo depois. Penso 
que minha mãe doi coração me 
escolheu. Foi a melhor coisa da 
minha vida.

Criar uma criança não é sim-
ples e nem é fácil. Para começar, 
a pessoa tem que ter condições 
financeiras. Não precisa ser 
rica, mas botar comida na mesa 
e, claro, ter uma casa, um teto. 
E também matricular o filho 
no Colégio, ensinar a ser uma 
pessoa de bem. Mas o principal 
mesmo é o amor. Não dá para 
fazer diferença entre os filhos 
adotados e os de verdade.

Quando alguém pega uma 
criança, não sabe no que vai 
dar. Não pode adivinhar se ela 
vai beber, se vai se drogar ou se 
vai ser carinhosa, vai respeitar, 
estender os braços, abraçar, 
beijar. Só que essa incerteza 
não é coisa só dos adotivos. 
Com os filhos de verdade pode 
acontecer a mesma coisa. Filho 
é loteria. E, nesse caso, o amor 
vale mais do que a sorte. 

Janaína da Rocha Soares.

Humanos e 
dinossauros Atualmente

• Os dinossauros são esqueletos enormes e mortos.
• Moram nos museus e nos livros.
• Não nascem nem morrem. Os cientistas que pesqui-
sam a vida deles escavam a terra, encontram os ossos .
• Foram destruídos por um cometa que atingiu a Terra, 
separou os continentes e congelou tudo.
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Muitas soluções já foram pensadas para 
os moradores de rua. Mas elas não dão certo. 
Por que? Qual a razão das políticas públicas 
darem errado? A resposta é simples: todas as 
soluções são pensadas em gabinetes por es-
pecialistas. O morador de rua nunca é consul-
tado. Então, vamos responder o que não nos 

perguntam. O que pode ser feito para tornar a 
nossa cidade mais acolhedora e sem precon-
ceitos? Como deveria ser pensada uma Porto 
Alegre para todos? Neste número saímos às 
ruas para falar com a população e também 
demos a nossa opinião. Abrimos o diálogo 
sem medo de olhar nos olhos, perguntar, ouvir, 

debater.  Não somos um problema. Somos 
parte da solução.

Na foto feita por Steffany, integrantes do 
Boca – Cícero, Leandro, Charlotte e Bruno 
–conversam com o repórter Ricardo Azeredo, 
o ambulante Antoninho Portella e Sérgio Ro-
hde, que circulavam pelo Mercado Público. 

Participaram desta edição: 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, Cíntia, 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 Barbo-
sa, 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, Michelle 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.

Não compre de 
crianças e adolescentes
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que não quer calar

Nem toda a popu-
lação é contra os mora-
dores de rua. Tem muita 
gente tomando iniciati-
vas legais. É o caso dos 
macaquinhos (restos de 
comida ou doação de 
roupas acondicionados 
em sacolas penduradas 
nas árvores), do pessoal 
que distribui comida, dos 
que colocam com roupas 
nos galhos (Amor no 
cabide). Vários grupos 
e ONGs fazem doações 

também e alguns jovens 
estudantes estão dando 
exemplo à sociedade so-
bre tratamento digno ao 
morador de rua. 

Com relação aos ma-
caquinhos, algumas su-
gestões: não colocar res-
tos de café ou erva mate, 
ou lixo junto com o ma-
caquinho. Para o morador 
de rua, o macaquinho é re-
feição. Outras coisas que 
nos acontecem e que não 
gostaríamos que continu-

assem em 2015: vidro de 
carro se fechando quando 
a gente se aproxima, pes-
soas gritando “Vai traba-
lhar vagabundo”, acordar 
com água gelada ou com 
agressões da brigada. Se 
você despertar uma pes-
soa que está dormindo na 
sua porta, faça com edu-
cação, sem gritar e sem 
chutar. Dizer “Não, obri-
gada”, “bom dia”, “boa 
tarde” e “boa noite” não 
tira o pedaço de ninguém. 

Iniciativas 
da população

Como a maioria dos cidadãos, 
o povo da rua sonha com a casa 
própria. E qual a casa que se quer 
em 2015? A resposta da maioria 
vai ser: um teto, quatro parede, 
água e luz, que o resto, a gente 
faz acontecer. Mas a verdade é 
que largar numa gaiola um bicho 
que se criou a vida toda no mato 
não vai adiantar. Com as pessoas 
acontece a mesma coisa. Pegar 
alguém e atirar numa casa sem 

trabalho e sem apoio é inútil. 
O acesso à moradia para quem é 

dependente químico, por exemplo, 
tem que vir acompanhado de trata-
mento. Nos abrigos ou albergues não 
texiste lugar para todos. Por isso, as 
pessoas que moram na rua precisam 
viver em paz, serem tratadas como 
gente. Mas essas pessoas são trata-
das como bichos. E nem os bichos 
merecem ser maltratados. (Michelle, 
Zé Luiz, Aldemir e Marcos)

Casa em primeiro lugar

Criança tem história
Nesta edição elas criam dinossauros de estimação

A RESPoStA

Exposição Fotográfica “Sociedade Anônima”, de Felipe Farias: “Além de ter meu trabalho exposto para 
quase 90 mil pessoas (em uma estação do Trensurb), tive a oportunidade de mostrar as dificuldades, os 
hábitos, o meio de sustento, enfim, o dia-a-dia dos moradores de rua. O aprendizado com cada um deles foi 
único. Eu vi de perto corações, almas e histórias.  Levo esta experiência para o resto da vida”. 
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quAl foi o 
oBjeTivo do 

Teu TRABAlho 
“sociedAde 
AnôniMA”? 

foi chAMAR A 
ATenção dA sociedAde 
soBRe o que AconTece 
nA RuA. MuiTAs vezes, 
As PessoAs não dão 

BolA, PARece que fAz 
PARTe do coTidiAno.

Felipe Farias, fotógrafo autor da exposição e vídeo sobre a vida na rua


