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Nesta edição eles falam sobre os quatro 
elementos, inventam o quinto e dão uma receita de paz

Criança tem história

Este jornal é vendido por:
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A arte 
imita a vida

O nosso trabalho inspir-
ou o webdocumentário 

“Boca de Rua – Vozes 
de uma Gente Invisível” 

(http://youtube.com/
bocaderuaofilme e 

https://facebook.com/
bocaderuaofilme), 

projeto premiado pelo 
Programa Rumos Itaú 

Cultural 2013 e lançado 
em 6 de novembro em São 

Paulo. Realizado pela 
Boulevard Filmes e Bi-

gode de Gato Produções 
Artísticas, o filme conta 

os 13 anos de vida do 
jornal, comemorados no 
mês de setembro com fes-

ta e a adesão de novos 
apoiadores brasileiros 
e estrangeiros: Feder-
ação dos Metalúrgicos 

CUT RS, BISS (Munich, 
Germany), L’Itinéraire 

(Montréal, Canada), 
Megaphone (Vancouver, 

Canada), The Big Issue 
Australia. Todas estas 

conquistas dividimos com 
os leitores e os demais 
parceiros que fizeram 

parte da nossa história, 
em especial o Grupo de 

Apoio à Prevenção da 
Aids (Gapa), onde fun-

ciona a redação.



2 BOCA DE RUA outubro, novembro, dezembro 2013 outubro, novembro, dezembro 2013 BOCA DE RUA 3

Povo da rua e autoridades se 
reúnem, mas BM não comparece

Durante vários meses a equipe 
de filmagem do documentário 
“Boca de Rua – Vozes de uma 
Gente Invisível” (nome inspirado 
na chamada de capa do primeiro 
número do jornal) entrevistou os 
integrantes do projeto. Desta vez, 
a situação inverteu e foram os 
participantes do Boca que fize-
ram as perguntas para Marcelo 
Andrighetti (roteirista e diretor) 
Greg Kuhn (diretor de fotogra-
fia) e Calvin Furtado (diretor de 
produção). 

Boca – Vocês chegaram ao ob-
jetivo da filmagem?

Marcelo – Faz um ano que es-
tou vindo no Boca. Só de ter vindo 
aqui, cumpri meu objetivo pessoal, 
que era entender como as ideias sa-
íam da cabeça de vocês e passavam 
para o jornal. Mas agora o filme 
chegou. E isso é muito bom. 

Boca – Chegou com medo, 
com preconceito? Ficou algum?

Marcelo – Não sei se esta é a 
palavra, mas me surpreendi pelo 
lado positivo. Por entender que a 
essência do ser humano é a mesma. 

Greg – Sempre fui de meter a 
cara, Adoro que me convidem para 
coisas novas. Sempre fui apressado, 
acumulava coisas, era focado em 
mim. Aqui aprendi a ter mais cal-
ma, a compreender mais. Não passo 
mais reto pelas pessoas sem me pre-

ocupar qual o problema delas. Foi 
um exercício muito saudável abrir 
este espaço para pensar nos outros.

Boca – Vocês acham que mos-
traram a realidade da vida?

Calvin – Todas as vezes em que 
vim a uma reunião levei comigo al-
guma coisa. Às vezes são coisas tão 
simples que a gente nem percebe. 
Às vezes nem tinha nada a ver com 
o documentário. Vocês me ofere-
ciam comida, por exemplo, e eu per-
cebia o senso de humanidade neste 
gesto. Via como se relacionavam, 
como compartilhavam valores. Só 
de estar presente, só de me aceita-
rem, vocês já me ensinavam e me 
passavam a realidade. E uma reali-
dade que não é diferente da nossa.

Marcelo – O nosso desafio é 
que a pessoa sinta e pense o mesmo 
que nós, porque nem todos poderão 
estar aqui. 

Boca – Como fizeram isso?
Marcelo – Nas três primeiras 

entrevistas não apareceu ninguém. 
E agora? O que a gente faz? Então 
nos adaptamos a vida de vocês. Fo-
mos escrevendo o roteiro a partir do 
que acontecia. Passamos a tratar o 
jornal como um personagem. 

Boca – Qual a finalidade do 
trabalho de vocês e onde vão pas-
sar este filme?

Marcelo – O documentário 

de 10 minutos vai ser exibido na 
internet (youtube.com.br/bocade-
ruaofilme) a partir do dia 6 de no-
vembro. Qualquer pessoa que esteja 
on-line pode ver e estas pessoas são 
as mesmas que compram o jornal. 
Por isso, a gente espera que esti-
mule a venda. Mas também o Boca 
deve servir de exemplo para outros 
grupos que queiram implantar um 
projeto parecido. 

Greg – A gente espera que as 
pessoas realmente sintam o Boca. 
Quando conheci o Boca achei um 
projeto fantástico, passei a fazer 
propaganda, porque acho que vai 
além do comércio. Ele faz com que 
as pessoas pensem nas suas vidas, 
ajudem uns aos outros.

Boca – O que vão mostrar só o 
jornal ou também como é o dia a 
dia de um morador de rua?

Equipe – A gente até queria. 
Nós tentamos, começamos a obser-
var, gostaríamos muito de mostrar 
o que as pessoas não conseguem 
ver. Mas, dentro das possibilidades 
que tínhamos, preferimos exaltar 
o jornal e deixar o ambiente como 
pano de fundo. Da mesma forma 
que o jornal tem um número de pá-
ginas, nós temos um tempo. Mas 
fica muita vontade de fazer algo 
sobre a vida na rua. Muita vontade 
mesmo. Nossa ideia é de que este 
primeiro webdocumentário não seja 
o único nem o último sobre o tema.
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Principais encaminhamentos:
 • Articulação com a Frente Nacional Drogas e 
Direitos Humanos para organizar audiências e 
debates sobre  a Internação Compulsória.
• Reabertura imediata do Restaurante Popular. 
• Aproveitamento da mão de obra dos alberga-
dos em cursos profissionalizantes encaminhando 
para empregos.
• Sugerir ao MNPR que construa uma carta fa-
lando para os trabalhadores da Assistência So-
cial sobre a população de rua.
• Engajamento dos moradores de rua na luta dos 
carroceiros e realização de novos seminários.

Os catadores e alunos do Serviço 
de Assessoria Jurídica Universitária 
(SAJU/UFRGS) trouxeram para o 
encontro o tema do direito ao uso 
da cidade com dignidade humana, 
pois já se percebe a militarização de 
ruas e espaços em função da reali-
zação da Copa do Mundo de 2014. 

“Muitas pessoas não compreendem 
porque todo um segmento se opõe, 
se mobiliza e resiste contra algo que 
para elas é proritário para o desen-
volvimento da cidade. Somos taxa-
dos de radicais e partidários porque 
desconhecem as razões da nossa luta. 
Não querem dar visibilidade aos ca-

tadores nem os detalhes de uma lei 
feita para a realidade Suíça e que 
está sendo imposta para Porto Alegre 
(Lei 3.581de 2008, do vice-prefeito 
Sebastião Melo, que determina a re-
tirada do trânsito até junho de 2015 
de veículos de tração animal e hu-
mana)”, desabafou Alex Cardoso, do 

Movimento Nacional dos Catadores 
de Recicláveis(MNCR).

Cardoso contou que a Brigada 
Militar(BM) e a Empresa Porto-
-alegrense de Transportes Coletivos 
(EPTC) armam barricadas nas Ilhas, 
Ipiranga, Lomba do Pinheiro, entre 
outros espaços e apreendem carri-

nhos e cavalos. “Para piorar, a grande 
mídia fez uma lavagem cerebral nos 
cidadãos desta cidade, onde o que im-
porta é louvar a Copa, as cervejarias, 
os empreiteiros, a Coca- Cola e es-
quecer a dor das pessoas que passam 
fome e vivem do lixo para sustentar 
os seus filhos”, opina.

Cenas da Vida Real

Quem tem medo do número 13? Os integrantes no Boca 
de Rua não. No ano de 2013 o jornal completou 13 anos de 
muito trabalho, sem nunca falhar uma única edição. Mas, como 
a situação estava um pouco apertada, a festa tinha sido sus-
pensa. Para provar que este negócio de azar é pura bobagem, 
na última hora a gente ganhou de presente os apoios das pu-
blicações estrangeiras BISS (Munich, Germany), L’Itinéraire 
(Montréal, Canada), Megaphone (Vancouver, Canada), The 
Big Issue Australia – que fazem parte conosco da International 
Network Street Papers (INSP). Elas patrocinaram a festa e 
também vão dar apoio ao jornal, especialmente ao Boquinha. 
Obrigada parceiros.

13 anos de sorte
...e muito suor

Carroceiros são impedidos de trabalhar

A Comissão de Defesa do Consumidor, 
Direitos Humanos e Segurança Urbana (CE-
DECONDH) realizou em parceria com o 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da 
População em Situação de Rua e dos Cata-
dores (CDDH-CMPR-RS) o 1º Seminário 
Municipal Sobre Direitos da População de 
Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis. 
Participaram cerca de 200 usuários dos servi-
ços e programas da Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (FASC), catadores e repre-
sentações de organizações da sociedade civil, 
universidades, instituições da saúde mental, 
direitos humanos, Secretaria de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres RS e trabalhadores de 
diversas áreas. Entretanto, houve unanimidade 
na crítica a ausência da Brigada Milita, insti-
tuição convidada que fugiu ao debate.

 “Recebemos denúncias sobre diversos 
problemas na atenção as pessoas em situação 
de rua na cidade, entre as quais as más condi-
ções de abrigos e albergues. Realizamos visi-
tas e constatamos o completo sucateamento 
(os equipamentos tem muitas infiltrações, 
mofo e há risco até de paredes caírem sobre 
os moradores) destes espaços. Outra situação 
gravíssima é a falta de residenciais terapêuti-
cos em Porto Alegre para encaminhar usuá-
rios enfermos, sequelados ou que necessitem 
de cuidados especiais, visto que os mesmos 
encontram-se temporariamente abrigados 
numa estrutura imprópria para acolhê-los”, 
ressaltou a Presidente da CEDECONDH, 
vereadora Fernanda Melchiona.

Durante o evento houve o lançamento 
e distribuição do Guia de Direitos da Po-
pulação de Rua e Catadores de Materiais 
Recicláveis e a manifestação de indignação 
de usuários de espaços socioassistenciais e 
mesmo de pessoas desligadas arbitrariamente 
destes serviços que criticaram duramente a 
atuação da FASC, da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e do departamento Municipal 
de Habitação (DEMHAB) na articulação de 
uma política eficaz de atenção aos que mo-
ram nas ruas da cidade: “Não precisamos de 
ladaia. Fecharam o bandejão, a gente morre 
de fome de tanto andar, chega no albergue e 
não pode nem repetir porque é proibido. O 
Centro Pop tá sempre lotado, o cara lava a 
roupa e eles fecham o bagulho com nossas 
roupa molhada. Não dá para entender por-
que, depois de tantos anos a FASC ainda não 
conseguiu um espaço para nós morar e cons-
truir nossas casinha em regime de mutirão, 

na beira do rio. Tem muita promoção em 
cima da miséria dos outros”, indignou-se F. 
Z, usuário do Albergue Municipal. 

Diretora Técnica da FASC, Marta Bor-
ba explicou que problemas com licitações 
realizadas pela gestão que protelaram re-
formas dos equipamentos e anunciou que 
a Fundação busca, através da implantação 
do Plano de Enfrentamento a Situação de 
Rua parceria dos usuários e construção de 

Leandro, Rita e Rosângela (ao lado) em cenas do documentário boca de 
rua – vozes de uma gente invisível
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uma política com ações sincronizadas 
entre as secretarias. Sara H., da SMS, 
informou que a rede de saúde mental 
será ampliada e que foi acordado com o 
prefeito a possibilidade de implantação 
de CAPS AD 24 horas em 08 regiões 
da cidade, retorno do funcionamento 
do PSF Sem Domicílio com ampliação 
da equipe do Consultório na Rua para 
atender pacientes em equipes fixas da 

Estratégia de Saúde da Família.
O Movimento Nacional dos Catadores de 

Recicláveis (MNCR) acordou com o secre-
tário da Saúde de Porto Alegre, Carlos Hen-
rique Casartelli que o posto será reaberto até 
o final do ano e denunciou ao Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) – em semi-
nário realizado em Brasília – o fechamento 
do Restaurante Popular de Porto Alegre, algo 
que põe em risco a vida de diversos porta-
dores de Tuberculose e HIV, uma vez que 
a falta de alimentação dificulta a adesão ao 
tratamento continuado.

Os integrantes do Boca de Rua com-
pareceram ao Seminário e tiveram como 
representante eleito Paulo Ricardo. O Mo-
vimento Nacional de População de Rua 
RS, por sua vez, elegeu na representação 
dos usuários para a Comissão Regional 
de Assistência Social Região Centro (CO-
RAS-Centro) e para as etapas municipal 
e estadual da Conferência de Assistência 
Social Richard Gomes dos Santos, mora-
dor do Abrigo Marlene. 
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Lançado no dia 8 de julho, o Mais 
Médicos faz parte de um amplo pac-
to de melhoria do atendimento aos 
usuários do Sistema Único de Saú-
de (SUS), com objetivo de acelerar 
os investimentos em infraestrutura 
nos hospitais e unidades de saúde e 
ampliar o número de médicos nas 
regiões carentes do país, como os 
municípios do interior e as perife-
rias das grandes cidades. A iniciati-
va prevê a expansão do número de 
vagas de graduação em medicina, o 
aprimoramento da formação médica 
no Brasil e a chamada imediata de 
médicos com foco nos municípios 
de maior vulnerabilidade social e 
Distritos Sanitários Indígenas.

O edital lançado pelo Governo 
Federal permite a participação de 
médicos formados no Brasil e no 

exterior, dando prioridade aos pro-
fissionais com diplomas de institui-
ções brasileiras. Os postos que não 
forem preenchidos por este grupo 
são oferecidos, primeiramente, aos 
brasileiros formados em outros pa-
íses e, em seguida, aos estrangeiros. 
No primeiro mês de seleção, de um 
total de 1.096 médicos que confir-
maram sua participação, 522 atu-
am em outros países. Esse número 
corresponde a 7% das 15.460 vagas 
apontadas pelos municípios que ade-
riram ao programa. A segunda sele-
ção começou nesta segunda-feira, 
19 de agosto.

Essa medida, de caráter imedia-
to, acompanha ações estruturantes. 
O Governo Federal está ampliando 
a formação de médicos no país. Até 
2017, serão criadas 11,5 mil novas 

vagas de graduação e 12 mil novas 
vagas de residência. Essa nova oferta 
estará direcionada às regiões e espe-
cialidades que o SUS mais precisa. A 
graduação, aliada à residência, é um 
importante fator para a fixação do pro-
fissional. Em relação à infraestrutura, 
até 2014, o investimento na expansão 
e na melhoria da rede pública de saú-
de de todo o Brasil somará R$ 15 bi-
lhões. Deste montante, R$ 7,4 bilhões 
já estão contratados para construção 
de 818 hospitais, 601 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs 24h) e 
de 16 mil unidades básicas de saúde. 
Outros R$ 5,5 bilhões serão usados 
na construção, reforma e ampliação 
desses estabelecimentos de saúde, 
além de R$ 2 bilhões para 14 hospitais 
universitários. 

Fonte: Ministério da Saúde

“Tirem este negrinho daqui!”
A Saúde no Brasil tá doente. Em 

Porto Alegre, por exemplo, o único 
hospital que atende 100% o SUS é o 
Vila Nova. Outros até deveriam, por-
que são “filantrópicos”, mas atendem 
mais convênios. Todos os jornais de-
ram a notícia que um senhor morreu 
na rua sem assistência e tinham seis 
ambulâncias paradas. E ele nem era 
morador de rua. Vários dos nossos 
amigos morreram por falta de assistên-
cia esperando a Samu, como aconte-
ceu com o Bocão e o Alca. Em setem-
bro deste ano, mais dois integrantes 
do Boca – Tiago e Belo – faleceram 
em parte pelas péssimas condições de 
saúde em que vinham sendo tratados 
na luta contra as drogas e as doenças 
oportunistas da Aids.  

Outro caso desastroso de saúde pú-
blica bem próximo de nós foi o Paulo, 
que teve uma fratura exposta, foi ope-
rado e teve a reconsulta marcada para 
um ano depois. Com a perna inchada e 
latejando, ele foi no Pan 3 para tentar ser 
atendido. “Nem sei bem se era médica 
ou enfermeira a pessoa que me atendeu, 
mas ela estava muito irritada e disse: 
‘Tirem este negrinho daqui!” Além de 
tudo era racista. Dei queixa na delegacia 
e eles fizeram um curativo, mas antes de 
eu sair de lá a ferida estourou e come-
çou a pingar sangue e pús. Só então me 
chamaram de volta e providenciaram o 
atendimento. Mandei a denúncia para o 
Ministério Público”.

Quando teve problemas em um 
olho por descolamento da retina, Ro-

sângela teve que pagar pelo tratamento 
porque o procedimento necessário ia 
demorar meses. “É um crime cobrar, 
mas na hora do susto a gente paga”, 
lembra ela, que mesmo assim perdeu 
a visão. Será que a vinda de médicos 
estrangeiros pode melhorar esta situ-
ação? O Boca ouviu o Ministério da 
Saúde sobre o tema e pesquisou alguns 
dados sobre o assunto. Confira:

Por que estão sendo contrata-
dos médicos de outros países? Não 
têm médicos suficientes no Brasil ou 
os que têm não querem atender os 
pobres?

O Brasil possui 1,8 médicos por 
mil habitantes, índice menor que o de 
países como Argentina (3,2), Portugal 
(3,9), Espanha (4) e Inglaterra (2,7), 
que também possui um sistema de 
saúde público e universal. Além dis-
so, ocorre uma distribuição desigual 
de médicos nas regiões brasileiras. Ao 
todo, 22 estados possuem proporção 
de médicos abaixo

da média nacional e cinco têm me-
nos de um médico por mil habitantes 
– é o caso do Acre, Amapá, Maranhão, 
Pará e Piauí. Mesmo São Paulo (2,49), 
que é o estado com maior relação de 
médicos por habitantes, conta com um, 
índice muito menor em alguns municí-
pios, por exemplo Registro (0,75), Ara-
çatuba (1,33) e Franca (1,43). Essa de-
sigualdade está sendo enfrentada pelo 
Governo Federal em diferentes frentes 
por meio do Programa Mais Médico.
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Quinto 
elemento

A vida no Planeta tem quatro 
elementos: água, terra,fogo 
e ar. Mas existe um 5º, que 

talvez seja mais poderoso 
que todos os outros: é a 

mente. A gente usa só uma 
parte pequenininha do cére-
bro. Se usasse todo, poderia 

apagar e acender o fogo, 
provocar maremotos e acal-
mar o mar, causar ventania, 
tufão, tempestade de areia. 

Poderia movimentar objetos, 
falar sem voz, por dentro, só 

com a cabeça, fazer coisas 
que parecem magia. Mas se-
ria preciso saber controlar, 
saber usar para o bem. Ser 
aprendiz de feiticeiro. Se-

não ficava louco ou se torna-
va um monstro de maldade. 

A saúde anda mal e não é de hoje. Veja o encaminhamento 
que foi dado quando André quebrou o braço: “pegar ficha de 
atendimento, Não tendo mais ficha, deve estar 07:00 h na fila 
para conseguir ficha”.

Inversão de valores 
Na Santa Casa 65% dos atendimentos 
são usados para atender planos 
privados de saúde e 35% SUS. Como 
o completo tem  certificado de 
Filantropia, deveria atender 60% 
pelo SUS.

Fonte: Artigo médico sanitarista Lucio Barcelos (Opinião ZH ClicRBS, 9 de outu-
bro de 2013) citando Informe Econômico ZH, dia 6 de março de 2013.

Tiago e Belo não estão mais 
conosco. Eles morreram em se-
tembro de 2013 e estão fazendo 
muita falta. Os dois tentaram se 
tratar, tentaram se curar, mas 
quando saíam do hospital, de-
pois dos tratamentos, não tinham 
apoio e recaíam. Tiago chegou 
a ficar quase um ano sem usar 
drogas e já não morava na rua. 

Mas aqui nós queremos falar da 
vida deles e não da morte e das 
doenças

Tiago Deixheimer Boehl era 
um dos que traduzia as matérias 
em foto. Sacava logo a imagem. 
Embora enxergasse pouco por 
causa da toxoplamose, era um 
fotógrafo excelente. Ele nasceu 
em uma comunidade hippie, em 

Minas Gerais, mas morava há 
tanto tempo no Rio Grande do 
Sul que falava que nem gaúcho e 
era apaixonado pelo Carnaval de 
Porto Alegre. Tinha muito orgulho 
de pertencer ao Boca de Rua. Ge-
ralmente era ele que apresentava 
o projeto quando chegavam visi-
tantes. Chegou a dar palestra no 
Colégio João XXIII sobre o Boca.

Adeus amigos

Belo se chamava Luís Carlos da 
Rosa e tinha este apelido porque era meio 
parecido com o cantor. Também adorava 
música, especialmente rap, e fazia parte 
do Realidade de Rua, organizado pelo 
Grupo de Apoio à Prevenção da Aids 

(GAPA), que é parceiro do Boca. Um 
dos mais antigos integrantes do jornal 
ele “dava o sangue” pelo Boca. Ele foi 
atropelado vendendo o jornal.
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A água casou com o ar 

E ganhou muitas filhas

Brancas ou negras

Tinham um só nome:

Nuvens
Gordas, grávidas

Trovões e raios

Nasceram delas

Caíram na terra

Fizeram fogo

O segredo
 

O Boquinha é a nossa criança. Nunca vai crescer. 
Sempre vai ser o filhotinho 
do Boca de Rua. Mas as crianças que passam por 
ele, sim, crescem. Durante esses anos todos, elas 
mudaram muito. Umas já são mulheres feitas. Se 
tornaram mães. E tem homens feitos também, 
que trabalham e sustentam a família.
Os que eram pequenos quando o Boquinha nasceu, 
ainda estão por aqui e são adolescentes. Nenhum 
pede nas sinaleiras nem dorme nas calçadas e 
todos estudam. Nesse tempo, nasceram novas 
crianças que nem chegaram a conhecer a vida nas 
ruas. Estão com as famílias. E as famílias – nós, 
as mães – também viemos aqui. 
É bom vir aqui. Não tem ninguém mandando ou 
dizendo o que é certo o que é errado. A gente 
conversa e se entende. Nós mesmas tentamos 
resolver os nossos problemas. Todo mundo está 
no mesmo nível, todas podem falar, opinar, acon-
selhar. Umas chegam com vontade de se enterrar. 
Aí as outras retiram a terra e puxam a pessoa 
para cima. Se precisar, fazem massagem cardíaca 
e respiração boca a boca.  A gente se salva.
Conversar parece tão pouco. Podem rir e per-
guntar: O adianta falar? Mas adianta. Consola. É 
chapante e anestésico para as dores. É calmante 
para a alma. Às vezes quando a pessoa fala sobre 
os seus problemas os outros olham para ela como 
se fosse um bicho nojento e asqueroso. Ou pior, 
como se fosse ninguém. Ouvir é remédio. 
Quem ouve a gente nessa vida?  E onde existe um 
lugar onde se pode conversar sem pressa e sem 
briga por uma hora inteira? Acredite se quiser, 
mas nós ouvimos umas às outras. E a gente ri 
até da desgraça. Dá uma calma tão boa. Se nos 
perguntarem qual é segredo a gente não sabe. 
Se soubesse, contava para todo mundo, para que 
fizessem igual. Os problemas não vão embora, 
mas a tristeza e a solidão diminui e isso não é 
pouco nessa vida.

Fernanda Zagai Rosa da Silva, Mara Lúcia Marques 
dos Santos, Sabrina dos Passos Barbosa – mães e 
responsáveis pela gurizada do Boquinha

Mãe 
Coruja 

Os quatro elementos
Água, terra, foto e ar são de 

todos. Ou deveriam ser. Não se 
pode comprar fogo nem ar e não 
se deve comprar água. Então por 
que se venda a terra? A terra 
tinha que ser repartida entre 
todo mundo também. Um bem 
público. Aí não ia existir Sem 
terra e nem gente sem casa, 
morador de rua. 

Todos os quatro elementos são 
bons e ruins. O fogo aquece e cozi-
nha a comida, mas mata queimado. 
A água lava a gente e tira a sede, 
mas mata afogado. O ar refres-
ca no verão, mas mata sufocado. 
E a terra é onde a gente planta 
o alimento, mas também cobre a 
gente quando a gente morre. Mas 
nem todo o mundo, porque hoje 
tem gente que fica nas gavetas ou 
é cremada. Aí morre pelo fogo e 
vai para o ar. 

 

Fogo
Os homens da Idade da Pedra 

olharam o vulcão, o sol, o raio e apren-
deram a fazer faísca com a pedra e 
os pauzinhos. Então conheceram o 
fogo. Com o fogo se protegiam do 
frio e dos animais. Quando cozinhava 
os alimentos eles duravam mais, fica-
vam mais gostosos e também com o 
corpo quente não adoeciam, morriam 
menos. Eram mais sábios.

Todo mundo gosta de ficar em 
volta do fogo. Se tem uma fogueira, 
sempre tem gente ao redor. Festa 
de São João, por exemplo, é uma coi-
sa que todo mundo adora. Criança e 
gente grande também. Olhar para o 
fogo acalma. Mas quando acontece 
um incêndio, é exatamente o con-
trário. Dá um pavor horrível. É uma 
correria só e uma gritaria e ninguém 
pensa em outra coisa senão em fu-
gir. Morrer queimado é a morte mais 
horrível que existe. Por isso dizem 
que o inferno é feito de fogo.

Água
Quem disser que não gosta de 

praia é louco. O mar é a coisa mais 
linda do mundo. E quando a gente vai 
para a praia não pensa em nada de 
ruim. Só em se divertir. O Guaíba é 
meio sujo, mas o pôr de sol é lindo, 
também. E até banho de chuveiro é 
bom. Bem quentinho, deixa a pessoa 
limpa, cheirosa, pronta pra namorar. 

Família

Participaram desta edição: Andrew, Bruno, Cristiellen, Jairo 
Tayrone, Kallyny, Kauane, Lidiane, Maria Clara, Mikaela, 
Natana, Nicolas, Nicole, Raíssa e Bruna

Quando a água falta, é uma tris-
teza. A torneira sequinha. Mas de-
pois volta. Primeiro meio suja, meio 
marrom, depois meio branca, cheia 
de cloro. Só no fim que vem clarinha 
e sem gosto. Como é que uma coisa 
pode ter gosto bom quando não tem 
gosto? E como pode faltar água se a 
água evapora e volta para a nuvem e 
depois volta para a terra de novo? Por 
que vendem água, se a natureza dá 
água de graça? Será que as bolinhas 
na água com gás custam dinheiro? Mas 
então por que a água sem gás também 
é vendida?

Ar
O ar é invisível. Não dá para ver 

nem tocar, só para sentir. A gente se 
abana e sente. Quando venta, sente. 
Tapa o nariz e não sente. E aí se sente 
mal. Sem ar a gente morre. Tem gente 
que mata o outro sufocado. O ar po-
luído também pode deixar as pessoas 
doentes ou até matar, também. 

Existem os seres do ar, que tem 
asas e voam. São as borboletas, os 
urubus, os morcegos, os mosquitos, 
as moscas, as pombas os beija-flores, 
as abelhas e os marimbondos. Os ho-
mens sempre tiveram vontade do 
voar também e por isso construíram 
o avião. Voar é ser livre. É viajar e ser 
feliz. Mas o avião também foi usado 
nas guerras e batalhas. Ele provocou 
mortes. 

Terra
Não dá para entender por que 

se briga tanto por terra com tanta 
terra nesta Terra. Teria terra para 
todo mundo e ainda sobrava. Era só 
dividir um pedaço para cada um. Um 
pedaço que desse para a pessoa ou 
a família fazer uma casa, plantar 
uma horta e um jardim. Quem não 
soubesse plantar seus alimentos 
aprendia na escola. E os pais de cada 
família podiam aprender a construir 
as obras. 

A terra é uma coisa ruim quan-
do não se tem, como lá nos acampa-
mentos dos Sem Terra, ou no caso 
dos Moradores de Rua. E é horrível 
quando despenca um morro e as casas 
ficam em baixo da terra. Pior, ainda é 
terremoto que mata montes e montes 
de gente. Mas no geral a terra é uma 
coisa boa e só faz mal quando falta. 
Porque até os mortos hoje em dia não 
são mais enterrados na terra.

Guerra Mundial “M”
O 5º elemento - o poder da mente – 

é o mais forte de todos. Se as pessoas 
soubessem usar e usassem mal o 5º ele-
mento poderia acontecer uma guerra. 
A Guerra Mundial da Mente ou Guerra 
Mundial M. Cada um ia tentar invadir 
a mente do outro, controlar o outro. 
Mesmo sem conhecer a telepatia, já 
é possível causar muita briga e dis-
córdia com a mente. A principal arma 
é a mentira. A mentira pode matar. 
Tem duas histórias de Sheakespeare 
que falam sobre o poder da mentira. 
Uma delas é a história de Otelo. Ele 
tinha uma mulher muito bonita. Um dia 
inventaram que ela traía ele com ou-
tro. Otelo acreditou e matou a mulher. 
Outra história é a do Romeu e Julieta. 
Eles eram proibidos de se amar e a 
Julieta fez de conta que tinha mor-
rido para poder fugir com o Romeu. 
Mas não conseguiram avisar ele, que 
ficou desesperado e se matou. Quando 
ela acordou e viu ele morto, se matou 
também. Para usar direito o poder da 
Mente e evitar guerras e mortes, é 
preciso ter criatividade e saber so-
nhar. Se todos fossem meio mágicos, 
meio super-heróis, quem tivesse mais 
criatividade seria o melhor. Mesmo não 
sendo, também é assim. Quem sabe so-
nhar os sonhos mais bonitos e vai atrás 
deles é mais feliz.

Receita de paz
Sabe aqueles dias de céu azul, cheio 

da nuvens bem gordas? Bom, num dia 
desses, se quiser ficar bem calminho 
deite na grama de barriga para cima e 
olhe para cima. Então coloque sua ima-
ginação a trabalhar e tente ver figuras 
nas nuvens. Vai encontrar navios, pás-
saros, rinocerontes, dragões, homens 
mulheres, anjinhos e muito mais.
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Nesta edição eles falam sobre os quatro 
elementos, inventam o quinto e dão uma receita de paz

Criança tem história
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O Boca recebeu uma denúncia sobre maus 
tratos a animais. E não era praticado por morador 
de rua, mas por pessoas que deixam seus bichos 
amarrados e sem comida. Nós, moradores de rua, 
também criamos mascotes e tratamos bem deles. 
Dividimos nosso alimento com eles porque nos 

dão carinho, nos aquecem e cuidam dos nossos 
pertences. Por isso, pedimos à população que não 
maltrate os seus animais, nem os vira-latas ou gatos 
abandonados. Assim como nós, pessoas, eles têm 
uma vida, sentem fome, passam frio, e merecem 
respeito. 

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.
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A arte 
imita a vida

O sofrimento de um viciado
Amigo agora eu vou te falar
A história de um viciado
Não tem como terminar
Sofrimento de um viciado
Eu tenho que lhe dizer
É lá pela madrugada
Que começa a acontecer
Quando acabando a fumaça
Já começa a pensar
O que vou fazer agora
Para poder fumar
Viciado tu não sabe
E nem pensa em esquecer
Sociedade discrimina
Ninguém sabe o que fazer
A doença da galera

Chega até a enlouquecer
Tu só pensa na maldita
E não sabe o que fazer
Para conseguir dinheiro
Primeiro passo é roubar
O mais fácil pro viciado
Nem precisa perguntar
O que importa é ter dinheiro
Para o vício sustentar
Mas viciado, te segura
Viciado te segura
Tenta parar
Para a vida continuar

Rap de Michelle Aparecida 
Marques dos Santos

David e sua mascote Ione

te segura

“Passou a admitir que não 
deveria seguir, aquela boca 
maldita não deveria possuir 
argumento para produzir outra 
palavra, parla, parla, repetiu. 
Seu olhar notavelmente fa-
minto sofreu o derramamento 
de suas lágrimas, se chorou foi 
pela incapacidade de atingir a 
imortalidade que pouco a pouco 
alcançou poderosamente a des-

secação que separou da escultu-
ra. A terra da água e a água do ar. 
A desolação que aparentou não 
fixou contra a emulsão de prata 
e a imagem do apogeu se con-
servou na retina, o efeito sem o 
fogo da fusão, começo a ser o 
que não era antes, morta. A parte 
revestida com o amor que dela 
pode ter perdeu o poder, ao pó 
voltarás. Mas quando a terra foi 

embebida de água, a alternân-
cia avivou-lhe os sentidos. Foi 
possível ver-lhe os olhos que no 
movimento velgitário, partiu-se, 
aquela luta de vida e de morte já 
estava determinada como sendo 
o jogo sagrado da arte

(Capítulo 1 do original do livro “O Es-
cárnio das Fogueiras de Papel – Um 
Desenho Falado”, de Rosângela Ramos)

O escárnio das 
fogueiras de papel

O nosso trabalho inspir-
ou o webdocumentário 

“Boca de Rua – Vozes 
de uma Gente Invisível” 

(http://youtube.com/
bocaderuaofilme e 

https://facebook.com/
bocaderuaofilme), 

projeto premiado pelo 
Programa Rumos Itaú 

Cultural 2013 e lançado 
em 6 de novembro em São 

Paulo. Realizado pela 
Boulevard Filmes e Bi-

gode de Gato Produções 
Artísticas, o filme conta 

os 13 anos de vida do 
jornal, comemorados no 
mês de setembro com fes-

ta e a adesão de novos 
apoiadores brasileiros 
e estrangeiros: Feder-
ação dos Metalúrgicos 

CUT RS, BISS (Munich, 
Germany), L’Itinéraire 

(Montréal, Canada), 
Megaphone (Vancouver, 

Canada), The Big Issue 
Australia. Todas estas 

conquistas dividimos com 
os leitores e os demais 
parceiros que fizeram 

parte da nossa história, 
em especial o Grupo de 

Apoio à Prevenção da 
Aids (Gapa), onde fun-

ciona a redação.


