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ANEXOS (2): 

 

ENTREVISTAS
1 

 

[Entrevista 1] 

 

T., 55 anos (“...fiz agora, 9 de maio”); nascida no Maranhão; oito filhos. 

 

Não, eu nunca casei não, só convivi junto. Já faleceu há muito tempo. Dezoito anos, 

falecido. Êh, matado lá! Se envolveu com coisa que não presta. Terminou com esse engano 

na vida de dele. Mas a gente já tava separado quando ele morreu. [Os oito filhos são dele?] 

São. São... e agora eu perdi um agora, vai fazer um ano agora em agosto. Eu vim pra cá... 

Mataram meu filho, mais novo, vai fazer um ano agora em agosto, dia 12 de agosto. (...) Eu 

não tenho palavra quanto a isso. Tenho uma filha que mora aqui há 14 anos. Aí eu vim 

embora pra ver ela. Não tenho mais nada pra falar não, porque meus filhos que tão lá tão 

tudo casado, constituíram família. Inclusive eu mandei buscar um agora que também tava 

com um problema, com a família. Tá até trabalhando já, graças a Deus. Tá tá chegando, 4 

hora ele chega. (...) Então, o senhor quer saber sobre a minha vida em São Paulo... Eu vivia 

ali na Aclimação, é centro de São Paulo, ali, Ana Rosa... Então lá eu pagava aluguel de 380 

reais por um quarto lá (...) uma quitinete, bem pequinininha mesmo, só cabia uma cama de 

solteiro, esse sofá, essa raque encantadinho, fugão encantadinho (...) e assim eu vivia lá, 

encantadinho, até que eu consegui aqui [Dona Terezinha interrompe a entrevista para 

atender crianças em sua “banquinha” de doces que é sua própria moradia] ...aí eu consegui 

aqui, né. E tô aqui, três mês, tô gostando muito. As pessoas que lutam, com o tempo ajuda a 

gente, são gente-boa. Eu entrei no movimento foi no final de fevereiro, desse ano. Eu 

conheci [o movimento] através de uma vó de uma neta minha que vivia aqui no 

movimento, inclusive ela já saiu, já tá... não sei se ela tá num apartamento mas tá 

esperando, mas tá na bolsa-aluguel, ela mora na Cidade Tiradentes. Os filhos já tão num 

apartamento, por causa do movimento. Então ela me indicou, eu não queria vir muito não 

                                                 
1 Infelizmente, não foi possível revisar o texto das entrevistas em virtude do término do prazo estabelecido 
pelo curso de pós-graduação. Todavia, a transcrição das entrevistas procurou ser o mais fiel possível ao modo 
de se expressar dos entrevistados. 
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porque eu sou meia medrosa, né, aí não porque não, porque sim, aí eu disse bóra lá, deixa 

eu ver como é esse negócio. Aí cheguei aqui olhei, tal, seja o que Deus quiser, né. E 

entregar na mão de Deus fica seguro, não cai, né. É, vamo ver, aí falei com o rapaz que é o 

Geraldo e no dia que eu vim à noite eu falei com ele, e no outro dia ele mandou vim às 3 

horas da tarde, eu vim, quando eu cheguei, ele me deu uma cartinha e foi mandando eu vim 

aqui. Esse ponto aqui tava livre, tinham tirado uma pessoa daqui. Perguntou minha idade, 

que tipo de problema que eu tinha; eu disse que eu tinha problema de coluna, que não podia 

subir escada (...) Então, era pra mudar logo. Tudo bem, (...) consegui um dinheiro 

emprestado, paguei o carro que trouxe as minhas coisas... Aí tô aqui, vou fazer já três 

meses, vou entrar pros quatro. E tô gostando. Não gosto mais só de uma coisa, da zoada dos 

meninos que eu não gosto muito de zoada na minha cabeça... mas isso aí a gente releva, 

criança é criança. Ah, o pessoal do movimento são gente muito boa, quando a gente precisa 

chega junto que faz o melhor possível pra ajudar a gente. Então, nós tivemos um poblema 

aqui que eles iam despejar a gente, então a gente fez uma, a Dona Neti fez uma passeata, a 

gente foi lá... Foi dia 20 de fevereiro, que nós fomos. Fevereiro? Foi fevereiro. Fevereiro. 

[Sabe, eu tava falando com a Maria e ela me disse que este prédio vai ser desapropriado e 

vai ser transformado em moradia popular. Não vai ter mais despejo]. Exatamente. Então. A 

juíza assinou o despejo, tal. A gente foi lá. O advogado da parte do dono disse que não 

tinha criança aqui. É o que mais tem é criança, é família carente, aqui dentro que tem mais 

de oito filho. Viu? Têm mais de oito filhos. Eu acho que é mais de oito filho. Até contei 

ainda agorinha, todos eles todinhos. Então, todo mundo tem filho, eu não tenho mais filho 

pequeno mais tenho neto, que eu crio. Mora! Eu levo pra escola. Eu tô indo buscar uma 

netinha até porque... Aqui eu só tô com um, por enquanto. Mas eu vou esse mês que vem 

buscar uma netinha que tá precisando fazer uma cirurgia. Ela já é uma mocinha, me ajuda 

muito, sabe, eu tô indo buscar ela pra fazer uma cirurgia aqui. Tem um negócio no peitinho 

dela, sujeira, tipo assim uma berruga, sabe, só que essa berruga foi crescendo, crescendo, 

que criou (...) a mãe dela não tá nem aí; não sabe o que é e não procura, porque no 

Maranhão tem muito hospital, público; a pessoa não procura só quer saber de vaidade; a 

mãe é nova, o pai separou dela, tá aqui comigo; esse ele é o mais velho que mora lá, esse 

também que mora lá. O pai dele é que tá comigo aqui, o Felipe, esse daí do meu o netinho. 

(...) Tem só que não tem foto dele. Mora comigo aqui. Só que eu ainda não tive meio de ele 
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puxar um cômodo aí, porque ele não sabe se ele realmente vai ficar aqui, porque ele vai-e-

não-vai, não sei o que ele tá pensando, porque por mim ele já tinha feito uma inscriçãozinha 

pra pegar, porque ele tem os filho aqui, é separado da mulher, eu faço questão de ele tirar as 

meninas dela, porque, o senhor sabe, não cuida bem. Hoje, tem que ficar de olho nos filhos, 

que-tá-acontecendo-que-tá-acontecendo, imagine quando a mãe não... porque pai é 

totalmente diferente. Olha, eu no meu ponto de vista de mãe, a mãe sempre tem que tá 

presente em tudo. O pai trabalha, vai pro trabalho, chega de noite, cansado. A mãe não tá 

nem aí. Então, fazer o quê, dê amor pro seus filhos; cuide dos seus filhos, principalmente se 

seu filho é mulé, porque amanhã você tá velho, não tem quem olhe você. Se você é um bom 

pai, você tem um bom filho. Se você não é um bom pai você não tem um bom filho. Né? 

Você educa ele, não é espancando não, porque eu nunca bati neles, nenhum. Trabalhei pra 

cá, morei em São Paulo muitos anos. Não vivia pra cá, por esses lados; vivia pros lados de 

Americana. Trabalhava pra lá, nos hotéis de lá. Graças a Deus ganhava bem. Criava meus 

tiquizinhos, separei do pai deles, fiquei com eles tudo pequeno. Mandei ele registrar os 

filhos ele nunca ligou. Você sabe o que é pai, você não quer dar. Não tinha justiça pra ficar 

correndo atrás. Se tivesse nessa época não teria deixado assim, né. Cheguei, fui daqui, fui 

no Maranhão, fui no interior onde minha mãe morava. Cheguei falei com o prefeito, 

“Quero tirar o registro de meus filhos”. “Mas cadê o pai deles?” “Não tem pai não. Pai e 

mãe é eu”. Tirei o registro; trouxe pra cá (...) Interior do Maranhão, Timbira, minha mãe 

morava. Aí tudo criado, graças a Deus. (...) Não porta do emprego, não tem. Então eu pego 

minhas coisinhas, vendo. [Dá pra tirar um dinheirinho?] Dá, dá. A Bíblia fala, com Jesus é 

um bom caminho, sem Deus é nada. Sou mais evangélica. Então, eu estudo muito a Bíblia; 

eu vou à Igreja. Fora meu dinheirinho que eu ganho, fizeram pra mim uma aposentadoria. 

Fizeram porque eu tava com um problema de coluna. Então, eu vou pagar minha 

contribuição; todo mês eu pago. Internacional da Graça, do bispo Soares. Lá no Maranhão 

eu vivia quase me arrastando. Antes de eu viajar ele teve lá no Maranhão, e eu fui, eu tava 

quase não andando, o problema da coluna, eu não podia andar. E eu trabalhei, só que não 

durou muito não. Eu tinha meus problema de doença e ele não queria entender. Não falto 

no serviço, chego antes da hora, termino, deixo tudo prontinho. [Toma remédio?] Tomo, 

tomo. Qualquer problema que eu tenho já vai pra minha cabeça. Eu tenho pressão alta, me 

dá derrame. Então, eu disse, neste restaurante aí eu fico desempregada, como tou até agora. 
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Deve fazer quatro meses, faz. Não, vão fazer cinco. O mês de fevereiro. Dia cinco. Aí vim 

pra cá. Aí cheguei, comecei a fazer gelinho. Ainda tô pagando essa geladeira. Aí comecei a 

vender salgadinho. Foi o que eu gastei, esses 19 reais. Tô fazendo geladinho há dois meses 

já e vendo bem, porque eu vendo bem baratinho. Eu vendo a 25 centavos. Por isso que todo 

querendo, todo mundo aparece aqui. Eu não posso esperar uma coisa que eu sei que não 

vem; eu sou mãe. Tem muita gente que passa dificuldade; tem gente batendo aqui na minha 

porta. (...) mãe. Eu arrumo. Dou, com o maior gosto; porque eu sei que é difícil. Eu nunca 

passei por isso, graças a Deus, e nem espero passar; minha geladeira é cheia. Tem muita 

gente aqui carente, do outro lado então [refere-se ao outro prédio, o “Bloco A”). Tem mãe 

que tem dia que não tem um caroço de azeitona pro filho. E eu até me comovo com isso, 

porque, sabe, muito... [Meu telefone celular toca e eu atendo, interrompendo a entrevista]. 

Então, eu me comovo, porque, graças a Deus, eu nunca passei por isto. Minha mãe tomou 

conta de meus filhos pra mim trabalhar. Eu ganhava um salário que dava pra mandar coisas 

pros meus filhos pra eles não passar necessidade. [Crianças perguntam alguma coisa] Oi? 

Não, coco não. Só tem chocolate, manga e graviola. (...) Aqui quando eu cheguei, só 

comprei esta geladeira e este fogão, não foi caro, só; o resto tudo eu ganhei; porque eu 

trabalhava (...) e naquele prédio eles gostavam muito de mim, né, e me davam... [Terezinha 

atende crianças] ...um ventilador, uma batedeira e um liquidificador que eu comprei, só. O 

resto tudo eu ganhei. Só não tem um guarda-roupa porque lá no quarto não cabia... Então, 

voltando ao assunto, como eu falei pro senhor, muitas pessoas precisam mesmo; não tem 

marido; o marido é drogado, sabe, drogas, né. Aqui não usam porque não deixam. 

[Novamente, dona Terezinha atende crianças]. Eu ajudo as pessoas da maneira que eu 

posso, sabe. Eu só não gosto da pessoa me tratar como otária, então quando, eu pesquiso, 

eu sou muito observadora. Aí quando eu percebe que esse cara tá querendo me fazer de 

otária, eu ó! Eu gosto de ajudar quem realmente precisa, porque eu tenho pena de pegar um 

pacote de pão e jogar lá no lixo; eu tenho pena de pegar uma panela de mingau, que é 

canjica que é como eles chama aqui, que lá nós chama mingau; sobrou eu garrar, jogar 

fora... venha cá meu filho, senta aqui, vamos comer, sabe, porque graças a Deus meus 

filhos nunca passaram fome, porque eu sempre fui uma mãe dedicada, nem de angu, nem 

de cálcio, nem de fósforo... eu tava trabalhando em São Paulo, mas eu mandava dinheiro 

todinho pra minha mãe. Eu me vestia, porque eu tinha um namorado que era caminhoneiro 
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e me dava um pouco pra calçar... Eu não gasto meu salário pra nada. Ele me admira demais, 

porque eu era uma mãe invejável. Várias mães que eu vejo por aí que não tá nem aí pro 

seus filhos. Eu jamais faço uma coisa dessa. [Crianças interrompem mais uma vez a 

entrevista querendo comprar doces]. Péra aí, seus sem-vergonha. Vão procurar dormir! (...) 

Quando eles vem fazer, tem aula de dança, tem pastor, vem fazer oração, vem uns da igreja 

católica, fazer oração, tudo aí. [Novamente, crianças querendo comprar “gelinho”]. Não 

para. Então é assim como eu te falando, eu gosto muito porque é como eu lhe falei; são 

realmente, a Neti então é uma pessoa que ela se preocupa muito com as pessoas. Eu quero 

que Deus sempre ilumine o caminho dela, que ela seje bem sucedida em tudo que ela 

pretender na vida dela, né. Como ela tava dizendo que tinha dito que tinha feito uns 

exames, que tinha dado câncer. Não, o médico, inhoma, não sei quê, não é nada de inhoma, 

é gravidez, ela tá grávida. Ela tem só um filho. É uma gravidez graças a Deus. Ela disse que 

foi à, porque ela também vai, não sei que igreja ela frequenta, foi obra de Deus. Porque 

quando a gente tem fé em Deus tudo de bom acontece com a gente. Quando você é fiel 

naquilo que você pede pra Ele, Ele retribui. Tanto faz ser católico, pois Deus só é um, é um 

só. Se você frequenta a igreja católica, lá você tem a sua missão de pedir pra Deus o que 

você quer, e Deus direcionar aquilo que você quer dar pra Ele; você não tá dando pra Ele, 

você tá dando pra obra d’Ele. Pra, os padres fazer a obra d’Ele, arrumar a Igreja, fazer isso, 

fazer aquilo. Como as vezes, eu não sou muito chegada à Assembreia de Deus, sabe por 

quê, porque eles acham que Deus só existe lá na Assembreia; Deus não existe lá, Deus é 

um só. Ele tá na católica; Ele tá na Evangélica; Ele tá no terreiro de macumba; Ele tá em 

qualquer uma coisa. E cada qual com sua missão. Essa missão que tem no mundo, foi 

aqueles anjos que caíram do céu, junto com o demônio quando Ele expulsou ele do reino de 

Deus, porque Deus... e eles não entendem, achavam que é o demônio, porque o demônio, 

porque... é realmente, mas nem toda vez o demônio pratica... O que faz o pessoal fazer o 

que não presta hoje é só essa droga. [Eu dou risada e digo: É pior que o demônio, a droga!] 

É pior que o demônio. O jovem se envolve. Ó, é tipo assim, você não quer beber, você 

bebe, mas aí, você tá num bolo de amigo, qual que é seu nome? Vamo tomar uma 

cervejinha. Aí se fala: não; vamo! não; vamo! Aí se você não, não, não aceitar; aí então 

você não bebe. Mas se você aceitar, logo, logo... por isso você nunca deve aceitar a 

primeira. Depois que você aceitou a primeira! [Menciono a Cracolândia] Eu já vi, eu tenho 
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um dó, meu Deus. Eu não gosto nem de passar, sabe por quê, porque eu tenho meus netos, 

tenho meus filhos, eu tenho 31 (trinta e um) neto. Eu faço muita oração, Deus transforma a 

nossa vida. E esse que morreu ele era o Eduardo, era muito rebelde; ele usava maconha. 

Bebia muito e fumava. Aí quando eu ia recramar alguma coisa pra ele, ele vinha em cima 

de mim. Então um dia eu pedi pra Deus, (...) eu guardava meu dinheiro escondido, ele 

arrombava o guarda-roupa, tirava. Então um dia eu fui falar com ele e ele me empurrou, pra 

me bater, e eu fui pra cima dele, que ele era, ele tinha 21 anos, mas ele era da altura dessa 

porta. E era um tipão de homem. Depois eu mostro uma foto dele, tá bem ali. Aí eu peguei 

e dei nele, viu, e ele me respondeu, me xingou de tudo quanto é nome: a senhora não me 

obrigue, não me obrigue... E daquela hora... [“Tia?”, uma criança chama dona Terezinha] 

Fala? (...) Então, é como eu falo... aqui é realmente precisa, pra quem quer moradia, vai 

voltar pra rua, vem fazer baderna, não; bebedeira não, ela [Neti] não aceita aqui, não. 

Ninguém trabalha com bebida aqui, ela não suporta. [Dona T. se refere ao rapaz que a 

procurou, para pedir dinheiro emprestado]. É diz que vão fazer, né [shopping popular na 

garagem do prédio]; que bom, né, eu acho até bom, porque tendo um shoppizinho aí a gente 

não sai para pegar dinheiro lá fora; a gente vende a mercadoria da gente aqui. É uma coisa, 

que a Neti puxa muita coisa boa; agora ela ta fazendo curso pra... alguma coisa com 

adolescente, do conselho tutelar, não sei que lá do conselho tutelar. Só que...ela foi 

trabalhar no conselho tutelar, só que não gostou muito de umas coisas que ela colocou pra 

gente lá na reunião, que eles sabem que a criança tá sozinha numa casa, olha lá, ele ainda 

precisou, e hoje mesmo eu precisei sair cedo pra fazer compra e meu neto tava dormindo, 

eu não ia acordar ele pra levar ele ali rapidinho no frio, ele tava todo enroladinho, deixei ele 

dormindo. Fui até lá comprei, pedi pro moço subir, porque eu não posso carregar peso. 

Cheguei, ele tinha acordado; abri a porta e ele tava assistindo televisão. E aí, ele chegam e 

vê que a criança ta sozinha, o conselho tutelar, eles pegam e levam a criança pro abrigo, 

quer dizer, as criança fica pior do que era. Então ela tava discordando disso daí. [Como que 

é morar aqui?] O meu dia a dia é este, isso que o senhor tá vendo aqui; eu vendo aqui; eu 

varro o salão; eu limpo a casa; dá meio dia e eu vou levar o menino pro colégio; e eu saio 

de novo, vou buscar ele. Às vezes, eu brigo com esses meninos, porque a gente termina de 

limpar e eles tão jogando coisa não chão; não é assim, põe no cesto. Sabe, a gente é muito 

visitado. Quando as pessoas vêm visitar a gente, pra dar uma força. Não é assim. Quer jogar 



 IX 

bola, joga ali. Quando a gente tá em reunião; joga ali. Aí tem muita criança que não estuda. 

É falta de interesse do pai. Enquanto isso, eu não tinha arrumado vaga aqui pro meu neto, 

eu fui bem ali embaixo, na rua Itália, e não arrumei, porque me pediu a guarda dele, não seu 

sou vó dele, que guarda nenhuma! mas eu já tava com ele lá na vila Mariana estudando no 

outro colégio. Aí me mandou levar lá no Faria Lima, aí eu passei a levar ele. Não tenho 

perua pra trazer ele aqui, não tem condição de pagar, daqui-pra-lá, porque se tivesse eu tava 

pagando. Seria melhor pra mim? porque ela pegava ele na portaria, trazia ele da portaria, e 

ele subia, e eu ficava mais com tempo pra fazer minhas coisas. E o dia passa rápido. A 

gente levanta, quando vai ver é dez horas, depois é onze, meio-dia, e é assim, então é uma 

correria, São Paulo. [Pergunto o que ela gosta de assistir na televisão]. Eu gosto mais das 

novelas e eu tenho os horários da noite, quando eu não vou à igreja, eu passo pro canal de 

oração, que eu assim, a partir das nove, eu assisto a Record. Das novelas, eu não assisto a 

das seis, porque eu vou buscar o bebê na escola, eu assisto a das sete e a das nove. Na 

Record eu assistia aquela que passava à tarde, que era... [Ribeirão do tempo?] Ah, era 

Ribeirão do tempo? Mas eu não gosto de novela no começo, eu espero passar uns vinte 

capítulos, pra depois acompanhar. Eu não gosto do começo porque é muito embaraçada, aí 

quando ela começa organizar eu assisto. [Pergunto se ela assiste a novela Amor e revolução 

do SBT]. A do SBT tem muita rebeldade e eu não gosto, não gosto não, eu não gosto de 

programa de violência, eu me sinto muito mal, quando começa de manhã, eu passo pro 

outro canal, eu gosto mesmo de assistir o Patati Patatá. Eu gosto de desenho também. 

Quando passa acidente, violência, eu me sinto mal. Eu fico muito comovida e eu ainda 

tenho problema de pressão, fica apertando a garganta. Não gosto não. Eu não gosto de ver 

um mendigo na rua quando eu passo e ele tá pedindo as coisas e eu não tenho pra dar. (...) 

Um rapaz novo, “ô, tia, me dá um trocadinho pra inteirar na comida pra mim jantar”. “Ô, 

meu Deus, onde eu vou arrumar dinheiro pra dar um trocadinho pra esse menino!” Se a 

senhora não morasse aqui dava pra pagar o aluguel e sobrar um dinheirinho?] Lá dava pra 

pagar o aluguel, eu ficava com cento e pouco mas eu pagava 380 e ficava com duzentos e 

pouco, dava pra pagar a geladeira. Eu tava até pensando em comprar uma churrasqueira pra 

vender espetinho na rua. Aí eu vim pra cá. Aqui, com o dinheiro que eu ganho dá pra pagar 

as minhas dívidas. [Melhorou a vida aqui?] Melhorou, Nossa, melhorou muito. [Bolsa-

família?] A mãe desse meu filho aqui [o neto] ganhava, mas ela me falou que precisava de 
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certidão de nascimento dela porque cortaram o dinheiro dela, porque descobriram que ela 

foi casada. E o que importa se ela é casada, o marido não era empregado, vivia de bico. 

Trabalhar por conta própria o dinheiro não dava, então! Não, isso não tá certo, não pode 

cortar, alguma coisa você fez por aí. Eu na minha intuição... Eu disse pra ela tomar muito 

cuidado. Ela comprando móvel pra dentro de casa; ela comprando... Tá errado! O dinheiro 

é pouco, mas o dinheiro é pra cri-an-ça! Você não procure gastar um centavo a não ser com 

alimento! [Quantos anos ela tem?] Eu acho que ela deve tá na base de uns 30. Meu filho 

tem 33, mais velho que ela. Ela era casada com ele, ela era evangélica casada na igreja, 

então... tá praticamente prostituta. Não, não... Xô!!!! Que meu filho tá com ela?! Muitos 

anos, já têm uns quatro a cinco anos que ele largou ela. Quero nem saber! Já passou um dia 

com ela, um dia com outra... Não dá certo! Fica andando com homem de outras... isso aí é 

uma provação que ela tá passando. Eu que sou macaca velha! Eu só disse pra ele: abre o 

olho, esses dois aí. [Tem caroço nesse angu!] “Que que você quer dizer com isso?” Nada. 

Você não é criança, não vou falar nada. Chegou, chegou até que o peixe caiu na rede. “Ah, 

então era isso que a senhora queria me dizer?” Era. Justamente. O dia que ela falou um 

palavrão pra ele... Eu nunca falei pro pai de meus filhos, pegue suas trouxas, vai-te embora! 

O dia que eu te largar, é decisivo. Você não é bom pros seus filhos. Deixar passa fome tu 

não deixa – isso ele não deixava mesmo – não é porque morreu que eu vou falar mal – ele 

era muito caprichoso quanto a isso. Era mesmo! Mas não podia ver um rabo de saia que era 

parar o carro – ele era taxista – e correr atrás. Tudo isso vai magoando, magoando a gente, 

vai passando uma venda nos olhos da gente e a gente não vai enxergando, quando ele mal 

esperou, eu larguei ele, não quis nem papo. Foi morar com uma mulher... e hoje tá debaixo 

do chão. Não teve nem sequer um enterro digno, porque quando mataram ele, jogaram 

dentro de um poço. Foi achado... o delegado que descobriu onde ele tava, morreu também, 

mataram o delegado. Delegado com delegado. Foi o que falaram: delegado com delegado. 

Era uma família... Cuidado com aquela família... ir atrás? Não. E eu não queria que 

acontecesse isso com ele. De qualquer maneira, ele era pai de meus filhos. (...) Esse do 

retrato, é igualzinho ao pai, namorador; agora não, porque... [Esse é o mais velho?] Sim, 

tem 39 anos, vai fazer 40. [E o mais novo?] Esse que morreu. [Dona Terezinha pega um 

álbum de retrato] Olha, esse aqui é ele. Aqui é no meu aniversário. Esse aqui que tá do lado 

dele também foi morto. Lá, como tem esse negócio de matar os outros! [É pior do que 



 XI 

aqui?] Eu acho que é igual. É por causa de droga. Ele tava com 19. [E aqui é onde você 

morava?] É, minha casinha! [Tem muito mato, é na zona rural?] É, é na zona rural... Tá 

aqui ele de boné, de boné na cabeça. (...) Eu fiquei muito abalada, porque era um dia de 

domingo, e eu tava esperando ele pra jantar. (...) Essa mulher era pior que os traficantes 

porque tudo só falava em matar, que o marido dela era sargento do exército; que o filhos 

dela ficavam ameaçando os outros; que o pai era delegado; que ela trabalhava na secretaria 

da educação; que envolvido com esse pessoa ruim... Um dia desses, ela ameaçou de matar 

meu filho; na semana que ela falou de matar meu filho, eu não pude registrar uma queixa, 

né, tava lotado... Foi ela. [A senhora tem certeza?] Não, certeza eu não tenho, porque nós 

morávamos no mesmo bairro... (***) deram três tiros neles... Esse aqui, esse gordinho aí 

[refere-se a outro filho], esse gordinho-ele é de fazer, ele já foi evangélico, mas ele era 

muito dado com o irmão... [Queria se vingar?] Queria, e já tava indo na casa do cara. “Não, 

não faz isso não, porque isso não vai acabar mais...” esse aqui é evangélico, tem um 

punhado de filho... “não quero não, deixe na mão de Deus”. [A justiça?] A justiça é so 

apresentar o advogado, solta! A justiça é Deus, a justiça é a divina. [Nesse momento a 

gravação está muito baixa e ruim, mas dona T. pagou a dívida de 300 reais] Viu, esse é 

Rogério. “Não, não, deixa na mão de Deus”. Esse era doidinho por ele, vestia a roupa 

dele... Chamei ele pra cá. Graças a Deus, que já ta trabalhando. [Sonho da casa própria] 

Eles não conversam com a gente, sabe, fica reunião aqui, o advogado vem... a gente fica 

ganha não-ganha. Mas tem que espera, né. No primeiro movimento [ocupação], todos 

ganharam apartamento. Uns tão morando, outros venderam: justamente tem uma senhora 

aqui na minha frente que ela era do primeiro movimento, mas o marido dela vendeu o 

apartamento e agora ela tá na rua; voltou para o movimento. Então, são essas pessoas... 

entendeu? Muitos pegaram e venderam o apartamento, baratinho. Você acha? Ganhar um 

apartamento aqui pra vender por mixaria! Um apartamento aqui é valioso, meu amigo. 

Muitos apartamentos é lá pra Itaquera, Cidade Tiradentes, muito movimentado, muito 

bonito! Ta tendo muito pra Guaianases, Itaim Paulista, pra Sacomã, tem uns que são lá para 

Piraporinha. Há sete anos atrás quando eu tive aqui, minha filha tava morando em 

Piraporinha, eu visitei esse bairro, tá cheio de apartamentos, CDHU, entendeu... lá é muito 

bonito, muito movimentado... [A senhora gostaria de morar lá?] Na cidade Tiradentes? 

Nossa, se sair um apartamento pra mim, ou uma casa, eu vou correndo... eu preferia uma 
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casa em baixo. [Melhor do que o centro?] Melhor. Sabe por quê, por causa da zuada, 

porque eu gosto de mexer com terra, gosto de plantar... Se saísse uma casa pra mim assim, 

digamos, num lugar que fosse uma chácara, eu ia adorar demais! [Centro] Aqui tem muita 

zoada, muita poluição. O ar puro lá é diferente, eu gosto de mexer com terra, eu gosto de 

plantar... [A senhora fazia isso lá no Maranhão?] Lá, meu, era quase uma chácara, meu 

terreno... [Seus pais também] Tinha, lá tinha, no interior. Tinha canavial, cana de fazer 

cachaça, garapa; tinha de fazer, rapadura; tudo: feijão, milho, mandioca, de fazer farinha. 

[É difícil sair do campo e ir para a cidade?] A gente sofre muito, sabe, porque tudo lá é 

mais farto. É, você quer comer um quiabo, você vai no pé e apanha; você quer comer um 

feijão verde, e você vai lá pegar quantos quilos... é os animais, plantas de remédio, tudo; 

você pega à vontade; você quer uma galinha, você pega; faz um macaxu, uma pamonha 

[Terezinha fala termos que eu não compreendo], farinha... Depois que meus avós morreu, 

foi tudo perdendo as terras... Muita terra, muita terra! Era muita terra. Eu até me lembro, foi 

mil cruzeiros pra cada um. Meu pai não queria vender não. Meu pai não queria vender de 

jeito nenhum... só minha mãe... não queria assinar... pra não ter problema com eles... Uma 

fome por dinheiro! Agora tem a casa do meu pai, meu pai tá lá... O filho mais velho queria 

vender a casa, e eu disse: “Nunca! Nem pensar!” O irmão mais velho queria que eu 

assinasse... eu sou filha única, ele vendeu tudinho e eu não ganhei um centavo... Ele não é 

meu pai, é meu padrasto. Não me deu nada. Então a minha parte taí ó. Tinha não, eu tenho 

direito. Ele acha que só porque ele é funcionário público, ele acha que eu não tenho direito. 

Então, eu vou agora pro Maranhão e vou falar para ele, olha: você não vai vender essa casa. 

“Ó, eu não quero entrar em contradição com você, até por que e não me esqueço o que você 

fez por mim, você me criou desde a idade de 5 anos, você me ajudou a criar meus filhos; 

agora, põe o pingo no i pense no que você tem: a sua parte e a parte da minha mãe é minha, 

minha! Só minha. Não vai vender essa casa. Porque eu vou logo pela lei.” Porque o que eu 

quero é que: quando eu arrumar a minha casa aqui, eu vou pra lá, mando murar todinha, 

tenho família lá, eu boto pra morar. Tem muita plantação. Lá tem uma fruta que vai muita 

gente procurar, muito estrangeiro, italiano, ela é tipo uma jaca mas só que ela não é. Eu já 

vi aqui mas não sei como eles chamam aqui; lá nós chamamos ela de (***), muito boa! 

Vender no Maranhão. As plantas que minha mãe plantou quase tudo morreu. Mas tem pé 

de manga, pé de uva, pitomba, as laranjeiras lá de trás, pé de carambola, muita carambola. 
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Tem muita ata, muita ata... não sei como chama aqui. Então, é assim, tem muita fruta; eu 

quero arrumar o mato... eu estou guardando um dinheirinho pra quando eu for para o 

Maranhão, eu vou arrumar a casa, vou reformar a casa todinha, mobiliar, deixar ela 

mobiliadinha, quarto de hóspede, passear... Então, eu quero fazer isso. Eu entrei num 

consórcio, se eu for sorteada... Ele é muito namorador e só gosta de menininha nova, eu 

disse a ele: cuidado pra você não entrar nesse pedófilo. Ele vai pra cadeia e não tem o que 

fazer. Ele é muito chegado numa menina nova. Muito chegado. Minha mãe trabalhava e ele 

na patifaria. Eu não gostava do que ele fazia com minha mãe. Ele até botou minha mãe 

contra mim. Dentro de casa ele não queria fazer nada, queria ficar gastando com as mulher 

de fora. Tudo, tudo, as terras, era da minha mãe, ele não tinha nada, nem uma roupa pra 

dormir. Cê acredita nisso? Vivia mais desempregado do que empregado. Minha mãe 

bataiando todo tempo. (...) É um dinheiro, que a pessoa não sabe multiplicar o dinheiro, só 

sabe jogar fora. Consumindo, viu. Então a gente tem que saber gastar. Faça uma continha; 

porque eu jamais digo não. Já mandou o dinheiro do menino? Eu não deixo meus netos 

passar necessidade não! Eu levo eles no médico, vou, volto. As filhas dele são todas 

bonitas. Essa é a mais velha: inteligente! [Assembleias] Tem uma que é só deles, é só deles, 

e tem uma nossa que eles participam também. Tem aqui, tem na Mauá, tem na São João... 

[Partido político] Olha, eu não posso nem me envolver agora que eu tô com um baita de um 

problema... Parece que eles mexem mais com o PT. Então, eu tô com um baita de um 

problema que eu perdi meus documentos... Eu tirei uma certidão negativa no Maranhão ai 

deis os documentos pra minha filha. Aí tocaram fogo no lugar em que minha filha 

trabalhava e queimou todos os documentos. (...) Mais de dois anos correndo atrás disso daí, 

e com esse problema do meu filho, eu me esqueci. Então, agora eu tô sem documento... 

Esse meu filho trabalha numa padaria, numa panificadora, é o faxineiro de lá. Ele era 

camelô, então ele entrou como faxineiro, e ele tá gostando. É que a polícia tá tomando as 

mercadorias. Eu tenho medo de passar o cartão e a polícia tomar as mercadorias. Mas é 

bom ele trabalhar com carteira assinada, sabe por quê? Porque ele tá com 33 anos; então ele 

nunca trabalhou com carteira assinada, então... Láááá no Maranhão ele pagava, o sindicato 

dos camelôs. [É regulado lá?] É regulado lá. É, era tudo camelô. Esse trabalha mais com 

celular. Aqui em São Paulo, os chineses, japoneses põem mercadoria baratinho, não dá pra 

concorrer. (...) Eu disse, minha filha, eu tenho certeza que quem come pimenta malagueta 
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não morre do coração, esse daí almoça, lancha, merenda pimenta malagueta; eu acho que é 

outra coisa. Dói, e como dói! Uma vez eu senti uma dor no corpo quando tava na casa da 

minha mãe. Mamãe me levou pro hospital... Então, eu digo pra ele: tem que trabalhar meu 

filho. Faça por você. (...) Lá no Maranhão, o menino andava, o problema era na cabeça, de 

repente caía babando, deram um remédio e ele nunca mais teve isso. (...) Churrasco? Tem 

de camarão, tem de queijo... [Dirige-se a um menino que quer comprar salgadinho] Ô, meu 

Deus, falei tanto que nem um cafezinho eu fiz pra você... [Não precisa, não] Não! Mas 

cafezinho é... O quê? [Cafeteira italiana!] É... [Café tem que ser na hora, né] (...) [É Jean!] 

Tem um cantor sertanejo com o se nome. [É o Gian e o Giovanni? A senhora gosta de que 

tipo de música?] Sertanejo, forró... Gian e Giovani, Xitãozinho e Xorrró... Agora, você põe 

o açúcar do teu gosto, tá? Essa daí foi que me conseguiu aqui... [Entra uma mulher] [As 

duas começam a conversar] Ela tá é se empanturrando de chocolate! Ela mora em 

Tiradentes. [Ah, ta!] (...) [Muito obrigado pelo café! (...) A senhora sai pela janela mesmo? 

Não é perigoso não, ficar em cima dessa laje? (...) Quando reformarem vai ficar bonito 

aqui, vão contratar um arquiteto. (...) Uma caneta, eu tenho uma caneta]. (Desligo o 

gravador)  

 

 

[Entrevista 2] C. D. e C.: 

 

C. mostrou-se reticente em conceder entrevista. Mas depois de concordar falou por mais de 

4 horas. Ofereceu café por várias vezes, talvez cinco vezes ou mais. Aceitei sempre. Num 

dado momento, o café da garrafa térmica acabou e o entrevistado preparou mais café. Que 

figura, esse Carlos! Fala com uma voz forte, metálica, franca. 

 

Péra aí. Eu vou te contar. Vou contar como eu vim parar aqui. Morei um ano na rua. Não 

tenho que reclamar, fui muito bem recebido na rua. Morei como minha atual esposa, 

Daniele. Nós morávamos numa barraca. Não sofremos nenhuma violência na rua. Eu 

montei minha barraca perto de uma igreja evangélica. O segurança não deixava acontecer 

nada com a gente. Eu comia na igreja. Sabe, sou evangélico. Um amigo me falou do 

movimento, da ocupação. Então eu entrei. Por que o centro? Eu não gosto do centro, sabe, é 
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muito agitado, eu não gosto dessa agitação; muito barulho, confusão. Eu prefiro a periferia. 

Me escurte, eu chego lá, é muita coisa. Mas vou te contar minha história. Tem muita coisa. 

Eu nasci no interior da Bahia, Itanhaém da Bahia, meus pais eram da roça. Eu cheguei em 

São Paulo em 1985. Nasci em 1970. É o pessoal diz que eu não pareço. Viajei por esse 

Brasil todo, eu sou do ramo do transporte. Mas em 1989, eu estava no Rio de Janeiro e 

conheci um rapaz chamado Cláudio. E nós decidimos ir a pé para São Paulo. Eu já tinha 

morado na Febem lá na Bahia, no Rio também. Sabe, eu vou te contar... Eu já conhecia São 

Paulo, estive em Brasília também. Nós estávamos na estrada, então passou por nós um Alfa 

Romeo, da marca Ford. Ele passou por nós, parou e voltou. Parou, novamente, onde nós 

estávamos. Compreendeu? Sabe, é a história mais feliz e ao mesmo tempo mais triste, mas 

eu vou chegar lá. Espera aí. No carro tinha um homem engravatado, Dr. Modesto. Ele fez 

uma proposto para gente. “Deus tocou o meu coração e eu vou ajudar vocês”. Ele abriu o 

porta mala e tinha mil sapato. Disse, pode escolher, pode pegar qualquer um. Ele era todo 

de uma loja no aeroporto. Damisdto [incompreensível] Limitada. Essa loja tem em tudo 

quanto é lugar, no Rio, São Paulo, Paris, Itália.... Ele morava na Ilha do Governador. Nós 

éramos o tempo todo o tempo vigiados. Ele deu as melhores roupas para gente, pode 

escolher. Péra aí, eu vou chegar lá. Vocês vão ser meus filhos adotivos de agora em diante. 

Você precisava ver o quarto, tinha tudo, aparelho de som, TV de plasma, é porque TV de 

plasma já tinha naquela época. Nós fomos trabalhar na firma dele, tinha o nosso nome no 

nosso crachá. Certa vez, um segurança não me deixou entrar, então eu disse, você sabe 

quem eu sou? Liguei para o Doutor. Eu vi aquele mocinho chorar naquele dia. Mas ou 

doutor disse e vou regularizar vocês, tudo pela lei, eu vou falar com o Doutor juiz, que era 

amigo dele, pra acerta a situação de vocês.Nós ficamos com medo na hora mas ele disse pra 

confiar nele. Ele fez tudo pra gente, documento, cic, RG, eu não tinha nada disso. Ele deu 

estudo pra gente. Nós estávamos estudando. Só que aí vem a parte triste. Meu amigo 

decidiu ir embora e decidi ir com ele. O doutor ficou decepcionado. Chamou os dois pra 

conversar, um por um, os dois separados. Aí o doutor me disse, se vocês saírem por aquela 

porta, não precisa nem mais voltar, porque o que eu fiz por vocês eu nunca fiz por ninguém 

e nem vou mais fazer. Vocês vão perder a maior oportunidade da vida de vocês. “Deus 

tocou o meu coração”. Bom, mas aí nós saímos e depois nos desentendemos e cada um foi 
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para o seu lado. E aí a parte triste, entendeu? Eu tentei voltar para a casa do doutor. Doutor 

Modesto. Mas era verdade, as portas estavam fechadas. 

 Em São Paulo, eu morava de aluguel, no Cambuci. Sabe, pensão, cortiço. Foi aí que 

eu conheci minha ex-mulher. Nós tivemos seis filhos. A mais velha tem 17 anos e mora em 

Franco da Rocha, é casada, vive por lá. Minha ex-esposa está aqui, mora no outro prédio 

aqui atrás. Mas deixa eu contar, pra você entender como eu vim parar aqui. A minha vida é 

um livro aberto. Se eu for contar, minha vida dá muitos livros abertos. Eu trabalhava no 

açougue. Entregava carne. Eu tenho a segunda série. Eu alugava um quarto, dá menos da 

metade disso daqui. Foi lá que eu comecei a me desentender com a família da minha 

esposa. Eu levei ela para morar lá. Mas um dia eu abri a porta do meu quarto e tinham 

roubado tudo. Morava ladrão pé-de-chinelo. Drogas... Direto a ROTA invadia lá para 

prender. Sabe, eu sou evangélico, Igreja Mundial do Reino de Deus, conhece o bispo 

Clodomiro Santiago? É. Eu disse, eu vou sair daqui. Fomos para outra pensão, minha 

esposa estava grávida. Sabe a Pires da Moto? Então, eu sou assim, pago adiantado. 

Távamos vivendo lá, e um dia chega o oficial de justiça. A pensão era invadida, o “dono” 

fugiu. Sabe a Tamandaré, então, lá tinha outra pensão, sabe como é, eu pago adiantado. O 

quarto ficava debaixo de uma escada, tinha cama, um fogão, pra minha opinião tava bom. 

Um dia eu estou voltando do trabalho, e eu vejo um homem de terno e gravata e umas 

viaturas da polícia atrás dele. Pensei, boa coisa não é. Tem ladrão aí? Não. Mas um 

despejo. A casa invadida. Fui para o Glicério, numa pensão do mesmo dono. De 

repentemente, novamente nós fomos despejados. Minhas coisas todas na rua. Baiano, 

pernambucano... tudo nordestino, tudo na rua! Tudo invadido. E eu pagava em dia, porque 

eu sou assim. O meu patrão confiava tanto em mim que me deixou levar a bicicleta. Você 

pode cuidar dela, fica com você, é mais fácil pra você. Só que um amigo me disse que tinha 

um terreno em Franco da Rocha, 100 cruzados novos. Ele disse, 50 eu e 50 você. Terreno 

da prefeitura. Mas eu disse, eu só compro se tiver recibo de compra e venda. Porque eu 

também não sou tão bobo assim. Minha vida é cheia de altos e baixos. Mas nós compramos 

o terreno. Eu fui numa loja de construção e deixei o meu RG, e falei, aqui tá a minha 

garantia, se eu não pagar vocês podem ficar com meu RG. Até hoje eu tenho um crediário 

lá. Você pode construir com madeirite ou com broco. No dia seguinte tinha mil brocos lá, 

dezesseis telhas de brasilite. Um moço disse que construía a casa. Eu paguei ele. Em duas 
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semanas a casa estava de pé. Dois quarto. Uma beleza. Eu, milha mulher e mais minha 

filha. Eu saí do açougue, não dava pra pegar quatro conduções, assim eu não ia nem 

conseguir dormir. Só que um dia, a filha de um casal que morava embaixo do morro, 

porque minha casa ficava no alto do morro, disse que queria trocar por uma casa que ficava 

no morro. Eu aceitei, porque a casa ficava numa avenida, passava ônibus, microônibus, 

supermercado, padaria. A casa era boa, grande. Só que foi a minha desgraça. A casa 

alagava. Se eu dormia de madrugada? Magina! Eu não dormia nada. Moramos cinco anos 

ali, não é não? Esse é meu filho, ele tem quinze anos. Eu tenho cinco filhos morando aqui, 

com a minha mulher, ela mora aqui atrás, no prédio ao lado. Mostra pra ele! Não, mostra 

pra ele, levanta a camisa. Ta vendo. Não. É leitimaniosi. Pegou com as inundações. Fez três 

cirurgias. Olha as cicatrizes. Três. É doença que dá em cachorro, mas ele pegou nas 

enchentes. Enchia água até aqui. Perdi tudo. Não é não? E vendi a casa, quer dizer, eu dei a 

casa por 800 reais. Aí voltei pra São Paulo. Péra aí, vou te contar como eu vim para aqui. 

Essa menina é minha nova esposa, eu vou te contar como eu conheci ela. Mau eu vou 

chegar lá. Me ofereceram para o serviço de caseiro, lá em Franco da Rocha... 

 

[Nesse momento, a entrevista é interrompida por um dos filhos de C., e ambos conversam 

sobre uma bicicleta; o menino sentencia: “ele diz que vai matar...!”] 

 

Tá bom, eu to conversando. Depois eu resolvo isso. Não tá vendo que tem visita em casa. 

Depois eu resolvo. Então, voltando. Eu morava numa chácara. Dava de tudo lá, manga, 

banana, verdura, feijão. Fartura. Por que, como eu já te disse eu sou dá roça. Não é não? Eu 

prosperei. Eu sou técnico em antena parabólica. Todo mundo me chamava para instalar. 

Você conhece antena parabólica? Então, o técnico cobra 100 e cobro 30. Todo mundo me 

chamava. Eu fiquei bastante conhecido. Tinha terreno da prefeitura lá, eu passei a vender os 

terrenos. Mas a pessoa dizia, como eu posso confiar. Eu dizia, eu faço recibo de compra e 

venda. Eu tinha quatro terrenos. Era uma maravilha. Eu não te contei nem a metade da 

minha vida. Nós tínhamos oito geladeiras, cinco televisões... Mas foi aí que me aconteceu 

outra desgraça. Essa minha ex-mulher botou tudo a perder! Ela se amigou com um outro. 

Foi um homem que eu botei na minha casa, que eu quis ajudar, tinha um quarto vazio e eu 

botei ele lá. Foi então que minha ex-mulher se amasiou com ele. Mas agora ela tá vendo 
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que perdeu um homem de verdade. Eu trouxe ela pra cá. Fui eu que chamei ela pra cá. Ela 

tá com ele agora, sim os dois moram aqui atrás. Esse homem trouxe a minha desgraça, mas 

agora ela tá vendo que eu sou homem de verdade.  

 

[Nesse momento uma vizinha entra e passa a escutar a conversa. C. serve um café para ela 

e novamente para mim]. 

 

 Aí eu fiquei desorientado. Sabe quando você separa, você perde a cabeça. Então eu 

vi o Sul pela televisão e resolvi viajar para lá. Conheci tudo, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Santa Catarina. Depois eu voltei pra cá e foi aí que eu conheci essa minha nova esposa... 

 

[Outra vez a entrevista é interrompida, dessa vez por um homem negro de baixa estatura, 

com uma bengala articulada de metal, porque o homem era cego, que pede severamente 

para C. desmontar uma bicicleta pequena de criança. C. guarda num canto a bicicleta e diz 

que não vai deixar ninguém pegar mais]. 

 

[A mulher toma parte da conversa, conta-me que é da Paraíba, de uma cidade perto de 

Campina Grande (não consigo me lembrar do nome), diz que tem duas filhas, é ambulante 

a vinte anos, vendendo café numa barraquinha. “Agora tá difícil, com o Kassab, a guarda 

toma mesmo, eu já perdi muita coisa”. “Eu vendo café da manhã; isso tem bolo, chocolate 

quente...” Ela me conta que morava no São Vitto e agora que encontra muitos moradores do 

São Vitto pelo Prestes Maia].   

 

 Péra aí. Eu não te contei nem a metade da minha vida. Minha vida é um livro 

aberto, quer dizer, muitos livros abertos. Mas aí eu conheci essa moça na igreja.... 

 

[Novamente a conversa é interrompida, só que desta vez C. sai furioso do apartamento. 

Então a mulher diz pra mim confidencialmente: “A mulé dele vévi com esse cego... É! a 

mulé dele vévi com esse cego que falou bravo... Isso... Essas mulé, vai entender!”]. 
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 Desculpa. Sabe, política? Eu apoio o PT, eles estão com o movimento. Eles nos 

ajudam. Meu amigo, em quem que eu vou votar, senão eles que tão ajudando a gente? Você 

viu o que tá acontecendo com os nossos companheiros no Rio. Você não viu o que tá 

acontecendo com os nossos companheiros no Rio? Tá parecendo essa novela Amor e 

Revolução. É os bombeiros! Tá que nem essa novela, Amor e revolução, acontecendo tudo 

igual. Eles filmam aqui, na Pinacoteca. Eu não gosto dessa novela, e assinaria para tirar ela 

do ar. Outro dia na rádio tavam perguntando se a novela devia sair do ar. Eu assinaria pra 

tirar. Muita violência. De vez em quando eu assisto. Outro dia eu vi aquelas duas meninas 

ficarem sem comer. Eu fiquei emocionado. Imagina duas crianças ficar sem comer. Eu 

penso nos meus filhos. Quase chorei. Acho que não devia passar essa novela, sei que 

baseada em fatos reais, mas faz com que aumente a violência. Veja os bombeiros. Cidadão! 

sabe quando isso vai mudar? Nuuunca! Tá na Bíblia, o coração do homem é ganancioso. A 

justiça dá mais valor às coisas que às pessoas. A moradia é um direito nosso. Nós fizemos 

uma passeata; a doutora juíza errou. Ela deu uma ação de despejo à Neti. Imagina? Foi no 

dia 18 de março, mais de 500 famílias. Quando a passeata chegou lá, ela não sabia o que 

fazer. Tomou um puxão de orelha do Kassab, das autoridades. Nosso advogado derrubou a 

liminar. O dono daqui deve mais de 7 milhões de IPTU. Ele recomprou o prédio no leilão. 

Quando nós ocupamos aqui, no dia que nós entramos aqui, isso tava imundo. Só morava 

rato aqui. Nós fizemos uma faxina. Eu contei quantos caminhões saíram daqui. Sabe 

quantos caminhões saíram daqui? Vinte dois caminhões meu amigo. Eu contei. Nós 

entramos às zero horas aqui. Tudo escuro. Só rato morava aqui. Mas se esse prédio for 

desapropriado mesmo, como estão dizendo, nós nunca vamos conseguir uma moradia aqui. 

Meu amigo pensa bem, você tem estudo, sabe como é essas coisas, eu trabalho na zona 

cerealista, eu trabalho com transporte. Minha renda é de 650 reais por mês. Eu tenho cinco 

filhos. Quando chegar a carta, eu não vou ser aprovado. Se eu tiver que pagar um 

financiamento, quanto vai me sobrar? Então, se virar moradia eu vou ter que sair. Tá vendo 

esse cartão? Esse cartão é a prova da minha renda. Como assim? Olha, tá aqui o nome do 

meu patrão e do filho dele, aqui tá o telefone dele e do filho. A Caixa ou o CDHU liga pra 

eles, e eles falam minha renda. Mas quando for os papéis para avaliação, a Caixa não vai 

aprovar. Vão deixar esperando. Eu durmo nessa cama com minha esposa, e meu filho 

dorme no sofá. Eu não tenho bolsa família porque eles só dão para a mãe. Não tem 
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problema, é uma tempestade, mas eu prendi bem o madeirite, não vai cair, está preso por 

fora também... 

 Conta pra ele como nós se conhecemos, conta pra ele... 

 

[D. declarou ter 30 anos, mas aparenta muito menos, seu pai é desconhecido e sua mãe 

faleceu há seis anos. É bastante tímida, tem um olhar perturbado, não tem um dente na 

frente da arcária superior, apesar disto, é uma moça bonita. Sua família toda é da Bahia. 

Aparentemente viveu de favor, morou na rua, e é provável que tenha pedido esmolas. 

“Como eu comia? Sabe quando o prato é um real”. C. acrescenta: “bom prato”. Disse que 

não sabe fazer nada, que o C. cozinha, faz tudo, mas ela está aprendendo. Diz que sua vida 

melhorou na ocupação. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer: “Eu peço a Deus 

que abençoe a vida de todo mundo, de todas as pessoas, que dê muita graça pra todo 

mundo. Que de muita benção para todos. Eu peço muito a Deus”. Ela chega a se emocionar 

algumas vezes, durante nossa conversa. Você tem algum sonho: “Eu desejo ter uma família 

um dia, ter filhos, ter minha casa, como todo mudo...”] 

 

 Sabe quando o navio afunda. Você se agarra. Eu e a D. nos ajudamos. Eu disse para 

ela, se você quiser ser minha mulher eu vou te tirar daqui. Sabe como é o dia de amanhã. 

Minha vida teve altos e baixos. Quem sabe. Eu tirei ela da rua. Sabe, ela é meio 

desmiolada. Mas eu fiz os documentos dela. Ela não tinha nada. Nós fizemos os 

documentos. Mas ela tem um problema de memória. Perdeu tudo logo no terceiro dia. Nós 

fizemos a segunda via e ela, não de quinze dias, perdeu de novo. Você sabe, estelionato, 

falsidade. Quando foi tirar de novo os documentos, eu ouvi o delegado dizer para ela: “Se 

você perder de novo os documentos, você vai presa”. Eu tava do outro lado, mas pude ouvir 

o delegado dizer para ela. O delegado é um homem que estudou para ser delegado. Mas 

quando eu conheci ela, ela tomava remédio, pra memória. Ela era muito nervosa. Agora ela 

melhorou, de vez em quando tem uns xiliquis, mas melhorou. Eu estou ensinando ela fazer 

tudo, ela não sabe fazer nada. Agora, eu tirei um xerox e guardei o original na gaveta. 

Agora, ela só anda com a cópia (...) 
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[Aqui encerro a entrevista, e me despeço do casal. D. se aproxima de mim e diz: “moço se 

você souber de alguém que tá precisando, de dar serviço, por favor me avise, qualquer coisa 

pra mim trabalhar tá bom”]. 

 

 

Entrevista 3  

 

R., idade 34, profissão camelô, amigada (solteira), natural de São Paulo, Ipiranga. 

 

Eu conheci o movimento através de uma amiga minha que mora no Glicério, ela trouxe a 

minha sogra pro campo de base, apoio, né, pras reunião, aí a minha sogra comentou pra 

gente, dizendo que tinha ocupação no dia 3 de outubro, e como a gente mora de aluguel e 

na rua não ta dando pra trabalhar, aí eu falei pra ela que viria, aí a gente veio pro dia da 

ocupação [...] Isso no ano passado. Eu não conhecia o movimento, conheci através de 

minha sogra e de uma amiga. Eu morava no Glicério, na rua dos Estudantes; era uma 

pensão. Tinha um cômodo só; só um cômodo. Pagava 530 (reais) de aluguel; e pagava água 

e luz por cabeça, por isso que tava esse valor. A minha renda é assim de mil e cem, porque 

o camelô não tem renda fixa, né; depende da venda. Eu vendia bijuterias, na rua. Aí vem o 

GCM e tira; e [camelô] sai do lugar. Graças a Deus quando eu vim pra cá eu montei uma 

coisinha pra vender doce; então eu estou sustentando a minha família, aqui através da 

ocupação.  

 

[Como é seu dia a dia aqui na ocupação?] Ah, é maravilhoso, melhor de quando eu morava 

de aluguel. Porque é assim, quando você mora de aluguel, você paga um e quando vai 

dormir já ta pensando em pagar o outro [o próximo], água, luz... Aqui pra mim foi uma 

dádiva do Céu. [E você participa das assembléias?] Participo. Antes de vim pra cá eu tinha 

que trabalhar na Feirinha de Madrugada, porque eu pagava aluguel e eu tinha que sair de 

madrugada porque de dia não deixa, porque a GCM e a Militar não deixa a gente 

trabalhar... E depois do momento que eu passei a vir morar aqui, Graças a Deus, eu durmo 

em paz, não tenho a preocupação de pagar aluguel. [Você tem filhos?] Tenho seis. Eu tenho 

cinco do meu primeiro casamento e com ele (Guilherme) eu tenho um. [Você estudou...] 
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Estudei até a 8ª. série. Eu parei [de estudar] porque tinha que ajudar meus pais. Tinha que 

trabalhar pra ajudar eles. Meu pai é de Alagoas e minha mãe é de Recife. Eles vieram pra 

cá, eu não era nem nascida quando eles vieram pra cá; faz quarenta e dois anos que eles 

moram em São Paulo. Eles trabalham com vendas também, com bijuterias, mas eles 

trabalham viajando, pelo Brasil inteiro. [Você leva seus filhos pra escola?] Todas estudam. 

Agora eu tenho mais tempo pra elas. Porque antigamente eu tinha que trabalhar mais, todo 

dia, juntar o dinheiro do aluguel, porque tinha que pagar quinhentos e pouco de aluguel, 

comida, roupa, calçado, mas agora Deus me abençou. [Se transformassem o Prestes Maia 

em moradia popular, você acha que aprovariam uma carta de crédito pra você e sua 

família?] Eu acho que sim. Se fosse tudo organizadinho, tipo uma kitinete, com banheiro 

dentro, tudo arrumadinho, seria bem melhor, né. [Você cozinha aqui dentro mesmo?] Aqui 

dentro. [E qual é rendimento de sua família agora?] Aqui do doce dá 300, 400 [reais] por 

mês, de doce.  

 

Se os imóveis tão vazios, tem que ocupar. Porque tem muita gente que mora de aluguel que 

quando o dono da casa dá ordem de despejo tem que ir pra rua. A minha sogra participou 

da ocupação. Depois de sete dias a gente veio, porque eu tinha ganhado neném. Eu morava 

no Ipiranga, depois que eu conheci meu marido fui morar no Glicério, em 2007. Eu morei 

três anos e meio no Glicério. [Como é seu dia a dia?] Acordo, limpo a minha casa, faço o 

almoço pra minhas crianças, levo minha filha cedinho na creche, volto...  

 

[E televisão?] Tenho televisão sim. Ah eu assisto novela, jornal, adoro jornal. Eu assisto da 

Globo, e a última que eu assisto é aquela do SBT, “Amor e Revolução”. Eu adoro essa 

novela, eu acho que não devia acontecer o que aconteceu no século passado, mas se for o 

caso a gente tamo aqui pra lutar, exigir os nossos direitos. Meu marido também assisti. Eu 

gosto porque mostra um fato real do passado; porque tem muita gente que não sabe, ele 

mesmo [refere-se ao marido] nem imaginou, não sabia que tinha acontecido isso no Brasil. 

Ele falou, você participou disso aí, eu falei “não”, eu era pequena mas meu pai me conta. 

Meu pai me contou. Ele não, quando ele começou a assistir essa novela ele falou assim, 

“como, você participou disso daí?” Eu falei “não”, mas me pai... que foi em 67, 66, né? A 

tarde eu não ligo pra assistir televisão não; eu quase não vejo.  
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[Você quer contar alguma coisa que você acha importante] Não, na minha vida a única 

coisa importante que ta acontecendo é essa ocupação. Tirou um peso, né. [Você tem 

irmão?] Tenho, somos em oito. Todos estão em São Paulo, só um que ta em Minas. [Qual é 

a profissão deles?] Um trabalha numa concessionária de carros, e os outros são tudo 

camelôs também. Só eu moro aqui, todos moram de aluguel. Eu chamei a minha irmã, aí 

ela ficou de pensar e não veio. [Aqui faz muito frio à noite?] Não, porque a gente fecha 

tudo direitinho. [Aqui tem quantos quartos?] Dois, o meu e das minhas crianças. [E o que 

você geralmente prepara para as refeições?] Ah, eu faço arroz, feijão, bife, macarrão, 

salada, eu vareio, né. Porque agora o dinheiro dá pra comprar. Antes não dava, porque 

seiscentos reais ia para o aluguel, e o remédios essas coisas, mercadoria tinha que repor. 

Agora Graças a Deus dá pra comprar. Um quart bem pequenininho, do tamanho desse 

quarto aqui [Rita aponta a divisória que segmenta os dois cômodos do apartamento], três 

por três. E são todos do mesmo padrão, né Guilherme, deve ter uns vinte quarto. A pensão 

era um estacionamento; ele fez um monte de quarto. Aí ele colocou os quartos de três por 

três. Pagava água e luz por cabeça lá. 

 

[Por que o centro?] Ah, o centro é bem melhor de morar do que na vila. No centro você vai, 

se você quiser trabalhar de camelô, corre ali na 25, na General Carneiro, entendeu? Eu 

morei em São Miguel e o centro é bem melhor.  

 

[Sobre o movimento MSTC] Eu vou falar pra você essa coordenação daqui é fora de série. 

Eles são muito prestativos, se você precisar de qualquer coisa eles sempre tão aqui pra 

ajudar. 

 

[Sobre uma candidatura da Marta] Votaria na Marta, logicamente. Minha família toda é 

petista. O Kassab só olha pro lado dos ricos, o PT não. Na época da eleição, o partido do 

Kassab oferece Deus e o mundo pros pobres, depois que ganha ele esquece o lado dos 

pobres e só olha pro lado dos ricos. Desde que eu tinha 16 anos, meu primeiro voto foi no 

PT e até hoje eu só voto no PT. 
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G., 18 anos, marido de Rita, Natural de São Paulo, a mãe é do Paraná e o Pai de São Paulo, 

ambulante. 

 

G.: pagava por cabeça lá, 40 reais por cabeça, por mês e água e luz. [Por que o centro?] 

Esse pessoal é registrado, entendeu, e no registrado você ganha passagem pra ir, pra vir. 

Nós que trabalha de camelô, nós não ganha, a gente tem que sair pra rua pra trabalhar. 

 

Eu trabalho ambulante, na 25, Feirinha da Madrugada no Brás. Eu trabalho com bijuteria, 

monte de coisa. Eu morava com a Rita no Glicério, era bem mais difícil, porque você tirava 

500 reais por mês e isso ir direto pro aluguel, agora dá pra ajuntar, 500 reais, 500 reais da 

pra comprar mais coisa, uma roupa, um tênis, compra mais coisa pras crianças, pra nós, 

anda mais bem vestido. Porque antigamente o que ganhava era pra pagar aluguel, pra 

comer. Tem rua que é assim, tem o mês que você ganha, tem o mês que você perde; tem o 

mês que não ta no auge a venda; tem dia que você vende muito, cem, duzentos por dia, mas 

tem dia que você vai e não descola, mano. Você tira 10 reais, você tem que tirar do bolso e 

comer, entendeu, depende do mês. Carnaval, o pessoal gasta tudo com carnaval, não vai 

lembrar de comprar no camelô. Eu conheci a ocupação junto com ela. Com minha mãe, né; 

minha mãe chamou nós, e nós veio. Bem melhor, o aluguel de 500 real por mês é muito 

pesado. Pra duas pessoas só trabalhar, com quatro crianças pra você criar, pra você botar 

pra comer. É pouco! Onde come um come todos. Mas você coloca quatro crianças pra 

vestir, quatro crianças pra comer, quatro crianças pra comer um doce, pra isso, pra’quilo, 

né. Tudo você coloca na ponta do lápis, pra ver quanto que dá. Tem gente que fala, “é mas 

o arroz que você coloca dá pra um dá pra todos”; dá pra todos, mas, só que rende mais, 

agora dá pra comprar roupa pra eles tudinho. Antigamente comprava uma por mês: 

comprava um sapato pra um, depois comprava um sapato pro outro. Tentava fazer assim, 

entendeu. Agora dá, dependendo do mês, comprar roupa pra todo mundo, não só pra um ou 

pra outro.  

 

Eu estudei até a sexta série. Parei, porque eu casei com catorze anos, tenho quatro anos com 

a Rita. Eu parei com doze anos de estudar por causa que eu já comecei a trabalhar na rua, 
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antes de eu conhecer a Rita, eu já trabaiava na rua. Aí eu sempre trabaiva na rua e quando 

eu conheci ela eu tinha catorze, casei com ela, aí de lá pra cá nunca mais estudei. Só 

trabalhando, tive meu filho aí, agora tem que trabaiar mais ainda, agora tem que trabalhar o 

dobro. Minha vida sempre foi boa, graças a Deus, sempre trabaiando e tentando sempre 

melhorar, mas de lá, de quatro anos pra cá, o melhor que aconteceu mesmo foi essa 

ocupação, sim, não pode negar não! Porque tirar um peso tão grande de pagar aluguel, de 

repente cê não arruma o do aluguel do mês, aí vai o dono da casa vai bater lá, fazer voe 

passar vergonha. Isso foi muito bom pra mim. De repente, você com criança, tinha casa que 

não queria aceitar porque nós tinha quatro crianças. Tem isso também. Você chegava numa 

casa pra lugar, o cara falava, “dois cômodos aí eu te alugo por 500”, mas quando eu falava 

de trazer crianças; “mas quantas crianças? é uma criança, duas crianças, três crianças?” não 

é quatro, moço. Não, quatro não aceito. Já falava assim, entendeu. Aqui eles nem 

perguntaram. Tem quantas crianças? Tem seis. Ah, nós tava lá no 18, os coordenador falou 

não, nós vai abaixar vocês, vocês tem muitas crianças. Abaixaram, nós fomos pro terceiro, 

entendeu. Nem nós pediu pra abaixar. Eles tavam fazendo assim né, preferência pra quem é 

mais idoso, mais criança, tudo pra baixo, porque que mora sozinho, se quiser ganhar, tem 

que subir. Agora, já pensou subir todo dia com quatro crianças. É pesado, né. [Seus pais 

moram aqui em São Paulo?] Meus pais moram. Minha mãe mora no oitavo. Mora minha 

mãe e mais três irmãos. Eu tenho quatro irmãos, moram três aqui. Eu sou o mais novo de 

todos, sou o caçula. Meu irmão de 22 mora aqui. Minha irmã de 21 mora aqui, com minha 

mãe. E minha irmã de 19 mora aqui também, e ganhou um filho agora; ganhou aqui, na 

ocupação, faz três meses; já morava aqui já.  

 

Eu sempre morei no centro. Morei dois anos com a R. na zona leste. Mas eu sempre morei 

no centro.  

 

[Já pegaram a mercadoria?] Já, muitas vezes. Eles vêm, aprendem a mercadoria, perguntam 

se você quer ir lá, assinar lá, fazer alguma coisa, com sua mercadoria. Não, muito obrigado. 

Cê perde. Se você não tiver nota você perde. Eles fala, se você tiver nota da mercadoria 

você vai acompanhar nós até a prefeitura. Na prefeitura você vai paga uma taxa de 540 

reais sendo que a mercadoria não vale isso. A taxa é do espaço público que eles dizem que 
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é pra usar. Você tem que pagar essa taxa porque você ta ambulante. Ai você pega uma 

mercadoria de 200 reais, e eu vou lá pagar 500, parceiro? Melhor deixar ir embora. Dali 

eles botam num saco e levam embora. Já cheguei a perder quatro vezes por mês; aí eu tinha 

prejuízo. Mas se eu perder uma vez só por mês, durante o mês inteiro eu posso recuperar a 

minha mercadoria, tipo em vendas, né, e ganhar um dinheiro muito a mais em cima, 

entendeu; porque a mercadoria dá lucro. Você compra um brinco de um real, você pode 

vender ele a cinco, são quatro reais de lucro. Você vende bem. Mas se você perde um 

brinco de um real e duzentas peças; você tem que trabalhar e vender 200 peças e tirar esse 

que você perdeu e mais o da mercadoria, então sai dois reais o brinco, né. [E tinha muita 

violência na rua, muita briga?] Tinha, pior que tinha! Camelô com GCM. Quando eles 

vinha apreender, os camelô não queria. Camelo quando é um é todos. Tinha dois rapazes 

que faziam a organização lá no movimento, pros camelôs andar na 25; que era o rapaz que 

é da 25, é o Barba, ele que quando vai fazer uma manifestação de camelô ele reúne todos os 

camelôs, é o Barba. E do Brás era o Alfonso, que era governador lá, não sei. Era os dois 

que juntavam o pessoal lá pra fazer manifestação.  

 

[Sobre a novela “Amor e Revolução”] Nem sabia que tinha tido ditadura. Que não falam 

muito do assunto, né. Aí a novela trouxe bastante do assunto. A R. assiste todo dia; ela 

assiste essa novela aí e eu assisto essa novela. Eu assisto o Jornal da Globo, de noite, depois 

do jornal eu sai pra feirinha, que eu saio uma hora da manhã pra feirinha. Eu saio uma hora 

da manha, porque na 25 não dá mais pra trabalhar, porque ta apreendendo muito. Na 

feirinha é liberado pra você trabalhar. Eu saio uma hora e volto 7h. Então meu tempo é esse 

mais ou menos. Eu acordo, durmo umas sete horas da manhã; chego da feirinha durmo, né. 

Acordo três, quatro horas da tarde, aí assisto uns filmes e quando é de noite eu vou pra 

feirinha, é tempo de passar duas, três novelas, filme, e aí é ir pra feirinha de novo. Assisto 

futebol que passa de noite, de dia não assisto não. Eu trabalho de segunda pra terça, na 

feirinha. Aí terça eu descanso o dia inteiro. Quando é quarta, eu não vou pra feirinha 

porque eu vou fazer outro trabalho, eu tento manguiá na 25. “Manguiar” é sai vendendo na 

mão, com painel de mercadoria, aí nós sai pra vender. Porque na feirinha de quarta-feira 

não tem muita gente. Então não tem condições de vender lá, só os dias de sacoleiro. Então, 

na feirinha, de segunda pra terça, de quinta pra sexta e sábado eu pego também. Na feirinha 
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é mais atacado, entendeu. Você compra muita peça, vamos supor assim, a 60 centavos, 

você vai ter que vender barato pra você poder vender. Eu vendo a um real, eu ganho 50 

centavos por peça mas eu ganho mais pela quantidade. Se a pessoa chega e fala eu quero 

cem peças dessa daqui então eu ganho 50 reais no atacado. No atacado sai mais rápido, 

entendeu, em vez de ta vendendo na 25: você pode vender um brinco a cinco reais, mas 

demora. Você vender um brinco, depois de uma hora você vender outro brinco, é melhor 

vender no atacado, que vende mais rápido. A gente chega a comprar muito mais peça, 

entendeu; porque é pra revenda, né; preço de atacado.  

 

Minha mãe já fazia umas reuniões com o MSTC há muito tempo, há uns três anos atrás. Ela 

não ia pra ocupar, entendeu. Ela acompanhava as reuniões até sair lá pra ela, aí ela veio pra 

essa e nós também veio junto. Eu nunca tinha ouvido falar muito do movimento; quando 

minha mãe chegou e falou tem um pessoal que vai invadir um prédio aí, ocupar um prédio, 

e é o movimento MSTC, aí a Branca [refere-se à Rita] falou, “como que é isso mãe?” Aí ela 

falou, “ó, tem que participar de umas reunião que eles vão ocupar um monte de prédios 

juntos, aí eu te levo lá e te apresento pros coordenador”. Aí no dia que ela veio, já tinha 

ocupado, já, aqui. Aí ela veio e começou a conversar com os coordenador e os coordenador 

falou, “cê tá precisando?”; “tô precisando”; “então, vou te arrumar um espaço pra você”. Aí 

ela arrumou o espaço dela. Aí quando nós mudou, nós tava lá no 18. “Mas quantos filhos 

vocês têm?” Nós temos quatro. “Pera aí” aí ligou lá pra Neti e pro Manoelzinho, que é 

nosso coordenador: “Não, tem quatro crianças, pode descer eles, viu. Vê um barraco mais 

embaixo e pode abrir pra eles, um vazio”. Aí tinha um vazio no terceiro e nós tamos no 

terceiro até agora. Caso tivesse desocupação do prédio, nós tirávamos as crianças, 

logicamente, e ia ficar pra ganhar o nosso também, né, porque aqui tem que lutar pra 

ganhar. Participamos da passeata, eu, ela, até as crianças foi também. Tinham umas 500 a 

600 pessoas, só do Prestes Maia. Aqui ta todo mundo num objetivo só, o objetivo é todo 

mundo lutar junto. Se ta todo mundo aqui é porque ta todo mundo precisando, ta todo 

mundo igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. [Sua fala trata de alguns 

desentendimentos de alguns moradores do prédio que não teriam participado da passeata]. 

Então todos os coordenadores falam, até a Maria fala, “eu não sou melhor do que ninguém 

porque sou coordenadora; eu não xingo ninguém, não escracho ninguém, vocês que não são 
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ficam um contra o outro”. Quando tem assembleia geral, no primeiro andar, todo mundo 

tem que descer, nós participa; quando tem assembleia de coordenador vai quem quer. A 

minha esposa vai em todas. Ela vai com a Maria. A Maria chama a Branca pra ir com ela 

[na sede do movimento, na avenida São João]. A Branca vai em todas. Quando tem aqui no 

prédio, aí eu vou; quando é fora eu não vou não. 

 

[Sobre partido] Eu nem comecei a votar, nem sei se votar ainda. Pra mim, eu quando 

começar a votar, vou votar tudo em branco. Tudo nulo! Pra mim, não vejo nenhum que faz 

nada, o pior que colocaram, pra acabar com o camelô de vez foi o Kassab, foi o que mais 

acabou com a vida do camelô mesmo; porque o camelô antigamente, os prefeito colocava 

um polícia pra correr atrás do camelô só que ele, o polícia, respeitava o camelô como um 

trabalhador; agora o Kassab colocou a PM que trata o camelô como ladrão, porque corre [o 

polícia] com revólver na mão, apontando o revolver nas suas costas. E se uma bala dispara 

ni você? Eu tenho 18 anos mas eu tenho o meu filho; eu tenho o meu filho de 2 anos de 

idade. Eu não tô lá pra brincar; eu com 18 anos poderia tá saindo lá pra roubar; eu graças a 

Deus nunca tive esse pensamento. [Quer dizer que você está trabalhando...] ...e sendo tirado 

como ladrão. Camelô agora tá sendo tirado como ladrão, porque, antigamente, nós 

reclamava da GCM porque corria atrás mas... também se deixar que Deus dará também, vai 

acontecer muita morte, porque vai ter um que vai querer mandar naquela esquina, o outro 

vai querer... tava certo quando tinha GCM porque eles não tirava a gente como ladrão, eles 

corria atrás, tomava nossa mercadoria. Quando a Marta era prefeita era muito melhor, 

porque ela botou a GCM, ela corria atrás, só que ela via que o camelô tava ali pra trabaiá. 

Então, a PM é seguinte, ela corre com o revolver atrás de você, entendeu, às vezes, você 

consegue fugir mas aquele revolver ali parece que trava o cara. [Aconteceu já algum 

acidente?] Não ainda não vi isso não, mas tá prestes a acontecer, eles tão correndo com o 

revolver muito em cima da pessoa. Não precisa disso, ali ninguém, o camelô ta ali pra 

ganhar dinheiro... não precisa dessa brutalidade que eles faz, botar revolver em cima de 

uma pessoa que ta trabalhando. [Sobre uma candidatura da Marta] Votaria nela sim, se 

fosse pra tirar ele, o Kassab, eu votaria nela. Pobre, você pode perguntar pra qualquer 

pobre, o pobre não quer mais o Kassab; porque o Kassab... vai em qualquer favela pra você 

vê o que ta acontecendo... o Kassab tá derrubando as favelas todas. Aí fala que vai dar 
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moradia, que vai dar CDHU, vai dar isso, vai dar aquilo, só que pra pobre, ele ta botando 

pobre em albergue.  

 

Os caminhão, foi tudo ela [Marta] que mandou tirar os entulhos, que aqui tinha muito lixo. 

(...) A prefeitura não queria mandar os caminhão pra tirar os entulhos, nós queria jogar lá na 

rua, aí eles era obrigado a mandar, aí a Marta conversou com a Neti e falou que ia mandar 

os caminhões e mandou, prometeu e mandou; os entulhos, tinha que ensacar; mandou o 

dinheiro pra comprar o material, que era os sacos. 

 

Aqui lava roupa cada um num dia, por causa que é muita gente, é coletivo, no tanque. 

Algumas pessoas máquina.  

 

[Rita] Aqui no começo da ocupação, que não tinha água, não tinha luz, só tinha a cozinha 

comunitária lá embaixo, era café da manhã, almoço e janta: a perua aí do PT que encostava 

com as cestas básicas, marmitex, lanche, roupa... 

 

 

[Entrevista 4] 

 

R., 16 anos, não estuda porque cuida de sua filha de sete meses, nascida em São Paulo. 

 

Minha mãe trabalha numa loja, ela é vendedora de móveis usados, e meu pai ta viajando. 

Minha mãe tem 42 anos. Tenho seis irmãos. [Como que é a sua vida aqui no Prestes Maia] 

Ah, é bom.  

 

A., 14 anos, - “Tá grávida já”, Raíssa indaga – [Está grávida?] Tô. [Você mora aqui, com 

sua mãe] Não, no quarto 2, com meu namorado. A minha mãe é a mesma dela, meu pai eu 

não sei onde ta, ele mora no Jabaquara.  

 

R., 12 anos: 
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Meu pai morreu. “Mentira, o pai dele é o mesmo que o meu. Larga de ser tonto” (Adriana). 

 

A.: Não estudo, por causa da gravidez. Porque onde nós morávamos pegou fogo. Aí a gente 

teve que sair do prédio. Ali no Anhangabaú. Eu morava ali, aí pegou fogo. Nós ficamos um 

mês e pouco na rua. Minha mãe teve que tirar a gente da escola, e agora não consegue vaga 

em lugar nenhum. [Como foi morar na rua?] Foram muita gente, bastante famílias. [Vocês 

tinham medo, sentiam frio?] Não porque minha mãe fez um barraco na rua. Ela colocou 

lona; colocou geladeira, fogão, televisão... e puxamos... fizeram um gato lá... daí puxaram 

um cabo de TV. Não sentia frio. Aí tinha um lugar, que lá era aberto, aí lá nós tomava 

banho. Ai minha mãe... às vezes, quando tava chovendo, aí a gente dormia tudo lá. Minha 

mãe ficava no barraco, ela e meu padrasto. [Como sua mãe conheceu o movimento MSTC] 

Aí nós tava lá no Siribu... [O que que é o Siribu?] Lá na estação Liberdade. Era uma casa. 

Era um quarto. [Uma pensão?] Uma pensão. Daí nós alugamos lá e ficamos uns três anos. E 

depois nós tava procurando um quarto porque lá ia ter despejo, aí minha mãe passou aqui, 

porque meu padrasto conhece bastante aqui; ele veio aqui no prédio, daí conversou com os 

coordenadores, foi lá na Mauá, falou com o Manuel, com.a Neti, conversou; daí nós ia se 

mudar pro outro bloco, mas depois nós viemos pra cá. {Por que vocês foram despejados do 

quarto da pensão?] Por causa que o dono – era o filho dele – aí depois veio o pai dele que 

queria pensão de volta. Aí, ele não gosta da minha mãe; daí ele não queria receber o 

aluguel. Minha mãe guardava o dinheiro no banco. Aí ele foi fez não sei o que lá no (...); e 

pegou e falou assim que a minha mãe não queria pagar o aluguel e ficou três meses sem 

paga o aluguel; daí falaram que minha mãe tinha que sair. Aí minha mãe arrumou aqui; 

depois ela arrumou uma outra casa com meu irmão mais velho; ele mora sozinho lá na 

Armênia, Ponte Pequena (...) [E você lembra quanto era o aluguel?] 300, o primeiro era 300 

– “Não, aumentou”, observa Raíssa – é 400. [E todo mundo morava no quarto?] É. [Era 

grande o quarto?] Não tanto, porque era muita gente. Era do tamanho desse aqui, né, mas lá 

tinha mais coisa: tinha banheiro dentro. [E aqui mora quantas pessoas, nesse daqui?] Umas 

nove, né; eu – não, tira eu – “... eu, o Rafael, o Miguel, a Ju” (Raíssa) – não, tira a Julia – 

“... a minha mãe e o Danilo: seis pessoas. Às vezes, minha irmã vem pra cá também: são 

sete” (Raíssa) – É, a Natália – “... tira a Júlia” (Rafael). 
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R.: [Como é ser mãe assim tão nova e numa situação bastante instável?] Difícil. 

 

A.: É fazer o quê, né. O mundo ta tudo assim: gente com 12, 13 anos com filho. 

 

R.: 14. 

 

R.: (risos) 

 

A.: Cala boca! Não quer levar ele, não? – Rafael dá risada – [Não, não é motivo de graça] 

Ele é palhaço mesmo. Você não quer levar ele prum circo? 

 

[Como é que é o cotidiano de vocês aqui, o dia-a-dia?] 

 

R. (entre risos de todos): Ah, a gente acorda, limpa a casa, faz comida, lava a louça... – “Eu 

a mesma coisa. Não, não lavo não, que lava é eles” (Adriana) – (...) troco fralda, dou de 

mama, levo meu irmão na escola, entendeu... [E vocês assistem televisão à tarde?] – “Eu 

assisto às vezes” (Adriana) – Eu assisto novela, quando dá. – “Eu fico escutando música, 

depois assisto novela e depois durmo” (Adriana). [Que novela vocês assistem?] “Ah, 

Cristal” (Adriana) – “Amigas e Rivais”, “Insensato Coração”, “Morde e Assopra”... – 

“Malhação”! (...) “Esse daqui (o Rafael) assiste desenho de mongol” (Adriana) – (...) 

 

[Vocês estão felezes de morar aqui na ocupação?] Sim, tá melhor onde a gente morava. 

[Melhor que na pensão, por quê?] Porque muito inferno. Ah, muito futriqueiro, buchicho... 

muita briga – “Muito calor” (R.) –, muita polícia... por causa que lá é uma “boca” – “É, é 

uma ‘boca’” (A.) – ... lá passa muita polícia... Lá onde eu morava, nós não sabia que era 

“ponto”... mas só tinha ali, a gente queria um lugar pra morar; tava com criança, né, minha 

mãe tem um monte. Minha mãe tem sete; eu tenho seis irmãos, comigo é sete. Porque eu 

sou filha de criação.  

 

[Então era uma “boca” ali; vendia o quê, craque?] 
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A.: Não, só maconha e farinha. [A polícia ia lá direto?] É. Pegaram gente lá na pensão, 

depois que... [Eles entravam lá no quarto de vocês?] É mas tentaram fazer denúncia;  

entraram lá pra tentar colocar maconha. [A polícia fazia isso?] Não, o pessoal em volta da 

minha mãe. 

 

R.: A polícia mesmo forjava. 

 

[A polícia entrava lá sem pedir?] 

 

A.: Não, eu não deixo. Eu fechava a porta na cara dele. Ele não pode me bater. Ele vai 

puxar a arma? ele não vai. Aqui não tem isso. Só vem polícia aqui quando as criancinhas 

ficam jogando coisa da janela. Aí o pessoal da rua chama a polícia; daí tem que chamar a 

coordenação. Aí tem que chamar o coordenador. Minha mãe é coordenadora de andar; o 

meu sogro coordenador geral. Cada andar tem um coordenador; aqui tem um coordenador, 

no quarto tem um coordenador... no vinte também tem. A Maria é coordenadora geral... e a 

Andréia, que é do terceiro. [Você participa das assembleias?] Não. Às vezes, eu vou. 

Quando tinha lá na Mauá, eu tinha que ir. Era pra conversar só com os adolescentes, só. 

“Tem um coordenador só de adolescentes. No nosso bloco tem um coordenador só de 

adolescentes, no outro bloco eu não sei” (R.). Aqui no prédio mesmo faz capoeira, faz 

dança... 

 [Creche ainda não tem aqui?]  

 

R.: Não. Creche já entrei com um pedido na justiça, pela defensoria pública, mas faz três 

meses e não chamaram ela ainda. Eu entrei faz três meses justamente, eu tenho o papel. Eu 

já levei na creche em São Lucas, não, sei lá, na São Judas, na coordenadoria, e não pegaram 

ela. Falaram que tinha que esperar; eu fiz o cadastro dela no dia 19 de abril. [E o pai dela?] 

O pai dela é um lixo. (Risos). Tá no lixão. Ele é drogado, viciado. “E porque não casou 

com ela” (Rafael). [E você está com ele ainda?] Não. Ele mora lá no Lausane Paulista, zona 

norte, perto do Peri Alto. Eu conheci ele dia 9 de abril de... 2009. Fiquei com ele dois anos. 

A gente não dava certo mesmo; eu separei dele grávida. [Meu telefone celular toca, é a 

coordenadora Maria] Aí eu separei dele grávida e com nove meses de gestação a gente 
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voltou. Só que não deu certo do mesmo jeito; porque ele me trancava na casa dele pra 

fumar craque, junto com minha filha. Aí minha mãe foi embora, meu pai foi viajar; e eu 

voltei pra cá, porque eu conheço a mãe deles faz muito tempo. Aí encontrei ela num belo 

dia e vim morar com ela. Eu morava com minha mãe e com meu pai. Meu pai é peruano e 

minha mãe é brasileira mesmo. Eu separei dele porque ele me agredia, entendeu, e tinha 

muito ciúme. Mas até hoje ele não dá nada pra filha dele. [Você está com outro, essa 

aliança no seu dede...] Não, não estou com ninguém; essa aliança era dele, eu não tirei por 

costume. – “Ela ta procurando um pai pra menina” (A.) – Não, não, a gente “fica”. [Você 

vai em festas?] Não, não tem como. Minha mãe trabalha, ela chega cansada. “Festa aqui só 

de aniversário, ou alguém faz um churrasco” (A.). [Não tem festa com música...] “É sempre 

tem mais aqui no quinto, no sexto, e lá no vinte, que é a coordenadora” (A.).  

 

[Você teve um filho muito cedo e você está esperando; vocês não acham que isso vai 

atrapalhar a vida de vocês?] 

 

A.: Atrapalha. (...) Fazer o quê, vai matar? Fez tem que criar... 

 

R.: Atrapalha bastante. Ela não atrapalha ainda porque o dela ta na barriga. Eu quero 

trabalhar e não tem quem fique com ela, então... porque ela – a Adriana – que olhava ela. 

 

[E não fica muito pesado pra sua mãe sustentar sete pessoas?] Oito. Quem gasta mais é ela. 

Eu mais é fralda, leite, “mussilon”, danone, lenço, tudo. 

 

A.: Não mais as coisas da neném quem gasta é ela – Raíssa – ela pega dinheiro com a avó 

dela. Esses coisas que ela come, danone, banana, essas coisas que ela usa; ela mesma 

compra, não é a minha mãe que compra. Só que quando ela não tem mesmo que minha 

mãe, se ela tiver o dinheiro, ela compra. Que aqui todo mundo também fuma cigarro; minha 

mãe também compra...  

 

[Vocês sabem quanto é a renda da sua mãe?] Adriana: Não tenho a mínima ideia. Raíssa: 

Deve ser um salário mínimo. Ela sai 9 horas e chega umas 10 horas da noite, sete, oito... 
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depende. “É porque ela trabalhava lá muito tempo, com móveis usados; ele [acredito que 

talvez ela se refira ao padrasto ou ao patrão mesmo] trabalhava também onde minha 

morava, lá no Cinimbu; ele trabalhava lá, era móveis usados; ele tem uma loja lá. Daí 

minha mãe começou a trabalhar com ele, mas ela não é registrada nada não” (Adriana). 

Tipo um bico. “É, é um bico. Ela não ganha bem; mas ela ganha o suficiente pra sustentar 

aqui: 50 a taxa e comprar as coisas aqui” (A.).  

 

A.: Eu puxei o meu pai, que é moreno; ele – o R. – puxou minha mãe, que é branca. E tem 

meu outro irmão, o Danilo, ele ta perdido por aí; ele tem 16 anos, não faz nada dentro de 

casa, dorme aqui, e fala que não mora com minha mãe ainda! De vez em quando ele 

aparece por aí. Eu tenho um irmão de 21 anos, ele trabalha na Eletropaulo. Às vezes ele 

ajuda minha mãe; ele que fazia as compras aqui. “Dava o vale alimentação” (R.). Ele 

comprava as coisa, e minha mãe lavava a roupa dele, passava, fazia comida e levava pra 

ele... “Eles brigaram e agora não tá acontecendo mais nada!” (R.) ...é agora minha mãe, por 

isso que ela começou a trabalhar também, senão como é que vai pagar aqui e comprar as 

coisas. “Ela não tava trabalhando, por causa do povo aqui, porque tava muito terrível; 

tirando eu e ela e a Eliane, eles tavam aprontando muito aqui” (R.). [Como assim 

aprontando?] Fumando maconha, cheirando farinha, usando lança... [Quem que eram?] 

Meus irmãos mesmos. “Ela tava com medo de eles aprontar aqui no prédio, porque ele 

recebem punição e, às vezes, até despejam a gente” (R.). 

 

R.: Aí ela tava com medo de deixar a gente aqui sozinho. Aí um dos deles foi embora... 

 

A.: É porque eu ficava aqui de olho, ela não morava aqui, eu ficava aqui sozinha. Eu 

limpava a casa, lavava a roupa, fazia comida. Aí quando minha mãe chegava a casa tava 

limpa. Aí depois que o meu irmão começou a vim a minha irmã, Natália e o Danilo, aí eles 

começaram a bagunças, e eu não agüentava mais, então eu não comecei a fazer mais nada. 

A minha mãe brigou comigo. Ela teve que sair do serviço pra começar a fazer as coisas em 

casa. Mas ela voltou depois de novo, no mesmo serviço. Tá vendo essa louça aí? É do 

vagabundo. [O “vagabundo” é o seu irmão...] Isso, é o vagabundo, ainda tem 16 anos e não 

põe nada dentro de casa. A única coisa que ele compra é a maconha dele pra fumar.  
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[Quem faz o almoço?] 

 

R.: Eu.  

 

A.: Quem fazia era eu, mas agora quem faz é ela. Eu só venho aqui pra ficar de olho nele 

(R.). Eu cuido dele, entendeu. Ah, esse menino é muito chato, por isso que ninguém 

agüenta ele. Minha mãe pede pra mim, porque eu tenho um pouquinho de paciência. E ele 

não cansa de apanhar... [Refere-se as briguinhas e aos tapinhas que ela dá constantemente 

nele]. A minha irmã mais velha, ela fuma a maconha dela, na rua, aí ela vem loucona e o 

namorado dela... “Ela chega e ataca as panela” (R.). É, ela ataca a panela... [Essa não tem 

filho, não?] “Não. Ela perdeu (...) Perdeu quantos? Três. Um casal de gêmeos e... ” (R.). 

Era um casal de gêmeos e um... um... “...um único” (R.) (risos) ...e um filho único...  [Como 

assim ela perdeu, abortou?] “Não. Aborto espontâneo. Um ela tava deitada na cama e 

começou a sangrar” (R.). É ela sangrou; a minha tomou um susto; ela não morava com 

minha mãe; ela tinha casado. [Houve algum acompanhamento médico?] “Teve. Ela 

começou o pré-natal. Só que foi do nada, ela foi pro hospital e aí ficou comprovado que foi 

um aborto espontâneo” (R.). Ela tava deitada e começou a sangrar. Aí o marido dela chegou 

uns dez minutos antes. Ainda bem que ele tava lá. Aí ele avisou a minha mãe. A minha mãe 

atravessou a rua, porque ela morava do outro lado da rua. Ele gritou a minha mãe falando 

que elas tava passando mal, que ela tava sangrando e minha mãe foi correndo, foi lá ver. Aí 

chamou um táxi, porque até chegar o SAMU ela fica lá, sangrando; melhor chamar um táxi 

mesmo. Aí chamou um táxi e levou ela. 

 

[E vocês não usam preservativos?] 

 

R.: Eu nunca usei. Eu fui experimentar preservativo depois que eu ganhei ela. Aliás, depois 

que eu ganhei ela não, quando eu tava grávida dela. Aí eu fiquei curiosa e quis 

experimentar. Só que eu não gostei. [E a pílula?] Agora eu tomo injeção. Só que tá vencido 

(risos). {Não tem medo de contrair uma doença sexualmente transmissível?] Não, só que é 

assim: eu quis engravidar. Ela também quis; e eu também quis. Eu quis pra segurar meu 
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macho. Porque ele não ficava em casa, ele vivia na “nóia”. Então, ele usava muita droga, 

então eu pensei que um filho ia amolecer o coração dele. Mas piorou, endureceu mais.  

 

[Filho não segura marido, tanto que... não filho não segura] A.: Não segura, não.  

 

[É preciso tomar muito cuidado, porque existem doenças mortais...] R.: HIV.... 

 

[A questão é não só se você gosta ou não gosta, mas evitar uma gravidez indesejada, na 

juventude e perder a adolescência, ou mesmo se prevenir contra doenças venéreas, algumas 

fatais... R. você já usou drogas com o seu namorado?] 

 

R.: Não com ela. Mas eu ficava curiosa: porque esse homem fica tão louco por causa de 

droga. Aí eu comecei a experimentar, me viciei; fiquei, o quê, mais ou menos seis meses 

viciada e drogas. Seis meses ou mais. Usava cocaína, lança perfume e maconha. Mas mais 

era cocaína. Aí eu fiquei sabendo que tava grávida e parei. – “Mesma coisa eu, usava 

maconha e lança, usava os dois, depois parei” (A.). No começo da gestação... – “Eu usava 

cigarro e depois parei” (A.).  

 

[A sua irmã mais velha usava drogas durante a gestação...]  

 

A.: Ela não usava, mas depois ela brigou com o marido; aí depois ele foi prum canto, 

deixou ela no barraco. Ela não quis ficar no barraco... [Que barraco?] A casa lá, lá no 

Cinimbu mesmo. Daí ela foi pra casa da minha mãe, aí ela arrumou um quarto pra ela, saiu 

lá daquele quarto onde ela morava. Aí ela morou sozinha. Aí eu ia pra casa dela, a gente 

saia junto, à noite; esperava minha mãe dormir. A gente saia junto, saia pra fumar maconha, 

saia pra ir numa festa... [Mas durante a gravidez ela usou drogas?] Não. Depois que ela se 

separou ela começou a fumar cigarro... – “Cigarro, farinha, maconha” (R.) - ...depois que 

ela se separou ela usou tudo. [E você A., usou também?] Só maconha e lança. 

 

R.: Aí eu fiquei sabendo que eu tava grávida. Fiquei sabendo não; eu tava fugida de casa, e 

eu já tava grávida do pai da minha filha. Aí eu fiquei vinte dias fora de casa. [Onde você 
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ficou?] Eu fiquei na favela da Dez, é aqui na Armênia. É uma favela, é uma invasão 

também. Aí eu peguei e usava bastante, cocaína; aí eu comecei a usar e começava a 

vomitar. Aí os outros falavam, nossa, ta usando demais, não era isso... [Você estava com 

seu namorado, quer dizer, ex-namorado?] Não, eu tinha fugido dele, do meu pai, da minha 

mãe. Eu tava sozinha; fugi com minhas coisas... Só que eu conheço todo mundo lá... – “Nós 

somos consideradas em todo lugar, eu, ela...” (A.) – Aí eu comecei a vomitar muito; o que 

será que ta acontecendo? porque eu nunca vomitei. Aí depois de um belo dia, meu pai foi 

me buscar, aí eu vim embora pra casa; aí eu almocei e vomitei; aí eu fiz o teste, deu 

positivo. Aí foi no dia do aniversário do pai dela, que eu fiz o teste, deu positivo. – “O 

presente que você deu foi um filho!” (A.). Aí ele disse, “nós cria”, porque ele tava na 

“nóia”, “nós cria”... até hoje eu tô esperando ele criar. [Quantos anos ele tem?] Ele tem 23 

anos, eu tenho 16. [Então você parou de usar drogas...] Não uso mais droga, graças a Deus, 

só cigarro. [Você fuma cigarro?] – “Sabia que cigarro é mais forte que maconha? Falam 

que não mas é” (A.). Não dá brisa. [É os dois são ruim pra saúde. Eu também já usei 

drogas, tudo isso que vocês já usaram eu também usei. Mas eu tenho observado que as 

drogas deterioram mental e fisicamente os usuários. Por isso eu não recomendo, não é por 

uma questão moral, mas sim de integridade física. Conheço pessoas que se destruíram...] 

“Esquece das coisa, né; esquece das coisa, tipo você me fala uma coisa hoje, amanhã eu já 

tô esquecendo. Eu tava assim quando eu tava fumando maconha” (A.) – Meu pai também é 

assim; meu pai perdeu os neurônios, por causa da maconha. [Seu pai usa drogas também] 

Não só maconha. [Seu pai usava maconha?] Ele usa. Desde os 15 anos ele usa maconha; ele 

vai fazer 50. E agora é uma falta... [E ele veio do Peru pra cá quando?] Ela tava 17 anos 

com minha mãe, então ele já mora aqui uns vinte e poucos anos. Ele não fala direito o 

português. Ele fala horrível. [Você não fala espanhol?] Falo. Eu morei sete anos na 

Espanha, dos quatro aos 11. Meu pai já estava lá, eu fui com minha mãe. Aí minha mãe fez 

outro filho, e veio pra cá com quatro anos. Da Espanha eu não lembro muito, mas a escola 

era bem melhor do que aqui, A escola lá pública, é a particular daqui. O ensino é bem mais 

avançado. Eu já morei em ocupação lá também. [Também já morou em ocupação lá, squat 

ou ocupa...] É ocupa. [Mais uma pergunta, o que você faz de comida?] Salsicha (risos). 

Arroz, feijão, a maioria de nossa mistura é salsicha, né; porque é mais barato. [Carne?] “Só 

na minha casa...” (A.) – Carne de vez em quando. – “...é hamburger, linguiça, carne moída, 
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miolo de acém...” (A.) – Ela tá cuspindo no prato que comeu, porque ela só comia salsicha. 

– “Eu saí daqui com tanto ódio de salsicha, quando lá tem salsicha eu até saio de lá” (A.). 

Mas agora que minha mãe ta trabalhando a nossa situação vai melhorar. [Um dia vocês 

pretendem fazer faculdade?] A tia dela trabalha na UNIP. (...) [Vocês já leram um livro?] 

Não. – “Só  na escola” (A.) – Eu leio até a metade, e a outra metade eu desisto. – “É eu 

também. Até pra ler livrinho eu distraio a cabeça e não consigo” (A.) – O único livro que eu 

li mesmo foi um livro de espírita. [Vocês tem religião, freqüentam alguma igreja?] Eu ia, na 

evangélica. – “Eu também” (A.) – Sou batizada. Assembleia de Deus. A última que eu fui 

foi a Renascer; eu cantava lá. [Você cantava no coro]. Não eu cantava solo. [Você gostaria 

de ser cantora] Não. – “Ela tem uma voz bonita pra cantar” (A.). Eu já fui um dia já. [Mas 

você ainda pode ser] – “Ah, eu sou péssima pra cantar” (A.).    

    

 

[Entrevista 5] 

 

A., 25 anos, natural da Bahia. 

 

To aqui em São Paulo, eu e minha família. Minha família já foi atendida pela luta, ta 

morando em Itaquera, meus pais. E eu voltei pra luta porque estou constituindo uma 

família. Aí eu falei, “não, agora é a minha hora de correr também atrás de um objetivo. 

Aquele rapaz que tava na escada é meu cunhado, irmão do meu marido. Olha eu era 

vendedora, né, mas conforme eu engravidei do meu primeiro filho, aí larguei o serviço, aí 

agora eu to na segunda gestação também; e no memento to parada. Aí eu vivo de vez em 

quando... eu faço água, um salgados aqui, um salgado ali, e consigo me virar; aí Deus tem 

me ajudado, porque falta nada aqui em casa; graças ao meu bom Deus. Eu trabalhava em 

loja e numa fábrica; mas na verdade eu fazia as duas funções: eu fazia bijuteria. Aí eu 

ficava três dias na fábrica e os outros dias, na loja; aí era dividido. Aí saí. Meu marido, ele é 

pintor, né. Mas ele está atualmente preso. Foi preso por causa de um bilhete único, um mal 

entendido... Tem um ano e sete meses que ele ta preso, né. E eu acredito que Deus ta 

segurando ele lá um pouquinho pra ver se ele amadureça mais; porque ele não é lá essa flor 

que se cheira. Mas Deus vai ajudar, e ele logo, logo vai ta aí. Ele é o pai de meus dois 
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filhos; ele tem um ano e três meses e eu estou grávida de 8 meses. Tenho visitado [o 

marido]; to sempre indo lá. O problema dele é que ele é muito nervoso, ele é estressado; 

por conta disso é que ele ta preso; porque desacatou autoridade. Né, o policial foi e colocou 

um B.O. como ele tivesse roubado um rapaz. [E ele não fez isso...] Não. Mas ele já tinha 

sido preso e ele já fez isso. Ele já tinha feito, só que dessa vez ele não tinha feito. Dessa vez 

ele foi de bestão, né; por se ignorante. O problema dele é que ele é muito ignorante: uma 

pessoa desaforada, ele já quer pegar pau, já quer pegar o que tiver na frente, pra brigar... ele 

precisa se acalmar mais. Então eu acho que ele lá ele vai botar a cabeça no lugar: vai ver 

que agora ele tem uma família. [Quanto tempo ele foi condenado?] Três anos, seis meses e 

oito dias de reclusão. Já era pra ele ter saído; só que a nossa justiça é lenta, né. Então ele vai 

ter que pagar uns dois anos – ele tem um ano e sete meses – então ele vai pra rua. Vai pra 

colônia, agora ele vai pra colônia. Isso, liberdade condicional e saidinha. Já era pra ele ter 

sido transferido; mas ele ta lá... E não tem advogado, né; não tem condições, então ele tem 

que pastar um pouquinho pra aprender. Quem sabe seja uma lição de vida. Pra ele vai ser 

bom, porque se ele tivesse aqui na rua ele já seria morto; já taria morto. Se você falar assim 

um “a” pra ele, ele já fica nervoso; não é de pegar revólver, mas o que tiver na frente... 

Então eu falei pra ele, né, que isso aí na vida dele só ia acrescentar o caixão na vida dele. 

Eu tava orando a Deus, né, que Deus tomasse uma providencia; ele ta precisando se 

acalmar. Então lá, ele ta um anjo, tá uma florzinha (...). Eu vim morar aqui [no Prestes 

Maia] em 2004; eu e minha família. A gente morava de aluguel, aí tava muito difícil... 

morava na zona sul de São Paulo, Campo Limpo, morava numa casa. Pensão é mais aqui 

pro lado do centro, periferia não tem muito disso, não. Aí minha mãe pagava 400 reais de 

aluguel. Pra uma mulher que vive de uma renda de 600 reais, pra pagar um aluguel de 400 

reais e 200 reais pra pagar água, luz e comida. Somos em cinco [irmãos], comigo; contando 

comigo. Aí eu fui e falei pra ela, mãínha, vamo tentar uma ocupação, porque tinha uns 

prédios lá que tinham sido ocupado. Aí a gente foi. Aí ficamos oitos meses, nove meses, 

minto, e aí teve a reintegração de posse; porque um infeliz foi lá e assinou... [Era um 

movimento?] Não, não era movimento organizado. Esse pessoal foi lá, se reuniu: não era 

movimento organizado. Aí depois que teve a reintegração de posse, o Movimento MSTC 

descobriu que tava tendo um despejo e foi lá dar um apoio pra quem não tinha lugar pra 

onde ir. Inclusive, eu e a minha família não tinha onde ir naquele momento; a gente tinha 
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largado uma casa e tudo. Aí, eles chamou a gente pra morar aqui no centro, tudo, conhecer 

a luta. Nós viemos; fomos morar na Plínio Ramos e depois no Prestes Maia. Em setembro 

de 2004, que minha família veio morar aqui. Aí a gente veio, aí... aconteceu uma tragédia 

aqui na frente, né, que meu primo faleceu, mataram ele aqui na frente; mas isso não tem 

nada a ver com o movimento. Ele era visitante; ele vinha, passava uns dias aqui com a 

gente... foi conhecendo umas pessoas, né, aí um vagabundo tirou a vida dele por inveja, que 

era lá do trabalho dele; encontrou ele aqui na frente e deu um tiro nele. Aí a gente sai, mas 

o movimento, mesmo a gente não estando na luta, acolheu a gente. Aí a gente conseguiu ser 

beneficiado, com um apartamento. Porque a gente não tinha onde morar; a gente saiu e 

voltou pro aluguel. Aí ficamos um tempo e aí a gente voltou de novo. Aonde a gente foi 

beneficiado é em Itaquera. Aí é um apartamento de CDHU; foi tudo bem bonitinho; a 

emoção de quando você pega a chavinha; e ta minha família toda lá, meus irmãos, minha 

mãe, meu pai. [Mas tem um financiamento...] Tem, você paga 70 de condomínio, e água e 

luz – “chega a uns 90, contando com água e luz” (cunhado) – sim, e mais 25, 30 anos de 

prestação pro CDHU – “o valor das prestações é conforme o salário” (cunhado) –, minha 

família paga mais água e luz... [... e as prestações...] as prestações é 70 reais, né – “não, 

acho que é mais, porque causa que botou uma renda alta e ainda com o dela, ajuntou os 

dois, eles soma; ela deve ta pagando, eu acho, agora não, é menos, que ela deve tá se 

separando, mas era uns duzentos contos, duzentos e vinte, por aí; 200 ou 220, porque eu 

lembro que uma vez eu fui paga pra ela lá no Poupa Tempo. Como ela se separou agora no 

papel, vai precisar de um novo contrato pra diminuir as prestações” (Cunhado). (...) Pelo 

que eu entendi, vai funcionar aqui [Prestes Maia] três salários mínimos, se tiver projeto de 

moradia, e as pessoas que não tem essa renda vai ter que fazer uma carta e tudo pra 

conseguir ta incluído. Mas lógico, morar no centro de São Paulo, em plena Avenida Prestes 

Maia, não vai ser uma coisa barata. Mas também vai ter um projeto pra pessoas que tem 

uma renda baixa, no caso. Mas o movimento ta lutando mesmo, porque isso aí é só tese, né, 

pra que seja menos que isso. Três salários mínimos é pra quem tem condição, não é; então 

o movimento ta lutando pra que essas parcelas sejam diminuídas, não seja esse valor. Aí o 

movimento ta lutando para que essas pessoas sejam incluídas; porque aqui todo mundo tem 

uma renda baixa. Aqui é pior do que a primeira [ocupação], porque a primeira ainda tinha 

gente que ganhava um pouquinho mais. Mas essa ocupação de agora, as pessoas que 
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vieram, a grande maioria: pessoas que moravam na rua, pessoas que moravam de pensão 

mas, assim, naquelas piores mesmo. Então são pessoas realmente de muita necessidade. Se 

não tivesse essa ocupação aqui, a grande maioria taria na rua. A outra não; as pessoas se 

aventurara: “Ah, vamos morar no centro, é um lugar que fica perto de tudo”. Agora não. 

Não que naquela época as pessoas não tivessem necessidade, mas essa aqui... [...] Tem, 

inclusive sou eu que faço o cadastra, eu sei quem vem, de onde vem, se é de aluguel, se é 

de albergue, tem até alguma coisa de “não sei que de posse”, a mulher que tava me 

explicando, tipo uma ocupação... Então você aprende um montão de coisas. [...] Na 

verdade, eu não sou coordenadora de andar, eu já vinha de uma coordenação, que éramos 

em três, aí teve reintegração de posse, aí a Neti me colocou aqui, na Prestes Maia. A 

coordenadora do andar aqui é a Nalva, eu faço parte da comissão e tal, ajudo no que eu 

posso. Agora eu to meio fragilizada por causa da gravidez, então eu fico mais em casa 

fazendo o cadastro. Mas faço parte da comissão. [Como é seu cotidiano aqui?] Ah, é um 

“Big Brother” (risos). Você lida com um monte de gente; com pessoas que, às vezes, não 

tem muita educação; também tem pessoas muito boas, que divide o que tem dentro da sua 

casa, cê bate lá e fala assim, “ô fulano, eu não tenho açúcar”... sai dando o que tem, pra te 

ajudar e também aquelas que: “esse povo aqui não tem nada, eu vou fechar a minha porta”. 

Deixa claro, “eu não empresto nada e não dou nada”. Então você lida com um monte de 

pessoas; é um “big brother”; é uma novela. Todo dia você vê marido, brigando com marido 

e aquela função toda... mas também você vê aqueles famílias que realmente ta ali... Então é 

interessante. Eu faço o cadastro, eu arrumo, desço, vou pras reuniões. Dia de quinta-feira 

tem reunião, aí é por quinzena, antes as reuniões de coordenação era toda quinta-feira, aí 

agora, pra descansar o coordenador, é por quinzena. Mas toda quinta-feira, às sete e meia, 

tem reunião para todos, na São João. Aí todo mundo vai, se a pessoas quiser ficar sabendo 

do que ta acontecendo, a pessoa vai se informa. [...] Eu to lutando pra por ele na creche, aí 

fui no conselho tutelar, agora vou na promotoria pública. Se eu não me engano, foi onde me 

encaminharam agora. Pra poder colocar ele, né, porque vai ficar difícil depois que o nenê 

nascer. [Sobre o despejo do Prestes Maia, em 2007, vocês estavam aqui?] Tavamos. Ah foi 

tranquilo, porque nós ficamos sabendo antecipado, o movimento tinha um organização... 

Isso, porque saiu o projeto, né; aí a gente assinou; aquele que queria ir pra o apartamento, já 

tinha data previsto pra isso. Tinha que participar das reuniões, e eles só entregariam a chave 
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lá com a sua mudança. Foi uma coisa muito organizada. Então aquele que tivesse a sua 

mudança, eles davam a chave. Foi uma coisa assim: saiu daqui, você já tinha um lugar 

apropriado pra você ta indo. Ninguém ficou desamparado. Agora teve uns cabeção, né, que 

pegou um dinheiro que eles tavam dando pra quem preferisse ou um apartamento ou um 

dinheiro... preferiu o dinheiro, gastou o dinheiro, e agora voltaram pra luta de novo. E 

pessoas que venderam lá. Teve gente que vendeu por cinco mil o apartamento. Muita gente, 

lá em Itaquera. O movimento luta muito por moradia no centro, mas aí eles vêm e oferecem 

isto, então a gente tem que pegar, não tem outra opção. Mas o movimento visa o centro. 

Itaquera mesmo, você não pega só o trem, se fosse só o trem era fácil. Você pega o trem e 

uma perua. E a perua é de quinze em quinze minutos, fora quando ela atrasa: vem de meia 

em meia hora; ou seja, aí você fica lá no ponto esperando, vem cansada. Eu quando tava pra 

lá, quando eu vinha trabalhar aqui no centro, Nossa, eu vinha muito cansada. Eu tinha que 

acordar muito cedo, né; e do trem eu tirava do meu bolso. Depois eu comecei a bagar do 

meu bolso o trem, mas eu vinha de ônibus; de lá até aqui. E eu acordava cinco horas da 

manhã, eu e minha mãe, e era muito sofrido. Aí depois a gente começou a tirar do bolso pra 

poder pagar o trem, pra gente poder vim, ta chegando mais cedo, em casa e tudo. Aí 

facilitou um pouco... [Bolsa família] To indo atrás disso aí, é baixinho mais ajuda, na hora 

de necessidade, tudo é de grande valência. Então eu to lutando sim. Eu to indo lá, mas você 

tem que fazer... é marcar uma reunião com o fulano, depois tem que vim... então é um 

pouco complicado. [E creche aqui no prédio?] Na Mauá, tão fazendo uma creche, né; é um 

projeto, não sei se já saiu do papel. Mas o pessoal lá ta pensando em fazer uma creche lá, 

pras mães sofridas, e aqui seria uma ideia bom colocar em pauta também. Se bem onde eu 

vi a vaga pra ele, é aqui no Bom Retiro. [Sobre a enorme quantidade de imóveis vazios no 

centro] Eu vejo isso como uma afronta, porque é muito triste... aqui, direto batem na porta, 

“ô gente, não tem uma moradia aí?”. Então é muito triste. Esse lugar aqui [Prestes Maia] 

quando a gente veio morar aqui, tava um terror. Sabe, era lixo pra tudo quanto era canto; 

era entulhos e entulhos; se você ver lá embaixo, ainda ta escorrendo água... Aí você vê 

esses prédios todos desocupados, cheios de lixo, né, moradia de rato, e ta lá. Quando a 

pessoa vai, pra ter um lugar digno – não digno assim digno... – mas pelo menos um teto pra 

você dormir... Aí, aparece o dono. Aí aparece o dono, leva pra juiz; a juíza não vê o nosso 

lado e vai e manda uma reintegração de posse. Como aqui, aconteceu. Mas estamos 
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lutando. E o único comprovante pra provar que isso aqui é dele [o proprietário], é uma carta 

de leilão. Então, ou seja, as famílias que, graças a Deus... ainda não houve, né, e nem vai 

haver [a reintegração de posse], em nome de Jesus, um despejo... a gente vai ter que ir pra 

rua por causa de uma carta de leilão, que nem se sabe a origem verdadeira, porque hoje em 

dia, a gente falsifica tudo; hoje em dia tem um monte de gente que falsifica tudo. [Partido 

político] Sou filiada ao PT. Eu acho assim, né, que hoje em dia ninguém ta preocupado com 

ninguém, nem o PT; alguns ainda querem fazer alguma coisa mas é, tipo assim, o  sistema é 

podre. Tipo assim, eu to no sistema, eu quero ajudar, mas nem todos que tão no sistema 

querem colaborar. Então, tipo assim, uma andorinha só não faz verão. Então, eu acredito 

que eles estão muito mais preocupados com o seu dinheiro, né, que cai na sua conta, do que 

com uma pessoa que ta dependendo de uma cesta básica, de uma igreja; porque é o que 

acontece aqui. A grande maioria que ta aqui, vai ali na igreja buscar as cestas básicas. Eu 

mesma vou também. Aqui tem várias igrejas que tão colaborando, graças a Deus; muitas 

igrejas: é tem a Internacional da Graça; tem a Igreja Católica também que ta ajudando o 

pessoal; e tem uma outra igreja que, se eu não me engano, é a Mundial. Mas tem que ta 

participando dos cultos, tudo pra poder ta ganhando. Mas é uma coisa que é uma ajuda. E o 

CAS é em dois meses, o prazo, né, como é que fala; cê vai lá faz a inscrição, que é 

demorada, e depois de dois meses... é o negócio da prefeitura. É onde faz o atendemento 

pra bolsa-família, bolsa-aluguel, esses negócios, é tudo lá no CAS, é aqui pertinho; perto do 

INSS. Aí, eles vão lhe dar em dois meses; ou seja, eu to passando fome, vou ter que esperar 

dois meses pra ganhar uma cesta básica. Então a valência é a igreja mesmo. Porque você 

chega lá e fala, “olha, a minha condição, eu não tenho um dinheiro pra um bujão de gás”; 

eles vão lá, pega um dinheiro e te dá; eles não querem nem saber se você ta mentindo – 

porque hoje em dia você tem que desacreditar em tudo – ele vão lá e compra seu bujão, 

ajudam; vai lá na igreja, tudo, entendeu. Aí você vai lá na igreja, conta sua situação, “olha, 

eu vivo sozinha, com meus filhos”, ai eles vão e ajudam. Emergencial. Essa emergencial é 

sete horas da manhã. Come eu falei, você tem que participar dos cultos, mas se de repente 

eu olho na minha casa e não tem nada, não tenho um leite pro meu filho: aí eu vou, se não 

me engano, nas terças-feiras, sete da manhã. Aí você vai lá e eles dão a cesta básica 

emergencial. [Digo que, quando a Marta era prefeita, quem distribuía cesta básica era a 

prefeitura] Não, hoje não tem mais isso não, não suporto esse homem [o Kassab]. Até em 
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qustão de serviço o Kassab tirou; porque a gente trabalhava de camelô também, minha 

família mesmo, minha irmão ela ganhava a vida trabalhando de camelô, né, e depois que 

ele entrou, até isso nos foi tirado. Porque ele coloca até policial pra pegar uma pessoa que 

ta trabalhando. Eu não digo assim vender DVD, porque DVD, lógico, é um tráfico. Você tá 

colaborando pr’um tráfico. Mas, uma camiseta, água, chocolate; que a pessoa ta 

comprando, porque ela não roubou a camiseta, ela comprou na loja. Porque digamos assim, 

a 25 de março, a galeria vende um monte de camiseta que é falsificada, né; eles não prende, 

raramente eles vão lá e prende. Agora uma pessoa que compra, vende na rua, eles vai lá e 

prende. Então é complicado. Tem muita gente aí que não ta trabalhando mais. E eles tratam 

como bandido mesmo; prendem, chamam de vagabundo... Jogaram “spray” de pimenta na 

cara da minha irmã. [Ela mora aqui?] Ela vem direto aqui. Hoje ela ta na rua. Daqui a 

pouco ela ta aí. Só que ela corre mais do que trabalha. Eu tava ganhando a vida vendendo 

água. Mas eu tenho uma sorte que eu nunca fui pega. Isso, no Bom Retiro, eu tava 

vendendo. Água de garrafinha, e vendia bem. Mas, graças a Deus, eu nunca fui pega; mas 

minha amiga vivia sendo pega... Mas é muito humilhante assim do jeito que eles tratam as 

pessoas, porque ali não é vagabundo. Aí minha irmã vem muito cansada, né, porque ela 

corre o dia todo. Mas é o que ela gosta de fazer. Mas ele tinha que colocar policial na rua, 

mas, hoje em dia, policial ta pior do que bandido, é assim que eu acho. Policial não quer 

saber se você trabalha, se é trabalhador, mete a mão na sua cara. Eu mesmo já apanhei de 

polícia sem fazer nada! Eles me pararam, e falaram assim, “vai pra parede”; eu falei eu não 

sou bandido pra ir pra parede. Aí ele falou assim: “Vagabunda eu to falando com você...”, – 

é, é tudo do cavalo, aqueles que ficam no cavalo – ele falou, “vai pra parede que eu to 

mandando!” Eu falei: “Eu não vou pra parede!” Aí ele falou assim pra mim: “Se eu tivesse 

com a viatura e aparecer nas manchetes do jornal: “Menina estuprada...” E me afrontou; e 

aí eu fiquei desaforada mandei ele ir praquele lugar; aí ele foi lá e me deu um tapa na minha 

cara. Aí eu mandei ele de novo, e ele me de outro, e assim foi. Eu sei que foi assim, 

humilhante, porque tinha um monte de gente. Mas eu, diante daquela situação, não podia 

deixar um homem, que era pra ta me defendendo, me tratar como uma vagabunda, como 

uma pessoa sem mãe, sem família sem nada. Então eu correspondi à altura, mesmo 

apanhando, do que ele tava me falando. E até isso acontecer, eu tinha os policial como 

herói, e hoje eu tenho como um bando... Eu achava que era herói, eu queria ser... Mas aí 
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você vai vendo, é uma máfia, eles são piores do que bandido, porque se você ta ali na 

periferia, você sabe quem é o bandido; policial não; não tá escrito, ele tá lá com aquela 

farda e ta escrito: “Eu sou bandido”. Você só descobre quando você lida com uma situação 

dessa. Depois disso, teve uma amiga grávida que foi defender o marido dela que tava sendo 

abordado... Aí eu falei pro policial: “Policial, não precisa ser ignorante com a moça; ela 

está grávida...” O policial se revoltou, ele tava cheirado, o nariz dele tava escorrendo, tava 

com cheiro de álcool. Então é complicado... Nesse dia, ele agrediu eu! Eu tenho sorte pra 

policial me agredir. Nesse dia foi ali na Princesa Isabel, perto da Estação; eles me 

agrediram, eles me deram um tapa; nesse dia, ele chegou a me dar um murro no meu 

ombro, entendeu. Aí eu sou desaforada mesmo... aí ele falou, que ele queria muito tirar a 

minha vida, eu queria te encher de bala, a sua sorte é que tem um monte olhando... Aí eu 

tava conversando com o meu marido, quando ele tava solto, ele falou assim pra mim: 

“Você tem que evitar, porque qualquer dia destes, eles vão te matar; só vai saber porque 

passou no jornal alguma coisa; ninguém vai saber quem foi que tirou a sua vida... Então 

quando vierem te falar alguma coisa, abaixa a cabeça... você mantenha a calma”. Aí foi aí 

que agora eu mantenho a calma, eles podem me chamar de vagabunda, que eu dou um 

sorriso... Então eu tenho bronca de polícia, porque eu já vivenciei. Eu só conheci até hoje, 

um amor de pessoa, sabe, o pessoal tudo ignorante, e ele calmo. Era um só, porque o resto, 

são tudo farinha do mesmo saco. E os que querem ser honestos, eles obrigam a não ser. 

Porque eu tinha um amigo que era da polícia, inclusive o meu cunhado também, o irmão 

desse daí, meu cunhado, ele disse que ou você entra no ritmo ou é obrigado a sair da 

corporação. [Sobre o PT, se ela milita] Não porque eu me afiliei a pouco tempo, mas eu 

sempre votei no PT. Votei na Dilma e espero que ela faça alguma coisa, né. Se bem que eu 

acho que ela já ta deixando a desejar. Antes de ela ser eleita, ela falou que ia dar muita 

força ao movimento, a pessoas que não tinham moradia e tal, e ainda não vi nada ela 

fazendo. Tipo assim, já teve reintegração de posse aqui na Protestante, da Igreja Católica, 

da São João, né. Então, e já saiu, e ela não deu uma força. Pelo menos é essa minha 

opinião. Eu não ouvi ninguém dizer, olha a Dilma mandou alguém lá, não sei quê, não sei 

quê. E ela disse que ia ajudar; ela deixou claro isso. Inclusive aquele outro que tava se 

elegendo com ela, esqueci o nome, que foi pro debate com ela, o infeliz do Serra; então, ele 

falou que ia fazer uns negócios de moradia, colocar as pessoas numa moradia; que ele não 
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ia aceitar ocupação, ia fazer pra essas pessoas uma lojinha pra cada uma delas. Não, ela 

falou assim: “Não, vamos fazer o contrário; vamos aceitar o movimento; vamos ajudar o 

movimento sem-teto, o movimento não-sei-da-onde, e aí foi citando algumas coisas; e 

ajudar essas pessoas a ter sua moradia digna”. E eu ainda não vi ela fazendo nada. Não vi 

nenhum pronunciamento, quando de uma passeata. Não vejo nem ela tocar no assunto 

sobre moradia. Eu acho que o Lula foi o melhor presidente que já teve no Brasil. Acho que 

ele foi o melhor, até na questão de ele ter pagado a nossa dívida no exterior, e também de 

fazer vários projetos de moradia, “Minha casa, minha vida”, ele tirou muitas famílias de 

áreas de risco e colocou num lugar digno; pegou várias pessoas, não sei se foi em Manaus, 

que tavam morando naquelas casinhas em cima da água, e ele pegou essas pessoas e 

colocou numa moradia digna. Questão também do salário... E ele ajudou pra caramba, se 

ele tivesse ainda no poder eu acho que poderia ter dado um resultado melhor. E o Kassab 

também, quando o Kassab sair, eu acho que vai melhorar muito, muito, muito. Eu não sei 

porque o pessoal, o próprio... Agora ele não ganha mais. Ele ganhou porque a Marta foi 

burra; a Marta falou sobre a opção sexual dele, então isso daí... Na mídia ela já tava 

subindo, nos pontinhos lá, mas aí quando ela falou sobre a opção sexual, hoje no nosso 

Brasil ta cheio disso, né; então eu acho que ela caiu por isso. E outra, ela tava se excedendo 

muito nos debates; ela tinha que ter se mantido mais calma; então como ela tava ficando 

muito nervosa, batia na mesa, então as pessoas não querem uma pessoa agressiva pra 

comandar. Então eu acho que isso prejudicou um pouco ela. Mas as próprias pessoas que 

mais precisam; são as próprias pessoas que mais votaram nele. Olha, teve camelô que 

discutiu comigo, “eu vou votar no Kassab porque é a Marta que ta tirando das ruas o 

camelô; a Marta que ta fazendo isso; a Marta que ta fazendo aquilo; a Marta que aceitou o 

sexualismo, como se diz, o homem com homem, a mulher com mulher, fez a passeata 

gay...” Aí as pessoas votaram nele; eu votei nela, porque eu queria que ela ganhasse. Mas 

as próprias pessoas que precisam, são as pessoas que não abrem o olho, não prestam 

atenção, não leem um jornal, não ficam atualizados do que ta acontecendo... aí dá com 

pedras na cabeça, aí é complicado. [...] Eu terminei o ensino médio, completo. Quando eu 

queria fazer [faculdade], aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí ia trabalhar no 

negócio do albergue, aí grávida; tudo isso me prejudicou. Eu pretendo não fazer uma 

faculdade, mas trabalhar numa coisa que me agrade, que não me ocupe meu tempo todo; 



 XLVII 

trabalhar um dia sim, outro dia não, um dia sim, outro não... [Você acha fundamental um 

tempo livre, pra você, o tempo que você não está no trabalho?] Sim eu acho; eu acho que eu 

não quero parar a minha vida toda só no serviço e depois eu sentar no meu sofá e falar 

assim, “o que que você fez hoje...” Eu acho que tem muita coisa, não que a faculdade não é 

importante, mas eu quero uma profissão que não me ocupe e que eu possa ficar com meus 

filhos, e que um dia, depois de 20, 30 anos, eu me encontre num sofá e pense, “o que que 

você fez da sua vida...? nada tive de recompensa”. Então eu não quero isso; eu quero uma 

coisa mais saudável pra mim. Aí tem vários serviços aí; serviço de pegar os mendigos, os 

moradores de rua... com a questão social. [Sonho da casa própria] Isso, claro. É um sonho 

de consumo. Quando eu tava na minha mãe; morar com mãe; minha mãe é um amor de 

pessoa; eu saí porque, eu falei pra mim, o dia que eu engravidasse, eu tivesse um filho, eu 

não ia ficar na saia da minha mãe; porque fui eu que fiz. E eu tenho muitas amigas que 

moram com a mãe até hoje e tem filhos de 8 ou 10 anos. Eu falei, não eu não, eu quero ser 

diferente. Então a partir do momento que eu engravidei, eu falei pra minha mãe: “Mãe, eu 

vou sair de casa”. Ela falou assim, “não, não é a hora, você é ainda precisa da mamãe” 

(risos). Aí eu falei assim, “eu quero”. Então ela falou, “espere então o bebê nascer”. Eu 

esperei meu filho nascer, vim pro movimento. E quando eu olhava as minhas amigas, 

porque eu tenho uma amiga que mora num terreno humildezinho, aí eu falava, “ah, Silvia, 

mesmo que fosse uma casinha de madeira, eu queria morar eu, o meu filho e o meu 

marido”. Aí eu ficava imaginado, né, quando isso ia acontecer... Então eu falei, “vou pro 

movimento, pra ver se eu arrumo uma moradia”. Então pra mim: isso aqui pra mim já é um 

grande começo, porque eu sou praticamente sozinha, e tenho tudo, né. Por que sozinha? 

Porque eu moro aqui, não tenho marido, ainda né, porque ele ta naquele lugar, e 

praticamente eu tenho tudo porque não me falta nada, um arroz, um feijão, leite pro meu 

filho, a fralda... Então eu me sinto rica. E minha irmã me ajuda muito; minha família em si, 

mas eu digo a minha irmã porque ela ta sempre aqui comigo. Eu me sinto rica em questão 

de família; de olhar a minha casa e falar assim, “olha vim pra cá, e não tem nem seis meses, 

e eu vim praticamente desempregada e eu já tenho a minha geladeira, a minha casa o meu 

fogão”. Eu falo, pra mim isso é importante, porque eu vim sem nada. Porque minhas 

amigas falavam, “como é que você vai se você não tem um móvel, um fogão...” Então eu já 

dei um passo enorme, então pra mim dar outro passo, o segundo, é só eu ter fé em Deus; eu 
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tendo fé em Deus, eu sei que eu vou sair daqui sim, com a minha moradia. E eu posso sair 

sem uma moradia, porque poder ter reintegração de posse, mas eu sei que lá na frente Deus 

vai me contemplar com a minha moradia. Então pra mim isso é muito importante; então eu 

sou rica de família, sou rica de casa, sou rica de tudo. Eu me sinto muito feliz. [Amigos no 

prédio] Eu sou rodeada de gente, mas tem sempre aquela que eu acho que é amiga e aquela 

que é só oi, oi e tchau. Mas aqui da ocupação mesmo, eu só tenho uma. Mas convivo com 

tudo mundo, falo com todo mundo, e todo mundo vem na minha casa. Mas só gosto de uma 

assim, em si. Um monte de gente, mas só se torna um. Eu convivo com todo mundo bem, 

graças a Deus. [Preconceito por morar numa ocupação] Na primeira ocupação tinha muito, 

mas agora as pessoas estão sabendo lidar; só trabalho que não, trabalho é complicado... 

você pode nem conseguir o trabalho, porque eles não aceitam, acham que aqui é um bando 

de vagabundo, como teve uma reintegração de posse lá na Ipiranga, e a gente tava todo 

mundo lá na calçada, né, aquele povo todo, na luta, pra ver se a gente ganhava alguma 

coisa, uma bolsa aluguel, a gente tava lá pra ajudar. Aí passou um homem no carro e gritou 

assim, “seu bando de vagabundo”, entendeu. Fica, fica muito triste com uma coisa dessas, 

porque eles não sabem o quanto tem gente aqui que sofre. Mas se ele parasse pra entender, 

eu acho que ele agiria de uma outra forma. [Sobre matéria do jornal Diário Popular] É uma 

matéria que prejudica nós, que estamos aqui, porque eles estão falando mentiras, que o 

movimento rouba, que extravia, que os nossos coordenadores estão ali pra mentir... Eu sou 

moradora e agora eu sou da coordenação, então eu participo de audiência, a gente senta 

com pessoas do CDHU; com relação de conflitos, que é pra amenizar ambas as partes... 

Então a gente senta naquela mesa, a gente sabe o que se discute... Então, dizer que o 

movimento tá pegando isso, tá roubando aquilo, é uma afronta, é triste. Porque tem pessoas 

aqui muito cabeça fraca também, que pode acreditar e desacreditar da luta, então é difícil. 

Então chega uma pessoa aqui, que diz que quer fazer uma entrevista; então você com toda 

boa fé vai ajudar e o infeliz vai e distorce tudo, entendeu, e põe as pessoas do movimento 

como... isso deixou a gente aqui muito triste. [Sobre os coordenadores] Admiro. A Neti em 

si é um exemplo. Que a Neti é a nossa coordenadora geral do movimento; ela sofre com o 

filho dela que praticamente agora está enfermo numa cama; era um menino amigo meu, se 

chama Diego, teve um acidente, agora está enfermo numa cama. Então a luta dela é uma 

luta verdadeira. Lá é aberto pra qualquer pessoas, na casa dela, e ver a luta dela, né. Ela 
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ganhou sim um apartamento mas com a luta daqui. Mas mesmo assim ela tá aonde, ta na 

Mauá, pra poder ajudar o pessoal. Então ela é sim um exemplo; então quando alguém fala 

alguma coisa dela, então tão falando de mim. Porque é uma pessoa que eu admiro, não 

pago-pau, eu aprendi admirá-la, então é uma mulher muito sofrida, ela tem um filho que ela 

pegou pra criar, que é o xodó da vida dela, então você olha e você admira. Ela tem tempo 

pra tudo: tem tempo pra cuidar do filho dela que está enfermo, em cima de uma cama, e 

praticamente está numa cadeira de rodas. Mas ele entende tudo que você fala, tudo-tudo-

tudo-tudo... Um acidente de carro; e nesse carro ele foi o único que foi lançado pra fora da 

perua; então ele caiu algumas quadras... então a maioria se manteve dentro da perua, mas 

ele não; ele foi pra longe; então o que acontece, atingiu vários órgãos; o médico deu como 

um caso perdido, apenas 1% de vida. E ela orou a Deus, se manteve na fé, e mostrou a 

todos que a fé... [Ele ficou paraplégico, tetraplégico?] Ficou. É na verdade ele tinha ficado 

tetraplégico, mas agora, graças a Deus, ele consegue movimentar, entende tudo que você 

fala, ele vê, mas ele vê duas pessoas... e agora ele conseguiu a ACD. Ele ta na ACD, graças 

a Deus. Ele tem 22 anos, ou 23. Ela tem menos de 40. Tem esse menino também que a mãe 

dele era uma... Uma mulher que deixou, né. E ela cria o menino, né; e o menino ta, se eu 

não me engano, com 3 ou 4 anos; uma graça de menino, bem cuidado. Já tentaram até 

prejudicar ela, com relação do menino, dizer que maltrata, e já foi levado pra delegacia e 

tudo. Aí chegou lá, viu que ela fazia parte do movimento, e tinham pessoas que tavam com 

inveja. O delegado falou assim, “olha, nada que vier no nome dessa mulher, a Neti, a gente 

vai aceitar mais, porque tão querendo prejudicá-la; a gente já foi na casa dela, viu como que 

é a luta, como que é a casa, então vamos anular. Então agora pode vim um monte de gente 

lá que o menino ta sendo maltratado que não é levado em conta. O menino é muito bem 

cuidado. [No MSTC havia muitas mulheres na coordenação, ainda hoje é assim?] Hoje ta 

misturado. Tem uns cinco homem e o resto é mulher. É porque, realmente, as mulheres 

hoje, elas lutam muito né. Então, em si, a mulher é muito preocupada com tudo. Já o 

homem é meio covarde. Tanto que a grande maioria, desde a época de meu pai; meu pai 

quando foi pra a gente vir pra ocupação, ele: “Eu não vou morar nesse lugar!” Aí foi e 

largou a gente. Aí a gente foi com a mudança e tudo... E hoje a amiga minha, ela me 

comentou: “Quando eu vim pra cá, o meu marido me abandonou; mas depois ele veio...” 

Porque os homens, em si, não generalizando, são um pouco preconceituosos; eles chegam 
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aqui e não imaginam como vai ta isso daqui depois de arrumado. Eles chegam no dia da 

ocupação; aí eles falam, “eu morar aqui; aqui não amor, eu prefiro pagar aluguel. Não 

quero morar aqui”. Depois que ele vê já organizadinho, como funciona, como é a 

coordenação, como é o movimento; aí eles querem. Aí quando brigam com a mulher, eles 

vão lá na reunião e pedem um espaço. “Olha, eu queria um espacinho pra mim, tal”. Então 

é mais ou menos isso. E a mulher luta mais que o homem; a mulher luta muito mais que o 

homem. [A mulher tem mais noção...] ...da necessidade. [O seu marido está ausente agora, 

quando ele chegar...] Tá tudo pronto! [Televisão] Eu gostava da Record, mas aqui não pega 

a Record. Eu assisto o jornal da Globo; o jornal do SBT eu não gosto... Novela, eu assisto 

“quartel não se de quê e a das nove, que minha irmã gosta, das oito. [Se assiste a novela 

“Amor e revolução”, do SBT] Não, eu não assisto, eu assisti um dia e achei tão chata, 

porque os atores do SBT são muito bobinhos, não tem aquela coisa assim que interessa, a 

novela pode ser até interessante, o tema da novela... Agora o elenco da Globo é sem 

comparação, se fosse na Globo essa novela tava bombando; mas no SBT, falta muita 

informação. Eita, Maria, eu falo mais que a nega do leite. (...)  

 

 

[Entrevista 6]  

 

C. 

 

Meu nome é C., sou do Movimento [de Moradia] da Região Central (MMRC). O que 

acontece muito dentro de movimento é muitas coisas próprias que a liderança não cobra dos 

moradores; porque quando uma pessoa vai fazer uma ocupação, essa organização tem que 

ser uma organização em que cada coordenador tem que liderar a sua base: tem que dizer o 

que é certo para o povo falar. Porque tem muita gente que entra no movimento para se 

infingir que é sem-teto. Uma coisa que eu não concordo com isso. Tem gente que tem casa, 

que entra através de outras pessoas que vai coisando. O que nós deveríamos fazer? Um 

respaldo bem feito, que vai eliminar essas pessoas. Que ao invés de ele dar um apoio ao 
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movimento, ele vai destruir o movimento2. Porque os movimentos hoje em dia; é tipo uma 

ditadura militar, sendo perseguido pelos governos que estão aí; do governo que é uma 

ditadura militar. No meu tempo quando nós ocupávamos um prédio não tinha violência 

entre sem-teto e a polícia militar. Hoje mesmo eu vim de um ato, que eu fiquei bobo de ver, 

nós em vez de ser recebidos pelo governo, o governo não nos recebeu, fechou as portas e 

não deixou ninguém conversar com ele. Fomos lá, recebidos a quê? À gás de pimenta. A 

GCM chegou dizendo que era dono do pedaço da Secretaria da Habitação e nós não 

conseguimos nem negociar e nem conversar com o secretário de habitação, que ele fechou 

as portas, falando que não tá mais atendendo os movimentos. Tá sim investigando vários o 

que tá acontecendo dentro dos movimentos hoje em dia; que eles estão investigando o que 

saiu da companheira Neti para ver se essa questão é certa ou errada. Que eles já declararam: 

não vai dar mais atendimento, do despejo, não vão dar mais, falou mesmo, que ta 

suspendido, até quando tiver uma pauta sobre esta questão que saiu do... da... do MSTC... 

do movimento... da companheira Neti. E eles tão investigando agora os movimentos. Diz 

que vai pegar duro com o movimento. Igual, nos vamos fazer um ato na prefeitura, no dia 

26, já que o secretário não nos quer atender nós vamos direto ao prefeito. Que quem 

colocou o prefeito lá foi o povo, e o povo tem direito. E já foi tirado na Frente de Luta [por 

Moradia], na união dos movimentos, que nós vamos acampar lá na porta da prefeitura, no 

dia 26 do 7. Quem quiser ir, levar esse apoio pra nós: vamos. E a questão da companheira 

Neti nós vamos ta reforçando também o que nós vimos aí muitas coisas que foram falado 

dela que ela não é o que tão dizendo. Conheço a Neti desde o tempo que ela era “dos 

Cortiços” [Fórum dos Cortiços] – eu conheço a Neti – eu acho que quem fez isto com ela, 

se tem alguma mágoa dela, que isso não é papel da pessoa fazer, projudicar vários 

movimento. O que eu acho que devia fazer: puxar a ficha dos moradores e não botar 

qualquer pessoa pra depois ta ele mesmo, que o movimento acolhe ele, aí depois fazer um 

absurdo desses. Na defesa dela, eu debato a questão. Porque eu já fui sem-teto, hoje graças 

a Deus eu tenho minha moradia, não deixei de lutar por aqueles que querem lutar e sempre 

estou em frente dos atos que a Neti faz. Porque eu conheço a pessoa que é ela. Ela não é o 

que o povo tão falando no jornal. O povo tem que colocar na consciência que ta 

                                                 
2 Cosme se refere à reportagem caluniosa do jornal Diário Popular elaborada em uma denúncia anônima de 
um suposto ex-integrante do MSTC que acusa os coordenadores de terem propriedades, inclusive casas no 
bairro nobre dos Jardins equipadas com cachoeiras, fazendas etc.  
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projudicando não é ela, mas milhares de gente que ta querendo uma moradia digna. [Sobre 

moradores que tem moradia] Não é aqui, mas são pessoas que vêm se infiltrar no 

movimento através de outras pessoas. Não é daqui do MSTC, do prédio; é gente que vem 

de fora: “Ah, fulana, nós vamos pegar um bolsa-aluguel, vai lá, tenta você pegar lá e você 

adepois...” que eu já vi, nego dizer que você vai e depois dá um dinheiro. Eu não to dizendo 

que é o movimento da Neti, que é o movimento da Neti. Eu to dizendo que existe 

movimento que cobra3. A pessoa é atendida na Secretária da Habitação: me dá a metade x. 

Eu não to dizendo que é o movimento da companheira Neti. Mas aí existe movimento que 

faz essa cachorrada. O movimento pode controlar, me amigo. Vamos supor, a companheira 

C.: “C., quando você receber você me dá a metade”. Eu não concordo. Como eu acabei de 

falar: a Neti, eu conheço ela, jamais ela vai fazer isso com o povo. Ela não vai fazer isso 

com o povo. E no que depender de mim, eu defendo ela as unhas e os dentes. Eu não gostei 

dessa atitude que botaram no jornal que até fiquei passado... [A autoria anônima do 

denunciante é passível de muitas indagações; não teria sido pago para isso?] E você sabe 

que o governo pode fazer esse jogo: “bota eu na moradia, que eu te dou tanto”. O governo 

pode, porque ele quer acabar com os movimentos. Porque o governo só quer colocar na 

moradia definitiva o povo dele: eles não querem sem-teto no centro. [Quem é o povo 

deles?] O povo deles? Da liderança do movimento deles... – “Classe alta” (C.) – ...a classe 

alta! Eles não querem o pobre no centro meu amigo, morando. Eu se eu quis minha moradia 

como foi... dali na Plínio Ramos, que foi um massacre que o governo do Alkimin e do Serra 

fizeram, em 2005, que prometeram mundo-bufundo... não, até hoje, não deram nada pra 

nós... Deram o quê? Dezessete unidades lá pra Tiradentes; esqueceram do povo... São 

setenta e cinco famílias que foram despejadas desse prédio... Não cumpriram nada! Hoje 

teve manifestação: fomos recebidos na porta da prefeitura por gás de pimenta. Gás de 

pimenta em todo mundo: idosos... vereador do PT, que tava lá também, levou porrada, 

levou “spray” de pimenta na cara. Que eu acho isso um absurdo errado, porque se os 

movimentos tão lá... [Hoje é uma ditadura militar em relação aos movimentos, antes era 

melhor?] Eu comecei nos movimentos em 1999, que era no tempo do governador Mario 

Covas. A Neti já era do MSTC, mas quando eu conheci ela, era do Fórum dos Cortiços, a 

                                                 
3 Quando fiz minha pesquisa de mestrado, os militantes tinham muitas restrições ao movimento “Fórum dos 
Cortiços”, que adotou uma estratégia muito mais conciliadora com o governo do que a FLM. Porém, não é 
possível afirmar nada que comprove condutas que apontem esse tipo de irregularidade. 
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Verônica... Conheci todo mundo. Não, não tinha. Através de vários movimentos que eu 

entrei no movimento. Entrei na luta também, em 1999; que ocuparam a rua do Ouvidor, que 

foi o MMRC que ocupou, o movimento do Gegê, e eu fui morar lá. Meus filhos, meus 

filhos era tudo bebezinho. Hoje meu filhos ta o quê... Do meu primeiro casamento são 

cinco... não, não sou casado, eu separei dela... Eu tenho 47 anos. Eu conheço os 

movimentos não é de hoje. É de 1900 e tarárá, da época da ditadura... que ocupava e levava 

porrada. Hoje ninguém apanha mais, só da guarda da GCM, que quer ser polícia militar 

mas eles não são... E eu não deixei de lutar. E vou continuar até o resto da minha vida. Não 

é porque eu peguei um apartamento na Cidade Tiradentes que eu não vou parar. Eu vou 

lutar. Eu trabalho de auxiliar de limpeza. Eu trabalho numa firma que dá oportunidade pra 

pessoas carentes. Nasci aqui em São Paulo mas me criei em Pernambuco. Minha família 

mora lá, é tudo de lá. Não, em cortiço eu não cheguei a morar. Eu morei numa ocupação, na 

rua do Ouvidor, que foi um prédio que eu morei lá sete anos. Fomos despejados pela 

prefeitura, que era num prédio da secretaria de governo, que ta lá até hoje fechado: rato, 

barata e a dengue mora lá dentro. Porque aqui em São Paulo são quase 150 mil moradia que 

ta aí fechada... Por que o governo não reforma esses prédios pra moradia popular... 

Ninguém quer morar de graça, o cara quer pagar. Eu trabalho e pago. [Antes de morar na 

ocupação da rua do Ouvidor, onde você morava?] Eu morava na rua, com a minha família. 

Na rua. Cheguei de Pernambuco com a família, fiquei na rua. Morei uns oito mês na rua; 

dentro de uma rodoviária; eu e meus cinco filhos. Dentro da rodoviária Bresser Pereira, que 

hoje é uma rodoviária que ta lá fechada. Morar na rua? É igual... forrava lá os colchão, que 

os cobertor dormia, cozinhava na rua. Vinha um povo, via a minha situação, e trazia um 

quilo de arroz, um quilo de feijão, e fui batalhando, batalhando... Não. A polícia queria me 

tirar; eu falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E fiquei lá, aí me pegaram, o 

capitão veio – que eu não sei o nome dele, que eu não me lembro – o capitão veio com o 

Conselho Tutelar, pra tirar as minhas crianças. Eu falei ó: pra tirar as minhas crianças, tem 

que passar por cima de mim. Debati a questão do ECA, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e fiquei lá. Me levaram prum albergue, que hoje em dia é uma FEBEM. Hoje 

se tornou uma FEBEM. Os adolescentes saem mais pior do que quando entrou lá dentro. 

Não concordo com isso. O governo quer... Tanto prédio aí! Tem a rua do Ouvidor, tem a 

Mauá, o Prestes Maia, que já foi ocupado várias vez. Porque não negocia com o dono? 
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Deve imposto? Paga. O povo não quer morar de graça. O povo quer pagar! O povo quer 

pagar! Pagar! O que é pagar? É todo mês chegar o recibo de sua prestação e você pagar. 

Igual o meu apartamento foi avaliado em 52 mil no governo do Lula... E to lá. Tenho a 

minha moradia digna. Não é meu, dei pros meus filhos. Peguei a chave falai ó: ta aqui... 

Peguei, lutei, no tempo da ditadura, apanhei muito!... [No tempo da ditadura você diz 

quando?] Foi em 1980, por aí, que apanhava... Nós apanhamos, nós levamos porrada, várias 

porradas dos polícia... Eu não era dos movimentos, eu só acompanhava. Existia o Fórum 

dos Cortiços... já... já existia há muito tempo o Fórum dos Cortiços... o Movimento MMC, 

que era do companheiro Gegê; que o companheiro Gegê foi preso através dessas lutas por 

moradia; que fizeram uma coisa dizendo que ele fez. Isso aí é perseguição, você sabe, 

política! Isso aqui, “Nova Luz”; sou contra ele. Ta derrubando vários empregos do povo, 

que mora aqui na região, que tem filho que estuda aqui... Eu sou contra esse desmanche de 

casa, que você vê, tão demolindo... tá mas... quem que ta morando lá dentro? Traficante, 

bandido, é usuário de droga que ta ali. O trabalhador, o pai de família, não pode ficar no 

centro, só quem pode ficar é o traficante, os que podem ficar. E nós que somos trabalhador, 

paga imposto, nós temos direito ao centro; e não morar onde eles querem mandar. Porque 

aqui no centro tem um trabalho, tem os filhos que vai no colégio, que é tudo aqui no centro, 

tem tudo o que você quer aqui no centro. [Periferia] Não tem. Tem que pegar ônibus, 

metrô, trem, tudo lotado! E aqui no centro você não vai pagar a passagem. Você vai lá pra 

Cidade Tiradentes, mas lá você não vai encontrar: vaga em creche, vaga em escola; que não 

tem! Eu pra conseguir vaga pros meus filhos, quando eu saí daqui da Plínio Ramos, nós 

fizemos um ato na Secretaria da Educação em Guaianases; pegamos uns pais, mãe que tava 

sem creche, que morava aqui no centro e fomos pra lá. Fomos e fizemos um auê lá na 

prefeitura, na Secretaria de Ensino. Quem que recebeu nós? Foi a GCM. Foi a Polícia 

Militar, quem recebeu nós. Não foi a secretaria de governo. Quem recebeu nós na porta foi 

a GCM com a Polícia Militar. E nós debatemos o pé e entremos. Entramos até conseguir. 

Conseguimos cento e vinte vagas; pras pessoas que saíram aqui do centro pra morar lá no 

cafundó-dos-Judas. Conseguimos cento e vinte vagas. Aí abriu vaga: Palagiado, Itaquera, 

Guaianases, Cidade Tiradentes; abrangio aquele meio ali que não tinha vaga. Nós fomos lá, 

e sai lá as vagas. No outro dia nossos filhos tavam tudo matriculado na escola. Lá na 

Cidade Tiradentes. Todos estudando lá. A minha mais nova tem 15 anos e o mais velho 17. 
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Aí o outro vem com 20, o outro 21 e a outra com 23. Mas é como eu digo, meu amigo, se 

nós não lutar contra esse governo que ta aí, o pobre não vai ter acesso a nada. Como hoje 

mesmo. Já falou que foi suspenso todos os atendimento da prefeitura – falou lá pra todo 

mundo ouvir – suspenso todos os coiso do movimento, que tão investigando a questão da 

companheira Neti. A Neti, que quando eu preciso ela me ajuda muito; eu estou aqui, de 

coração, pra dar o meu apoio e solidariedade. (...) Eu entrei no movimento, sabe, porque 

sempre o povo falava pra mim, “entra no movimento”, e eu dizia, – eu mesmo já era uma 

pessoa que já criticava o movimento – “eu vou lá pra movimento; movimento não sai 

moradia não”. Eu mesmo, eu fui um, que criticava. Caí no movimento, meu amigo. Que 

hoje eu consegui a minha moradia. Hoje eu dou meu sangue pelo movimento. Graças a 

Deus, minha vida melhorou muito! Eu era aquele que não tinha nada. Tava na rua, e hoje eu 

tenho um apartamento através da luta do movimento. Eu sempre fui dum que dizia: eu não 

vou pra movimento; movimento só pega dinheiro, não resolve nada. Hoje graças a Deus to 

com a minha cabeça erguida no movimento; tenho meu apartamento, graças a Deus, é dois 

dormitórios, sala, quarto, cozinha, bem bonito, que saiu pra mim em 2010, ano passado. E 

eu peço que o povo que ta na luta não desista... e que o governo não vai derrubar a 

liderança dos movimentos. Na prefeitura eles dizem: “lá vem o bando de baderneiros”. Que 

nós somos tratados como baderneiros. Que nem hoje, me viram no ato: “ah, você também 

taí nesse bando de baderneiro?!”. Não, eu não to no bando de baderneiro, porque nós tamos 

cobrando, que tem um projeto aí na gaveta da habitação, fazem oito anos que ta lá dentro e 

até agora não fomos atendidos. Nós tamos aqui cobrando. (...) Minha vida de pequeno, meu 

amigo, eu sempre trabalhei... que naquele tempo dizia, “criança não pode trabalhar em 

roça”... mas minha vida era trabalhar em roça, junto com meu pai, senão, a gente não fosse 

trabalhar... em Pernambuco. Nós tínhamos que trabalhar para nós próprios sustentar 

aprender a sustentar a nós mesmos. Tinha. Era roça arrendada pelos fazendeiros. O 

fazendeiro dá o terreno, você planta e dá uma parte pra eles. Nós continuamos assim. Hoje 

graças a Deus... Eu saí delá porque lá não tinha emprego. A roça na dá lucro. Eu digi: 

vamos tentar ir pra São Paulo. Aí, vim, embora. Nós éramos... nós somos em vinte e um 

irmão. Vinte e um irmãos. Aqui mora cinco. Mora no Jardim Ângela, São Bernardo do 

Campo, Grajaú; espalhado. São Miguel Paulista, Itaim Paulista. Ta tudo por aí. Falei, mas 

eu não vou na casa deles. Faz vinte e três anos que eu não vou, que eu não tenho contato – 
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tenho contato com eles – mas eu não vou na casa deles. Porque quando eu vim pra cá, pra 

São Paulo, eu fui muito discriminado... discriminado pela minha família. Porque eles têm 

com o que viver; eu não tinha. Cê sabe, hoje em dia quem vem pr’aqui tem seu bom 

emprego, naquele tempo eu não tinha emprego, não tinha dinheiro pra dar pra eles. 

Queriam que eu pagasse pra eles ficar lá na casa deles. Eu falei: Não. Eu prefiro a rua do 

que ficar na casa de vocês. Dito e feito eu fiz. Fui, fiquei na rua, e não me arrependi não. A 

rua me ensinou. Me ensinou muitas coisas: que nós não deve... é como minha mãe dizia, 

“meu filho, quando você tiver com fome, você peça a alguém que alguém te dá”. Nunca 

usei droga, nunca essas coisas. Sou contra essas patifarias que têm por aí. Eu não gosto. 

Também coisa que eu não gosto é de ver mãe usando seus filhos para pedir esmolas. Tenho 

pavor disso. Você tem que lutar pra ser uma pessoa na vida. [Você estudou até que ano] To 

fazendo ainda. Depois de 47 anos. Lá no nordeste eu fiz primeira série primário. Parei. Aí 

continuei trabalhar. Agora voltei a estudar. To fazendo a terceira, quarta, e a quinta, tudo 

junto. Supletivo. Meu objetivo é... (risos) saber mais alguma coisa pra erguer, à frente, pra 

seguir o meu futuro, e ir em frente. Não ver mais o meu futuro pra trás. Quero, meu filho, 

quero um dia, em dia, eu morro, mas esse meu sonho vai ficar, ser um grande político. É 

que eu gosto bater a questão social. Eu não sou filiado a partido nenhum. O que eu acho 

entre os partidos políticos? É uma grande... cada cá querendo ser mais do que o outro. 

Aquele que ta fazendo alguma coisa pros pobres, um outro quer derrubar. O governo que 

mais que eu amo, que eu adoro, e queria que tivesse lá de novo era o Lula. Que ali foi o pai 

da pobreza. Não. A Dilma ta meia perdida ainda. A grande coisa que eu vi no governo Lula 

foi ele acabar a fome e a pobreza no Brasil. Conseguiu. Eu fui no nordeste e sai de lá 

chorando de ver tanta fartura, tanta comida e tanta coisa que tem no nordeste que o governo 

federal levou pra lá, que não tinha. Porque no tempo que eu tive lá no nordeste era o 

governador Marco Maciel, entrou o Jarba, entrou... O único governo que eu gostava lá no 

nordeste era o Miguel Arrais, que era um velho positivo, gostava muito dos pobres. Foi 

ótimo governo. Agora ta lá o net dele, que é o Eduardo Campos, que em um bom 

governador, o povo agora trazendo muita renda pra Pernambuco, que o governo federal... 

não tinha. Não tinha religação com o do Rio São Francisco, agora ta tendo. É porque quem 

era acostumado com aqui São Paulo nunca ia sair daqui de São Paulo pra ir pro nordeste. 

Melhorando dez mil vezes depois que o PT entrou; melhorando muitas coisas. Não sou 
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filiado, mas tenho simpatia pelo governo do PT. O PSTU, o PSOL, é cada cabra vê sua 

posição, né, o seu lado. Cada cabra vê o seu lado. Cada partido vê o seu lado. Cada cabra 

briga pelo poder. O poder. Cada cabra quer mostrar quem que é mais e quem não é. Como 

no caso da Dilma... Eu mesmo vou ser sincero, eu mesmo trabalhei pra oposição, pro 

PSDB, mas só que eu pedia voto para o PT. Eu trabalhava pro PSDB, pedindo voto, mas eu 

pedia voto no PT. Não tenho partido. Como eu não sou filiado, nós apóia quem nós quiser. 

Nós não temos bandeiras com partido nenhum; somos livres e desimpedidos. Nós somos do 

Lutar e Vencer. Eu tive vários políticos do PT que foram no PSDB; eu nunca fechei com 

ninguém! Falei: olha, eu sou eu e sou eu; eu peço voto pra quem eu quiser e faço a 

campanha pra quem eu quiser; mas não quero nada de dinheiro de ninguém. E dito e feito. 

Trabalhamos, sim. Eu montei uma equipe, pro governo do Serra. Os movimentos se vê 

você trabalhando pra outro partido te esculacha. Eu sou eu, vocês é vocês. Fiz a campanha 

do Serra. Não ganhou. Mas eu pedi voto pros eleitor que votasse na Dilma, e ela foi eleita. 

Isso aí não tem partido. Agora você vai entender. Você vai entender agora! Eles me 

procuraram através de associação que eu conheço, que ela tem assim... vamos supor: a Neti 

tem o PT que ela apóia; o Nelson, que é do PT, apóia cicrano... eu fui convidado pra 

trabalhar, só que eu não quis. Eu não quero porque política dá dor de cabeça; eu faço... eu 

peço voto pra um, eu peço voto pra outro; ta bom pra vocês? Ta bom! Não me envolve em 

política que eu não quero. Fiz isso. Não ganhei um centavo, que eu não cobro! Não ligo pra 

ganhar dinheiro. [Vestia a camiseta?] Diuuuuuu... nãnãnãnãnã de ninguém, meu amigo! Eu 

distribuía santinho: distribuía do Serra, distribuía da Dilma. Mas é assim, meu amigo, pensa 

nessa companheira e pensa nesse aqui... Deixa eu te falar: nós pobres, nós briga por partido, 

não briga? Partido é tipo uma religião política; tipo Igreja Católica. Eles briga e na mesma 

hora tão beijinho-vai-e-beijinho-vai. A Dilma criticou o Serra; o Serra criticava a... Aí no 

final, no dia do resultado, qual foi eles? Um beijava o outro é lá pedia desculpas. Política, 

meu amigo, é assim. Militância é a mesma coisa. Eu não brigo nem por um nem por outro. 

Cada cabra faz a sua parte. O político só enxerga o pobre em dia de eleição. Cê vai no 

gabinete numa hora dessas, falam que não tão. Você pra passar num político, você tem que 

passar em quinze assessor. Que eu acho errado isso. Absurdo! Errado. O político quando 

vai na sua porta, ele vai o quê? Pedir voto. Vai conversar com você, ele senta com você. 

Quando você vai atrás dele tem que passar pelo assessor. Não concordo isso, com política.  
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E outra coisa que eu não concordo: é um político ganhar um auxílio moradia de 3000 reais, 

enquanto o pobre ganha um salário de 540 reais. [Sociedade desigual] O que manda mais é 

o dinheiro, e poder. Nós que somos sem-teto, nós luta pela moradia, né, pra ter aquele vale-

coxinha que a prefeitura te oferece: 300 reais durante dois anos e meio. Tanto dinheiro que 

a prefeitura tem; prédio vazio, reforma e dá pro povo morar. O povo não quer de graça; o 

povo quer pagar. Esse prédio aqui? Quantos milhões ele não deve, esse prédio aqui, pra 

prefeitura? O governo federal manda dinheiro pra prefeitura e pó que eles não reformam 

esses prédios que tão abandonados? Aí o sem-teto ocupa, o sem-teto é baderneiro, o sem-

teto é isso. Não! Quem próprio joga o povo a ocupar é a própria prefeitura. [Um dia a 

sociedade vai mudar?] Ó um dia, eu garanto, vai mudar isso, que vai acabar esse coiso de 

coronel. Coronel! Os que manda, os que manda! Porque hoje em dia você vai na 

subprefeitura não é eu, não é você, que ta lá no gabinete. Quem ta lá é coronel da ditadura 

militar, no gabinete as subprefeitura. É os coronel que hoje em dia está lá, na subprefeitura. 

É o capitão de polícia que ta lá dentro; não é um de nós, um sem-teto que ta lá dentro, pra 

atender o povo. O que que eles querem fazer? É massacrar o povo. Fazer o povo de lixo. 

No dia que existir o governo que olhe pro lado do povo, aí o Estado melhora. Mas enquanto 

tiver... O PSDB já governa São Paulo trinta anos; desde de o tempo do Mario Covas que 

São Paulo é governado pelos tucanos. E o que que esse povo fez? Nada, até agora. 

[Socialismo] O socialismo luta pelo direito das pessoas, que manda a constituinte, mas só 

que entre aspas o povo não bota esse povo. Vai sair um pobre candidato? O povo não dá 

valor aquele candidato. Vamos supor: o Manoel Del Rio saiu pra candidato para deputado 

federal. Quantos votos ele teve? Onze mil votos. Qual que era o dele? O povo eleger ele, 

que é uma pessoa boa, que ta sempre lutando pelos pobres. Ta sempre ali lutando; 

reivindicando moradia pro pobre. Mas o povo achou que ele não tinha capacidade. Isso daí 

eu não concordo. Tiririca ta fazendo o quê? Só passa ali na televisão com aquela palhaçada 

dele: “ai papai, ai mamãe; o senhor continue catando papelão e a senhora continue lavando 

roupa...” Qual o projeto do Tiririca? Ainda não vi. Não tive acesso à câmara dos deputados 

federais, ainda. Não tive tempo de ir lá. Porque no tempo de governo do Lula, sempre eu 

estava em Brasília. Sempre quando a Neti ia a Brasília negociar, ela me chamava. Eu já fiz 

várias coisas em Brasília com a companheira Neti. Teve coisa lá, que é resolvido, mas 

quando o governo federal manda pr’aqui; só que o governo de São Paulo não atende o que 
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o governo federal manda. Sem-teto, amanhã tem um despejo, fica na calçada feito um saco-

de-lixo. Não concordo com isso. Isso deveria, o governo federal, a Dilma, ela vim-sentar 

ela, Kassab, Geraldo Alkimin: “eu mando verba pra São Paulo, vão fazer isso pro povo não 

tá na porta da prefeitura, pra vocês não ta batendo no povo; vamos negociar, vamos sentar”. 

Sentam os três níveis de governo e vamos discutir a questão social-do-povo. Vai: tenta. 

Resolver a questão do povo. Porque São Paulo é rico, tem dinheiro. Aonde que ta indo esse 

dinheiro? Pro meu bolso que não ta. (...) Você vai numa prefeitura se cadastrar pra pegar 

uma cesta, a mulher te olha você de ponta-cabeça, vê você bem boyzão assim, e diz, “ó, 

você não precisa meu amigo, aqui é pra quem mora na rua”. Eu nunca vi povo de rua ser 

atendido em lugar nenhum! [A Andréia me disse que é mais fácil ganhar uma cesta básica 

nas igrejas do que na prefeitura] Do que na prefeitura! – “É mais fácil, se eu sair daqui e for 

para uma igreja, no mesmo dia eu pego” (Cleide) – A prefeitura tem a verba mas eles não 

dão isso pro povo. A prefeitura tem os programas sociais, que é do governo federal, tem 

bolsa-família, tem renda-mínima, que é do governo federal, mas só você não tem acesso a 

essas coisas. Muita coisa, pede isso, pede aquilo... Eu acho errado. Dá uma cesta? Dá. Não 

carece essa burocracia. Como o mês passado, eu encaminhei uma família – ela tava numa 

ocupação e ela queria embora pro nordeste, láááááá pra Sobral –, eles não tinham condição 

de ir embora; que eu fiz? conversei com a assistente social, Jurema, dali da subprefeitura, 

da Álvaro Penteado; ela falou , “manda a família que eu já arrumei as passagens”. Eram 

cinco pessoas, era pai, mãe, filho, que vinheram tentar a vida aqui em São Paulo. Ficaram 

morando debaixo de um viaduto. O que eu fiz? Tirei, botei numa ocupação de um colega 

meu. O colega meu deu um cantinho pra eles ficar, até quando a gente achasse passagem 

pra eles ir embora. Aí quando foi o mês passado a passagem saiu. Saiu a passagem deles, 

eles foram embora pra Sobral. Ela me ligou delá agradecendo o que eu fiz. Ela falou: “ó 

Cosmo, não é todo mundo que é igual você, que quer trabalhar pro pobre, e não tem ajuda 

de custo pra fazer isso igual que você fez por nós”. E ela ficou tão feliz. E eu tão contente. 

Que lá a menina da subprefeitura num instante encaminhou pra... não teve essa burocracia, 

só teve lá pra entrar em contato com a família de lá no Ceará pra saber se era verdade por 

que eles tavam indo embora, porque na prefeitura existe essa verba; aí ligaram pra lá e 

confirmaram. Não. A passagem lá pro nordeste ta 380 reais, lá pra Fortaleza. Você faz a 

conta, pra você conseguir cinco passagens pra lá. Pra pessoa ir embora, quanto não é em 
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dinheiro? [Religião] Ó rapaz, eu não vou em igreja, eu confio em Deus vivo, todo-

poderoso, que um dia eu sei que Ele vai vim aqui e nós vamos ter tudo na mão; aí não vai 

ter briga, briga de pobre pra moradia; aí vai ter tudo isso na vida um dia. Vai ter se Ele vim. 

É um Deus que vévi com todo mundo: é com sem-teto, é com... Vai ser tudo igual. Não vai 

ter pobre, não vai ter miséria, não vai ter mais nada; vai ter tudo de fartura pro povo. Só 

acredito naquele Deus; Aquele ali é verdadeiro. O poder dos homens na terra é o dinheiro, 

mas Aquele ali de cima tem mais poder. [Televisão] Assisto. O mais que eu gosto de 

assistir é o Jornal Nacional. Não, só tem uma que eu assisto que é aquela que é o Cordel 

Encantado, que é o do Lampião; aquela lá eu assisto. Aquela ali ta falando a realidade do 

sertanejo. Aquela da ditadura militar? Assisto. Aquela ali ta mostrando o que foi a ditadura 

militar e a ditadura, meu amigo, não acabou ainda não. O povo diz que a ditadura militar 

ser acabou; não se acabou! Ela tenta derrubar os movimentos de qualquer jeito. Mas eles 

não vão conseguir derrubar os movimentos. Eles podem chegar aqui, me oferecer um 

dinheiro pra gravar o que a Neti ta falando pro dia seguinte botar no jornal, sabia? Eles 

podem muito bem fazer isso. Que eles tem dinheiro pra fazer tudo. [Liberdade de 

expressão] Você sabe que muitas coisas que eles mostraram do PT eu fiquei chocado, 

porque eles tentaram derrubar gente que era do governo do Lula, que era de confiança, 

tentaram derrubar. Por quê? Por coisa de besteira de dinheiro. Quando aparece alguma 

coisa, aquilo ali tem dinheiro por trás, e não é dinheiro pequeno, meu amigo, é dinheiro 

mutcho. Muito, muito, muito. (...) Que horas são? [Quatro horas já]. Se você quiser eu te 

dou o endereço de outra ocupação. [Tudo bem. Deixa eu anotar. Esqueci a caneta... Você 

tem caneta aí?] 

 

C. 

 

Meu nome é C., eu tenho 41, agora eu to trabalhando de babá. [É seu filho?] Não esse aqui 

é o meu neto... não, é o menino que eu tomo conta. Trabalho pr’uma mulher aqui do prédio. 

Eu nasci aqui em São Paulo. A minha mãe é de Minas Gerais, mas ela táqui em São Paulo... 

[E seu pai?] Não conheço. [Estudo] Até quinta série. Porque depois que eu fiquei grávida 

da minha primeira filha eu saí da escola. [Quantos filhos] Eu, três. Duas meninas e um 

menino. Eu tenho a mãe do meu neto – que o meu neto mora aqui –; a mãe do meu neto 
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tem 20, o meu filho 18 e a menina 17. (...) – “Anota aí é Alameda Barão de Piracicaba, em 

frente ao corpo de bombeiros aqui na Campos Elísios, onde tão derrubando... E ali é uma 

área que eles vão tentar derrubar. Muita família que não tem pra onde ir”. (C.) – Parei na 

quinta série. Eu trabalhava numa firma, quer era na Quiropita, uma igreja, isso de auxiliar 

de limpeza. Eu casei só uma vez, mas ta tudo separado, ele tá pra lá e eu to pra cá. 

[Movimento] Eu conheci através das minhas amigas que já era do movimento; e o seu 

Nelson eu conheci ele quando a gente tava passando na rua, aí ele me cumprimentou e daí 

eu perguntei pra ele, “cê sabe de alguma coisa de movimento? Ele falou: “sei, eu sou chefe 

de um movimento”. Eu falei, “eu posso morar lá”. Ele falou pode, deu o endereço e daí no 

outro dia eu cheguei lá com a mudança. Quando eu vim pra cá com o seu Nelson, o seu 

Nelson tinha ocupação aqui na Plínio Ramos. Meu filhos, eu tinha o Ribamar, que hoje tem 

18 anos, tinha 5 anos ainda, e minha filha Natália, que ta com 20, já tinha 15 anos, a minha 

pequena, hoje tem 17, tava com 10 anos. Não. Era o movimento do seu Nelson, MMRC. 

[Chegou a conhecer o Fórum dos Cortiços?] Cheguei. Não participei. Eu tava em outra 

ocupação que era da Verônica. Só que antes ela não era do Fórum dos Cortiços, ela era de 

outro movimento. [Onde morava antes da ocupação?] Eu tava morando lá na Francisco 

Morato, pagava aluguel. 400, depois aumentou pra 500, daí... eu falei, não dá não, tem que 

ir embora. Aí ante de ir pra ocupação de seu Nelson eu fui pra um cortiço. Ficava ali perto 

do Bom Retiro. O nosso era assim: era invadido, só que daí era assim, tinha cada quarto, 

entendeu. [Quem invadia, era alguém...] que alugava pra querer que a gente dasse o 

dinheiro. Pagava 150 [por um quarto]. Ah, eu não fiquei muito tempo não. Vi que eles 

tavam passando dos limites, tavam querendo aumentar... Tinha confusão, porque tinha 

gente que não queria pagar. Aí disse que ia mandar embora, que ia chamar uma pessoa do 

Comando pra tirar na marra, essas coisas. [O que é o Comando?] O pessoal do PCC. 

[Tráfico de drogas?] Não, ali não. [A polícia invadia constantemente lá] Não, só de vez em 

quando. Batia assim na porta e perguntava: “tem algum homem assim?” Se não tivesse eles 

mandavam fechar a porta e iam embora. Não, não chegou a entrar [no quarto]. Aí eu fui pro 

movimento do seu Nelson, lá na Plínio Ramos. [E o Prestes Maia?] É porque na Plínio 

Ramos a gente sempre ia pra 25, nós ia catar papelão, eu e minha filha e meus filhos. [Catar 

papelão] É, lá na 25. Aí o pessoal das filmagem, porque minha filha fez um filme, “Criança 

invisível”. Aí o pessoal das filmagem ia escolher um menino e uma menina; que cada país 
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tem duas pessoas. Aí, quando chegou na 25, conheceu a Maria, conversou com ela, tudo, 

filmou ela, tudo; aí o pessoal da filmagem gostou dela, e escolheu ela e o Anauake. É 

“Criança Invisível”, porque minha filha é assim catava papel, nós pegava uma carroça e 

pegava papelão na rua. Ela tava com 10 anos. A pequena, tava com 10 anos. E o menino 

que era o Anauake, 11 anos já. A vida dela de catar papelão, explicar como esse povo vive 

aqui em São Paulo. Eu sei que tem uma locadora que tem esse negócio, é aqui... “Criança 

invisível”. É aqui em São Paulo, até a chefe da gente era a Kátia Ruiz. Aí, cada país tinha 

gente, criança lá da França, lá da Alemanha, da África, da Itália, de vários lugar. No Brasil 

era a minha filha e o Anauake. [Como era a vida de catar papelão, quanto era o quilo do 

papel?] Nessa época, era cinco centavos, o quilo. [Para ganhar 5 reais tinha que pegar 

quantos quilos?] 100 quilos. Aí tinha dia que a gente pegava, porque tinha uma loja que a 

gente passava, numa loja, e a gente falava assim ó: “moça, quando tiver caixa assim, guarda 

pra gente, por favor, pel’amor de Deus, é pra sustentar meus filhos”. Aí eles pegava, 

guardava pr’a gente e a gente juntava um monte. E quando chovia então, o papel ficava 

mais pesado. [Sabe qual era a renda no final do mês?] Ah, eu sei que minha filha uma vez, 

ela conseguiu bastante, ela conseguiu, aí eu dei o dinheiro pra ela, ela falou assim: 

“Noooooosssaa, meu Jesus, obrigado Jesus, vai dar pra mim comprar o pão e o leite pra 

dentro de casa, e ainda fazer comida pra dentro de casa”. Eu sei que ela gritou, ela ficou 

contente. [Ela parou de estudar nessa época?] Não ela tava indo pra escola. Que a gente ia 

pra 25 seis horas da noite, que a gente ia, quando ela saia da escola. Ela ficou contente. [No 

dia-a-dia não dava pra comprar isso?] Não dava, porque tinha muita gente que humilhava a 

gente também; tinha esse pessoal, os grandes assim pegava da minha filha. Antes de eu vim 

pra cá, eu tava morando lá na Casa Verde porque o pessoal do filme pagou o aluguel lá na 

Casa Verde. Três anos [de aluguel]. Era um sobrado, em cima-em baixo. [Receberam 

alguma coisa além do aluguel?] Não, só deram o aluguel. Inclusive até um cara do SBT 

mandou dar um negócio pra ele ver, porque tem coisa errada. – “Nesse caso quando a 

Verinha fez o filme, os caras usaram a Milene – como a Milene era de menor – aí usaram a 

Milene e não deram nada pra ela. Porque tem em várias locadores esse vídeo”. (C.) – “Milu 

e João Invisível” [o nome do filme] – “Fez sucesso esse filme no Brasil, inclusive o 

lançamento dele foi no shopping...” (C.) – Shopping Iguatemi. Foi em 2005, esse filme. – 

“E agora do trono ela ficou sem-teto; não é assim, o povo usou a imagem dela, cuidou dela 
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três anos, aí depois, fizeram e abandonaram, não deram nada, ganharam dinheiro às custas 

dela” (C.) – Aí minha filha ficava numa escola que era – quer dizer, não é particular – é 

mas era tipo um colégio, só podia vim pra casa no fim de semana, sábado e domingo. Aí 

quando chegava domingo de noite, ela tinha que ir pra lá. Eu morava na Casa Verde, aí o 

dono pediu, eu vim pro Prestes Maia em 2008, porque teve despejo na Casa Verde. Eu 

fiquei na Mauá, no sexto andar. – “Aí correram, ela conseguiu um bolsa-aluguel, só que no 

bolsa-aluguel ninguém aceita com criança. Ela tem a pasta dela, ta tudo guardado, que é o 

valor de 300 reais durante dois anos e meio. Mas só que não consegue. Taí até hoje a pasta 

dela. Ela tem um bolsa-aluguel, a prefeitura deu quando ela foi despejada lá da Casa Verde, 

o Nelson, do MMRC, correu atrás de um bolsa-aluguel pra ela, encaixou ela numa demanda 

do bolsa-aluguel, conseguiu, mas só que o bolsa-aluguel, dela, o proprietário lá não aceita 

porque ela tem criança. É uma dificuldade que existe. A prefeitura deu essa pasta, mas só 

que não aceita com criança. É tipo uma burocracia: você vai numa imobiliária: “a senhora é 

quem?”. A sou eu e três filhos. “Não, nós não aceitamos com criança! Tem muita gente que 

ta aqui, ta com bolsa-aluguel mas só que os proprietáris dos imóveis não aceitam com 

criança. Aí qual é do povo? Correr pra ocupação. Eu até brigo nas pensões. “Tem criança? 

Ah, eu não quero um capeta de menino, menino só dá trabalho, Deus me livre! O que a 

prefeitura devia fazer nesses cortiços... É cortiço!” (C.) – É cortiço! [Você ganha um 

dinheiro pra morar num cortiço?] É morar num cortiço. – “Você vai numa pensãozinha que 

nem um quarto desses daqui tem, nem banheiro tem, paga 300, 400, 500, como eu vejo aí, 

porque eu faço visita dos bolsa-aluguel; quando eu vou lá, chego lá, o povo reclama, não 

tem banheiro, não tem nada! E você mora numa ocupação, meu filho, você se sinta à 

vontade, você se sente mais abrangido, mais espaço, protegido, tem mais privacidade do 

que num coiso alugada”. (C.) – Aqui tem. Aqui é melhor. – “Pra você manter um prédio 

desse, com água, luz... Cada dia vai aumentar [o movimento sem-teto], vai superar [o 

MST], o que mais vai ter é ocupação. Nesse governo que taí, o que mais vai ter é ocupação, 

queira ou não-queira. Porque você vai alugar um quarto é 500 reais e fora água e luz que 

paga por cabeça. É um absurdo, eles tão massacrando o povo, de cobrar 500, 600 reais, 

num quarto que nem banheiro não tem. Um cortiço. Eu sou mais ta dentro de uma 

ocupação, porque você tem todos os limites dentro da ocupação, só que dentro da ocupação 

ela tem regra: não pode chegar bêbedo, não pode chegar drogado, porque dentro do 
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movimento tem um estatuto interno, que você tem que obedecer. Se você não quiser? Vai 

morar debaixo da ponte”. (C.) – {Bolsa-família?] Não, ainda não. [Perdeu os documentos] 

Não é que eu perdi, é porque no dia que eu tinha que sair delá pra vim pra cá – 

“Despejaram ela e não sabe onde tá” (C.) –, aí já procurei em tudo e não achei. 

[Computador e internet?] Não tem. Alguns pessoal que tem aí. Porque é assim, ganha de 

parente, ganha de patrão, entendeu. Porque eu tinha um mas é assim, meu filho ganhou do 

patrão e me deu; aí eu peguei e dei pra ele. [Televisão] Ah eu assisto SBT e essa novela aí, 

“Amor”, como é que é? [“Amor e revolução”?] Assisto. Tem as outras novelas, também eu 

assisto. Como chama? A “Cristal”. – “Aquela novela já ta claro, né, antigamente quem 

mandava era os coronel e hoje quem manda é os coronel. Porque na prefeitura, como eu te 

falei, quem ta lá é coronel, da polícia militar, disso e daquilo. [Alguma referencia aos 

coronéis do nordeste?] É. Isso! Lampião. Capataz. Porque lá existia o capataz, que era dos 

proprietários de fazenda. O cara que tinha o poder, o coronel, né. Aquele capitão, coronel, 

que era fazendeiro, rico. Hoje em dia existe isso, não acabou. Aquela novela ta mostrando o 

já que foi realidade. É o que acontece hoje também. Que hoje em dia você não trabalha de 

camelô na rua que a polícia vai e bota todo mundo pra correr. Polícia hoje em dia entra nas 

ocupações querendo ser os bam-bam-bam. Já entra dando chute na porta. Aonde eu tou, 

uma vez, na ocupação, eu tava acompanhando um despejo (...) Aquele capitão, a ordem que 

ele deu. Até debati com ele, eu falei assim, ‘capitão você está errado, o senhor está errado 

em entrar dessa forma numa ordem de despejo’. Eu falei assim: ‘Eu sou um cidadão; 

capitão, pago o seu salário, eu sou um cidadão e estou aqui reivindicando o direito de 

moradia do povo. Não é desse jeito, o senhor fazer uma ação, vim fazer uma ação, vim com 

uma arma, apontando revólver pra pobre; [calibre] doze na cabeça de criança. Isso aí é 

errado’. Aí ele mandou cala-boca, aí eu disse agora que vou ficar, e fiquei mesmo. Só saí de 

lá na hora que terminou o despejo. O despejo começou 6 horas da manhã; não tinha 

prefeitura; não tinha oficial de justiça; não tinha o conselho tutelar. Que eu acho errado, o 

conselho tutelar, que é eleito pelos pobres, que o povo põe... Porque eu debati com a 

conselheira, eu disse assim: ‘Eu quero que você faça um registro pra levar ao ministério 

público de polícia. Essa ação não pode acontecer’. Ela falou: ‘mas eu só sou conselheira!’ 

Mas você tem voz ativa; coloquemos você lá, você tem voz ativa. O conselho não é pegar 

filho dos outros. O conselho é pra representar, é pra fiscalizar. É um órgão fiscalizador. 
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Fiscaliza tudo. Tudo! Creche, escola; tudo que é do poder público, ele vai lá e fiscaliza. 

Não é empregado do governo; ele vai lá e fiscaliza. Ele tem autonomia de fiscalizar. Ela 

falou que não podia fazer isso. Pode sim! porque você não é vinculada à prefeitura, você é 

civil! E esse ano, como eu e a Neti tamos candidatando para conselheiro tutelar, nós vamos 

ter muita pressão desse povo, do governo, que eles não vão querer sem-teto sendo 

conselheiro tutelar. A pressão vai cair demais e nós vamos passar muita provação desse 

povo aí. Eles vão cair matando em cima de nós”. (C.) – [“Amor e revolução”?] Ah, eu acho 

importante, porque algumas coisas a gente aprende, entendeu; aí a pessoa aprende a soltar 

mais a voz quando a gente vai fazer um ato, como a gente vai fazer quinta-feira, aí a gente 

aprende o que vai falar com o governo, essas coisas. [Construir] – “Quando a gente vai 

fazer uma ocupação e entra na ocupação, móvel não tem nada. Não tem nada! Não tem 

madeira; não tem nada! O que nós faz? Vai na rua, cata todo tipo de madeira, que tem 

naquelas caçamba de lixo; aí tem, construção, reformação; e pega as madeiras e traz pra 

fazer os barracos. Esses olhos, foi o próprio morador que pintou. Quando nós ocupa nós faz 

assim, marca o espaço da família e faz o barraquinho como tá aqui ó: tem o quarto, alá a 

cozinha. E o quarto também é pra atender as visitas, porque é mais melhor você fazer um 

barraquinho de madeira, do que um... Cada barraco tem seu número; é numerado, pra 

depois não dizer, ah o barraco do fulano tem número e o meu não tem” (C.) – E aqui 

também, quando a gente ocupa, a gente faz, nós falamos, “quem quer fazer shopping-rua”. 

Shopping-rua é assim, quando a gente faz assim, que nem, esse daqui eu não achei, mas 

balde assim eu já achei. Eu já achei balde, enxada... madeirite; acha móvel e traz pra usar 

aqui. Acha muita coisa. Faz shopping-rua. Traz bastante coisa. Se eu pego pra mim, aí a 

outra coisa fica pra outra pessoa. Televisão é doação. [Cesta básica nas igrejas] Eu sou 

católica. E também tem dia que a gente marca um dia pra ir no mercadão. Mercadão no 

parque Dom Pedro, catar fruta, legumes, pro movimento fazer comida pra todo mundo; 

quando a gente ocupa aqui a gente vai no mercadão pra fazer comida, não é? Sem ser 

ocupação também vai. – “Eles dão. Feirante não descrimina quem mora em ocupação. 

Vocês ta lá porque vocês estão necessitados”. (C.) – Um shopping-rua, o outro “mercadão”. 

Também tem assim, como é que chama aquele negócio que vai pedindo de casa em casa? 

Nós pede arroz-feijão, alimento, essas coisas. Ou então roupa, pra dar pras pessoas que não 

tem. Entendeu. Essas coisas. – “Quando nós ocupemos lá no INSS, na Nove de Julho, cada 
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liderança de movimento recadou na sua base comida pra fazer comida lá na ocupação. Cada 

caso é um caso. Vai se organizando, vai coisando”. (C.) – No dia que nós viemos pra cá, 

nós tava se encontrando na Mauá. Nós fomos pro parque da estação da Luz, pegamos um 

ônibus, entramos dentro do ônibus. “Se perguntar pra onde vocês vão, fala que vão pra 

Aparecida do Norte” (risos). Aí a gente entrou. Só que ninguém podia aparecer na janela. 

Nós tem que colocar uma cortina pra ninguém aparecer. Aí quando viu que deram volta, 

parando aqui. Aí um, dois, três e já, tudo mundo vai e fica ali. Eu falei mas como se nem 

quebraram a parede? Fica aí! Aí começaram a quebrar a parede. Nossa, a polícia, a polícia, 

vai rápido. Rápido! Aí o Caíque, vem aqui meu filho, dá a mão, vamo entrar. Assim que 

quebrar, o Manuelzinho vai entrar, a gente vai ser o primeiro a entrar. Aí pronto. O 

Manuelzinho, “pode entrar!” Peraí, peraí. Vamo, vamo. Eu com mochila nas costas, maior 

peso... É parede de gesso. Aí chegaram com a marreta e pá, pá... e nem chegou a quebrar 

direito. Aí ficou assim até... Eu fui a primeira a entrar, eu e o meu neto. Aí uma mulher 

falou assim, “nossa, que mulher esperta, nem bem quebrou e tudo com a criança entrando”. 

Aí eu peguei e ajudei uma mulher, uma senhora de idade, eu botei o meu neto (...) dormiu 

lá. Desci, ajudei a senhora a subir. [Festa?] Essa é a festa. Mó da hora; mó da hora. Eu vou 

pr’uma festa joia. Vou pr’uma festa joia. Vamos lá! Não tem música. Só depois que entrou, 

não pode fazer barulho; a gente não faz gambiarra. Só depois das 24 horas que pode fazer 

gambiarra. Gambiarra de água e de luz. Mas por enquanto não. Nós fica tudo no escuro. 

Tem mulher que fica com medo de ficar lá e acendia vela no cantinho assim ó, pra não ficar 

no escuro. – “Muita gente quando vai numa ação dessa tem medo, fala, a polícia vai bater; 

não! hoje em dia nego não apanha. Eu já apanhei, quando ocupamos o quartel do exército 

ali; que meus meninos eram pequenos, tudo apanharam. Tudo! Tudo apanharam. Foi em 

2005, 2006 por aí. Aquele quartel, aquela porcaria ta lá desativada. Nem o governo federal 

decide que vai fazer ali. O que dá pra fazer ali? Dava pra fazer um belo dum hospital, ou 

um CEU, muitas coisa boas naquela Baixada do Glicério, ta lá! O que ta lá? Um monte de 

carro da polícia, viatura, velho, se acabando, e eles não resolve nada daquilo. (...) Já vi 

vários, vários, vários despejos. Não deixei de acompanhar. Dia primeira agora vai ter um 

despejo lá na Presidente Roosevelt, vai ser o que, na base de umas oitocentos famílias que 

vai ser despejada. E eu vou ta lá. Lá era ligado ao MMRC. Como houve uma tragédia lá, o 

Gegê foi preso, foi inocentado, e o povo que não deu valor, agora vai dar, porque vai tudo 
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pr’olho da rua no dia primeiro. Aí eles vão saber o que é doer na pele, o que é um 

movimento, quando o movimento tava lá. Eles vão sentir na pele o que é levar um espia da 

polícia lá, sem ter movimento lá; pr’eles aprender”. (C.). FIM DA ENTREVISTA. 

  

 

[Entrevista 7] 

 

N., 43 anos, Pernambucana de Petrolina, zona rural.  

 

Já sofri muito. Eu era pra ta mais acabada. (...) Eu trabalhava na roça. Minhas mãos, por 

muitos anos, eram cheias de calos, bem... todo mundo tocava nas minhas mãos e falava: 

“Você trabalhava na roça?” Eu falava, “sim”. Aí com o tempo, né, a minha mão foi ficando 

mais macia, até porque eu passei a fazer outros tipos de trabalho. Meus pais tinham uma 

terra, eram agricultores. Meu pai faleceu e eu era ainda criança, e minha mãe ficou com 

meus irmão, né, e duas filhas mulher, que sou eu e mais uma outra, e quando o meu pai 

faleceu, aí ela falou: “vai todo mundo pra roça”. Aí os meninos e as meninas também. 

Éramos em cinco, três homens e duas mulé. Aí eu aprendi do plantar até o colher; eu 

aprendi e sei fazer isso muito bem. Mas aí muito tempo minha mãe também faleceu... 

Aquela terra é o seguinte, minha mãe foi envelhecendo, e os meus irmãos vieram tentar a 

vida aqui em São Paulo, pra tentar uma vida melhor. Então ela ficou sem os filhos homens, 

ficou só com as duas mulheres. Com as duas mulheres, ela não podia tocar a vida de 

agricultura, do plantar, do colher; que que aconteceu, ela acabou vendendo aqueles terras, 

comprando uma casinha na cidade – eu tinha meus 16 anos, na ocasião da venda; sou a 

caçula dos meus irmãos –, e ali ela ficou até morrer. E hoje eu estou aqui. Da cidade, eu 

vim pra cá, São Paulo, pra acompanhar meu irmão, e aqui fiquei, aqui me casei – com 

Fernando: ele é baiano, eu sou pernambucana –, tive seis filhos – os filhos são paulistas. E 

tive muitas dificuldades. Como eu não tive estudo – eu estudei até a quinta série – nem uma 

profissão, a minha única saída era trabalhar como auxiliar de limpeza; onde trabalhei 

muitos anos, numa escola, como auxiliar de limpeza, depois eu tive um problema de 

depressão... aí tive uma perca de um filho, meu único filho homem. Há cinco anos atrás, 

meu filho faleceu. Meu filho foi assassinado em Santos, agora dia 10 vai completar cinco 
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anos. Meu filho... eu falo que meu filho morreu inocente, pelo um lado; pelo outro lado ele 

não era inocente. Meu filho passou a ser usuário de drogas, há uns quinze anos. Esteve em 

FEBEM, aqui no Tatuapé. Ele era usuário de droga mas morava comigo, com a família. A 

gente procurou recursos de tratamento, mas foi tudo muito rápido. Assim, logo ele foi 

preso, tirou dois anos, um ano e dois meses de FEBEM. Ao sair, ele continuou; só que 

depois ele passou a roubar, furtar... Só que é o seguinte, ele falava pra mim: “Mãe, eu não 

roubo, não é só pra usar drogas, é que eu tenho amigos de nível melhor do que eu”. Os 

amigos dele, não era do nível dele, eram de nível melhor, eles usavam tênis de marca, 

roupas de marca e ele se me pedisse um tênis de marca, ele sabia que eu não tinha 

condições de dar. E pra ele não se sentir diminuído diante dos amigos que ele conseguiu 

fazer essa amizade, então ele roubava. Mas ele não roubava somente para droga, era 

também para seu bem-estar, se vestir melhor, ficar bonito; final de semana, ele ter dinheiro, 

como os amigos tinham; ele se vestir como os amigos se vestiam. Só que ele tinha um 

pensamento, ele falava: “Mãe, eu não quero matar ninguém. Eu quero só dar um susto; eu 

uso arma de brinquedo. Eu só quero dar um susto, eu não quero matar ninguém”. Um certo 

dia, – eu tinha como provar, mas não podia provar – um certo dia, ele estava com três 

amigos, e um deles estava com uma arma verdadeira sem balas, meu filho falou assim: 

“Olha, me empresta essa arma que eu vou tentar fazer um assalto; eu to precisando de um 

dinheiro”. O amigo dele falou: “Olha, espera cinco minutinhos, que eu vou pegar as balas”. 

Ele falou: “Não, eu não quero bala”. Então, ele pegou essa arma sem bala e, infelizmente, 

ele foi assaltar um policial à paisana. E esse policial, treinado – polícia tem treinamento –; 

então o polícia matou meu filho. Sacou a arma e matou meu filho, assim à queima-roupa. 

Meu filho tava com o revolver sem bala... no caso, como policial, ele devia prender meu 

filho, porque eu sou a favor disso: “Eu sou policial, você está preso! Você agora vai pra 

delegacia comigo e vai pra cadeia”. Ele não devia ter tirado a vida do meu filho. Ele matou 

me filho, chamou uma viatura de amigos dele e pediu para que trouxessem balas. Colocou 

na arma do meu filho, as balas, deixou intacto... E, quando meu filho estava morto, ele 

mesmo levou-o pro pronto-socorro; e se identificou: “Eu sou um policial do Primeiro DP 

de Santos, me chamo Fulano de Tal, sou japonês”. Isso japonês, veio criança; nascido no 

Japão. “Sou japonês, sou policial do Primeiro DP, este indivídio, que aparenta ter 22 anos”, 

mas meu filho só tinha 18 anos e seis meses, mas aparentemente parecia 22, “esse indivídio 
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estava com uma arma apontada pra mim e eu o matei em legítima defesa; aqui está a arma 

dele, com balas”. Foi feito o velório do meu filho. No velório do meu filho, o amigo dele 

me chamou, falou: “Tia, o seu filho estava com um revolver sem bala. Porque ele me pediu, 

porque ele queria dar um susto em alguém pra conseguir um dinheiro pra ele. Eu falei pra 

ele, mas ta sem bala, eu vou na minha casa e trago as balas. Mas ele falou: ‘Não, eu não 

quero porque eu não quero matar ninguém; eu só quero dar um susto e conseguir aquilo 

que eu quero, que é dinheiro’. Então, tia, o seu filho estava com um revolver sem bala”. Aí 

eu falei pra ele, “então é o seguinte, nós vamos até a delegacia agora e dar esse depoimento 

contra esse policial, que mostrou o revólver dele com bala. Ele falou assim: “Tia, você não 

pode fazer isso, porque assim como o seu filho, eu também tenho um problema na justiça e 

se a senhora me levar como dono da arma – é uma arma que não tinha registro, era raspada 

– então eu tenho problema na justiça”. Se tratava também de um outro menor, era um outro 

menor. Então eu não tinha como pegar aquele menor, levar pra delegacia, e falar, “esse aqui 

é dono da arma que meu filho estava com ela; o revolver estava sem bala; o meu filho não 

era para ser assassinado, era pra ter sido preso! Preso sim, como mãe, eu concordo, 

assassinado não. Meu filho estava com um revolver sem bala”. Mas eu não pude provar, 

porque eu estaria incriminando um colega dele, que por sinal, ele falou que se eu fosse lá 

depor, ele não ia comparecer. Então eu não tinha como provar; eu não tenho como provar 

até hoje. (...) Ele [o policial] botou quatro balas, duas vazias. No depoimento que ele deu, 

ele falou que me filho não disparou nenhuma vez, mas que meu filho estava com a arma em 

direção a ele. Então no casa, ele ou morria, ou matava. Então ele matou meu filho por 

legítima defesa, mas meu filho não chegou a disparar nenhuma bala; não tinha bala. O dono 

da arma disse, ó tia, tava eu, tava ele, tinha uns quatro amigos que estavam junto com ele, 

que falou: “a gente é testemunha, a gente sabe que não tinha bala”. Eu falei, “meu filho, eu 

quero provar isso, porque esse policial, tudo bem, meu filho estava errado, mas ele, como 

policial, devia prender meu filho, colocá-lo na cadeia. Como mãe, eu aceito isso, mas matar 

meu filho sem bala no revólver, sem nada, sem meu filho ter disparado contra ele nada, eu 

não me conforme com isso”. Mas ele falou assim: “É tia, mas a senhora tem que se 

conformar, porque a gente não vai poder ir pra delegacia dar esse depoimento”. E ficou por 

isso mesmo. Ele ta lá em Santos, fazendo o trabalho dele, que Deus ajude ele. Eu sigo uma 

religião, espírita kardecista, onde se crê na reencarnação; onde crê nas causas e efeitos; 
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então esse policial ta nas mãos de Deus, como o meu filho ta também, né. Mas depois que 

ele faleceu, né, antes eu não tinha religião, era uma pessoa sem religião. Depois que ele 

faleceu eu comecei a buscar algo que me tirasse essa tristeza, né. E foi no espírita 

kardecista que eu consegui uma esperança; porque é o crer na reencarnação. Porque, 

segundo eles, ele pode ainda vir para minha família, pra mim, como um neto. Ta 

entendendo; então, só esse fato dessa religião me dar essa esperança de eu tê-lo comigo 

ainda, como um neto... sei lá, isso já me alimenta muito, entendeu, já me fortalece bastante. 

As outras são também boa, a católica, a evangélica, sem dúvida, são religiões ótimas, todas 

falam de Deus, são maravilhosas, eu participei um pouco de todas elas, mas não crê na 

reencarnação, acham que morreu, ali acabou, e ali encerra. Então aí me dava uma tristeza, 

porque eu sabia que eu nunca mais ia tê-lo comigo. E o fato do kardecista crer na 

reencarnação me deu um fortalecimento, de saber que meu filho ainda pode vir a conviver 

comigo como um neto. Eu vou ter vários netos... (...) O Fernando trabalhava pela prefeitura, 

mas numa firma contratada. A gente morava de aluguel, era três cômodos e banheiro. Era 

um beco, de um lado um muro e de outro casinhas individuais. A minha era quarto, sala e 

cozinha; três cômodos. Pagávamos 300 reais de aluguel, a cinco anos atrás. Depois que 

aconteceu isso com meu filho, eu fiquei chateada, porque esse policial, depois que meu 

filho tava morto, ele levou pro hospital, eu tenho aqui o óbito do meu filho... ele deu dois 

tiros, mas bem fatal. Dois tiros no tórax, mas como foi de muito perto, formou-se uma 

cratera muito grande. A arma dele, ta escrito aí no papel, eu tenho tudo comigo, a arma dele 

era uma pistola, pistola pequenininha... Um tiro só já mataria, mas ele deu dois e como foi 

assim bem próximo fez uma cratera bem grande. Depois ele levou meu filho já em óbito 

pro hospital e lá ele deu o depoimento. Meu filho estava sem documento, e ele se 

identificou, “Eu sou André Luiz não sei o quê – japonês – sou do 1º. DP do distrito de 

Santos, e eu o matei por legítima defesa, porque o indivídio estava com uma arma apontada 

para mim, então não tinha outra alternativa então eu atirei”. Então eu fiquei sabendo onde 

ele trabalhava, o nome dele, que ele era um japonês; então, depois de um tempo, eu 

procurei me aproximar desse DP, lá em Santos, e tinha uma lanchonete lá em frente, onde 

os polícias costumavam tomar café e conversar. Aí eu tava lá, e de repente eu vi uns 

policiais brasileiros saindo com um policial japonês indo tomar café na padaria. Aí, eu não 

tinha certeza que era ele, mas eu senti que era ele, pela idade... então eu falei, é esse daí que 
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matou meu filho, então isso me entristeceu muito de saber, de ver a pessoa que matou meu 

filho. Saber que ele poderia agir diferente, prender meu filho, não matar... Então, eu não 

podia provar que meu filho não tinha bala na arma... Meu filho tava de bicicleta 

emprestada, de um outro amigo dele; e ele parou a bicicleta, desceu da bicicleta, e apontou 

a arma... um policial, treinado, ele sabe quando a arma tem bala... era um 38. Então ele viu 

que meu filho estava com uma arma sem bala, ele viu isso. Mas, têm policiais bons e ruins. 

Se ele fosse um policial correto, meu filho sacou a arma primeiro, né, ele deve ter 

observado, pelo tempo que meu filho ficou com a arma na mão, que não tinha bala, é tanto 

que ele teve tempo suficiente de pegar a pistola dele e matar meu filho. Atirar duas vezes, 

num local fatal, que é o tórax. Têm muitos policiais bons, mas também tem ruins. Então ta, 

por esse motivo de eu ter chegado a conhecê-lo, vê-lo, saber quem era, saber que ele estava 

mentindo. Eu só olhei de longe, aí senti, é aquele ali, pela idade, que ta no papel, como 

também é japonês, eu falei, é aquele ali. Mas eu olhei assim, já saí e não quis, nem... Eu 

não quis conversar até, porque meu filho, para o japonês, ele foi como indigente, porque 

meu filho não tinha documento; ele deixou meu filho no pronto socorro, deu o depoimento 

dele e deixou meu filho... Meu filho não estava com documento nenhum; então meu filho 

ficou, pra nós, pros pais dele, como sumido, porque ele não retornou pra casa e aí a gente 

começou a procurar em todas as delegacias: não estava. E aí a gente falou assim: vamos 

procurar onde ele ficava com os amigos dele; a gente foi. A gente não chegou a ver os 

amigos, como esse que tinha entregado a arma; a gente encontro outros amigos: “Tia, a 

gente viu ele só segunda-feira de manhã. E foi segunda-feira de manhã que ele saiu de casa, 

e foi morto às três da tarde. Então todos os amigos dele: a gente só viu segunda de manhã; a 

gente só viu segunda de manhã... Então a gente passou a procurar em pronto-socorros. Aí 

meu marido pegou o foto, e começou a levar a foto nos proto-socorros. Chegando num 

pronto-socorro, deu uma coincidência do médico que estava de plantão. Aí olhou assim a 

foto e falou: “Olha, o seu filho chegou aqui segunda-feira – isso já era sexta-feira – 

segunda-feira, três da tarde, em óbito. E ele está no necrotério da Santa Casa, ele não tinha 

documento, eu coloquei no boletim até que ele era um rapaz de 22 anos, que foi o que 

aparentou pra mim”. Porque ele cresceu muito, ele era muito alto; ele ficou mais alto do 

que o pai, mais alto do que eu; com 17 anos ele tava mais alto, com 18 então. Aí eu falei 

pro meu marido, “eu não tenho coragem de ir no necrotério”. Ele falou: “Eu vou”. Aí ele 
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foi com a minha filha mais velha – ele é o segundo filho – e foi reconhecer, só havia 

indigente, até que achou... Mas para o policial, acho que até hoje, para ele, meu filho 

continua como um indigente. Acho que pro policial, ele nem ficou sabendo se “ele” tinha 

mãe, se “ele” mãe... Então eu fiquei sabendo onde ele morava, a idade dele, a origem dele, 

tudo dele, eu até pensei em vingança, porque os amigos do meu filho falaram, “tia, se a 

senhora quiser a arma a gente arruma, a senhora sabe onde ele mora, onde ele trabalha, é 

um japonês, bem fácil de ser identificado”. Eu falei, olha meu filho, acho que eu vou fazer 

vingança com as minhas próprias mãos; mas aí eu pensei: vingança não se deve ser vingada 

com vingança. Eu não acho que seja por aí, como ele também agiu errado, eu estaria 

também agindo errado em querer matá-lo. Eu estaria agindo certo se euy pudesse levar 

aquele menino, dono da arma, até a delegacia e falar: esse menino é o dono da arma e a 

arma não tinha bala. Esse policial devia sair do cargo, ou me dar uma indenização, porque 

essa indenização ia me dar pra eu fazer algo, que, antes de morrer, se eu tiver dinheiro, eu 

ainda pretendo fazer um trabalho com crianças dependentes de droga, de 8 anos aos 18. Eu 

pretendo comprar uma fazenda – não seria aqui em São Paulo, porque aqui não tem terra, 

nem eu tenho dinheiro pra isso –; no caso, seria um sítio, uma fazenda, onde eu pudesse 

colocar ali uma sala de computador, enfim, aqueles meninos iam ter ali uma moradia, 

tratamento para drogados, estudo e cursos. Eles não iriam trabalhar até os 18 anos, eles 

iriam se formar até os 18 anos. Aos 18 anos eles deixariam aquele local para outros, de 8 

anos, entrarem. Esse é um projeto que eu tenho em mente, para crianças dependentes 

químicos. Foi com amigos que ele se envolveu com drogas, inclusive, como eu disse, as 

suas amizades não eram com amigos do nível dele, meninos pobres; a amizade dele era 

com meninos de nível bem melhor, onde era tênis de marca, roupa de marca, relógio, 

corrente de marca e dinheiro, pra sair de final de semana pras baladas... Então que que 

aconteceu, no meio desses meninos, tinha um menino filho de um policial. Mas isso foi 

bem no início da história dele, porque ele começou como usuário aos 15 anos. E aos 15 

anos, eles foram numa lan house e lá, coisa de criança mesmo, eles furtaram os “mouse”. 

Né, quem que... que dinheiro vai trazer isso. Eles furtaram os “mouse”, e pra minha 

surpresa eu tava em casa e chegou uma viatura: “Seu filho é o Fernando; Fenandinho...?” 

Sim. “Então a senhora nos acompanha até a delegacia porque seu filho foi pego com outros 

garotos furtaram uma lan house onde eles entraram pagando e saíram furtando”. Falei tudo 
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bem, peguei meus documentos e fui. Quando eu cheguei no distrito, como mãe eu tinha que 

assinar, que ele tinha 15 anos; aí tinha um policial, que eu achei que era do distrito, mas de 

repente ele me chamou e falou de quem eu era mãe, ele falou assim: “Olha, meu filho 

estava junto com o seu. Eu não dei essa criação pro meu filho”. Eu também falei assim: “Eu 

também não dei essa criação pro meu filho. Então o senhor é um policial, eu respeito, não 

conheço o seu filho, mas pelo que eu to observando aqui, seu filho, e o meu, foi pegado no 

mesmo delito: entraram numa lan house pagando e saíram roubando ‘mouse’. Então o seu 

filho e o meu estão no mesmo nível. Se o senhor é policial e deu uma educação boa pro seu 

filho, eu, sou uma pessoa comum, mas eu também dei uma boa educação pro meu filho. 

Agora os dois estão no mesmo nível, o senhor não pode me acusar: seu filho botou o meu 

filho no mal caminho. Como eu não posso acusar o senhor também”. Aí ele falou, “não, eu 

to de cabeça quente, deixa pra lá, mas eu vou proibir a amizade”. Eu falei: “Eu concordo, 

eu também vou proibir a amizade do meu filho com o seu”. Aí teve essa discussãozinha lá, 

né; teve essa coincidência no início da... Isso mostra até mesmo que os filhos de policiais 

não escapam... O pai não sabia, eu não sabia, mas o filhos eram de nível bom, superior a 

meu... e o menino dono da arma disse: “Tia, eu não posso ir na delegacia por dois motivos: 

um porque eu também tenho problema na justiça; o outro, porque se meu pais sabe, minha 

mãe sabe, que fui eu que dei a arma; seu filho hoje ta morto, e fui eu que dei a arma, vai ter 

problema na minha casa; pel’amor de Deus, tia, eu to contando isso pra senhora, mas isso 

fica entre nós, eu não posso depor na delegacia”. E ele também era filho de pessoas classe 

média, né. Mas meu filho se envolveu nas drogas com meninos de classe média. Começou 

com maconha, depois... pó, né. Ele não levava droga pra casa, a gente não admitia isso, de 

jeito nenhum, de maneira alguma, aliás, tudo que era dele era revistado dentro de casa. A 

gente revistava, então o que ele usava era na rua... O que ele roubava, a gente nunca teve 

nenhum benefício de dinheiro roubado dele, de maneira alguma, nunca, nunca, nunca! 

Nunca, nunca, nunca! Às vezes chegava o Dia das Mães, ele chegava e falava, “Mãe, Dia 

das Mãe...” Ele era muito apegado a mim, porque eu tive cinco mulheres e só ele de 

homem; então desde que ele nasceu, ele foi paparicado por mim; o pai dele era mais 

bravão, de bater mesmo, ele batia mesmo, ele, ó, baixava o pau; eu nunca bati no meu filho, 

mas eu conversava com ele, nunca bati nele não, mas eu conversava: meu filho não faça 

isso: ele falava assim pra mim: “Mãe, a senhora não pode me dar um tênis de marca, eu to 
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cançado de a senhora ir na igreja e pegar tênis descolado, pegar camiseta de adulto e dá pra 

mim vestir; calça folgada, que eu tenho que colocar um cinto pra apertar; eu to cansado 

disso mãe!” Tênis descolado onde ele tinha que ir no sapateiro colocar uma cola, calça 

folgada... Então ele falou que ele tava cansado daquela situação. Mas em nenhum desses 

furtos eu fui beneficiada não; a gente não queria que ele fizesse isso... Chegava o Dia das 

Mães e ele falava assim: “Mãe, que que a senhora quer?” Eu falava assim: ó meu filho sua 

presença já tá bom demais. “Mãe, eu vou te dar um relógio”. Chegou a me dar um relógio. 

Foi a única coisa que ele chegou a dar na vida dele. Não era tão bom não, mas era um 

reloginho de marca, né. Me deu um bom relógio, foi a única coisa que ele me deu... Eu não 

guardo porque – eu não sabia que isso ia acontecer com ele – então eu precisei do dinheiro, 

uma certa vez, sim, eu vendi aquele relógio pra comprar um negócio pra dentro de casa. 

Então, as únicas coisas que eu guardo dele são fotografias e um moletom; – que ele morreu 

em julho, agora vai fazer cinco anos dia 10 –, na época de frio, ele tinha comprado um 

moletom, um mês antes, e ele vestiu umas três vezes, e eu nem cheguei a lavar; ele vestiu 

umas três vezes e depois aconteceu esse fato dele morrer. Então esse moletom dele, eu 

guardo como lembrança. Eu não uso esse moletom dele, está guardado comigo, porque tem 

o cheiro dele. Ele usou três vezes, não foi lavado, e eu não uso, ninguém aqui em casa usa 

ele. Ta guardadinho. Na época de sol eu deixo ele no sol pra tirar cheiro de mofo. Já vai 

fazer cinco anos, eu guardo... Já tive mensagens, como eu falei eu frequento um centro 

espírita, Allan Kardec, kardecista, onde eu recebi mensagem do meu filho; onde meu filho 

falava pra mim doar o moletom dele. Meu filho falava pro médium e o médium falava pra 

mim. Falava: o seu filho lhe mandou uma mensagem; a mensagem é pra você doar o 

moletom que ele deixou. O moletom era um segredo meu. Ele é guardado, eu não tenho 

guarda-roupa, eu tenho uma mala, ele é guardado no fundo da minha mala. E eu guardo, 

porque foi a roupa que ele usou por três vezes, não chegou a ser lavada, ta aí ainda com o 

cheirinho dele. E ele deixou tênis, deixou bermudões, que ele usou varias vezes e eu 

guardei por um tempo e, sem mensagem sem nada, eu resolvi doar. Eu doei lá em Santos 

mesmo. Eu peguei os bermudões, tudo “Adidas”, “Billabong”, marcas assim, né, peguei os 

bermudões, camisetas, tênis, e falei, eu vou doar, né. Coloquei numa sacola, comecei a 

andar pela rua, aí aquela pessoa que eu sentia de doar, eu falava assim, ó tou te dando; eu 

não falava nem a origem, porque tem gente que fica sabendo que é de uma pessoa que 
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faleceu fica com medo, né. Eu falava, ó to com esses tênis aqui, com esses bermudões, vai 

cair muito bem em você, é seu corpo, então, você quer pra você? “Ô, tia, eu quero sim, tia, 

obrigada, Nossa, eu tava precisando”. Então, ó, usa, usa bastante e te cuide bem. Então eu 

cheguei e doei tudo. A única coisa que eu deixei foi esse moletom pelo fato de ele não ter 

sido lavado. Estava com o cheirinho dele. “Mãe, eu quero que a senhora faça uma doação 

do meu moletom”. Não tem muito tempo isso não, sabe, essa mensagem que eu recebi. 

Tem um mês e pouco. Eu to ainda pensando, né. Eu pego no moletom e sinto o cheiro dele, 

e sinto vontade de guardar. Mas lembro, da mensagem que ele mandou pra mim. E apesar 

de religião ser igual política, tem muita polêmica, também o espiritismo tem polêmicas de 

mentiras, né; mas foi verdadeira essa mensagem. Ninguém tinha a informação que eu teria 

nada do meu filho, muito menos um moletom, e a mensagem foi bem clara: mãe doe o mee 

moletom. Não. Mas eu já recebi psicografada, já recebi. Mas, logo no início, que ele 

morreu, eu recebi psicografada. Mas essa mensagem foi um mês e pouco atrás, por sinal eu 

to ainda... né, eu vou doar, eu vou doar. Eu vou doar porque a mensagem foi verdadeira, 

esse médium, ele não me conhece, ele não sabe que eu moro aqui; aliás, poucas pessoas do 

centro sabem onde eu moro, eu chego lá como uma pessoa normal, pra aprender o 

evangelho. Agora tem uma pessoa de lá que me conhece daqui e que até me ajuda com 

cesta básica, mas o entodo assim, não me conhece, não; porque eu chego lá como eles, que 

tão ali pra aprender o fundamento do nosso espírito após a morte. É um estudo; isso daí é 

um estudo que não ta finalizado. Todo mundo ali ta estudando, cada dia, cada momento, 

esperando ali a resposta. 

 

[Chega F.:] 

 

...A Karina me ligou, porque eu liguei pra ela, me falou que chegou o cartão, tava na escola, 

eu fui lá e peguei, ta aqui. Aí ela falou, pô, foi bom, legal; ela falou, “como é que ta?” Eu 

falei, “tudo bem”. “Como é que tá ela?” Eu falei, “a doida? Ta bem!” Aí ele falou, “põ, 

agora não dá porque eu to muito ocupada. Dá pra o senhor dá um pulo nove horas da 

manhã de amanhã? Que eu comprei uns negócios, fiz umas compras, e eu vou mandar tudo 

pra aí”. Aí eu falei que ia. Ela me falou que ia ligar de noite... E o dinheiro não saiu, ainda. 

A que que aconteceu, no seu comprovante tem 9,14 do saldo disponível do mês passado... 
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Eu tentei passar no tudo por um real pra comprar sabão, não consegui... – “Não, não pega 

esse nove...” (Nilza) – Não saiu, a mulher... – “Amanhã sai...” (Nilza). 

 

N.: Eu tive problemas mentais. Então eu sou aposentada, né. Eu me aposentei em 2009. Eu 

já tinha depressão; na verdade, o psiquiatra, ele nunca chaga no paciente e fala, “olha, você 

é uma psicopata; você é isso...” Ele não fala isso; ele receita; ele faz perguntas; ele passa os 

remédios; e ele dá um laudo pruma perícia. Eu fui pra perícia em Santos; várias juntas 

médicas, né, vários médicos; até aonde eles me concederam... Dependente, eu tomo oito 

comprimidos pra dormir, e se eu não tomar, eu não durmo... Olha, a minha depressão, ela 

vem desde criança; ela vem de quando eu perdi o meu pai. Eu perdi meu pai muito 

criancinha, muito novinha, uns 7 anos [de idade]. Aí eu fiquei sem pai; e eu era muito 

apegada a ele, aí eu peguei uma depressão. Eu acho que deve ser por isso. Com o tempo, 

que eu construí família, fui mãe de seis filhos, praticamente um atrás do outro, diferença de 

um ano, tal; então isso acarretou mais um problema: o problema começou a redobrar. Então 

cada vez que eu ia no médico, ao invés de o médico diminuir os remédios, era o contrário, 

aumentava, aumentava, aumentava e aumentava. Então, com a perca do meu filho: o 

quadro piorou, de ficar internada, por vários tempos. Mas a perca do meu filho não é a 

causa da minha depressão; antes do meu filho, eu já me tratava com psiquiatra. Eu nem me 

lembro de quando eu comecei a me tratar com psiquiatra. Muitos anos atrás, muitos anos. 

Mas com a perca do meu filho. Nossa, eu cheguei a ficar, eu era magrinha, né; eu passei a 

engordar com os remédios; a própria doença às vezes faz engordar; mas eu era magrinha, a 

roupa de meu filho servia em mim. Quando meu filho morreu, eu quase entrei dentro do 

caixão junto com ele; quando eu vi meu filho de braços cruzados dentro do caixão cheio de 

flores, eu quis me jogar dentro do caixão; e o momento mais difícil da minha vida foi 

quando o funcionário do cemitério falou assim, “mãe, eu preciso fechar o caixão” [silêncio] 

“Eu preciso fechar o caixão”. Aí eu olhei, e sabia que eu tava olhando ali pela última vez... 

Isso foi a coisa mais triste da minha vida. Aí eu cheguei em casa, tirei a minha roupa, e 

coloquei uma roupa dele, coloquei um bermudão dele, uma camiseta dele, e um tênis dele, 

e com essa roupa eu fiquei um mês. Eu não tirei essa roupa, eu não tomei um banho, nem 

comia. Aí, eu tinha um médico em Santos, doutor Sérgio Priô; eu me trato aqui na Paulista, 

no Trianon-MASP, lá tem uma psiquiatria, eu me trato lá, mas o meu médico... – “Eu sentei 
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aqui pra escutar a conversa” (Fernando) – mas o meu médico ele era como se fosse um 

médico particular, como se fosse da família. Eu morava bem próximo ao Napes, e como eu 

era uma paciente de muitos anos, eu era muito conhecida por funcionários, por usuários, 

assim, pacientes como eu, era muito conhecida, né; então quando isso aconteceu, meu 

médico chegou a saber, e ele foi na minha casa. Então, eu nunca vou esquecer esse médico, 

ele é do SUS. Mas ele se preocupou comigo, ele chegou na minha casa, eu estava com a 

roupa do meu filho, sem comer e sem trabalhar... 

 

F.: Deixa ele conversar comigo, eu vou ter que sair, depois você conta a história, deixa eu 

conversar o que interessa. O que que é meu jovem, fa aí pra mim? A minha cabeça assim, 

sabe, é muito rápida, viaja. Eu não gosto de ficar assim... 

 

N.: Fernando, dá licença... Ele me procurou pra me entrevistar também. Ele está me 

entrevistando; ele tava me entrevistando sobre o prédio; só que entrou a fase do meu filho, 

a fase da minha doença. Mas ele pode interromper e entrevistar você... É que ele [F.] é 

enérgico, entendeu, enérgico.  

 

[A entrevista pode ser com os dois, ao mesmo tempo...] 

 

N.: Não, não, você pode falar ele, porque o meu caso é um e o caso dele outro, entendeu. 

Eu tenho um tipo de problema diferente dele. Eu tenho um problema que já foi 

diagnosticado pelos médicos sem cura, né. Quando aposenta é porque não tem cura. Eu 

tomo oito comprimidos pra dormir, eu tenho depressão dentro desse prédio. Às vezes, eu 

saio na rua, e lá eu to bem; ao entrar, eu adoeço. Eu tenho depressão aqui dentro, ele é o 

contrário, ele é o reverso, o avesso. (...) Então, você pode me dar um cigarro; você deixou 

dois cigarros pra mim... 

 

F.: Não, mas senta aí pra escutar o que a gente vai falar... 

 

[Eu que conhecer a história dos moradores...] 
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N.: Se a pessoa é paulista, e tem poucos recursos, ou se a pessoa vem bem de longe, se já 

vem sem recurso. Então, ele quer saber isso... 

 

F.: Mas eu quero saber o que que é. A partir do momento que ele me esclarecer, eu vou dar 

a minha opinião...  

 

N.: Não ele é da USP, é uma entrevista que não vai sair em jornal, não vai sair em público. 

É só um trabalho... 

 

F.: Ela quer ensinar uma coisa pra uma pessoa, cara, sabe, é como se eu quisesse ensinar o 

seu trabalho de jornalismo... 

 

[Eu não sou jornalista!] 

 

F.: Não, não. No caso, ta entendo? Uma coisa que eu não preciso da explicação dela. (...) 

Geografia urbana? Não tem nada a ver com a tensão urbana, tem? Ah, eu já li sobre a 

questão urbana... [O problema da falta de moradia e a enorme quantidade de imóveis 

desocupados na cidade] Sim, é uma tensão urbana... Quer tomar café? 

 

N.: Olha, tem café limpinho, viu.  

 

F.: Ela não ofereceu até agora, né. [É que ela tava falando...]. (...) Sou. Sou soterapolitano. 

Capital, Salvador. Eu fiquei até os 18 anos só. Quando eu era garoto, fui sustentado pela 

minha mãe, meu pai; meu padrasto também. Fiz oitava série. Tive uma... tive umas 

oportunidades, né, porque fui criado por uma família branca por um bom tempo, de 

condições, né. Minha mãe trabalho, foi cozinheira, prum juiz, tal. E eu fui criado assim, né. 

E eles me puseram em escola, banda de música, banda... Tocava um pouquinho, mas a vida 

fez toda a modificação... [Tocava...] Timba, tambor, cantei muito em beira de praia, com 17 

anos; gostava, gostava, adorava. Mas a vida dá outros caminhos. Então eu tive uma 

vivência assim: eu nunca trabalhei em roça. Na verdade, nunca trabalhei... 
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N.: Olha, você não me leva a mal, mas eu vou te falar, eu não tenho um copo de vidro; não 

tenho... [Ta ótimo esse copo...] mas quem sabe numa próxima. To pensando em comprar 

um copo de vidro, né. Até agora não deu. 

 

F.: ...Então o que que acontece, na verdade, em Salvador, eu quase não desenvolvi a minha 

área laborterápica, trabalho, né, em Salvador... não, não fiz curso, não fiz nada. Aí o que 

aconteceu, dava muito trabalho, eu era um garoto que gostava de viver em rua; ficava três 

dias sem ir pra casa, cinco dias, quinze dias... Ficava em Salvador, nos bares de Salvador, 

quer dizer, eu frequentava uma área... Não, não era boêmio porque eu não bebia; eu fui 

beber com 40 anos de idade. Nem fumei novo, eu fui fumar com 35 anos. Quando eu era 

novo, não fumava nem bebia. Eu estou com 57; é, vou fazer 58. Então, eu frequentava uma 

área, lavava carro do pessoal daqueles prédios; ganhava um trocadinho de cada um porque 

não podia dizer que era dinheiro, né. Lavava o carro de um, lavava o carro de outro; ia 

comprar um jornal pra um, ia comprar o jornal pra outro... Fora da escola: essa vidinha que 

a criançada gosta, dava vontade e tal. Aí falava, “venha cá, neguinho”; aí eu fala, “vou, 

vou”; “ó, compra isso, e o que sobrar é seu”. Sobrava o quê, 50 centavos, 80, como se fosse 

hoje; na época era o cruzeiro. Aí chegava nos prédios: “Cadê a latinha?”; aí eu pegava 

minha lata de leite ninho, botava arroz, feijão, bife, sentava na escada do prédio; e aí, pá, 

pá, pá, pá, enchia a minha pancinha, também sou gente, né; aí, e ficava nessa! E aí depois, a 

vida foi, foi, foi, foi; e umas situações... passei dificuldades: ...juizado de menores, interno; 

colégio interno... É assim, naquela época não existia FEBEM, que é pra moleques 

marginalizados, né, que dizem, marginalizados; que na verdade não é marginalizado, quem 

marginaliza é o Estado, o governo: que marginaliza as pessoas: essa é a minha experiência 

hoje. Mas na época ele falavam, que eles tinham instituições, não era FEBEM, eram 

instituições. Pra quê? A mãe tinha lê três, quatro filhos, largava no marido, viúva, separada, 

não sei o quê, não tinha recurso, não tinha condições, não podia nem dar um café da manhã, 

laralará; aí essa instituição pegava aquelas crianças de um, dois anos pra frente, não sei 

mais ou menos a faixa de idade, mas naquela época, mais ou menos assim, dois anos, três 

anos, que já se movimentasse, falasse, e dava até os 18 anos, estudo, algum tipo de 

profissão, é ensinamento rígido igual um quartel, você ta entendendo, ensinamento rígido, 

fazia uma coisa errada era seis bolhas de palmatória; outra coisa errada tinha que cavar um 
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buraco de 1 metro quadrado e tampar de novo, é, num sol de quarenta grau; as formigas 

saúvas, desse tamanho, subindo nas canelas, você tendo que bater as formigas em torno de 

picareta. Então... – “Esse é da Bolívia, nesse prédio tem de tudo, é boliviano, esse é um 

bolivinha esse menino” (Nilza) – ...então, então, o que que acontece, tinha todo, essa 

instituição que dava um suporte, no caso, né; a gente olha, a pessoa inteligente olha como 

um suporte; o ignorante olha... marginalizado até... mas na verdade era um suporte; era um 

suporte para que aquelas crianças não se marginalizassem, né. E eu passei também, tive 

minha passagem, fiquei um período de uns dois anos, a primeira vez; depois consegui fugir 

de lá, o que era muito raro, muito difícil você conseguir fugir e conseguir escapar. Não sei 

se você já leu uns livros bons igual eu já li; e li muitos livros bons. Então eu li o Papillon. 

Você leu o Papillon, já ouviu falar desse homem, o Papillon?4 Eu li o Papillon. Então era 

como se fosse a ilha de Dreyffus, na França; pra você escapar você teria que ter muita 

sabedoria, e eu consegui, depois fui recapturado dentro de Salvador, me mandaram de 

volta; e eu consegui a segunda vez, e não voltei mais nunca. [Então o senhor se identifica 

muito com a história do Papillon?] É tem uma linhagem, com uma diferença, que ele já era 

adulto, formado e tal, e eu um menor sem formação... [Sobre a sua fuga] Meio complicada, 

sabe. Eles iam atrás de jipe, se me pegasse, me amarrava com uma corda assim ó, e o jipe 

andando, e você caindo, se ralando todo, porque lá não era asfalto, era estrada de terra, 

arrastava... Era muito perverso, sabe, muito perverso mesmo. – “Era no interiorzão da 

Bahia, sabe. Ele nasceu em Salvador, mas essa instituição era no mato...” (Nilza) – ...numa 

fazenda. Lá cada um tinha um tipo de função. Se eu soubesse lidar com roça, os caras me 

mandariam pra roça. Se eu sabia lidar com porcos na pocilga, eles me mandariam, como 

tinha o pessoal que trabalhava só na pocilga, alimentando, cuidando de porcos... Quem 

trabalhava com boi, ia trabalhar com boi. Quem não entendia nada dessas funções, né, igual 

eu, criado em Salvador, nascido na Capital, tal, então eu não entendia nada disso; então eles 

me botava pra fazer curso. Aí meu primeiro curso foi arte gráfica. Que eu aprendia a fazer 

arte gráfica; fazia cama de boneca, na maquina, conjunto de mesa com cadeira, armário de 

cozinha, guarda roupa; móveis de boneca, de criança, de menina, né. Montava móveis de 

                                                 
4 Outra coincidência notável é que o Papillon sempre foi tido como um parente do lado da minha família de 
minha mãe. Os tios da minha mãe chegavam a chorar ao ler o livro. Sempre houve muita controvérsia sobre o 
grau de parentesco; por isso alguns diziam que, na verdade, o membro da família era um intelectual, também 
prisioneiro e companheiro de Papillon, que, no entanto, não conseguiu fugir da Ilha do Diabo.   
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menina; fazia outras coisas: estilingue. Então, essas coisas todas. E aprender uma profissão 

dentro daquilo que eles tinham. Aí tinha uns que escolhia barbearia, outros que escolhia 

ajudante de cozinha, outros escolhia ajudante de padaria, outros ia pra lavanderia, mecânica 

e tarará-tarará. Eu escolhi a banda de música porque eu já tinha uma vontade, gostava e tal, 

queria aprender a musicalidade, pra aprender o que é partitura, divisão de tempo, e música e 

tal e essa coisa toda. Só que também não me profissionalizei, só fiquei ali; tipo, to 

aprendendo mas na verdade eu estou enrolando, né, até o tempo de eu poder fugir e ir 

embora. Numa época passada da minha vida, eu pensei em procurar o Hector Babenco, que 

é um grande cineasta brasileiro... trabalhou com ele muitos anos, aquela atriz... [Betânia? 

Não. Alguma coisa Braga?] ...não... Zélia não sei quê, Zela Dunkan e outras aí... Marília 

Pêra... Marília Pêra! Ele trabalhou muito com ela, né. Teve uma época da minha vida, aqui 

em São Paulo, que eu vivi o “estilo noite”, na minha juventude. E eu tive um conhecimento 

do pessoal, que mexia com essa área, de cinema; na época, né. E eu pensei até em procurar 

o Hector Babenco, que era um grande cineasta da época, não sei se ainda trabalha hoje. 

Também tinha o Mojica Marins, que fazia o Conde Drácula, o Zé do Caixão, tal. Eu 

conheci esse pessoal, sabia onde se reunia esse pessoal; onde eles se concentravam na 

madrugada. Toda essa coisa, né. Você pega, você começa a conviver, tal. Passa a conhecer 

o mertier dos caras. E eu pensei mesmo, numa época da minha vida, passar essas histórias e 

ver o que poderia ser feito, em relação a um filme. Mas depois assim né: você pensa uma 

coisa, mas você não tem a convicção que você vai conseguir. Você também não tem a 

grana pra começar a fazer um investimento naquilo. Então você abandona, né. Quando você 

tem uma grana e tal, você fala, caramba, como eu venho a anos estudando, eu vou fazer um 

investimento em cima disso. Você tem como fazer aquilo. Então a partir do momento que 

você não tem, você termina abandonando. E o que que aconteceu foi isso. E aí eu vivi essa 

minha vida assim, vou pra lá, vou pra cá, trabalho aqui, trabalho ali. Eu fiquei nessa. Aí 

constitui família... [Hector Babenco] Conheci os caras. Nós jantávamos praticamente na 

madrugada no “Um, dois, feijão com arroz”, que era um restaurante muito bom que tinha 

na época, que era na Avenida Ipiranga. Eu cansava de ver eles lá, entendeu. Conversar, 

conversar, não. Mas eu cansei de ver todo esse pessoal, entendeu: a Rita Kadillac, todo esse 

pessoal eu via lá. Mas nunca assim me aproximei, porque eu pensava... aí abandonei, né. 

Então são tudo coisas que a gente... [Quando conheceu a esposa?] 2004, não 84, são 27 
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anos. E aí as coisas deram outra seqüência, de modo diferente. Aí constitui família; veio 

filhos; você sem nenhum recurso; sem um bom emprego; sem uma formação boa. Trabalhei 

em várias coisas; dentro de metalúrgica; trabalhei em fábrica de bola, fábrica de tênis; 

trabalhei em fábrica de plástico. E aí dá uma mudança na vida, né, porque você constitui 

família, você não tem uma posição na vida, você não tem um suporte. Quando a gente tem 

um suporte, vamos supor, um pai e uma mãe, que tem um recurso, né. “Olha meu filho, 

você precisa de quê pra você não ficar muito aqui no sufoco, pagando aluguel em 

quartinho, isso e aquilo. Toma aqui essa casa”. Aí você tem um suporte, mas se você não 

tem nada, sozinho e Deus num São Paulão desse, né, mãe mora na Bahia, pai já foi, já se 

foi. Então você fica meio que desacoçoado; você fica... o que aparece você vai fazendo. 

Mas você não dá uma seqüência nos seus sonhos. Na sua qualidade, você não tem como dar 

uma sequência. Então quer dizer, você não tendo isso, você fica sozinho, perdido. É muito 

raro uma pessoa assim conseguir seu objetivo. Alguns conseguem, mas é muito raro. A 

maioria tem suporte, né. Alguns pobres, porque tem suporte também, pessoas que ajudam; 

um tio, que o apresente, que fale por ele. O Lázaro Ramos, que é meu conterrâneo, gostaria 

até de reencontrar ele e conversar com ele. É um desses que foi pobre, mas ele teve, além 

da vontade, e um sonho, ele teve suporte, pessoas que apresentaram, que indicaram, 

amigos, né. Isso conta muito. E assim foi minha vida, meu jovem. Quando eu conheci a 

Nilza, engraçado, foi numa época que eu trabalhava na Folha de São Paulo, à noite, e eu 

conheci ela através de uma amiga dela. Uma amiga dela frequentava um tipo de uma 

lanchonete, que tinha música ao vivo... 

 

N.: É, nossas histórias, desculpa atrapalhar, são opostas. Sabe o que é opostas? [Sim.] Eu 

sou do interior e trabalhei na roça e ele é do centro de Salvador. Eu tenho uma mentalidade, 

ele tem outra. Tivemos seis filhos. [Mas são 17 anos já.] Aos trancos e barrancos. Mas tá 

dando certo... 

 

F.: Segundo... Segundo os... [Os opostos se atraem.] ...os opostos se atraem... 

 

N.: Mas depois se agridem. Eu escutei na televisão um psicólogo falando que os opostos se 

atraem, só que no final, como eles são opostos, se agridem. 
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F.: Então aí, é... 

 

[Nesse momento N. me traz um álbum de fotografias de família, inclusive com fotos de seu 

filho falecido.] 

 

N.: Ele também chamava F., o meu filho. Olha ele aqui... Aqui é ele e aqui é ele. Ele ta aqui 

atrás, ele era bem pequeno. E aqui ta a família inteira. Aqui ta ele, eu; aqui ta a mais velha 

que chama Janaína; aqui ta a Marisol que é casada; essa mora comigo com nós aqui; essa 

mora com nós aqui; essa mora com nós aqui; e aqui é ele. Com nós mora três. Uma, que é 

essa aqui, mora fora, mas aqui na Vergueiro; ela estuda, trabalha, e divide uma casa com 

quatro moças. E aqui era ele, aqui ta toda a família, a única foto que estão todos. E essa 

casada está em Osasco... – “Ponta da Praia, mudaram pra lá” (F.) – ...ah tá, mudou... Olha, a 

Janaína tem faculdade de pedagogia, de educação física, mas ela trabalha como promotora 

de eventos... Aqui é ele de novo, meu filho. Aqui é ele aqui no meio. Ele era sempre assim, 

sabe, do jeito que você tá vendo ele aqui dando risada; é do jeito que ele era, pra ele não 

tinha tempo ruim. Deixa eu ver se eu localizo... Olha ele, é o primeirão da frente, ele ta com 

essa camiseta. Aqui é uns... um pessoal que a gente conhece em Santos que, é gente boa, 

trabalha na Receita Federal, e ele tem um padrinho, ele tinha um padrinho quando ele era 

vivo; ele t’aqui no meio. Aqui ele era bem pequeno fantasiado de carnaval; aqui é um 

segurança. [Um cavalo...] Um cavalo, festa caipira. É ele bem pequenininho quando 

dançava. Acho que nós estamos retornando tudo... [Essa casa era de vocês?5] Não, não, a 

gente tomava conta. Nessa época a gente era caseiros. – “Se tivesse uma casa dessas, eu 

não taria aqui. A mulher vendeu por 400 mil na época. Uma portuguesa riquíssima lá em 

Santos” (F.)” – Esse tempo aqui ele tinha 10 anos, tá vendo onde vinha a bermuda dele? Ele 

não se conformava com isso. Ta vendo onde vinha a camiseta dele? Ele não se conformava 

com isso. Mas nessa época, ele se conformava. [Hoje até ta na moda...] É, hoje ta na moda. 

Mas era o que eu podia dar pra ele, uma camiseta de adulto e uma bermuda que não pega... 

Aqui já não tem ele, aqui sou eu, o F., essa mora com nós é a Sasha, essa  que mora com 

nós é a Mikaela, essa é a casada, essa, que mora com nós, é a Natali. Eu até queria entrar no 

                                                 
5 Comentário deveras impertinente. 
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“site” da Xuxa pra falar pra ela, que eu fui uma pessoa que acompanhei o trabalho dela, e 

eu gostava muito dela no tempo das paquitas, sabe, e eu tive uma oportunidade de quando 

eu estava grávida ela também estava grávida. Aí antes de ela ter a filha, ela falou: “Eu vou 

ter uma filha e vai se chamar Sasha”. Eu também estava grávida, mas não sabia o que que 

era. Eu falei, “se for uma menina também vai se chamar Sasha”. Foi uma menina e eu 

registrei como Sasha, igual a filha dela. Eu gostaria de entrar no “site” dela, mas as meninas 

vão pro telecentro e eu não consigo. 

 

F.: Vamos retornar o nosso assunto. Você tem como, assim... é, entrar em contato com 

alguém que faz um livro, escreve um livro? [Não, esse trabalho que eu fiz é restrito à 

Universidade...] Não, porque eu ia tentar te ajudar dentro do seu trabalho, eu ia fazer um 

trabalho, pra você, de uma pessoa que saiu de uma rua, morou num quarto, invadiu uma 

casa, tal, e eu ia dar todo o seguimento. [Mas é a sua história?] Eu queria poder conhecer, 

sabe, eu to muito fechado no meu eu, eu queria poder conhecer pessoas... [Do mercado 

editorial, eu também não conheço.] ...porque a pessoa fala, eu tenho um conhecimento de 

uma editora, aí eu vou, e dou seguimento. Pra pelo menos deixar alguma coisa feita por 

mim. Mesmo que não fosse pra ganhar dinheiro, mas eu queria deixar escrito... Eu não 

tenho um diário, mas a partir do momento que eu me dispor a fazer um trabalho desse, eu 

vou me lembrar, mentalmente, parte por parte. Eu quero mesmo fazer um livro meu, que 

não seja nem pra vender, tipo, exclusivo, eu quero ter um exemplar meu pra elas verem 

mais tarde, entendeu, pros netos ler. Esse foi meu vô, tal, ele passou por isso e tal, pô, ele 

conheceu isso. Eu acho que é uma coisa muito importante. É uma pena, sabe, que eu não 

aproveitei minha juventude. É uma pena mesmo! Não aproveitei porque eu devia ter me 

formado, eu tinha capacidade pra isto! Condições financeiras não, mas capacidade eu tinha, 

competência, e então eu deixei tudo passar. Mas hoje, assim, eu fico vendo, cara, eu fico 

vendo que eu passei pela terra e não fiz nada. Não, não, não, não, não. Eu não fiz nada, 

cara. [Mas esse seu trabalho aqui no Prestes Maia?] Não, não. Eu não deixei nada pra 

minhas filhas, pra eles passar pros filhos deles. Eu não fiz nada! Cê tem que deixar alguma 

coisa. [Você acha que alguém deixa alguma coisa?] Deixa, deixa. É fácil, é simples você 

ver; uma pessoa que foi um Lula, ela ta deixando; um vereador, deixa alguma coisa. [Um 

vereador, será?] Deixa, deixa: a história dele. Ele tá deixando. Daqui uns quatro anos, que 
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ele foi um vereador... [Muitas vezes a história não é muito boa, né.] Não, não, não... [Mas 

voltando ao tempo que você conheceu a sua esposa...] É o que eu to falando, eu até coopero 

com o seu trabalho, mas eu queria ver o seu trabalho mais aberto pra mim. Eu quero um 

trabalho mais aberto, até mesmo porque eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa pra 

mim, entendeu. Então... se não for pra mim, e eu ver que eu não vou aparecer em nada... e 

vai continua a mesma coisa, que até hoje eu continuo... Eu não tenho ânimo pra fazer esse 

trabalho. Eu quero assim, procurar alguém... é que agora eu to meio apertado, esperando as 

coisas acontecerem mas quando isso acontecer... [O senhor não quer contar como veio 

parar aqui?] É como eu estou dizendo, é tudo uma sequência de situações, e se tudo é 

sequência de situações e eu não estou envolvido nela, não tem sentido, eu estou envolvido 

mas não estou... Eu quero estar no topo. Ali... 

 

N.: O que ele quer dizer é o seguinte, que o movimento é o MSTC, não é isso? Mas o nome 

dele não está na história do MSTC. Ele é apenas um morador, é isso que ele quer falar pra 

você. Ele está na história, por estar morando no prédio, por estar a espera de um benefício. 

Mas ele sonha alto. A Neti, ela tem uma história, ela é diferente de nós.  

 

F.: A Neti não é só uma moradora. [Mas ela ta há muitos anos...] Mas se você quer saber, 

eu comecei primeiro. Só que eu não tinha ligação com movimentos! – “O MSTC não existia 

naquela época” (N.) – Não existia, porque começou em 2000. Eu em 91 já tava morando 

em casa velha arrombada. – “Nós moramos, nós moramos – o MSTC  tem 10 anos de luta – 

há muitos anos atrás, antes do MSTC, tinha no Glicério, em frente a igreja Deus é Amor, 

um viaduto onde morava – ...‘quarenta e oito famílias’... (F.) – onde morava quarenta e oito 

famílias, quer dizer, nós era uma delas. Nós morávamos debaixo do viaduto, era tanto rato, 

que um dia eu tava deitada assim, o rato pegou assim no meu dedo, me puxou, entendeu... 

Só que na época, não tinha movimento tipo MSTC” (N.) – Não era só movimento; naquela 

época eu não fui orientado; eu não tive uma orientação, eu não tive pessoas do meu lado 

que falasse pra mim assim: “Olha, você é o líder dessas cinqüenta famílias, a gente vai te 

encaminhar pra isso, pra você arrumar as coisas pá pá, pra as pessoas; eu não fui... Eu 

pegava sessenta cestas básicas do Nuno Leal Maia, eu que pegava. – “O Nuno Leal Maia 

deu muita coisa, muita cesta básica” (N.) – Eu que ia buscar, com a carrocinha. – “Morava 



 LXXXVI 

tudo debaixo de um viaduto no Glicério” (N.) – [O Nuno Leal Maia dava cesta básica?] 

Dava, ele dada! Ele dava pelo Panamericano do Silvio Santos. Eu ia buscar lá, na 

Brigadeiro. – “A gente não via ele, mas a gente sabia que era doação dele” (N.) – E outras 

coisas que eu fiz; “ticket-leite”, na época do Paulo Maluf, tudo era eu que conseguia. Mas 

eu não tinha ninguém que me orientasse. Eu não vou contar uma história pra você, que é até 

mesmo pra te ajudar no seu trabalho, mas que eu estou de fora.  

 

N.: F., F., calma, calma. É assim, ele não pode lhe ajudar no sentido que você quer, ele quer 

um nome na história... [Isso é verdade.] Mas você pode cooperar... 

 

F.: Eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu gostaria de fazer um trabalho, mas 

fundamentado dentro daquilo que era a minha visão e não na visão de segundos e terceiros. 

Eu quero aquilo que é dentro da minha visão. Nem dentro da sua, nem dentro da dele, nem 

dentro da de ninguém. Mas dentro da minha visão. Se saí da minha visão, eu não faço o 

trabalho. 

 

N.: Você sabe quem você tem que procurar? Procurar o Caio; procurar a Nazaré Brasil, ela 

que você tem que procurar... 

 

F.: Não é isso, eu tou te falando. Eu tô falando que dentro de minha visão... Entendeu? 

Independente que seja ator, atriz; é den-tro de mi-nha vi-são. 

 

[Na verdade, eu sou pesquisador; isto é uma pesquisa de caráter cientifico, dentro das 

ciências humanas, como o senhor falou da tensão social, o MSTC é um movimento 

importante no contexto atual de nossa sociedade. Por exemplo, quando o MST surgiu (...)]. 

 

F.: ...O trabalho deles [do MSTC], eu reconheço, é um trabalho muito importante; mas eu 

tenho até uma ressalva sobre isso, que na verdade eu sou até assim, bem quisto, bem quisto, 

com os líderes, eu tenho um relacionamento assim... como eu posso dizer? Não é muito 

confiante, porque não é a longo prazo, né. Eles não sabem das minhas lutas que eu já tive, 

do que eu já fiz, do que eu sou capaz; eles não sabem. Também nunca senti oportunidade 
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de passar, pra eles, detalhadamente. “Caramba, esse é cara, que pode estar junto com nós”, 

por estas questões. Eu já passei, em algumas situações, em bate-papo e conversas, eu deixei 

a demonstrar o meu conhecimento. Mas você sabe que hoje nós vivemos um mundo 

politicamente [de repente, aumentam o volume do som de uma TV e uma música ressoa por 

todo o ambiente] politizado... Certo? – “Tudo ta na política” (Nilza) – Tudo é política. 

Então se você apresenta uma ideia e você não tem condições, recursos, de dar asas nas suas 

ideias, e as ideias forem boas, ninguém aproveita elas. Então, assim, eu não tou falando 

exatamente, restritamente, do MSTC; eu tou falando de todo mundo... Se eu for convidado, 

é uma coisa que eu gosto de fazer, acredito que é uma coisa assim que eu tenho uma 

pequena vocação. Gosto, já iniciei há anos atrás, mas de uma maneira errônea, porque eu 

não tinha conhecidos... Olha, pra você ver como eu não tinha tanto conhecimento que, na 

época, o Paulo Maluf tirou todo mundo debaixo do viaduto, construiu umas casas em 

Diadema, e deu uma casa pra cada um lá em Diadema; só que foi numa área de risco, que 

eles fizeram essas casinhas. E com três meses deu uma chuva tão forte que encheu a pista 

até em cima, que derrubou três ou quatro casas; a chuva derrubou três ou quatro casas, e 

quando a chuva derrubou, ele retirou todo mundo dali e levou prum “shopping” 

abandonado em Santo Amaro, e botou todo mundo lá e largou lá ao Deus dará. Largou lá, 

ao Deus dará. A única coisa que eles fazia, é que eles nos entregavam a cesta básica e o 

“ticket-leite” pra distribuir pras famílias – “Isso há muitos anos atrás” (N.) – Isso em 89, 

pra 90. 91, mais ou menos. Daí o que que aconteceu, quando foi um ano depois ele mandou 

me chamar na Secretaria de Habitação, o secretário de habitação, cheguei lá e ele falou, 

“Me dê a lista das famílias que moram ali”. Aí eu dei a lista, ele mandou eu chamar todo 

mundo, dez por vez, pra pegar dois mil, o valor de dois mil reais, e cada um tomar seu 

rumo. E assim eu fiz. Mas se eu tivesse aprendido como fazer a luta, se eu tivesse alguém 

pra me orientar, aí eu teria pego todo mundo e ó, cada um pega dois mil e cada um vai pra 

lá, vai pra cá, vai... – “Aí tava todo mundo na rua, de novo. Com dois mil você continua na 

rua de novo” (N.) – ...quando surgiu o real era um bom dinheiro, em 94. – “Mesmo assim, 

não dá, não dá pra comprar uma casa” (N.) – Nós ainda fizemos diferente da maioria, 

porque eu tinha um conhecimento com um pessoal em Peruíbe, no litoral. Aí lá tinha 

terrenos da prefeitura, que era barato, eu corri pra Peruíbe e comprei uma casinha lá com 

esse dinheiro. – “Um barraquinho” (N.) – Eu morei um tempo lá. Depois vendi e fui 
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embora. Mas é se eu tivesse conhecimento da luta, de como que eu agiria, com calçado, co 

suporte atrás de mim: de um advogado, de alguém da prefeitura, de um vereador... Teria 

sido diferente, ali a luta. Pra todo mundo, pra todo mundo. Não pra mim só, pras cinquenta 

famílias. E eu tomava conta, você tá entendendo. Então quer dizer... [Sobre o viaduto] Nós 

morava de aluguel, aí um pessoal me convidou: “Olha, tem um espaço enorme” que era dos 

bombeiros, antigamente era dos bombeiros, “e tá abandonado”, e era muito grande. Aí nós 

fomos lá, invadimos e ficamos morando. Só que aí o Paulo Maluf, queria a área de volta. 

Pra ele querer a área de volta, ele teria que tirar as famílias que ali estavam. Aí eles fizeram 

um tipo de um sobradinho, de praca pré-montada, lá em Diadema, num bairro de nome El 

Dorado, do lado do Bacuri; só que depois houve um problema, que caiu as casas; foi feito 

em área de risco. Aí ele pegou todo mundo, pôs lá num “shopping”, no Largo Treze, 

abandonado lá. Só que o que eu to te falando é que se eu tivesse conhecimento da luta, 

hoje; se fosse hoje... Se me tivesse alguém que me orientasse, eu começaria uma luta... 

Você tá entendo meu ponto vista? Eu tinha a cabeça pra começar uma luta, borrachada, 

paulada, isso pra mim não é nada, eu toma corretilhador aos 13 anos no juizado, murro e 

palmatória. Então borrachada da polícia... Tem pessoas que se sentar e conversar comigo, 

vai entender onde eu quero chegar. Não é que eu sonho alto. Não é que eu quero ser ator, 

que eu quero ser cantor. Não é. Eu quero desenvolver um trabalho dentro daquilo que eu 

tenho capacidade e competência. Que é o que eu acho que eu tenho uma competência. Mas 

na questão aqui, veja, eu corro por fora. Eu sou só morador. [Mas você é coordenador de 

andar?] Mas leva tempo, leva tempo... – “Coordenador de andar, você quer saber, não 

ganha nada. Sabe o que é coordenador de andar? Tem é pepino. Por exemplo, ele é 

coordenador de andar, chuveiro queima, ele que tem que colocar; a pia entupiu, ele tem que 

desentupir; a privada entupiu, ele tem que desentupir... Tem a lavagem da escada, ele tem 

que... entendeu? Então não ganha nada e o nome dele não ta em lugar nenhum. – ‘Só como 

um dependente...’ (F.) – Uma responsabilidade; um dependente de responsabilidade” (N.) – 

Eu consto na prefeitura como só mais um morador. Não consta lá eu como coordenador de 

base, coordenador de andar; não consta. Quando saí os méritos, eu não levo nada dos 

méritos. [Será que não?] Ô meu, eu tenho 58 anos, né meu irmão, olha os cabelos brancos. 

Vamos respeitar, né. Ó os cabelos brancos; experiência demais. Aí você vai fazer eu falar o 

que eu não quero, porque ó os cabelos brancos. É muita experiência, na pele. Comigo tem 
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que escrever e ler, se escreveu não leu, o pau come. Porque ó a experiência. Se eu to 

falando que não sai nada... relacionado a mim é que não sai; agora pra quem ta na frente... 

aí o nome sai. Tem emprego com a prefeitura; candidato a isso, a vereador... Tá com o 

nome no topo, mas não é o meu. O meu só se for daqui a dez anos. Daqui a dez anos eu to 

querendo é me aposentar, com 66 anos de idade, 67. Tá bem tranquilo, no meu terreno, 

olhando pros pássaros; tá batendo a perna no interior; eu quero ta assim daqu a 10 anos. [O 

sonho da casa própria] Relacionado a esse lado, sim. – “Relacionado a esse lado... – 

‘Relacionado a esse lado...’ (F.) – “...o nosso sonho é... – ‘...o mesmo de todos’ (Fernando) 

–  ...o mesmo de todos aqui, uma moradia” (N.) – Uma moradia, uma carta de crédito, é um 

CDHU, o local onde for... É o sonho de todos que aqui estão. O meu não pode ser diferente. 

Agora pessoal: eu tenho os meus. [A sua esposa estava me contando sobre uma clínica, 

numa chácara, para crianças dependentes de drogas...] É a gente pensa nisso. E até pensei 

em começar do nada. Mas não tem como. Porque ninguém vai chegar em mim. e dizer, “eu 

vou te doar uma terra”. Ninguém vai fazer isto. – “... é, que nós compre a terra...” (N.) – Eu 

vou ter que ter o dinheiro, cara, e ninguém vai me doar essa terra. – “...É, porque uma casa 

de...” (N.) -  Posso terminar, por favor? Ninguém vai me doar essa terra. Ninguém vai me 

doar um material pra eu construir um espaço, os utensílios que eu vou precisar para usar 

dentro desse espaço. Que é cama, panela, isso e aquilo, e fogão, pratos... De alguma 

maneira pra eu desenvolver esse trabalho que ela sonha eu fazer, de alguma maneira vamos 

ter que ter um começo. Um começo. Tendo esse começo, as parcerias vem, craro. É só ir 

buscar que aparece. Mas antes tem que ter esse começo. E pra ter o começo tem que vim o 

dinheiro. E sem o dinheiro você não começa. Se você tiver com fome e não tiver dinheiro 

você não vai comer. [E você está trabalhando em quê?] Não. No momento eu to parado. Eu 

não tenho renda. [A renda vem da aposentadoria da Nilza.] – “Um salário mínimo” (Nilza). 

– Esse questão [de não pagar o aluguel], essa questão está correta. Sonho pessoal, cara; 

sonho pessoal! Isso tem que ter uma forma de se desenvolver. Você não vai viver a vida 

inteira comendo arroz-feijão, e achar que está bom. Se um dia você puder comer um contra-

filé, melhor pra você. Se um dia você puder, ao invés de um copo d’água, você puder tomar 

um refrigerante, melhor pra você. Então é isso. É tudo como uma necessidade fisiológica 

que a gente tem. O crescimento, também é uma necessidade, do ser humano. Se você fica 

querendo que eu fique parado onde eu estou; você ta querendo discriminar a minha 
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inteligência. Todo mundo quer crescer. Você está estudando pra quê? Pra crescer. Não só 

como pessoa, mas sua mente também. Então não vai querer pegar um cara como eu, de 58 

anos, muito vivido, e dizer, “ta bom pro senhor assim”. Mas sabe porque eu to falando 

claramente pra você? Porque tem pessoas que agem assim. Se você falar que você pensa em 

crescer, que você sonha em se melhorar. A pessoa fala: “Não, pô, você não tem moradia, 

alimentação? Ta bom. Tem gente que nem isso tem”. A pessoa vai falar isso pra você... 

[Você me colocou um problema que até então eu não tinha pensado, eu tinha uma visão 

romântica...] 

 

N.: O que acontece aqui, meu amigo, é o seguinte. O objetivo é um só, moradia; mas só que 

tem aqueles que se contentam com um benefício que ninguém sabe qual é, esse beneficio 

está por vim. Ninguém sabe qual é, mas está por vim. Então tem aqueles que se contenta 

com aquele benefício que está por vim. E está ótimo, realizou o sonho. Tem aqueles, que é 

caso dele, que é sonhador, entendeu. Então ele... esse benefício que vai vim, que ninguém 

sabe qual é, ninguém sabe se é uma bolsa-aluguel, pode ser um apartamento também, uma 

carta de crédito; tá por vim algum benefício desses. Então, no caso dele, e creio que de mais 

alguns, são quatrocentas famílias, então tem muitas opiniões... Tem muitos que acham que 

aqui ta bom, mas ainda precisa mais. Crescer mais, né.  

 

[Vocês acham que foram vítimas da sociedade, da desigualdade social] 

 

F.: Se for falar por esse lado, desde de minha época, de 65, que eu conheço a rua, desde 

1965. Você nem era nascido, tem menos de 40. Desde essa época que eu conheço a rua. 

Então, a sociedade é... é discriminadora, em todos os aspectos, não só de pobreza, ou 

cultura, mas de pele, religião e tudo mais. E é claro que se você vive numa sociedade, como 

dizia o meu conterrâneo, falecido, Raul Seixas, se você vive numa sociedade machista, se 

você é fraco, você não vence. Fraco que eu digo, não fisicamente, mas culturalmente, 

financeiramente... Então, desde minha época, eu sei o que é preconceito, eu sei o que é 

racismo, eu sei o que é tudo isto. Eu tenho passagens na vida, cara, que se eu conto para 

uma pessoa nos dias atuais, nego não acredita, acha que eu to fantasiando. Mas foi real. Eu 

sei que foi real porque eu vivi essa realidade. Uma vez eu tava na beira da praia, e quatro 
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“playboy”, assim, no seu estilo, branco, com quatro moças brancas: “Esse neguinho já 

andou de lancha?” Eu nunca tinha subido numa lancha, eu nunca tinha posto o meu pé em 

cima de uma lancha. Aí eu falei: “Não, não, nunca andei”. “Então vamos passear de lancha 

com nós!” Eu subi na lancha, com eles; quando chegou a uma distancia que você via as 

pessoas do tamanho de um buraco, eles pararam a lancha... [Fernando reproduz o barulho 

do motor desligando com a boca] Aí um me pegou pelas pernas, outro pelos braços. 

Advinha? Me jogaram na água. Sabia, eu nadava muito! Aí foram com a lancha lá na 

frente. [Barulho do motor] Aí chegou lá na frente, fizeram a volta com a lancha... [Barulho 

do motor] Aí ficou de frente pra mim, e eu no meio da água, com a cabeça fora d’água. 

[Motor desligando] Eles ficaram de frente pra mim... [Barulho de motor, como se fosse de 

uma moto] Aí sabe o que fizeram depois? Em velocidade [Intensifica o barulho do motor, 

num volume bem alto] pra me atropelar dentro da água. Tá ligado, meu irmãozinho? 

Cabelo branco aqui conta pra você a real, meu filho. Tá, é experiência mesmo. Aí eu 

pensei, se eu nadar, a lancha me alcança, rapidão, eu era moleque esperto, com 15 anos de 

idade: se eu sair a nado os caras me pegam. Eu falei, já sei, vou deixar ela chegar perto, 

mergulho pra baixo. Foi assim que eu fiz, fiquei tomando fôlego [Fernando reproduz ruído 

de respiração ofegante], com a cabeça fora d’água e olhando pra lancha, e a lancha 

[Barulho de motor] quando ele chegou a uma distância aí eu... só virei o corpo e vau, vau, 

vau, vau, pra baixo, aí eu virei assim, quando eu virei ficou tudo preto, que a lancha é 

pintada de piche por baixo, aí escurece a água, e aquele monte espuma da hélice. Você já 

pensou se aquela hélice me pega, cara. Só pedaço, não puxa, não, só pedaço ia ficar... Você 

vê, a maldade do branco. Então, cara, e foram embora, e me largaram lá. Aí eu vim a nado, 

devagar, parava, braçada, sabia nadar, e fiquei com medo de praia. Tanto é que hoje em dia 

quando eu vou pra praia nem banho de mar eu tomo. De tão enjoado que hoje eu sou de 

praia. Eu morava em Praia Grande, raramente eu tomava banho de praia. Na verdade, eu ia 

na praia, sentava, fumava um cigarro e depois ia embora. Não gosto mais de praia. E eu fui 

criado na beira da praia. Com oito anos de idade eu já sabia nadar. Então, são tudo coisa 

que se eu conto hoje em dia o pessoal fala que eu to fantasiando, mas eu vivi isso daí. Sabe 

que é um cara botar a mão no bolso, e falar assim: “Neguinho, te dou 1 real”, hoje é como 

se fosse 1 real, na época era cruzeiro. “Neguinho, te dou 3 real, pra você ir no fundo do 

meu ônibus e ir até o ponto final”. Motorista do ônibus falar isso pra mim, pra você ir na 
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rabeira do ônibus. “Te dou 3 real, pra você ir até o ponto final”. Atrás no ônibus, agarrado. 

E ele sair numa carreira [Barulho de motor] e ele fazer curva. E eu garrado, ia pra lá, ia pra 

cá. De vez em quando, dava freiada. Eu batia a cabeça na lataria e garrado, até o ponto final 

pra ganhar três real. Era moleque, cara. Desafiava o perigo. “Eu to dou 2 reais pra você 

pular daqui da ponte”. Avenida do Contorno, lá em Salvador. A ponte bem alta e o mar, 

pedra de um lado, pedra de outro: e um buracão bem assim no meio. Três real. Me dá. E 

pulava lá de cima. Pááááááááááááá dentro da água. Depois subia num paredão que tinha, de 

barro, pedra, de terra. Saia na rua, em cima. Então, cara, eu sou um cara que vivi as coisas 

na pele. Então, não adianta as pessoas falar as coisas pra mim... se eu to conversando com 

uma pessoa e eu perceber que aquela pessoa ta querendo diminuir, assim, um pouco da 

minha sabedoria, eu já... [Eu não estou diminuindo nada...] Por isso que eu te falo se eu 

tivesse condições eu teria me formado. Eu tinha capacidade. [Sociedade desigual] 

Extremamente desigual. Você vê, os ratos... Os ratos não... Quer dizer, ontem foi preso... 

“skinheads”. Ontem foi preso quatro caras, e um deles, em 2009, jogou uma bomba na 

“Parada Gay”, e feriu várias pessoas. Ele foi condenado 10 anos. Ontem eles foram presos 

de novo, fazendo o mesmo trabalho, e continuam na rua. [Espancando moradores de rua] 

Então quer dizer, é igual a sociedade? Só porque os caras é filho de juiz, disso ou daquilo. 

Os caras pegaram lá em Brasília, há uns anos atrás, e tocaram fogo em três índios. E um 

dos caras era filho de um parlamentar; e os caras foram preso? Não foi. Agora o cara vai 

ali, passa num supermercado, pega uma caixa de leite... os caras vão dar cinco anos de 

cadeia para esse cara. Entendeu. Então é desigual. Fernando Collor de Mello, travou o 

dinheiro de todo mundo nos anos 90, foi expulso da presidência. Agora ele é senador, está 

de volta. Então é um país desigual, cara. Se for contar todos esse casos, você vai ficar dias, 

anos, não termina. Então é um país desigual, mas se você tiver um recurso, financeiro, um 

suporte, pra melhorar, então você tem o que os caras quer; que é um recurso e um suporte. 

Então é o que eu falo, eu gostaria de apresentar um trabalho, voltando ao assunto, eu não 

sou diferente de ninguém que ta aqui, sou igual, só que com coisas pessoais minhas, que eu 

gostaria de apresentar um trabalho, de ter uma pessoa que pudesse me dá um suporte, de 

levar toda essa experiência minha, que eu tenho, de uma terra... ou de alguma coisa nesse 

sentido. Eu quero demonstrar o que eu tenho dentro de mim de conhecimento. Então, eu 

não tenho interesse de passar essa história simplesmente por passar, porque eu não vou 
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aparecer dentro de minha própria história. Entendeu. Claro que você é uma pessoa que ta 

fazendo um trabalho e o que eu puder colaborar... 

 

N.: O trabalho dele é o seguinte, pelo pouquinho que eu pude entender, não sei se eu to 

certa ou to errada. Se eu tiver errada você me corrige. O trabalho dele é assim: nós estamos 

numa ocupação, então, de onde, aonde nós estava, pra vim pra ocupação; o que nós fazia... 

é mais ou menos isso? Ou to errada? Assim, aonde é que eu tava pra vim pra cá; mais ou 

menos isso? – “No contexto, é uma história de vida” (F.) – [É uma história de vida...] É 

uma história de vida mas que ela é... é simplesmente uma pesquisa... [Sim, porque esta 

história de vida coincidiu, em algum momento, com a história do Prestes Maia. É uma 

história que está ligada ao movimento. Nós recolhemos esses dados, depoimentos de 

diversos moradores, e tentamos generalizá-las ou descrevê-las numa linguagem que é 

adequada ao discurso científico, exigido pela universidade.] 

 

F.: Sobre o movimento eu não posso falar porque eu não faço parte do alto escalão. A 

minha pessoal é como eu falei, eu gostaria de desenvolver de uma outra maneira. [Mas é 

importante porque vocês falaram que já moraram debaixo do viaduto...] Não, eu já morei 

em diversas situações, que dá uma linda história até. Mas eu não... Inclusive a minha filha 

mais velha, ela tinha uns 18 anos na época, há uns seis, sete anos atrás, ela tinha uns 18 

anos e ela fazia faculdade na Unimonte, ela é formada... 

 

N.: Ela tem várias formações; ela é professora de educação física... Vai fazer 25 anos... só 

que no momento ela quer trabalhar na aeronáutica. Ela já fez duas vezes o concurso e foi 

reprovada. Então como ela está estudando, ela não tem tempo pra trabalha no emprego fixo; 

que que ela faz? Ela é promotora de eventos. Então ela viaja muito: vai pra Barretos 

Campinas. Então quando ela faz um evento, ela ganha uma quantia. Só que aí ela pode ficar 

dois meses sem fazer um evento. Aí ela vai gastar aquele dinheiro que ela conseguiu, né. 

Mas ela falou pra mim, que ela não pode pegar um emprego fixo. Pelo fato de ela estar 

estudando, entendeu.  

 



 XCIV 

F.: Então deixa eu terminar, para eu poder concluir. Há uns seis, sete anos atrás, ela tinha 

uns 17 pra 18, mais ou menos isso, e a gente conversando sobre minhas coisas, inclusive, 

sobre minha vida pessoal. Conversamos muito. Inclusive, eu passei toda a minha 

experiência de vida, né. Disse pra ela: “É uma pena, né, que eu não consegui o meu lugar 

ao sol, pra hoje eu puder te ajudar mais. Mas, dentro daquilo que foi possível, pra mim, tal, 

dentro das minhas condições, tal, eu te criei até aqui, né, e assim tal...” E conversando, e ela 

falou assim: “Pai, você é uma pessoa que teve tudo pra ser alguém; e o senhor deixou tudo 

passar”. Eu falei, “é, as coisas acontecem na vida da gente, e a gente às vezes não percebe, 

que as coisas passam”. “É, mas vamos estudar, o senhor tá com quarenta e poucos anos; 

termina o terceiro ano, e faz uma faculdade de alguma coisa, eu lhe ajudo e tal”. Eu falei, 

“não, não quero mais”. Então, na época ela falou assim... “Quando o senhor puder comprar 

um computador, a gente vai sentar, e o senhor vai relembrando toda a sua história de vida, 

que eu vou fazer direitinho e depois eu vou procurar... a gente faz e tal”. Eu falei, beleza. 

Só que depois ela foi morar em São Paulo, ela tinha 20 anos; faz quatro anos que ela mora 

pra cá; e nós só ficamos pra lá. Ela ia só final de ano. Férias. Ficava só um dia, dois dias, 

depois ia embora. E o tempo passou e a gente não procuramos fazer esse trabalho, que a 

gente ia começar. Mas eu ainda penso quando as coisas derem uma alavancada, eu sair 

daqui. Tiver uma condição melhor, uma casa mais situada. Eu moro aqui. Até pra ela ou 

algumas pessoas eu estou à vontade, eu estou gostando. Não. Eu sou umapessoa que nunca 

tive problema de saúde, mas ultimamente eu não consigo dormir; eu não consigo dormir 

direito. Eu fico a noite quase toda acordado. Então, eu estou esperando isso aqui se 

resolver, pra mim me centrar... acordar desse pesadelo, isso aqui não é um sonho é um 

pesadelo. Pra eu falar assim: bom, acordei, aqui é a realidade, a minha realidade. Aí eu vou 

começar a ver se eu faço esse trabalho. Eu até tenho, desde de novo, desde molecão, sempre 

uma tendência a escrever. Eu componho umas letras musicais, tal, tão aí bem guardado, 

minhas letras. Teve um tempo desse que ela me apresentou um cara, tenho até o cartão 

dele, me apresentou, tá aqui... [“Tatu Martins: produção musical & estúdio de gravação...” 

O senhor procurou?] Não. Não procurei. Porque eu tenho umas três letras pra terminar e de 

um tempo pra cá eu não to com inspiração. Muito problema, muita coisa. Ultimamente, 

você sabe que você tem uns problemas. Aparentemente você não demonstra, mas 

intimamente você sabe que você tem uns problemas. Se você mata alguém, mas ninguém 
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viu, ninguém soube, mas você sabe que você matou alguém. Mas, tá com você, aqui. Então. 

Eu estou com muitos problemas, ultimamente, de um tempo pra cá. Tiraram assim a... a... 

aquela vontade de eu fazer um negócio, tentar fazer outro; sentar assim nas horas vagas e 

olha minha agenda; completar aquilo que eu deixei pela metade. Mas eu penso nisso, sabe, 

não assim pra ganhar notoriedade, fama. Não é pra isso. É pra mim, assim, comigo, quando 

eu tiver, não sei, Deus é quem sabe, é 70, 80, porque eu acho que eu vou viver essa faixa, 

porque minha família bem, viu. Eu tenho um tio que tá com 110 anos. Então a genética de 

viver é muito boa na minha família. Só se me acontecer alguma doença, algum acidente 

grave. Mas pela genética da minha família, eu vou viver uns 75 anos, ou pra mais. Então eu 

gostaria de quando eu tivesse uma faixa de idade dessa, deitado na minha rede, ou em cima 

da minha esteira; que quando eu tiver com condição eu comprar uma esteira. Pra eu forrar a 

minha esteira assim, num lugar, numa lateral, botar um travesseiro, pra minha cabeça, né... 

Esteira, esteira mesmo, de palha! pra me lembrar como que eu nasci, assim, nasci em cima 

de uma esteira; e dormi até um período de minha idade, no chão, sem colchão, sem cama, 

né; sem essa coisas básicas. Então eu tenho que ter a minha esteira. Então eu gostaria de 

quando eu tivesse uma faixa assim, de idade, eu olhar assim e falar: “Caramba, eu não fiz 

muito nessa vida, não cheguei a ser um político de nome, eu não cheguei a ser um famoso 

advogado, eu não cheguei a ser um grande atleta, mas eu deixei alguma coisa, que o mundo 

pode nem lembrar de mim, mas a minha família vai lembrar de mim”. Você tá entendendo. 

[Mas a sua família vai lembrar do senhor sim.] Meu, tudo cai no esquecimento; se eu não 

deixar herança pra isso, tudo cai no esquecimento. Eu não lembro de meu pai, há mais de 

cinquenta anos. Eu só lembro se alguém falar pra mim, e seu pai? Senão, eu não lembro. 

Porque ele não deixou nada que desse segmento para eu hoje ta focado nisso. Então eu 

quero deixar algo pra elas lembrarem de mim. Não é lembrar a imagem do pai, mas ter uma 

coisa pra elas focarem. Quando elas abrirem esse armário, que eu só guardo coisa antiga, 

puxa, de trinta anos atrás, de quarenta anos atrás, deixa eu dar uma olhada. Aí elas vão 

olhar: Ah, o livro que meu pai deixou escrito. Pô, deixa eu dar uma relida nele. Aí ela vai 

dizer: ah, esse livro é aquele que meu pai fez em vida. Entendeu, meu jovem? Talvez nem 

riqueza, mas deixar algo palpável. Algo que ninguém tira. E sabe o que ninguém consegue 

tirar da gente? [Não] A educação. O princípio, a educação. Nego tira dinheiro, nego tira 



 XCVI 

casa, nego tira a sua vida; mas a educação jamais. [A escola da vida?] A educação, 

generalizando; tudo. 

 

N.: O tudo. Mas ele quer dizer o seguinte. O seu pai e a sua mãe, eu não conheço, mas de 

alguma forma você era pequenininho. Então eles te colocaram na escola. – “Te deram 

educação. Então hoje você tá fazendo uma pesquisa pra faculdade” (F.) – Te deram 

educação. Você hoje tá aonde você está e querendo amanhã estar mais alto, não é isso? 

Então muito bem. Se o seu pai ou sua mãe não tivessem lhe colocado na escola, não tivesse 

lhe dado educação... –“Suporte pra você chegar aí” (F.) – ...Tivesse dado pra você, carro, 

casa e dinheiro, sem a educação, sem um princípio, você ia gastar o dinheiro, talvez o 

ladrão ia roubar o carro, – “Você vendesse a casa” (F.) – ...você vendesse a casa, ia chegar 

um determinado tempo que... –  “...nada daquilo que eles te deu você ia ter” (F.) – ...nada 

daquilo. Não. Nada ia ter... – “mas a educação...” (F.) – ...mas a educação o ladrão não 

rouba e você não vende. É sua! Para sempre. Nós estamos aqui não estamos? Mas as 

meninas nossa estuda! Sim, só que esta que se formou na faculdade, essa ela é o seguinte... 

nós temos uma parceria nessa evolução dela, mas só que, depois, ela teve uns padrinhos... – 

“que ajudaram, são o suporte” (F.) – uns padrinhos que ajudaram a ela, a ir, aí, nós, 

digamos assim, ficamos do lado. Então, se ela hoje é o que ela é; se ela hoje quer o que ela 

quer, que é trilhar o caminho do bem... Nós tivemos uma parceria que é de quando ela era 

pequena. Porque se fosse só por nossa conta, ela não teria tido uma faculdade. – “Não tinha 

recurso, ela não tinha suporte” (F.) – Ela não tinha suporte; ela não teria uma faculdade. 

Mas ela teve padrinhos lá em Santos, onde que ela passou a morar com eles; ela saiu de 

casa... não saiu de casa assim, foi conversado, né. Ela tinha quinze anos, a Janaína, quando 

foi morar com o Rogério... – “É, são três advogados, Rogério Ramos Vidal, Ricardo Ramos 

Vidal e Cláudio Ramos Vidal. O Cláudio Ramos Vidal era o pai do Rogério e do Ricardo. 

Eles são família boa em Santos, rica, né” (F.) – Então, até os 15 anos nós fizemos nossa 

parte de colocá-la na escola; dos 15 anos pra lá ela foi morar com essa família. – “Nós 

freqüentávamos um centro espírita muito bom, aí ele me chamaram e falaram: ‘Pô, a gente 

quer ajudar, a Janaína. Como é que nós faz?’ Eu falei, não sei, como vocês querem ajudar, 

em quê e como; aí eles falaram, ‘dar uma força, uma faculdade, tarara’; aí eu falei, ‘beleza’; 

‘mas tem que morar com nós’; e falei, ‘se ela quiser ir, eu deixo’. Aí eu conversei com ela, 
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ela tinha 15 anos, eu falei: ‘Olha, você não vai ser filha deles, você vai ser afilhada deles; 

mas toda a responsabilidade é minha; você tem que morar com eles, uma família de 

advogados...’ Aí ela foi morar com eles, e morou até os 20 anos. Aí eles pagaram a 

faculdade, tudo. Eu ia lá, era bem recebido num prédião de luxo, na avenida Washington 

Luis, em Santos, tal; na praia do Gonzaga. Um apartamento por andar. E ela morava com 

ele lá: foi muito bom. Mas...” – Foi muito bom só que afastou um pouco assim da gente, 

sabe... – “Ela passou a viver outro nível” – é enxergar diferente... – “é um pessoal que tem 

uma condição financeira que manda no país; não é igual a mim que fui ignorante e burro a 

vida inteira; igual ao pai, que foi um ignorante; eu posso ter constituído uma sabedoria de 

vida mas dentro do contexto estudantil eu sou um ignorante, eu sou um analfabeto...” 

(Fernando) – Ela teve um suporte, só que é assim, deixa eu te explicar, ela, calma péra aí, 

eu já mostrei a foto dela, ela não chegou aonde ela quer chegar. Por enquanto, ela continua 

lutando, porque ela quer trabalhar na aeronáutica. Um desejo dela. Eu até falo, de repente 

ela se afoga! Só que é o seguinte, ela não tem uma casa própria. Ela divide uma casa; o 

aluguel dessa casa é 900 reais. São quatro, ela e mais três. São quatro amigas. Então 

conclusão: ela tem uma boa formação? Tem! Mas ela não tem uma casa própria. Então ela 

não pode ainda chegar aqui e falar, “pai, mãe junte as coisas, saiam daqui que vocês vão 

pruma casa”. Ela ainda não pode fazer isso. Cértil? Ela nos ajuda. Mas nos ajuda como? Na 

medida que ela pode. Quando ela faz um evento, que ela tem dinheiro, me traz um 

presentinho. Tipo assim, eu vou no médico. O médico me passa um remédio. Não tem na 

farmácia pública, quer dizer, tem que ser comprado. Ela fala dá a receita, que eu compro. – 

“Se eu precisar de 50, 100 reais...” (F.) – mas, deixa eu falar! Isso quando ela tem pá, com 

dinheiro. Mas às vezes tem horas que me falta algo aqui em casa, que ela também não tem 

dinheiro. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro: meu gás acabou ontem. Ela falou mãe, 

“olha to sem dinheiro hoje”. Eu falei, “não esquenta não que amanhã eu recebo”. Então 

quando ela tem, ela ajuda; quando ela não tem, infelizmente, ela não pode ajudar.  

 

F.: É porque é assim, como é teu nome mesmo? Jean. Então, é que tudo é uma seqüência, 

né. Ela ta fazendo uns estudos, tal. Ela tem diploma universitário? Tem. Mas ela está 

almejando alcançar um objetivo que ela se predispôs a alcançar. Ela só vai sossegar quando 

alcançar esse objetivo. Já foi reprovada duas vezes, mas ela não desistiu. Eu falo, centraliza 
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a cabeça que você vai conseguir... Eu sou meio assim, sabe, muito otimista na minha vida. 

É muito raro assim eu ter uma negatividade dentro de uma situação. Quando eu quero uma 

coisa, eu vou em busca daquela coisa, até que eu consigo, eu vou até a última gota. Mas se 

na última gota eu não conseguir... – “Olha ela aqui, ó” (N.) – Aí foi um trabalho que ela fez 

pra Portuguesa; foi um evento que ela fez. – “Aí foi um trabalho que... Ela fez um evento 

na Portuguesa e tirou uma foto com ele...” (N.) - ...que é jogador, né. – “Ela é muito bonita, 

sabe, não é porque é minha filha não. Ela é magrinha, manequim, linda! Olha, ele tava 

falando aí no começo da história, que, às vezes, a pessoa tem a experiência de vida vivida 

mas não tem o financeiro, isso é verdadeiramente. A Sasha, em Santos, há uns cinco anos 

atrás; a Sasha tinha uns 5 anos. Aí o prefeito de lá promoveu um cursozinho para crianças 

serem modelos, gratuito; modelo infantil... Então a gente sempre quis o melhor pros nossos 

filhos. Então a gente encaixou a Sasha lá, né. Só que o governo faz assim: ela dá um curso 

de graça e aí a gente que é pobre se encaixa. Só que depois aquele curso termina e pra você 

continuar, ele cobra uma taxa. Aí é onde o pobre fica para trás. Porque enquanto ta no 

gratuito, ele ta lá; aí quando acaba o gratuito que tem que entrar o financeiro, aquele que é 

rico e tem condições de pagar continua e chaga lá... Aqui é a Sasha, ela chegou a fazer esse 

“bookzinho”... Hoje ela ta com 13 anos. Ela tava indo muito bem. Fez alguns trabalhos mas 

não ficou nada na história, porque... Ô Sasha! Sasha! Sasha! Sasha, vem aqui, faça um 

favor! – “(..) Cara, eu vou ter que sair. Eu nem almocei ainda. Se precisar de mim, pra 

outras coisas, tal...” (F.) – Esse aqui é o Jean, tá? Essa é a Sasha, aquela da foto. Fala assim: 

eu não sou filha da Xuxa não; eu me chamo Sasha. Fala! É mais é o seguinte, aqui no 

prédio tem o um trabalho bacana, sabe. Tem uns trabalhos aqui que eu gosto. Aqui tem um 

pessoal de teatro, que também, se formaram em teatro, mas não conseguiram... – “O 

espaço” (F.) – ...o espaço. Então o que que eles tão fazendo, eles tão vindo aqui duas vezes 

por semana as crianças assim, né, e levando pra ensinar aquilo que eles aprenderam; e ela é, 

por sinal, coordenadora das crianças. Ela é que acorda as crianças de manhã cedo: “Olha, 

hoje a gente tem que ir pro teatro”. É lá no bexigão, vão a pé e voltam a pé, na canela! 

Então, na semana passada teve a apresentação final, que eles vão entrar de férias e vão 

retornar em agosto. Mas essa etapa que passou, ele finalizaram semana passada. Os pais e 

as mães das crianças foram. Teve bolo, refrigerante; foi muito legal, sabe. E ela aprendeu 

lá... tem um corpo mole, viu. Fez muitas coisas engraçadas, lá. – “Isso daqui foi aqui...” 
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(Sasha) – Não, vai mostrando o que tava lá na festa. Deixa que a Sasha mostra, vai. Essa 

máquina [digital] é da Janaína. É que a Janaína foi lá, mas tinha compromisso, e deixou 

com a gente... – “Aperta aqui” (Janaina) – Vai passando. Qual é você, Sasha? – “Aqui de 

azul; de rosa e azul. Passa... Não. Aí acabou... Eu aqui, abrindo espacate no trapézio. Aqui 

eu tô de cabeça para baixo” (Sasha) – É teatro-circo. Subiu no trapézio e ficou de cabeça-

para-baixo... E fez um monte de coisa lá. – “Olha eu cantando aqui.” (F.) – Onde foi isso? – 

“Aqui, mãe.” (Sasha) – Ah, na televisão. [“Karaokê”] 

Então é assim, olha, a gente já morou na rua, já morou em albergue, debaixo de viaduto. 

Mas é assim, ó, a Sasha estuda... sempre que tem uma oportunidade, de tudo, eu to 

colocando, entendeu. Aqui perto, no Bom Retiro, tem um lugar, não sei se você conhece, 

chama telecentro; eu vou te explicar: aqui no Bom Retiro, atravessando o parque da luz, 

tem o telecentro, que é um local que tem computadores gratuitamente, sem pagar, para 

crianças que não tem condição de ir numa “lan house” e pagar, né. Lá não tem professor. 

Mas você chega lá e vai se virando. Lá também não tem hora pra sair: funciona o dia 

inteiro. Então é assim: a criança vai lá de manhã e pa pa pa pa pa pa pa pa, e mexe daqui, e 

mexe dali, de cá, de lá. Enquanto ela não enjoar, não tem essa de ficar uma hora só. Então é 

assim: a tarde, elas estuda; de manhã, elas vão pro telecentro. Atravessam o parque da Luz 

e vão pro telecentro aprender computação lá, entendeu. – “Então, Jean, vamos fazer 

assim...” (F.) – Fora isso, tão participando dessa oficina de teatro. – “Deixa eu terminar 

aqui com ele, eu vou comer. É o seguinte... vamos fazer assim, pra você não ficar 

decepcionado...” (F.) – De repente até aprendeu alguma coisa, né. 

 

F.: Então é o seguinte... você faz pra mim uma busca, dentro disso que eu tou te falando 

que eu gostaria, e eu faço uma entrevista completa, desde o início da minha história... Não. 

Não é que você vai garantir, mas eu quero que você faça. Pense! É praquele senhor lá e tal, 

que é pro desenvolvimento dele. E até posso conversar com pessoas e tal, pra passar essa 

história pra você. – “Mas o que é que você quer que ele ajude você? É sobre música, sobre 

um livro, é sobre o quê?” (N.) – [Se for música, eu tocava numa banda...] Já começou a 

falar a minha língua. [...é como você falou; é tão difícil achar alguém...] Bota no 

“Youtube”, cara; bota no “Youtube”! Na época não tinha, né? Agora tem! Aí o pessoal olha 

lá, pá, e de repente gosta; aí xiuuuu...  – “Então você chegou até iniciar...” (N.) – Não é não 
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é frustração, não. Não é frustração, eu só acho que foi uma perda de tempo pra mim. Não é 

frustração. [Aqui eu não sei se ele se referiu à frustração que eu insinuei que porventura ele 

teria de não ter sido um músico ou se ele entendeu que se tratava da entrevista]. – “Mas 

esse sonho sempre vai ficar... às vezes, a gente tem que deixar pra trás” (N.). 

 

N.: É a vida da gente, Jean, é assim, sabe, às vezes, a gente tem um sonho, batalha, como 

você acabou de falar; até conseguiu a compor música, a gravar CD, chegou a tocar em 

vários restaurantes, em vários eventos; chegou a ter público, né. Mas já ta de bom 

tamanho...  

 

F.: Mas você fez uma compensação, né. Você não seguiu aquilo que você queria mas você 

teve opção. E quando a pessoa não tem opção? Aí fica difícil. Você teve opção; o estudo. 

Teve condições de ter um estudo. Eu posso até não querer ser músico, mas tem que ter 

opção, e eu não tenho. – “E o mais bonito que eu acho em você, sabe o que é? É que você 

aproveitou o que o seu pai e sua mãe lhe deu na infância, que foi o estudo: que a sua 

primeira série foi seus pais que levaram, né, e mostraram o caminho. E você cresceu e falou 

assim, ‘eu vou seguir esse caminho’. Você está seguindo esse caminho. E muitos, o pai 

fala, a mãe também, ‘ah, estudar, eu não vou ganhar nada estudando’. É muito importante, 

prque você ta seguindo ainda. (...) Essa aí é a Natali. Natali, esse é Jean. O Jean é umas 

pessoa que a gente ta conhecendo” (N.) – É um estudante de faculdade, mexe só com 

moradia. Daí um cigarro, não daí esse seu mesmo.  

 

N.: Jean, é o seguinte, nós estamos aqui há quase três horas, tá todo mundo aqui sem 

almoço; todo mundo contando um pouco de cada situação, que na verdade ninguém contou 

a situação verdadeira, né. Que eu digo assim: um contou um pouco, o outro contou outro 

pouco, mas não se concretizou. Quando você quiser vim com calma, vim entrevistar a ele, 

ou a mim, porque nossas histórias são opostas, né. – “Quer almoçar comigo? (...) Aqui 

mesmo. Já tá pronto.” (F.) – Já tá pronto. Cê só espera ele esquentar, viu. Então quando 

você vier mais com calma, como é... – “Não sei se vai ser do seu agrado: é arroz-feijão, 

linguiça com batata, molho” (F.) – Mas é tudo limpinho, a gente... – “A gente somos pobres 

mais somos limpinhos” (F.) – Deixa eu só explicar, quando você quiser vim com tempo... 
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Só que eu acho a sua pesquisa o seguinte: a sua pesquisa é gravada, não é isso? Ma não vai 

ser escrita? Quando você quiser me entrevistar, apesar de sermos um casal e estarmos no 

mesmo ambiente, com o mesmo objetivo, ele tem uma vida diferente da minha. Ele vai ter 

uma história oposta da minha. Só que se cruzaram; se cruzaram em tombos. Mas são 

histórias opostas, bem diferentes mesmo... – “Quando liberar...” (F.). Tá, eu vou esquentar 

lá. (...) 

 

F.: Amanhã eu vou gastar 72 reais; vou comprar uma pia de lavar louça, vou botar uma 

porta naquele banheiro; a porta quebrou... [O tanque ou pia de lavar e o banheiro são de uso 

coletivo para os moradores do andar]. Eu vou pitar o teto de branco e verde as paredes. 

Pintar tudo. Comprar mais lâmpada. Essa lâmpada é econômica, ela gasta quatro a cinco 

vezes menos que a outra. Comprar, 10 paus, tem garantia de um ano. Aqui eu vou dar rosa. 

Daqui pra cá, eu vou dar cor de rosa, até lá a escada. Cor de rosa, e aqui verde e o teto 

branco; pra ficar colorido, né; ficar bonitinho [Refere-se a todo o andar].  

[Dentro da moradia do casal e dos filhos] 

 

Faz bastante frio. Aqui neste espaço é onde é feita a reunião geral; e quando eu não to a fim 

de descer eu fico escutando daqui mesmo. Na verdade isso daqui eu vou fechar. Inclusive 

eu já arrumei uns caibros; esse vai aqui... eu vou cortar, com o cara da máquina, pra cortar 

isso daqui, pra encaixar nesse caibro e cortar lá. Aí ponho esse caibro aqui, lá em cima... 

vou encaixar. Aí depois outro aqui. Aqui. Cortar o outro. Aí o outro aqui, pra fazer uma 

janela, daqui até praqui. Uma janela pra gente abrir. [Essa janela daria no salão do primeiro 

andar]. Dali pra cá, um caibro lá pra fechar. Eu vou fechar, má só que por enquanto... 

 

N.: Então, aí a cozinha... Aqui é o restante, aqui tem vários livros... As meninas tão vendo 

filme... Aqui tem a cama do casal... Aqui são amigos; minha é a Sasha e a MIkaela. 

Mikaela, esse é o Jean... aquela é amiga, essa é amiga, essa é amiga... – “A cama é boa, viu, 

fica apertado” (F.) – A gente tem um videozinho com “karaokê”... aí elas ficam vendo 

filme e tudo. Quando tão de férias, tá... Quando não tá de férias não fica ninguém aqui não: 

fica na escola... Aqui a gente tem uma cama de casal, por que o que a gente faz, as três 

dormem na cama de casal, eu, e ele, dorme no chão, né. É, no chão, né. A cama de casal a 
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gente deu pra elas porque a gente quer o melhor pra elas. Então elas dormem na cama de 

casal. Inclusive a minha filha ta com uma cama de solteira pra lá pra mim... Ela falou: 

“Mãe, a cama de solteiro ta aqui, é só a senhora vim buscar...” Mas amanhã vai entrar um 

dinheirinho e a gente vai buscar a cama de solteiro aqui pra nós. Aqui é meu armariozinho; 

inclusive ele é de parede mas como não tem, assim, é uma coisa que eu não sei até quando, 

fica assim um em cima do outro... Minha geladeirinha e assim vai indo... A gente se vira 

como pode... Melhor do que na rua. 

 

F.: É melhor do que pagar 400 num quarto. Porque aqui, na verdade, dá uns dois quarto... 

de uns 300 reais, que os caras alugam. Tem lugar aí, tem cortiço aí ó, que um quarto é 

como daí até aqui, até menos. Nós já moramos. Já, já! Morei com quatro filhos – essas duas 

não eram nascidas – os quatro maiores. Nós moramos ali na Baixada do Glicério, ali. Eu 

trabalhava num estacionamento e era um quartinho pequenininho. A mulher na época ela 

foi no juiz do conselho tutelar e eu trabalhando... – “Hoje você vai nos dar a honra, né. Pra 

mim é uma honra você participar da minha comida. Não se preocupe, aqui a gente é o 

seguinte... Não, não, eu já peguei... Pode comer lá na área mesmo. A gente é muito 

limpinho, sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de limpeza, pra mim é prioridade” (N.) – 

Farofa, temperada? Arroz, feijão, a gente joga (...) pra não ficar muito caro... Pode se servir 

que isso aqui é de casa, apesar que dizem que de casa é rato... Ou quer colher? Ou quer 

colher?  – “E tem suco de manga, da manga pura, viu!” (N.) – Tem, tem cadeira. A gente 

vai sentar aqui ó, dois a dois, a gente puxa a mesa... [E a N.?] A N. almoçou. – “É N.? 

Coincidência, não! (...) Pra falar a verdade – é manga pura, viu – a gente ganhou, umas 

verduras aí. Ganhou não. Minha filha me trouxe. Vira e mexe; que nem agora ela falou pra 

ele aí buscar... conhece? Então ela me trouxe umas verduras – semana passada –; aí veio 

manga, veio batata, cenoura, veio umas verduras, né. Aí hoje eu falei, vou fazer um suco de 

manga no liquidificador... Eu vou mandar a fulana lavar esse copo: passa bastante sabão 

nesse copo aqui... 

 

F.: Eu vou te falar um negócio. Aqui em cima é mais gelado, se é que você quer saber. Eu 

tenho muito cobertor, inclusive, eu vou até falar com minha filha maior... que ela me 

mandou, logo que a gente veio pra cá, ela me deu um edredom. Aí o que que aconteceu, 
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quando a gente se mudou, nós ficamos mais de um mês sem trazer os móveis – “Natali, traz 

um copo pro seu pai” (N.) – ...não sabia se ia ficar, se não ia ficar, essa coisa; se ocupa, 

desocupa... aí nós botamos o edredom no chão; depois tivemos que jogar tudo fora, dois 

edredons... – “Ela tem uma cama de solteiro pra mim lá, e ela vai doar; ela falou, ‘mãe, 

você está precisando de uma cama de solteiro?’ eu falei tô; ela falou, ‘é só vim buscar’, 

uma cama de solteiro e uma mesinha de mármore, de cozinha, né. Aí até o final dessa 

semana a gente vai pegar. Ela é gente boa” (N.) – Ela almoça cedo. – “Cê vê... Eu almoço 

cedo, porque eu tomo remédio, tem que ser tudo no horariozinho, né. Essa filha minha, cê 

vê, todo mundo tem problema e dificuldade, ela estudou, ela é muito estudada e continua 

estudando, trabalha, dá dinheiro, mas ela falou, ‘mãe, eu pego muito metrô, e às vezes eu 

não tenho dinheiro pro metrô’ – aí tem a Mikaela e a Sasha que estuda –, ‘vai na escola, 

que estudante tem direito à carteirinha estudantil, que é paga só metade, não é isso?... Então 

aí ela pediu: “vai na escola, pega uma carterinha pra Mikaela – pra Mikaela só”. Só que vai 

ser passado pra Janaína. A escola da Mikaela N. é aqui bem próximo, entendeu. É, é 

Mikaela N. ‘Então, tira essa carteirinha da Mikaela pra mim usar, que aí eu vou pagar só 

metade, que eu pego muito metrô, muito metrô’; e aqui vai só 1,50, não é isso? Só que 

Mikaela não necessita disso daqui, porque a escola dela é ali. Então a gente vai dar pra 

Janaína. Ela pega muito metrô... muito metrô” (N.) – [F. fala muito baixo, quase 

incompreensível] (...) Eu fui criado por pessoas boas, Inclusive, quando eu fugi de casa lá 

da Bahia, eu fui criado por deputado estadual, federal , hoje tá aposentado... – “Pai, deixa 

eu mostrar a foto pra ele” (Sasha) – “Ò, aqui ela trabalhava numa escola como professora, a 

Janaína; aqui ela tá na praia...” (N.) – Tá, deixa eu terminar. Aí, depois, eles moravam num 

apartamento por andar, no mesmo prédio da Ivete Sangalo, então, mas... [Suporte] Eles me 

deram no período que eu vivi lá em Salvador. Depois eu fiquei anos sem ver eles, aqui em 

São Paulo. Eu cheguei aqui em 72, cara. Então eu fiquei anos sem ver eles... Eu fui lá em 

2000, e achei eles... – “A Natali tá falando que a comida tá fria. Tá fria? Tá quente. A 

Natali disse que tá fria. Ela falou assim, ‘Nossa, mãe, a comida tá fria” (N.) – eu fui lá em 

2000, e achei eles, né. Na época eles tavam até com duas filhas na Alemanha, foram lá, 

Frankfurt, na Alemanha, aí eles queriam levar a minha filha, que hoje é a mais velha, só 

que ela tinha 9 anos. Aí não deixei. Eles iam dar esse apoio pra ela lá. Eu não deixei ela ir. 

Mas assim, eu entrar em contato com eles só pra pedir as coisas não tem como, entendeu. 



 CIV 

(...) Trabalhar sem uma qualificação profissional, chega uma hora que você mais aquela 

garra, aquela vontade, de estudar, de se formar. Fica assim. – “Engraçado, F., que o Jean 

parece o Jaime na calma, né. O Jaime é um amigo da gente lá em Santos, ele tem uma 

calma assim, sabe. Ele tem uma paciência, pra escutar; uma calma (...). [Falo sobre a 

tragédia do assassinato do filho mais velho...] Jean, eu sei que você conhece a Cracolândia, 

né? Olha a escola da MIkaela fica do lado da Cracolândia. E às vezes, como ela sai às 6:00, 

já é um horário assim meio tarde, às vezes, eu vou buscar ela. Eu passo ali, e fico pensando, 

como é que o Governo, pessoas de condições, né, políticos, vê aquilo e é como se não visse 

nada. A rua tá tomada por eles. Cê vê que ali não passa carro, não passa nada. Cê vê 

crianças ali de 12, 15 anos, com cobertor nas costas, sujo, fedido, descalço, em situação de 

subdesumana, né. O governo tem terra, que não tem terra, somos nós. O governo tem terra 

suficiente pra fazer um centro de recuperação bem grande e colocar tudo aquelas pessoas, 

porque eles são tudo doentes, sabe, são todos doentes. Então, na verdade, eles precisam de 

ajuda que possa mostrar pra ele a realidade da vida, né. Mas a gente passa, a gente vê, a 

gente sente isso, só que a gente não pode fazer nada. Eles podem, eles vê, eles sabem... 

Quem é que não sabe da Cracolândia aqui na Luz, né. Eu tenho muita dó, sabe; eu não 

gosto de nem passar ali.” (N.) –  [Falo sobre o ensino público, que é de péssima qualidade] 

– “Aí vai ser um futuro médico que não sabe de nada” (N.) – Já o filho do rico... por que o 

filho do rico fica cada vez mais rico? Por que no ensino médio, ele faz um ensino de 

qualidade... – “Vão pro exterior; vão se formar fora do Brasil; a maioria estuda fora” (N.) - 

...faz um ensino de qualidade, quando ele termina o ensino médio, já ingressa na 

universidade, entendeu. – “Boa noite!” (Moradora) – “Boa noite. Já é noite? Gente!” (N.) 

“Já é 4 horas.” (F.) – “É 4. Não. É quase 7... Já é mais de 6. É sim! Então, eu preciso de 

mais um currículo da sua filha, pra trabalhar aqui no SESC, na... ai... – ‘Senta aí.’ (F.) – 

Não. Vou descer pra trabalhar. Então seu F., vocês entregam o currículo pra mim, pra eu 

entregar para a supervisora...” (Moradora) – “Currículo! Currículo! Emprego pra você! 

Emprego!” (Nilza) – “Acabou de vir do Cambuci, pra fazer um teste...” (F.) – “Pra 

trabalhar na José Paulino, num SESC que vai inaugurar dia 4 e até dia 12 os funcionários 

têm que ta lá tudo uniformizado...” – “Eu estou esperando me chamar e não me chamam” 

(F.) – “Mas o senhor desiste, seu F...” (Moradora) – “Não, não desisto. Menina, eu não 

desisto. Eu desisti porque o Manezinho, o Manuelzinho, que é o nosso líder, me levou até o 
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(...) e falou com a dona Elza, que é a diretora, aí ela me falou que a me chamar de volta, só 

que pra lavanderia, aí eu não quis entrar... eu não trabalho... Só que isto já tem mais de 

quantos dias? Tem um mês, eu acho... Ele me levou de perua, o Manuelzinho me levou de 

perua...”(F.) – “Deixa eu te falar: aí você tira ‘xerox’ do RG, CPF; ela tem todos os 

documentos? Tira tudo ‘xerox’ de seus documentos, pega aqui um comprovante de 

residência com a Maria; já me dá tudo direitinho pra eu levar e sua carteira de profissão...” 

(Moradora) – “Eu desisti não foi porque eu não quis trabalhar, foi porque o Manoelzinho 

me levou de perua lá no Boracéia [?] onde eu trabalhava – ‘...pra trabalhar no albergue’ 

(Nilza) – ...trabalhar no albergue...” (F.)  – “Então gente, vocês me desculpem, só que eu já 

vou pro outro serviço agora, que eu já tô atrasada.” (Moradora) – “Aí, ele me levou de 

carro, só que lá falou com a dona Elza, que é a chefa; ela falou pro senhor trabalhar lá no 

banho... Ela falou, ‘vou te chamar porque tá faltando um na ‘tenda’, né’, sabe o que é 

tenda? É onde os cara vai tomar banho, só e tal. ‘Aí o senhor fica lá de monitor, amanhã 

toda, 900 reais’. Eu falei beleza. Só que até agora, vai fazer um mês, e não me chama” (F.) 

– “O senhor tem currículo aí?” (moradora) – “Eu tenho tudo!” (Fernando) – “Aí o senhor 

pode ir levar em casa amanhã, por favor, minha filha tá aí, meu filho também... Tá bom, 

nega? Não brigada. Vou tomar um café rapidinho. Não vai dar não... Tchau!” (Moradora). 

 

F.: Aí que que acontece, é o ensino de má qualidade. Mas hoje, já tem umas aberturas. 

Tipo: na minha época não existia faculdade para negros e descendentes. Hoje existe, né. Só 

correr atrás que acha. Na minha época era raro os negros entrar numa faculdade. Hoje já 

entra. Na minha época só Gilberto Gil, que já tinha uma condição, não era milionário, mas 

tinha grana... Pobre, no estilo que eu era, não tinha como. Hoje, sendo eu assim, se tivesse 

28 anos, hoje, 30, eu ia fazer uma faculdade; porque tem espaço. – “Ele não tem grau de 

estudo, mas ele gosta muito de ler, ler livros, livros assim, livros instrutivos.” (N.) – Eu li 

Papíllon; eu li Agatha Christie; eu li Sidney Sheldon; eu li Allan de Rhodes; eu li 

brasileiros, vamos falar dos brasileiros, porque eu tô falando dos grandes, dos famosos, que 

é “best-sellers”... Vamos falar dos brasileiros. Eu li Guimarães Rosas; li Jorge Amado... Eu 

li todos esses caras. Machado de Assis eu também li alguma coisa dele também. Mas têm 

muitos. Macha de Assis era catedrático, né, na Academia de Letras, tal. Eu li muito, e eu li 

vários temas. Na minha época de garotão eu adorava leitura; adorava porque através da 
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leitura, você se desenvolve. Você sabe disso. A leitura dá uma sabedoria. Então quando eu 

aprendi a ler, a minha mente voava, quando eu era moleque, sabe; eu me colocava dentro 

da história. Tipo, eu lia, é, O Sítio do Pica-pau Amarelo, vamos dizer assim, o Monteiro 

Lobato, que foi o Monteiro Lobato criou, segundo um samba do Rio de Janeiro; então eu 

lia Monteiro Lobato e eu me colocava dentro da história do Monteiro Lobato, era como se 

eu estivesse participando da história, entendeu. Então, através daquilo, eu dava asas à 

imaginação. E quando eu passei a ter um conhecimento, assim, razoável, a leitura que me 

dava mais impulsão. Aí eu comecei a ler livros policiais; li muito livros de enigmas, no 

caso né. Agatha Christie mesmo trabalha muito com enigmas, como se descobre um crime, 

insolúvel. Eu li os livros da Agatha Christie, e ela í viva, ela tem uns 90 anos na França. 

Esses dias passou uma reportagem dela com 90 anos numa cadeira de rodas. Uma das 

grandes escritoras famosas, Agatha Christie. Eu li muito livros dela; eu li Um Rosto na 

Sombra, Um Gato entre os Pombos, A Rosa do Cairo. Li tudo esses livros: aqueles crimes 

que você achava que ninguém ia descobrir. Você ficava lendo, lendo. Você falava, pô, não 

tem como descobrir, sabe, de tão bem-bolado, cara. Quando você descobria o crime... 

caramba, essa mulher... Aí, que cabeça dessa mulher, né, tal. Sidney Sheldon, eu li muito 

esses caras. Brasileiro, brasileiro eu não li muito, muito, muito. Mas eu li. Não, não assisto 

muito, a leitura você absorve... Ah, no SBT, é sobre a ditadura militar, mas eu não assisto 

ela [novela] não. Um dia eu assisti uns dois capítulos dela, que a menina bota uma flor no 

fuzil do soldado, tal. E tem música desse pessoal que foi famoso na ditadura, como Nara 

Leão, Geraldo Vandré... O Geraldo Vandré tinha uma música antigona, que, parece,o Zé 

Ramalho regravou. – “A gente não é muito de novela não. A gente gosta mais de filme.” 

(N.) – Geraldo Vandré não cantava aquela música, não... Ela é assim: “Tá vendo aquela 

igreja moço, ajudei a levantar” [Fernando canta], né. Zé Ramalho regravou. “Carreguei 

massa e cimento, ajudei a levantar... aí hoje eu não passo na porta... não me deixam entrar... 

e meu filho me pergunta... Jesus aqui eu posso ficar... Foi Deus quem fez a terra, o mar, e 

fez a serra, não deixou nada faltar... hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu 

também não posso entrar”. Jesus e tal. Cantava na época da repressão, em 68. Eu me 

lembro da repressão. Eu tinha um 14 anos. Os caras pegava nós na rua; eles não mandava 

nós pra presídio, porque era menor de idade, mas batia, queimavam com cigarro. É! Guarda 

civil, né, naquele tempo se chamava guarda civil... – “Nós temos um DVD aí da Bete 
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Carvalho quando ela estréio pela primeira vez no samba no Teatro Municipal, Aí fala... – 

“Isso é em 71. Mas aí já é outra história.” (F.) – é, mas é uma história –, não podia tocar 

samba... – “O pobre não passava nem na porta”. (F.) – ...é, não passava nem na porta. Bete 

Carvalho foi a sambista que fez a estréia do samba no Teatro Municipal, aí ela chamou 

convidados, músicos como Nelson Sargento, 81 anos ele tem... A bete Carvalho fala assim, 

“Nelson Sargento, como era na sua época o samba?”, aé ele responde: “Samba, se um 

polícia, delegado pegasse uma pessoa com um pandeiro debaixo do braço, já era motivo de 

apanhar’. Um pandeiro debaixo do braço! Nelson Pandeiro, 81 anos, tá vivo. Ele foi um 

grande compositor mas ele não pôde cantar nem desenvolver. Ele passou pros outros 

sambistas. Até achei engraçado, porque ela falou, ‘sua idade?’, ele falo, ‘18 ao contrário’. 

Aí no DVD ele conta um pouquinho, que na época que ele compunha ele não podia colocar 

as composições dele pra frente. (...) Desculpa aí o cardápio mas...” (Nilza) – ...o 

pagamento, o extrato do banco, sai dia 6... O que me falta mesmo, muita gente diz que é o 

tempo, mas não é o tempo, é eu conseguir pessoas; pra pegar uma amizade com pessoas 

que tenham essa saída, sabe. Praticamente... ah, e conheço, alguém que tem um estúdio, tal, 

aí eu vou lá uma vez ou duas vezes por semana, tipo, compor, criar, desenvolver, cantar... E 

se for escrever, sentar, escrever; sábado, domingo... – “Jean, no caso de ele querer deixar 

um livro escrito, para a família, pras filhas, o que que ele tem que fazer? Escreve...vai na 

gráfica...” (N.) – Tem que registrar? E o título? (...) No caso, vai ficar em branco... Minha 

filha tem um computador em casa... – “Quando você retornar, Jean, você pode passar aqui 

em casa; eu estou sempre aqui, ele também não ta trabalhando. E a gente está a sua 

disposição, a gente já entendeu o seu objetivo, o seu trabalho. E a gente tá aqui um pra 

ajudar o outro, né. Vai com Deus. Tá com a mão quentinha nesse frio, heim? Tá com a mão 

quentinha. Tchau!” (N.). 

 

 

[Entrevista 8] 

 

Meu nome é L., tenho 40 anos, sou morador aqui da Zona Norte de São Paulo, aos 10 anos 

fui pra rua; fiquei na rua até os 12; nos 12, fui pra FEBEM; lá me arrumaram emprego, fui 

pra SABESP; fiquei na SABESP até 89, de 87 até 89; nunca tive moradia. Nasci na Capital, 



 CVIII 

minha família toda é da Capital. Fui [pra rua] porque eu apanhava, né. Mas tem contato 

com minha família, hoje em dia, mas é eles pra lá e eu pra cá. [Morou dois anos na rua, 

como foi essa experiência?] Experiência de moleque de rua, de tomar banho na praça da Sé, 

de roubar cordão, relógio; eu vivia disso daí, de cheirar cola, de fumar maconha... Não foi 

por furto que eu fui preso, [fui] por droga. Fui condenado. Fiquei [na FEBEM] até os 12. 

Espera um momentinho. – “Dá tudo de chiclete...” (criança) – Eu tenho, deixa eu ver, eu, a 

minha finada Luciana, Jeinefer, Sineli e Juliana, somos em cinco [irmãos]. Não. A minha 

irmã tem moradia, uma é finada, a outra mora numa favela, e meus irmãos moram com 

minha mãe, lá em Taipas, Parada de Taipas. [Na Febem] Não fiz curso nenhum. De lá, 

eles... né, por causa do governador Quércia e a Secretaria do Menor, tinha um programa pra 

tirar os menor da rua, e eles colocavam os menor nas estatal. Tinha que ter isso hoje em dia, 

mas não tem mais. Aí eu fui pra SABESP... Na SABESP entrei como aprendiz, né, depois 

eu passei pra “office boy” interno, “office boy” externo, auxiliar de escritório, depois eu 

pedi pra ir pra mecânica. Aí eles não queria que eu fosse pra mecânica porque lá mexia com 

graxa; eles queria que eu ficasse mexendo com papelada, né. Mas eu gosto de carro e eu 

quis ir para oficina. Aí eles me mandaram pra lá e eu aprendi o ofício de funileiro; de 

reformar carro amassado, carro batido. Lanternagem, que fala. Fui pra lá fazer isso. Eu saí 

de lá, porque eu achava que eu podia ter a minha própria oficina. E eu montei minha oficina 

no Tabuão da Serra. Depois que eu saí da SABESP, eu fui preso... Nessa época eu já tava 

com 23, quando eu montei minha oficina. Fui preso por porte de maconha. Eu fui 

condenado a cinco anos e seis meses. Três anos eu cumpri e dois anos... Não, três anos e 

seis meses foi de tirar bronca, tirar cadeia, e os outros dois anos foi de SURCI, de carimbar 

carteirinha. [Depois] Tentei montar a oficina. E aí a oficina tava indo bem. Quando chegou 

o Plano Collor, naquela época lá, aí o pessoal ficou sem dinheiro e eu também fui junto, né. 

Tinha comprado umas ferramentas, e eu não tinha condições de pagar... Então eu perdi 

tudo. Perdi tudo. Nessa época eu tava morando no Tabuão da Serra; era casa de aluguel... 

pagava aluguel. Aí eu fali com a oficina, logo depois meu casamento não deu mais certo, 

voltei pra rua de novo. Voltei pra rua. Aí na rua, não fiquei muito tempo, fiquei um mês na 

rua só. Fiquei na rua um mês, depois de lá fui para um albergue; fiquei uns seis dias só no 

albergue; arrumei emprego numa oficina na Lapa. O dono da oficina me pagava aluguel, de 

dois cômodos. Morava sozinho. Depois não fiquei mais na oficina, mas continuei morando 
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no espaço que eu tinha até eu alugar uma outra casa, numa outra região, e fui viver minha 

vida pagando aluguel. Só que pra mim ter vindo pra cá, pro movimento, eu não tinha mais 

condição de pagar o aluguel, não tinha mais... O último que eu tava pagando era 600 reais. 

O movimento eu conheci através do Tiquinho, Tiquinho do Brasil. É um cara que toca um 

som, que faz música, e ele que me apresentou pra coordenação, pro pessoal aqui. Um mês 

depois que eles tinham invadido o prédio eu vim pra cá. Não conhecia nada; conheci a 

partir de agora. [Sobre a lojinha de doce] Isso daqui é da minha namorada. O meu espaço 

não ta pronto. Então, até tirei uns documentos ali, umas “xerox”, pra mim voltar pra oficina 

de novo. Eu tenho três filhos, cada um com uma mulher. Tem a Jéssica, tem 22 anos; tem o 

Humberto que tem 15, vai fazer 16; tem o Rafael que tem 3. [A vida melhorou na 

ocupação] Depois que eu vim pra cá melhorou. Melhorou porque eu não tenho mais aquele 

peso na mente de pagar aluguel e me alimento melhor, porque antes nem isso eu podia 

fazer; porque se você tira da comida pra pagar o aluguel, você fica sem comer. [Sobre a 

vinda para a ocupação] Na hora eu pensei que era meio bagunçado, mas quando eu cheguei 

aqui eu vi que não tinha nada disso. Participo de assembleia; quando tem ato, alguma coisa, 

eu tô na rua. Eu tô unido com o pessoal do movimento. [Sonho da casa própria] Aqui 

mesmo. Nosso sonho é esse prédio mesmo. É esse prédio. Porque esse prédio é o seguinte... 

bom se o CDHU viesse até aqui e dissesse pras pessoas, “olha, esse prédio não tem 

condições de vocês ficarem aqui porque vai ficar muito caro a reforma... ó, a gente tem já 

um conjunto pronto”; da minha parte, eu não ia achar ruim de sair daqui e ir pro meu... pro 

meu teto, né, entendeu, não acho. Mas a luta nossa é esse prédio já pela revitalização do 

centro, entendeu. Então, eles querem que tenha mais pessoas no centro, aquela coisa toda... 

E tem um monte de prédio ocioso. Então eu acho que eles poderiam concertar os prédios 

que ta bagunçado aí, né, e dá moradia pro povo. Eu acho até que ia sair mais barato pro 

governo, do que construir outros imóveis por aí, restaurar os que já estão aqui no centro, 

entendeu. E revitalizar o centro da cidade. [Morar no centro] Eu gosto. Eu gosto, eu gosto. 

[Infra-estrutura?] Facilita. [Cotidiano?] Eu vendo doces pras crianças, por enquanto, né. Por 

enquanto eu to vendendo doce pras crianças. Pego meu enteado, levo pra passear aqui no 

parque... A vida mais em prol do movimento mesmo, porque a qualquer hora que o 

movimento precisa de nós, a gente tá a disposição. Então, efetivamente agora, eu to 

vivendo pro movimento. Porque a minha intenção mesmo é ter meu espaço, a minha casa. 
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Vou pagar por isso. Tanto que eu tô arrumando a minha documentação pra poder arrumar 

um emprego registrado. Eu quero um emprego registrado. Quero sair fora dos bico; porque 

bico hoje você tem, amanhã você não tem; então você fica jogando com a sorte. [Filiação 

política?] Tenho: eu sou petista. Sou filiado ao PT de Santana desde 88. Eu sou petista de 

carteirinha, porque eu me identifico com o partido. Apesar do partido ter dado uma inchada 

feia, como que deu agora aí, mas tudo é política, né. [Palocci] Então, isso daí é interessante, 

porque todo político, depois que eles chegam no poder, eles obtêm... não, não sei se é vira 

casaca... eu sei que os recursos vão pras mão deles: se eles tão lá dentro; se eles pegam 

dinheiro que não é pra pegar... eu mesmo não sei, o que aconteceu. O cara tem formação, 

ele tem corso superior, se ele tem algumas empresas, se essas empresas prestam serviços e 

obtêm recursos, então, acho que a justiça vai verificar lá, o ministério público, esses caras 

aí que vão atrás fazer um diagnóstico pra saber se ele efetivamente roubou ou não. [Sobre o 

Palocci ter empresas] Engraçado se fosse o PFL, se fosse outro partido, o PMDB, mas é o 

PT, então o pessoal cai de pau em cima. Por estar no poder todo esse tempo, já duas gestões 

do Lula, e agora uma da Dilma, eles vão cair de pau em cima mesmo. Porque todo o 

político que ta lá em cima, seja da esquerda ou da direita, vai querer puxar o tapete dele. 

Eles tão de conchavo, tão de lua-de-mel agora, porque alguns ministérios foram dados. 

Sabe, fazem a panelinha, mas todos eles fazem. Infelizmente, isso no Brasil é desde 500 

anos atrás. Todos eles fazem isso direto. Então eu confio no meu partido, entendeu, porque 

se eu não confiasse eu não votava neles e acredito que tudo isso mais cedo ou mais tarde 

será mostrado. [Na gestão Marta havia um amparo aos movimentos de moradia através da 

“moradia social”, bolsa-trabalho, distribuição de cesta básica etc.] Hoje não tem nada. 

Acabou tudo. O Kassab é o seguinte; o Kassab, ele não tem interessa nenhum de ver pobre 

aqui no centro. Ele não tem interesse disso daí. Ele quer mais que o pobre vai lá pra Zona 

Leste; lá pros confins da Zona Sul, lá pro final do mundo. Esse antigo PFL, que é o partido 

dele, [o Dem] é o antigo PFL, é o Dem... – “Moço, me dá um chocolate” (criança) – Do 

preto? Do branco? (...) Eu sei que em 2006, eu trabalhava na prefeitura, em caráter de 

emergência (...) Então, eu tava trabalhando no Psiu, ali no Vale do Anhangabaú: 

fechamento de bar, boate, igreja. Só que, falaram pra nós que se a gente ficasse três anos, 

né, todo mundo ia ser efetivado. Então eu já tava com dois anos e pouco. Ele [Kassab] não 

deixou virar os três anos. Ele foi e mandou todo mundo embora. Então uma bronca a mais 
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que eu tenho desse prefeito. Porque eu tava bem engajado no emprego, tava até voltando a 

estudar, me esforçando, e ele... Eu era funcionário admitido, não era efetivo. Podia ser 

efetivado. Então, e ele cortou isso da gente, é um sonho que ele cortou. Então ele não ta 

nem aí pra pobre; ele quer mesmo que pobre se exploda. Se você faz o trampo que a 

prefeitura necessita; você é útil. Até você fazer aquilo que eles querem; que nem eles 

queriam fechar um monte de boate... aí depois ele meteu o pé no rabo de todo mundo. 

[Televisão] Assisto. Bom, eu não gosto muito da Globo, né. Mas não tem muita coisa... 

aqui só pega o canal cinco, não pega outro canal. A não ser que você comprar um conversor 

e pôr na televisão. E não é nem aqui de São Paulo; pega o canal cinco de Moji das Cruzes. 

[Algo acrescentar] O que eu queria dizer é que tudo isso que disseram naquele jornal... o 

cara que fez a reportagem, ele tinha que ir atrás das informações pra ver se era verídico... eu 

não sei se tem o dedo de política... Ta denegrindo a imagem do movimento. O movimento, 

ele é sólido, entendeu; quem ta aqui dentro ta precisando; ninguém ta aqui porque tem casa 

no Morumbi, no Alto de Santana... A gente ta aqui porque necessita mesmo do espaço, e a 

gente vai ficar na luta, pro que der e vier... se tiver que sair no despejo a gente vai fazer um 

“auê”. [Sobre a desapropriação do prédio] É o CDHU já veio aqui já. (...) Vai vestir seu 

chinelo.... 

 

 

[Entrevista 9] 

 

Boliviana. 

 

Eu nasci lá na Bolívia, né; La Paz. Eu vim porque eu era menina e no tinha trabalho lá pra 

mí, né. Na época, eu vim com 17 años aqui.  Sozinha. Só com una menina; com ela. Já 

tinha uma filha. Eu tenho 28 años. No tinha emprego e sofria ameaças da parte do pai dela. 

Vim aqui tentar trabalhar, sustentar minha filha. E daí que eu fui explorada... é eu fui 

trazida com outros bolivianos, eu fui explorada; enfim, eles só falavam pra eu trabalhar o 

tempo inteiro, né. O tempo inteiro, eu só dormia quase duas horas, três horas só. Só, 

durante 24 horas eu dormia eso só. Eu acordava 6 horas da manhã, pra fazer o café da 

manhã, e dormia duas horas, três horas da madrugada. Ayudante de costura eu trabalhava, e 
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fazia comida también; como cocinera e ayudante de costura. Escravo mismo. Não, não 

dava, porque eles falavam si eu ia sair, que a polícia ia pegar eu, ia levar de volta pro meu 

país, né; eu tinha medo de voltar lá, porque eu não tinha condições de sustentar minha filha 

lá. Então eu fiquei lá trabalhando durante 8 meses. 8 meses, eles no davam nem “sabón” 

pra tomar banho; ni pra minha filha. Minha filha, davam muito poco... a comida era muito 

poca. Eles falavam que os brasileiros comiam assim, muito pouquinho. Então, eu cheguei a 

pesar 42 quilos, no. Eram bolivianos, que me traziam de lá. Eu vim com 63 quilos de lá e 

eu cheguei a 42 quilos aqui. Eu sofri muito, muito, muito. Não tinha pra minha filha 

bolacha; não tinha nada, nada. Morava aí mismo. Un dia, né, eu falei pra dona ya faz tempo 

que eu estoy aqui eu quero sair, ela falou, “se a polícia te pegar, não é meu problema”. Daí 

eu saí; saí junto com minha filha, porque minha filha tava doente, precisava de un hospital. 

Daí eu vi bolivianos passando na rua, aí e eles falaram pra mí, “tem lá”, na época era plaza 

Pari, “lá no Pari tiene un encontro de bolivianos, vamos lá”. Aí foi que eu achei otro 

boliviano, né, otro, pra eu trabalhar lá. Ele falou pra mí, “vem trabalhar aqui que eu vou te 

pagar bem; vai ser tudo direitinho aqui”. Fugi de lá. Falei, vou pensar. Daí caminhando que 

eu me perdi pela rua, né. Me perdi com minha filha doente. Aí a polícia me achou. Falou, 

“que que ta acontecendo com a bebezinha?” E aí eles me levaram para o Tatuapé, pra ter a 

pensão pra ela. Foi muito bom porque eles; eu contei pra eles, porque na época eu no sabia, 

no conseguia falar o português, né, muita dificuldade; e aí que eles conseguiram me 

atender, eu, né; e aí eles falaram, “tá bom, não vamos a dar problema nem a você, nem a os 

teus patrões, então você sai de lá, faz isso que te mandou o otro boliviano e vai trabalhar 

allá”. E eu fui trabalhar Allá, no otro boliviano. Tirei minhas coisas. O dono dellá não me 

deu ni un real quando eu sai do trabalho. Eu saí así com mías coisas só, com uma mala só. 

Não tinha nem um real... Fui morar com esse otro boliviano; aí eu trabalhei com ele: misma 

cosa! No pagou, né. No pagou. Era um pouquinho melhor porque “elle” dava “sabón” pelo 

menos, para eu tomar banho; água, “sabón”; uns cinco reais pelo fim da semana; dava as 

cositas. Mas era o mismo trabalho escravo. O mismo trabalho... [Quantos anos tinha a 

filha?] Dois años. [Quanto tempo ficou nesse outra trabalho, sendo explorada por esse outro 

boliviano?] Un año. Fiquei un año. Também daí, eu saí sem dinheiro también. Daí que eu 

fiquei brava porque eu precisava do dinero, e eu tinha um pouquinho mais de 

“conhecimiento”, né; porque aí eu ya conhecia otros colegas; aí eles me falavam você tem 
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que comprar, você tem tuya filha, você precisa. Eu precisava, fui pra delegacia, né, e aí o 

delegado foi lá, com o homem: falou pra mim: “aqui você no tem direito de nada; você no 

pode fazer nada”; falou pra mí, né, o dono do trabalho e o delegado falou com ele: “Ela no 

tem direito de nada então abra esa porta, abra esa porta”. Ele no queria abrir, mas ele abriu. 

Descobriu que era um trabalho... realmente, era muito podre lá. Muitos colchões, né; era 

tudo cheio de bicho, de bicho, de bicho; a mía filha tava toda comida, até agora as 

cicatrizes... [A filha mostra as cicatrizes] Monte de bichos; muito cupim; mucha cosa, tinha 

de tudo lá. Então daí, fui levando vida, fui... troquei de trabalho. Fui trabalhar com coreano. 

Aí o trabalho com coreano también era escravo. Mas o bom dele é que ele pagava. Ele 

pagava pontualmente. Pagava. Na época era 150 reais. Era muito bom com os coreanos 

trabalhar. [Ela esta com 28 anos e chegou ao Brasil contando 17 anos, isto é, há 11 anos 

atrás, no ano de 2000; trabalhou como escrava aproximadamente um ano e oito meses com 

os referidos bolivianos, provavelmente ela foi trabalhar, también como escrava, com esse 

coreano em 2002]. O trabalho era escravo también. Muito trabalho. Mas pelo menos ya 

dava mí comprar roupa, pra mía filha; comprar leche... [Com o outro boliviano...] Costura, 

sempre na cosina, porque ninguém me dava oportunidade pra eu aprender a costurar; 

ninguém quis me dar. Cosina, e ayudando elles na costura: cortando, rematando as peças, 

olhando se ta boa, se tem defeito, não tem defeito... [Com o coreano a mesma coisa?] Com 

o coreano a misma cosa, a misma coisa. Só que ele paga. Essa é a diferença, o boliviano 

que não paga e o coreano que paga. [Quanto tempo você trabalhou com o coreano?] Eu não 

gostava do coreano, né, do jeito de trabalhar... Otro me ofereceu mais pocas horas para 

trabalhar, né. Eu trabalhei um ano com ese; fui lá na (...) eu fiquei dois años com outro 

coreano... Sempre trabalho escravo com coreano. Daí... o bom deles era que pagava; que 

pagava. Os coreanos también davam um lugar mais grande, mais maiorzinho pra eu e 

minha filha; sempre davam um quartinho pra eu e ela. Aí foi na época que eu... me ligaram 

lá do meus país, que minha mãe faleceu. Então quando ela faleceu eu tinha economizado 

um poço o meu dinheiro e... não; primero me comunicaram que ela tava internada no 

hospital; aí falaram, precisa de dinero tu mãe. Então eu juntei mías economias e mandei 

tudo. Mandei tudo. Uma quantia pra mía pra ela superar esa doença que ela tinha. Mas ela 

faleceu, né, lamentavelmente; ela faleceu... Meu pai, ele morreu también, mas eu nunca 

conoci... me abandonou quando eu era pequena. Deixei [na Bolívia] meu irmão; meu irmão 
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lá. Tá o meu irmão mais velho e meu otro irmão también ta lá; os dois estão. Dois homens. 

[Depois que saiu dos coreanos] Conheci o pai dos meus filhos... desses dois pequeños. Dois 

pequenos. Aí eu fui morar com ele e depois eu engravidei. Ele é boliviano también. E eu 

não tinha como sustentar... estava grávida, com barriga, então ele decidiu alugar um 

quartinho pra nós, né. Aí ele alugou um quarto. Era uma pensão. Porque ele sabia como que 

era o trabalho, era muito forte, né, e eu podia perder o bebê; ele tinha medo, me ayudou 

bastante enquanto eu estava grávida. Ele trabalha com costura, atualmente ele é costurero. 

Só ele que ta trabalhando; agora que tenho a bebezinha, no. [A idade dos filhos] 13, 7 e 1 

año. A gente tava morando de aluguel, foi que nasceu o meu bebê, e aí foi mais 

complicado, né, mais leche, mais roupa, mais... aluguel. Era muito complicado pra ele 

pagar. Daí que, mais ou menos, ficamos um tempo pagando aluguel, uns quatro años 

pagando aluguel, né. E a gente conheceu, lá no aluguel, tinha uma colega, né, vão lá que 

vocês estão precisando; vão tentar lá; vamos dormir lá, na ocupação. Então, vimos. O meu 

marido vinha com colchón; enfrentou polícia civil lá embaixo, né. Daí a gente venho 

conheceu, aqui, né. Fez a carteirinha. Participamos das asambleas. Vamos na luta, né. Nas 

marchas pra lutar por moradia, né. (...) Dois filhos brasileiros. [A vida melhorou na 

ocupação?] Melhorou, melhorou. Melhorou a comida, né. Principalmente a alimentación e 

a roupa. As crianças precisam, né. Porque o dinero ia direto lá, direto no aluguel. Porque o 

aluguel – o último aluguel que eu paguei – tava 750 e quando, eu não tava grávida dela, né, 

não tava grávida dela na época. O último aluguel que eu paguei foi esse. Depois eu não 

consegui pagar porque minha barriga cresceu... Agora é bom, eu acho bom morar aqui; eu 

acho bom. Tem gente que trata bien; tem gente trata mal. Mas eu acho que em todo lugar 

do mundo tem esas pessoas que tratam bien, tratam mal. [Sobre os relatos de outros 

moradores de violência nos cortiços] Não, era mais sossegado. Não tinha. Mexiam com 

droga, mas, lá fora, lá fora. Dentro de casa não. Era um quarto de pensión; não podia fazer 

barulho, justamente por eso, todo mundo cria um bebê lá. Então falam pra no sair también; 

procurar otro lugar, ele deu tempo, né, pra não sair. [Quando a tratam mal, o que falam?] 

Falam que nós somos bolivianos; que nós não estamos no nosso país; cala boca bolívia... 

Eso eu sei. Ya sofri mucho. Estoy disposto a tudo. Ahora pelos meus filhos ainda, né. Eu 

dou gracias a Dios que eu estoy aqui, né, com se diz a compañera Neti, né. Ela es 

encorajadora, ela é una boa pessoa, de todo mundo da coordenação ela es a melhor. Dá 



 CXV 

força, né. A gente tem, a gente conseguir comprar, televisión, né, porque estraga a 

televisión, então a gente deixou pra comprar, trocar os móveis, os móveis quebram, 

también tem que trocar... em poço tempo... mas se derem uma chance pra gente? a gente 

consegue chega lá, né. [As crianças vão pra escola] Vão. Ela está na oitava; meu filho está 

na segunda; só este aqui que não, ainda no tem vaga na creche. [Sobre a situação legal no 

Brasil] Eu ya tiengo mía permanência aqui no Brasil. [Qual o objetivo] Moradia. Ese é o 

meu sonho, né, deixar alguma cosa para os meus filhos. Eu acho que a melhor situación é 

aqui no centro: pras crianças estudiar, también tem mais hospitales; é bom pra estudiar, pra 

pesquisar; tem a Luz, né, o Teatro Municipal, tem muitas cosas boas pra distração das 

crianças aqui. Muitas cosas. Eu levo no parque da Luz, no Museu, né – “Museu da língua 

portuguesa, na Pinacoteca, Museu da Eletricidade...” (filha) – Eu acho que tem muita cosa 

boa aqui no centro. Só una cosa que perjudica é que tem muita droga, né, lá na Cracolândia. 

Eu acho só isso, né, que é ruim. Mas como diz compañera Neti, a gente aqui aceita gente de 

todo o mundo, de todo tipo, né; ele tem que melhorar aqui. Ela abre as porta para os jovens, 

pra eles poderem se encaminhar, né. Ahora, ela não aceita droga aqui, ela diz, que tem que 

melhorar, si ele é drogado, ta bom, mas tem que melhorar. O que eu acho bom de Brasil é 

que es um pai junto, não tem muito racismo, como otros países. Eu gostei muito. Eu me 

sinto mais brasileira do que um brasileiro, às vezes, porque eu sou bem tratada; eu me sinto 

bien, porque eu gosto das pessoas alegres, gosto como elas són, em parte. Como te disse 

hace algún tiempo, tem gente bom, e tem gente ruim; tem de todo o jeito. A gente no pode 

conocer... Acho legal, acho lindo... E como às vezes as pessoas negras, né, también se 

siente así... Eles acham que a... a polícia acha, né, quando vê um pretinho de chinelo, ya 

acham que é malandro, mas quando vê um blanco de chinelo, acha que é gente fina, que 

esta perto da casa dele, né. Então, eu acho que tem racismo, preconceito, ainda tem. No só 

comigo, mas también tem racismo com nordestinos... Eu acho que tem racismo de tudo 

tipo. A gente tem que se saber cuidar, né. Fora isso e me sinto bien, me sinto mais 

brasileira... Eu sou às vezes maltratada pelos negros, maltratada pelos brancos. Eles 

también são maltratados, porque quando vien uma pessoa branca às vezes... um conjunto de 

jovens negros que vêem um branco, vai e maltratam ele también (risos).   
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[Entrevista 10]  

 

C. 

 

Eu vim pra cá... Segura esse cachorro lá dentro! Eu vim pra cá em 82, em junho, dia 23 eu 

cheguei aqui. [De que cidade?] Itó Ceará, no Município de Fortaleza. É uma pequena 

cidadezinha. Um sítio lá, pequeno, que era dos meus avós. Tinha, né... porque minha tia já 

morava aqui, já era casada, e tinha um tio que veio pra cá com 15 anos. Ele mora em Santo 

André. Ele é da Eletropaulo. Já ta aposentado. Não sei nem com quantos anos ele tem. 

Então eu vim pra cá, vim passear, e fiquei na casa da minha tia em Santana. (...) Em 85, eu 

namorei com um cara, e eu engravidei da menina. Aí não deu certo, porque ele engravidou 

outra, aí quiseram matar ele (risos). Mas ele era parente também. Mas ele namorou... Eu 

namorei com ele novinha, antes dos 20 anos. Ele trabalhava no Batista Brasileiro, né. Aliás 

ele é sobrinho do meu pai. Mas lá era um colégio de freira, você sabe, ele trabalhou lá uns 

dez anos, e nós ennoivamos, eu ia casar, tava com uns cinco, seis meses; mas eu acho que o 

negócio pegou lá dentro, porque essa turma tava lá dentro, o cozinheiro, o que fosse, a 

faxineira, mas é um lugar de freira. Ele pediu a conta e foi embora. Também não fui atrás. 

Meu tio falou “não”. Só que minha família já sabia que ele tinha engravidado a outra e eu 

não sabia. E ele foi embora. Eu tive a minha filha, que hoje ela é casada. Eu tinha 24 anos. 

Ela tem 26 anos, tem três filhos. Eu também não fui atrás do pai. O pai veio, depois de doze 

anos. Lá namorou com outra, casou no civil, mas não deu certo. É esse é o segundo 

casamento, tenho três filhos, a menina de 11 e os gêmeos, Caio e Caíque. Sete; fizeram em 

junho, 7 anos. Vai  pra lá... Quieto! Você quer trazer uma cadeira pra ele? Então traz uma 

cadeira. Devagar! Deixa o rapaz sentar. Olha o cachorro, senão sai. (...) Aqui não é fácil, 

essas paredes de... Pode sentar aí. Pega uma cadeira pra mim também! Tá com ciúme de 

mim; sai! Põe ele pra dentro! (...) Então, quando eles nasceram, eu morava aqui na rua do 

Triunfo, 73. Eu trabalhei numa confecção em Santo André, numa travessa da Dom Pedro II, 

a dona tinha uma loja em São Caetano, a loja da Ivaní. Era uma loja muito falada. Eu 

trabalhei em São Caetano; a minha irmã também, a Fátima. Ela veio pra cá, e ficou 

morando comigo. A gente morava em Santo André, nos fundos da casa do meu tio, e 

ficamos morando lá um tempo, foi quando eu tive a minha filha. Meu tio falou, “não, você 
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não vai atrás dele não”. E meu pai já não se dava muito bem com ele, mesmo sendo irmão, 

porque o irmão era solteiro, não sei se era por causa de namorada... mas, as fazendas eram 

tudo emendada uma nas outras. Eles tinham sítio, porque meu avô tinha sítio; meu avô 

veio, de descendência portuguesa; meu avô ainda falava com aquele sotaque. Mas eles 

compraram esse sítio, perto da cidade... Ele tinha o Belomonte, que foi vendido quando ele 

morreu, e uma casa que hoje é da prefeitura porque os filhos foram estudar em Fortaleza; 

tem filho formado lá... E os netos, as netaida, sobrinhos, vieram tudo pra cá. Eu acho que eu 

tive dois tios, foi três que se formou aqui. Não meu pai ficou no sítio. Minha vó teve 

dezesseis filhos. Acho que é quinze; quatorze. Mas o meu vô ficou uns dez na anos viúvo. 

Eu tenho cinco irmãos, três mulheres e dois homens. É isso mesmo. Eu tenho um irmão que 

morava com a gente na cidade de Ito. E ele construiu casa lá. Foi o pai da minha mãe que 

criou ele, porque lá em casa era um atrás do outro, escadinha. Aí, o pai da minha mãe 

morava no sítio lá, mas perto da cidade, outro sitinho lá, que também já venderam. E ele 

morava lá. Depois que ele casou, venderam as terras tudo, e ele comprou um terreno bem 

na entrada da cidade. E tinha um rapaz que meu avô criou, fica pertinho da casa dele; ele 

falou: “Você compra um terreno aí e constrói”. Como ele foi criado pelo meu avô, ele se 

entrozava, né. Ficou lá. Só que ele casou, com uma moça. E essa moça, disse, viajar por aí, 

sei lá, já tinha três, quatro filhos. Aí eles foram embora pro Mato Grosso, porque disse que 

lá era melhor. E do Mato Grosso a gente não consegue entrar nem em contato com ele... O 

outro não, o outro construiu casa mesmo na cidade... O sitinho ainda ta lá; a gente foi que 

não vendeu um sitinho pequeno, né, porque que realmente – no final de semana tava lá – a 

gente acostuma, mesmo lá numa cidade desse tamaínho mas é barulhenta. Aqui é 

barulhento. Se eu tivesse um aqui, todos iriam no final de semana, todos estão acostumados 

a mexer com terra, com planta, com essas coisas, né. Com terra, com planta... Outra coisa 

também, o ar mais puro. Então você vai pra lá. E as crianças também gostam. Eu também 

adoro. Só que o meu marido; os pais dele moram no interior de São Paulo; todo final de 

semana eles vão pra lá. Mas eu não saio daqui. Esse ano eles não foram pra escola... – Cala 

boca! – porque saí daqui da rua do Triunfo... Não faz barulho que eu tô conversando! [O 

marido] Ele trabalha aqui na Mauá, pertinho da antiga loja que ele trabalhava. Ele trabalha 

de vendedor. Ele é balconista. Ele trabalha há muitos anos na área de serviço. Ele trabalho 

na Folha, mas ele pediu a conta... E eu, tô sem trabalhar desde que eu saí dessa escola, que 
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era na Liberdade; tem um ano e... É na escola de computação, fazia serviços gerais. Mas 

antes eu trabalhei de costureira; trabalhei de balconista em São Caetano; trabalhava com... 

Aí de lá, eu vim aqui, como eu tava te falando. Trabalhei com esse seu Antônio, trabalhei lá 

uns cinco anos. Cinco anos de registro e um sem registro. E vim pra cá trabalhar aqui nessa 

loja que fechou. Aí que... Eu morava na rua do Triunfo. Meu marido trabalhava aqui na 

Mauá há muitos anos. Aí o que que aconteceu, eu pagava ali 400 reais, então chegou um 

cara lá, apertou a campainha, falou pra mim assim: “Eu sou o novo dono, que eu comprei o 

prédio”. Eu realmente sei que é de uma mulher, né; mas ele entrou não mostrou documento 

nem um fio. Aí perguntou, “onde é a casa do zelador?” Eu peguei e falei assim: “Ah, é 

número quatro”; porque a minha é era o cinco. E ele foi então. Eu saí pra rua. Quando eu 

cheguei... E ficava aquela pressão pra todo mundo sair. Nós fomos a segunda pessoa, 

porque lá era mais assim, roteirista de filme, era ele que era mecânico e tomava conta do 

prédio. E nós fomos parar na Liberdade, eu fui na Cachoeirinha. Eu fui num final do dia na 

casa da madrinha dela, ali perto do terminal, na Vila Souza, e tem uma moça que eu 

conhecia há muitos anos, que ela trabalhava com o meu marido, amiga do meu marido, aí 

pegou e falou assim: “Pereira é melhor vim pra cá já que os meninos tão doentes”. E 

falaram fica mais perto da Serra, ar puro. Como eles tavam com pneumonia, eu comecei a 

fazer um tratamento na Santa Casa, muito bom pra poder realmente eles sararem. E nós 

fomos pra lá. Passei o quê, uns cinco anos, em 96, né. Ela tinha 5 anos e meio, que ela não 

conseguiu escola. Ela ficou um ano sem estudar, e os dois meninos. Foi muito difícil 

porque eles eram gêmeos. Eu andava pelas calçadas, porque lá é bem assim, né, pra andar, 

e me dava um desespero, uma coisa. Nunca, nunca tinha entrado numa favela. Nunca tinha 

entrado porque nunca precisou. A Plínio Souza não é uma favela? E tem mansão. A Vila 

Rica não é? Que foi passado na televisão? Não, não. Pagava aluguel lá, pr’um senhor. 

Depois apareceu um outro dono mostrando um documento pra mim, né, e meu marido 

parou de pagar. Nós pagava água, pagava luz, e sempre eu quis vim pra cá. Quando eu 

cheguei lá, eu não tinha medo de morar, mas você sabe que que nunca foi nesses lugares 

tudo... Que nem assim, teve gente que falou, “ah, você vai justo pr’uma favela!” Você sabe 

que quem mora em favela ninguém paga nada. Não é bem assim! Lá tinha mansão. Aliás, 

encontrei pessoas que eu conhecia quando tinha 23, 24 anos, que nunca falou que morava lá 

pra mim, né, que eu pensei que a pessoa não tivesse nem vivo, de cara a pessoa aparece ali 
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pra mim, ó! É mesmo que dá um impacto! [Violência] Olha, se eu falar assim pra você, não 

sei, porque eu não bebo, eu não trago nada... Não, geralmente o povo que gosta de festinha, 

de bar, se briga, é entre eles. Não dá pra você saber. A pessoa que é viciada em todo lugar 

tem. Não dá. E a pessoa que realmente... Eu nunca tive problema assim, com irmão, pai, 

tio, essas coisas. Não, o primeiro marido da minha filha que casou, ele com 15 anos se 

viciou nisso, a mãe gastou tudo que tinha. É tanto que minha filha se separou dele, ficou 

três anos separada e casou com outro; porque ela não aguentava. (...) Eu realmente, a minha 

vida razoável. Ninguém acredita. É que nem a minha família fala, a minha família se 

revoltou e falou assim: “Você nunca precisou disso...” Eu realmente quando fui pra 

Cachoeirinha não sabia disso daqui, e eu falei pr’uma amiga minha: “Eu volto pro centro 

nem que eu vou morar num pombo”. Porque quando eu saí da Magalhães, que eu só tinha 

uma menina, eu fui pra Santa Cecília, perto da Folha, era numa pensãozinha. Eu morei dois 

anos [num quarto de pensão]. Mas como eu tava grávida dos gêmeos, como ia caber berço e 

mais alguma coisa lá dentro. Ah, era pequeno! Lá ele cobrava 300 reais. O de 400, vamos 

dizer que era daquela pilastra pra essa daqui, fechado aqui. Ali tinha que ser cozinha, quarto 

e tudo, né. E nós saímos de lá. Uma amiga falou pra mim: “Pereira melhor você ir pra lá, 

porque aqui o aluguel tá caro”. Eu saí do serviço. Realmente eu tava recebendo o seguro 

desemprego, fundo de garantia. E nós fomos. No início eu não gostava muito. Eu não saia 

muito de casa. Eu sempre saí só pro mercado. Eu tenho que levar dois no colo, eles tavam 

com 1 ano e meio! E ele vinha trabalhar aqui; trabalhava no mesmo patrão, que é nessa loja 

da esquina. Registrado ali, né. Não, ele não ta trabalhando no turco. O turco fechou a loja, 

faliu, a mulher dele trabalha com outras coisas... E ele trabalha aqui, roupa, confecção. Ele 

é registrado. Que nem eu te falo, eu realmente nunca tinha entrado lá. Se eu entrei, tava 

passando de carro. Eu ainda falei assim, a única favela que eu tinha entrado é a favela do 

Ipiranga, porque quando a gente vai pra São Caetano, Santo André, passava pelo meio 

antigamente: Heliopolis. Era a única, que a gente passava assim xiiiip, ou pra comprar uma 

coisa quando tinha pertinho. E de repente, eu sentia... Você é criada dum jeito, aí você vai 

prum canto assim, isso me deixou, até hoje... [deprimida?] Ah, fiquei! Fiquei porque eu já 

tinha ficado muito deprimida; tive assim uma depressão por causa dos gêmeos... Mas como 

eu fui pra longe de onde eu estava, tinha muitos amigos de dentro lá da escola, tinha um 

monte de gente... fiquei lá num cantinho. E tinha um monte de mulher que gostava de festa, 
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gostava de beber, gostava disso... E eu não gosto daquilo. Então aquilo me deixava mais 

deprimida ainda... Hoje eu to melhor. Tem gente boa lá, realmente. (...) Você não sabe 

quem é quem; você não conhece seu próprio vizinho nem seu próprio irmão, nem marido. 

Você pensa assim: essa pessoa é assim, assim, assim. Mas não dá pra saber. Não dá pra 

você dizer: não, eu vou confiar. Não dá pra confiar em ninguém. Eu vim pra cá porque meu 

marido chegou lá e falou, ó Célia, sabe o prédio, porque eu conhecia esse prédio da Mauá. 

“Você disse quer ir pra São Paulo, os meninos já sararam, vamos embora pra São Paulo, 

porque aqui não dá mais, tá difícil mesmo”. A viagem dele, ele já tava muito cansado. Todo 

dia tinha que levantar mais cedo – aqui ele levanta cedo, mas dá tempo de ele fazer hora, 

entrar no serviço 8 horas vai a pé, é aqui perto; horário de almoço, vem comer, tudo – mas 

era muito cansativo – e outra coisa, ela vai e estuda aqui; ela foi a única que eu fiz a 

transferência certa: quinta série; por quê, ele fazia o prezinho, na Inajá, fizeram dois anos 

de prezinho na Inajá (...) só que no final do ano passado, que vai – é uma escola da 

prefeitura lá, foi parar numa escola do estado da Vila Souza, como eu morava na Vila 

Souza, eles pegaram e falaram não, você não pode escolher; como não pode escolher, eu to 

vendo as mulheres escolher; não, lá é a prefeitura que vai ver; foi parar lá. Então eu falei 

não, eu realmente não gosto desta escola; minha filha estuda na Vila Rica já há quatro anos, 

e nunca teve problema; vou falar com o diretor. E falei com o diretor. Mas a gente tinha 

decidido vim pra cá, né. Eu peguei e vim na escola em novembro quando vinha as vagas 

assim, né, e peguei e falei que não queria a vaga porque eu ia mudar. Aí quando foi que eu 

cheguei aqui que fui passar os documentos deles pra matricular, acusou que eu nunca tinha 

comparecido. Aí o que que aconteceu, a escola falou assim, você vai lá e pega um 

comprovante, que comprove que deu baixa e tudo. A moça puxou o negócio e eu fiquei... A 

gente chega lá 10 horas. Dez e meia, tá fechado. Aí eu fui peguei, e eles me deram o papel. 

Aí eles pegaram o papel preencheram que tinha comparecido que eles não estudavam mais. 

Aí eu vim, trouxe o papel; aí a moça puxa; não, ela disse: “Vamos esperar depois do 

carnaval quando passar as festas”, coisa de festa, tudo. Aí fui nessa escola, onde ela está 

estudando, pra ver se arrumava pra eles. Quando chegou lá e puxou o papel de novo, 

constou lá que eu não tinha comparecido na escola. Eu falei, “tá danado!” Aí eu fui no 

Crase, fui bater no Crase: “não, você tem que ir na Cachoeirinha”; aí quando eu cheguei lá: 

não tá aqui: a Delegacia do Ensino! E eu fui, fui da Freguesia do Ó, era pra eu ter ido na 
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Lapa. Ela falou, “não, já que você veio até aqui” – não, tava morando aqui já, pra puder 

matricular ele... Quase no meio do ano, eu tentando dar baixa e a escola segurando, falando 

que eu não comparecia na escola, que o menino não ia na escola. Como é que fala um 

negócio desses? E eles tão sem estudar. Eu to pra ir na Liberdade pegar a transferência dela. 

Aí eu fui lá na delegacia do ensino, eles falaram ó: “Daqui pra frente eles não têm como 

dizer que você não compareceu na escola, como que meninos vai ta preso, registrado já no 

meio do ano? Se fizer é cachorrada, né.” Aí tudo bem, eu to esperando, acho que é agora, 

outubro, novembro, tem que registrar eles pro ano que vem. Eles perderam o ano. Eles 

estão com 7 anos. Era pra eles ta terminando o primeiro ano, né. Que nem a moça lá da 

delegacia: “Não, eles não perderam nada”. Como não perderam? Eles ficaram dois anos no 

jardim. A Karina ficou adiantado por quê? Porque foi no tempo certo que ela fez. Não 

perdeu nada porque eu não entrei no primeiro ano, porque faltava dois dia pra mim fazer 

aniversário. Não quero saber se fulano, falta dois dias, um dia pra fazer aniversário? Diz 

que não consegui isso. Eu lutei pra que eles... Eles são gêmeos, eles são dois; eles deram 

muito trabalho... Eu trabalhava, eu quase tive um troço. Meu marido quase enfartou de 

tanto a gente trabalhar. É, eu trabalhava quando eles nasceu; trabalhava na escola. E eu 

pretendo trabalhar de novo. Tanto que eu tou acostumando eles; mando a menina ir no 

mercado comprar uma coisinha; levar pra escola, pago pra alguém trazer, porque 

dependendo do horário dela. Porque agora as escolas são separadas: primeiro ano até o 

quinto é numa escola... O ano que vem ela vai fazer a sexta série, é numa outra escola, 

então complica ainda mais as coisas, né. A outra não mora comigo, mora em Santo André, 

então fica difícil. (...) Não, não, ele não participou [da ocupação]; ele fez inscrição na 

Mauá, e pediu lá. Aí achou um quarto pequeno na Mauá. Não importa, eu conhecia já a 

Mauá. Porque quando eu trabalhava na esquina ali teve uma invasão, né, cinco, seis anos 

atrás. Ele falou, “é muito pequeno”. Eu falei, deixa, também as crianças não vai dar pra 

tirar da escola. Aí depois houve essa daqui, né. “Tem o prédio da Prestes Maia”. Qual é o 

prédio da Prestes Maia. “É um prédio do governo”. Aí eu falei, “tudo bem!” Aí ele arrumou 

no 12. Aí eu falei, no 12 é muito alto pra eu subir com criança todo dia. Aí quando saiu o 

sétimo aqui, eu falei, “vamos”. [Melhorou a vida] Melhorou, porque lá era muito barulho. 

50 reais não é um aluguel, é só uma ajuda pros caras; pagam segurança da noite, do dia, 

eletricidade, essas coisas todas, né. E realmente... – “Vou jogar basquete, vou jogar 
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basquete!” (criança) – Cala boca! Eu me sentia uma pessoa inútil. Porque aqui eu durmo. 

Aqui é bom pra dormir. DE noite você entra aqui, porque o nosso andar é um dos mais 

quietos. Porque não tem muito baderneiro, porque nego começa a badernar, já chamam a 

atenção. Não tem! Não temos isto. Então aqui você dorme mais. Porque no prédio onde eu 

morava tinha três bar na frente, e os bebos vinham e estacionavam dentro do prédio. Gente 

que usava até droga. Porque se usa lá na boca a polícia dá bifa na orelha. E nego 

cambaleando eles vê de longe, porque tem radar. E realmente melhorou um pouco nisso. Eu 

me sinto mais segura. [Alimentação] Eu não sou muito de viver comendo, quem come é as 

crianças. Então, que nem a gente ta falando... A alimentação; aqui é perto, porque sou eu 

que vou comprar. E aqui fica mais perto inclusive para mim ir para Santana. Eu pego um 

ônibus, já vou direto; é ônibus que para na rua que minha mãe mora. È minha mãe mora 

uns seis, sete anos com a minha irmã, que a outra minha irmã é solteira, né. Então, ela 

morou na Mooca, depois que ela veio de São Caetano. Ela tava em São Caetano quando eu 

vim morar com esse cara, porque quando eu engravidei da menina eu morei aqui no centro 

cinco anos, fui pra Cachoeirinha, morei na 25 e vim pra cá, início de março aqui. Então, 

tenho os três com ele. Melhorou porque eu já conhecia aqui – e, aliás, eu tenho muito 

amigo – mas como os meus amigos eu conheci na época que eu estava bem – eles 

realmente tem curiosidade – vem jornalista aqui, vem tudo. Mas fica chato, né, eles me 

conheceram, não acreditam... eles realmente me procuraram, tanto que eu nem fui na escola 

que eu trabalhava. A dono da escola que eu trabalhava mora na Paulista, realmente, se ela 

entrasse aqui... Eu me sinto assim insegura, então eu não quero me expor a eles, expor eles. 

Sei lá, eles são empresários, você entende? Eu me sinto assim insegura, inclusive com 

minha família, realmente... se minha família entrasse aqui, pra minha família isso aqui é 

uma morte. Eles sabem que eu to fazendo isso, to dando tudo, por causa dos meus filhos. A 

mais velha ta casada. Eu tenho prima, que é empresária. Meus tios que moram aqui, todos 

têm casa própria; têm primos que vão casando, tudo, vão fazendo a sua vida; outros que 

vêm fazer faculdade. Eu realmente pretendo voltar pra lá. A não ser quando se aposentar; 

porque lá pra quem é aposentado é bom, tem o dinheiro. [Sítio] Não, nós tentamos vender 

lá pro meu tio mas ele não quis porque ia dar muito pouco. Tem um irmão também lá. Meu 

irmão vai mas também não gosta mais... Minha mãe paga o INCRA, né, como é que eles 

fala, todo o ano. Só que ele gosta [o cachorro late] já que ele mora na cidade, as filhas são 
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tudo casada, e vinheram pra cá, tá vindo um por um, tudo morando na cidade, só ficou ele 

lá. Mas quem nasce, que tem vontade com a terra, e a gente nasceu já tinha aquilo; então 

você gosta daquilo, desfazer o que foi do avô. Eu e minha irmã, nós plantava sim. Porque 

meu pai deixou a gente com cinco; 10 anos eu tinha, minha irmã, 12, meu irmão... mas 

novo é meu irmão. Aí o que que acontecia, eu realmente gostava. Também a gente ficava 

semana na cidade. A gente ia pra lá, então a gente plantava os mamão, essas frutas, né; a 

gente que fazia muda, tudo... Para de gritar menino!... Por parte de mãe também fazia isso, 

né. Eles plantavam. Então no final de semana a gente ia pra lá... [gritos das crianças]. Todo 

mundo que tinha aqueles sitinhos ali vai pra cidade estudar. Os que não voltam no final de 

semana volta todo dia. Pra escola, ou se tem loja, vai pro serviço. E a gente fazia isso. 

Depois parte da família foi para Fortaleza, outros, os filhos foram casando, foram pra mais 

distante. Mas quase toda mora em Fortaleza. Mora aqui, outros moram em São Paulo, mora 

no Japão, mora em tudo que é lugar! Até no Japão. Mas aí eles moram em tudo que é lugar. 

A família do meu pai era muito grande, a da minha mãe também, tem uns primos da família 

da minha mãe em Ferraz, uma irmã da minha mãe que mora em Campinas. Então, eu, 

realmente, quando cheguei não achei muito ruim; eu realmente tendo vindo de lá, o pessoal 

fala, você pastou, eu não pastei, porque eu tinha minha família já aqui. Meu tio veio com 15 

anos, trabalhou na Orion, né. Veio pra casa da irmã da mãe dele, do pai dele, na Vila Maria. 

Até hoje tem prima dele que mora lá. Então eles eram muito bem cuidados pelos tios. Eram 

duas moças. Paparicavam muito ele. Depois ele saiu do Orion, acho que ele fez um curso e 

começou a trabalhar na Eletropaulo, que é esse que mora em Santo André. Depois ele virou 

operador de estação. E se aposentou como operador de estação. Ele é aquele filho que foi 

criado assim ó, no tronco. Mãe avô educava os filhos e os netos tinham que ir atrás, porque 

se não fosse, ele era muito severo. [Televisão] Tenho. Eu realmente não assisto assim... eu 

não tenho assistido muito novela. Meu marido gosta de assistir o Ratinho, eu gosto de 

assistir o Jornal de domingo, né. Gosto de assistir a Record, gosto de assistir o Gugu. Às 

vezes, o Silvio Santos. Não. Minha televisão tinha queimado, e chegou hoje. Essa novela 

começa tarde. Que é proibido até os 14 anos, então se a gente deixa ligado eles vão querer 

assistir. Então nenhum deles aqui pode assistir. Realmente o pedaço que eu assisti e não 

achei que tivesse nada que pudesse afetar eles. SE já ta falando isso deve ter uma parte bem 

picante. Não mas antigamente, diferente de hoje, torturavam as pessoas, por que eu não sei 
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direito. Eu realmente até me perguntava o por quê disso daí. (...) Mas em compensação é, 

como se fala mesmo, ele gerava filho hoje que fala, “filho burro, nunca estudou”, mas ele 

deixou um império pro filho dele, deixou casa na cidade, deixou fazenda, ele deixou vários 

imóveis. O cara fez várias faculdade, formou a casa da mulher e dos filhos, e não tomou 

conta mais, que é o que ta acontecendo, que é os imóveis aí tudo fechado. Ele vai embora 

pro estrangeiro, não consegue... O velho era burro, ignorante e conseguia pagar. Eu fico 

pensando, muitos eram formados, tem muitos desses aí que são empresário, que tem 

mundos e fundos, que formaram em São Paulo, que o povo fala que era ignorante. “Ih, meu 

pai era ignorante! Meu pai não estudou, não sei quê”. Mas ele era esperto. Só que quando o 

pai morreu, virou isso. Virou isso! Eu falei isso porque a gente gostava da fazenda do meu 

avô. Meus tios já formaram a fazenda dele. Meu avô também. Os filhos já torraram, xiii, 

venderam as fazendas, cada coisa; era assim, ponto turístico. Mas eles também queriam ter 

contato com boi, vaca, cuidar de fazenda, de empregado, essas coisas que não é pra todo 

mundo não. Então foram tudo pra cidade. Outros se formaram, viraram professor, sei lá, 

viraram bancário, escriturário, essas coisas. Mas não fizeram... Ter contato, nem com terra. 

Porque os filhos do meu pai, os outros que foram pra cidade, eles nunca tiveram contato 

com terra. Ficou na fazenda foi meu pai e outro irmão dele, que até hoje mora nas duas 

fazendas. Esse rapaz, que é o pai da minha primeira filha, ele também mora lá. Ele gosta 

muito de lá, de terra; aquele que tem a fama de... o mundo tem que ser dele. – “Onde que 

aumenta pra gente escutar música” (filho) – Não é pra aumentar não. Então, como eu tava 

te falando, eu não tive muita dificuldade aqui em São Paulo; no tempo que eu cheguei era 

muito bom pra arrumar emprego. Não, não sei se piorou porque eu não saí lá fora; faz uns 

cinco anos que eu não trabalho, por causa deles. Pretendo trabalhar, mas o pessoal fala que 

tem que ter faculdade, não, não tem. Realmente, eu terminei a oitava série, mas eu tenho 

experiência porque eu já trabalhei, eu tenho vários registros na carteira. Trabalhei na 

fabrica da Garbo, de costura, trabalhei de balconista, trabalhei de serviços gerais. Então, se 

eu tivesse condições, eu abriria uma oficina pra mim, coisa assim, sei lá. Porque a gente 

tem experiência mas quando chega assim numa certa idade as coisas dificulta mais, né. A 

gente tinha que trabalhar; trabalhava o dia inteiro eu e minha irmã, então não dava, eu 

chegava meia noite em casa, mesmo a gente só. Então era muito corrido, quem trabalha em 

loja é muito corrido, muito cansativo. E a gente foi deixando de lado... [Política] Que 



 CXXV 

política, rapaz! Você acho que eu vou querer entrar em política? Simpatia não. Eu 

realmente não tenho por candidato nenhum. [Partido] Não, eu realmente assim ó... – “Eu 

tinha partido. Eu tinha partido. Mãe, eu tinha partido” (criança) – Eleição é cada um... você 

realmente não conhece a pessoa, não sabe se fulano vai ser bom. Como você vai saber? (...) 

Olha, eu realmente votei pelo que o povo todo elegeu, né. Era quem tinha mais voto. Não, 

já tem experiência. Mas não era nem porque dissesse assim: eu sei que vai dar conta. Não, 

não era que era a Dilma. Eu nem votei na Dilma. Não, o governo do Lula... se ele não 

tivesse sido bom, ele teria ganhado duas vezes? Não, não foi tão bom porque o Brasil tava 

defasado, ele tava lá embaixo. Mas, eu realmente não sei o que eles fazem, porque eu não 

vivo no meio de político. [Emprego] Diz que gerou, né. Eu não to falando pra você que foi 

na época que eu fui pra lá e não tava trabalhando. Mostra que gerou, que teve mais gente, 

que teve aumento no salário. Essas coisas que no outro não teve. E mostra realmente que... 

Mas realmente eu não sei te falar. E a próxima eleição que vim, a gente vota e pede a Deus 

que faça o melhor, não é? [Kassab] Eu não sei não, polícia bate mesmo. O cara fala 

grosseiro e eles não aguentam. Mas eu realmente não sei. Que nem eu já trabalhei, com 

essa irmã minha; nós trabalhava com exposição aqui ó, no INSS, com roupa, no Bradesco, 

mas pagava 30 reais, não sei se era por mês ou se era por dia; trabalhava, vendia joia, 

vendia roupa... Eu realmente falo, o povo quer as coisas fácil, não quer cobrar. Eu 

realmente sei que é muito difícil dominar, como é que se fala, um bando de animais 

selvagens... Precisa ser, que nem o Lula, que nem a Dilma, precisa ser forte. Eu realmente 

eu to aqui, eu quero ter meu apartamento, mas eu realmente não acho nem certo; porque eu 

não sou filha de São Paulo, eu vim de lá. Eu sou filha do Brasil. Nós elegemos ele, claro! E 

torcemos pra que ele fizesse o melhor. Mas que ele tivesse obrigação de dar comida pra 

todo mundo; eu acho que não! (..) Ah, sim! Eu realmente acredito que ele mostrou que uma 

pessoa que vem de baixo chegar lá em cima, isso ajudou muita gente. Você sabe que tem 

gente nascendo lá em cima, ele fica lá embaixo. Tem gente que fala aí, ó, Lula foi 

engraxate, ele virou presidente, virou um rei, né. Que nem no caso do Kassab, ele tava 

sabendo que ia perder. Eu lembro que eu cheguei num posto de saúde da Liberdade, eu tava 

conversando com um moço, um porteiro, que é um segurança, o que que você acha da 

eleição, você acha que a Dilma ganhar?... Sai da minha perna! Eu falei assim ó, eu não sei 

te falar não mas eu te digo uma coisa, a Marta tem muita experiência. A Marta já foi 
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Mulher de prefeito, a Marta já foi prefeita. Ó, até amanhã, vinte-quatro horas pode mudar 

muita coisa. Então o rapaz falou assim: “então você acha que o Kassab pode ganhar a 

eleição?” Eu não acho nada, eu to te falando que ainda tem onda pra abrir. Quem garante 

que nessa cidade do interior não vai eleger ele. Ele ta perdendo, 30, 40%, ele pode até ta 

chorando as magoas dele lá, né. Foi o que aconteceu. No outro dia o cara tava com a 

vitória. Aí depende, a cabeça é de cada um, a cidade é de cada um. Então, então, você acha? 

Eu não acho. Tem muita confusão enrolada, e pr’um cara só desenrolar, não é mole, não é 

mole! Você viu que o Lula passou oito anos; desenrolou o quê? A dívida externa; que era a 

pior de todas. Já pensou se a gente vai parar nas mãos dos japonês pra tomar cacetada na 

cabeça? Era bem-feito, era bem-feito, sabe o por quê, porque o brasileiro, ele realmente 

quer tudo do bom e do melhor, não quer saber daonde vem... O japonês não, ele passou por 

uma guerra, ele tinha que agradecer a Deus, eles enterraram comida durante cinco anos 

debaixo do chão pra não morrer de fome. É pequeno, né. Eu não conhecia, elas que me 

contaram outro dia a história. Eu gosto muito da dona Bete, dos parentes dela, tanto que o 

filho dela era diretor daqui do Metrô, tem um outro que trabalha no aeroporto e as meninas 

dela também. Mas eu acredito que não é fácil mudar depois de tantos anos. Tira o cachorro, 

senão o cachorro pode morder o rapaz! O pessoal reclama às vezes porque ele late. Nós 

pegamos ele pequenininho assim, né. Vou soltar. E foi uma choradeira no dia de vim pra 

cá. Tem um que tem é quatro ou é cinco na casa dele. Eu acho que ele pegou um 

apartamento maio só pra ter uma área pros cachorros dele. Então, ele ta sentindo o cheiro 

do seu cachorro. Então, como eu te falei... – “Mãe, posso arrumar a corrente?” (filho) – 

veio a prefeitura aqui, não sei como vai ficar isso daqui, né. Eu realmente pretendo ter meu 

apartamento. Eu não tive chance de falar com o Kassab nem nada. Mas que não é fácil não. 

O povo chega nele, tu me dá , tu me dá. Eu não acho certo não. O certo é parar no caixa, é 

você ir lá e pagando por mês aquele tantinho; do que ele chegar, taí um cheque de seis mil 

reais. [Se o Prestes Maia fosse reformado para se tornar moradia popular, você gostaria de 

morar aqui?]  Não, eu acho que eu gostaria de morar em casa, porque quem mora em 

apartamento sofre. Em casa, né, aí seria lá em Santo André, perto da Vila Maria, esses 

lugar, né. Porque apartamento acaba pagando pelo outro... não acaba? É eu morei na Vila 

Vitória lá na Vila Souza, era cinco casa, seis casa, eu pagava água e luz; a outra tinha dois, 

enchia a casa de irmão, de mãe, que queria pagar 20 reais, nós pagávamos 80, 100, 120. 
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Que isso? Isso não é justo! Fora o tempo de energia que fica em todo o prédio. Eu 

realmente... você sabe que quem mora em prédio tem que se organiza... É infernal! Você 

tem que andar assim, com uma careta assim, né. E que tem criança assim é bom morar em 

casa... Solta, senão ele te morde! Tá machucando ele. Então, quem mora em prédio tem que 

andar assim. Quem tem criança não dá. Eu queria uma casinha. Eu tenho uma conhecida 

minha que conseguiu lá pro lado do Guarujá, sei lá, qual é o nome? [Arujá?] É quase isto! 

[Jaraguá?] É isso! As meninas que trabalhavam com meu marido aqui. Elas conseguiram; já 

tão conseguindo terminar de pagar, já tem uns 15 anos. Tem as casas da CDHU também. 

Na época que eu fui lá, as meninas tinham os apartamentos, que elas tinham recebido deles; 

tinham o outro que estava em construção. Porque é aquelas casinhas tudo igual, uma 

imendada na outra. Eu realmente não me importaria assim não. Tem um prédio do CDHU 

que eles tão tirando e botando as pessoas na rua. Não sei que prédio que era. (...) Que nem 

um homem que morava aqui, da outra vez. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui pra 

comprar meu apartamento; setenta e cinco mil é muito dinheiro, pra quem vem do norte lá; 

pra quem nunca teve uma casa como ele falou, “meu pai morava num pedacinho de terra”. 

“O prefeito de lá nunca me deu também. Eu vim pra São Paulo. O Estado me deu 75 mil, eu 

vou voltar pra lá. Eu vou comprar um sítio, com a casa, e vou plantar. E vou pagar pra ele, 

porque como ele ninguém nunca fez”. Foi isso que ele falou pra mim, um senhor. Eu falei, 

esse aí vai pra lá. (...) A cabeça dele... Documento por documento, trajeto por trajeto. Ele 

realmente é um prefeito, a Dilma tem que saber o que ta fazendo, senão ele vai e ó... Eu 

realmente não queria ta nisso, né. A minha tia mesmo falou pra mim: “Eu morei cinco anos 

em São Paulo, eu fiz de tudo pra não precisar de comprar uma casa pela Caixa. Não acho 

bom negócio”. Porque ela disse, afoga a gente mesmo! Na época, meu tio trabalhava na 

polícia e quando ele se aposentou e pegou o dinheiro, minha tia trabalhava com costura, 

joia, com produtos – a gente vendia –, e ela deu 25%, ele 50, e a minha prima, quando ela 

se formou, com 16 e 17 anos ela começou a trabalhar, e ajudou com mais 25%. Ela 

realmente não acha correto. Eu falei não mas... Que nem a prestação de 300 reais. Mas eu 

realmente não acho certo isto. Eu tenho 25 anos de São Paulo, você acha que eu vou 

embora pro norte ficar onde eu nasci. Meus filhos tudo aqui; uma casada com três filhos. 

Meu marido é paulistano. Eles vão querer ir pra lá? Na vão, né! Eu to acostumada com o 

ritmo daqui, eu seu pudesse, quando me aposentar, teria uma vida pacata: um sitinho. Eles 
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gostam de ir nesses lugares, porque eles têm no sangue: avô, tio, tudo. Mas realmente não 

queria mas é como eu te digo, é muita gente! É muita gente! Você tem que me dar isso 

porque deu tanto pra fulano e depois ó xiiiii! Você acha que é fácil? Não é não! Você tem 

que pensar bem antes. Ninguém vai fazer dinheiro. Você tem que pensar mais tarde, se vai 

ta trabalhando ou não. A pessoa que tem que ver se realmente compensa, porque senão. 

Porque é muita gente! É muita gente! Eu realmente não sei onde saiu tanta gente. Não é só 

aqui não. Eu não quero morar com família. Não dá, eu tenho três filhos! A minha irmã é 

solteira, a minha mãe ta com 83 anos, mas não aguenta, não aguenta. Minha mãe é pior do 

que eles. Porque ela quer que a gente paparique. Ela tem ciúmes. Eu vou lá no final de 

semana, tem que paparicar, ficar com ela. Vão brigar igual a uma criança! Devia ter vindo 

pra minha casa; minha casa é grande. Quem que aguenta morar na casa do outro, tudo 

controlado? Eu te digo isso. Eu realmente não acho muito certo. Muita gente! Eu acredito 

que o governo; o governo em si, eu acho em si, se ele em si assumir a sua responsabilidade, 

viu? Salafrai! Sem mais nem menos, gastar um dinheiro por mês! Podia gastar com criança, 

com uma pessoa de bem. Que nem esse senhor falou eu tenho família aqui, que trabalha pro 

governo, a maioria trabalha pro governo – tira o cachorro daí! – que nem as colônias, aqui 

geralmente não tem colônia aqui perto, porque o irmão da minha mãe ele entrou lá já tem 

mais de 30 anos, morando nessas colônias. Ele preferiu a vida dele na fazenda; e foi 

trabalhar pro governo: ele plantava tomate. Não posso dizer que tipo ele usa, né; não sei se 

é por mês, quando ele colhe ou é por semana. Eu não sei como é que é. E os filhos deles 

estão tudo aqui; cresceram, cada um tem a sua casa e ele... [Como é lavar roupa aqui?] É 

muita gente. Esses daqui, eles realmente usam aqui. Esse aqui. Mas tem vários que nem 

lavam roupa aqui. Tem gente que estende roupa aqui, eu não sei porquê, se é quem tem 

mais crianças. Tem gente que tem cinco crianças. Nós não põem. NO banheiro das 

mulheres tem um lagar de lavar, não é bem um tanquinho. Eu tenho máquina de lavar. 

Minha máquina ta até aqui. Ta com a tomada quebrada. Porque onde eu morava era um tal 

de lavar roupa no banheiro. Mas todo mundo aqui lava e põe aqui. Essa área ó, é essa área 

aqui. Quando tá quase seca, a gente põe dentro de casa, na janela, ou no varal. Eu ponho 

mais eu não gosto, porque já é pequeno. Que nem outro dia, tinha um velhinho ali subindo, 

ele disse: “Ah, queria tanto que tivesse um elevador aqui”. Vamos pedir um elevador pro 

Kassab, ou mesmo uma rampa pra nós descer, de rampa aqui ó. Mas ele ficou bravo quando 
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eu falei isso. Mas é! Elevador de pobre é rampa! Eu falei, menino, não é fácil subir pro 19, 

pro 18; eu subo no 16 quando chego lá to morta de cansada. (...) Eu não sei se compensa 

nós ficar aqui. Demolir, eu acredito que... – Eu vou bater no Caíque! – não compensa 

derrubar. Porque é um prédio histórico. Se compensa ele vender pra pessoa da área de 

saúde... áreas que são urgente, credenciadas à prefeitura. Eu não sei se compensa construir 

um shopping, que nem você disse, ou uma creche? Eu não sei se compensa. Não sei se vai 

custar um preço barato. Esse daqui quando arrumar vai custar um preço barato? É os canos 

ainda é aqueles de ferro. Pra eles tirar esses canos e pôr outro? Uma trabalheira grande. (...) 

Eu realmente nunca subi no 20. Eu quando encontro na escada falo “bom dia”, “boa tarde”. 

Eu realmente, como te falei, nunca tinha entrado nisso. Agora ta bem melhor. Quando eu 

entrei eu pensei, “se não me matarem até amanhã, então depois da manhã não me matam 

mais”. Mas eu realmente até gosto porque é tudo mais perto, né. A gente passa cada uma. 

Eu falei, “eu não posso fraquejar, né”. Mas vai tudo melhorar. Eu quero botar os três na 

escola da prefeitura, porque o estado está muito defasado. A criança foi roubada dentro da 

escola do estado, né. [FIM DA ENTREVISTA]  

 

 

[Entrevista 11] 

 

P. C. 

 

Eu tenho 24 anos. [Trabalho] É com expositores de correntes, relógios, em geral. 

Expositores. São malas, que você expõe correntes; põe relógio dentro, ela fica de fácil 

manuseio; quando você vai colocar, você abre e já ta exposto a mercadoria. Serve para o 

pessoal que trabalha na rua, no geral. Eu trabalho com ambulante. Eu não sou. Eu faço mais 

os expositores pra eles. Eu sou morador do Glicério; minha mãe é moradora aqui desde a 

invasão, que foi em outubro. Eu moro na Carolina Augusta, é tipo como se fosse um 

cortiço, entendeu. É uma casa dividida em vários cômodos; vários rapazes, cada um lá é 

num quarto diferente. Lá é 300 reais o aluguel, por um quarto. Não, vontade eu tenho, 

porque isso daqui [Prestes Maia] se tornou um lugar bom de se morar. Porque eu tinha 

meio receio; não vim logo no começo porque, você sabe, o centro de São Paulo dá uma má 
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impressão pra qualquer um, mesmo eu que sou paulistano, nascido e criado... Só que eu não 

tinha muito acesso à invasão, esse tipo de coisa, entendeu. A palavra invasão já é meio 

forte, né. Você já acha, pô, vai ter gente de todas as classes, como tem. Todo mundo sabe 

que aqui tem gente de todas as classes. A minha família é boa, entendeu, que tem renda; a 

gente é a parte mais fraquinha de uma família, entendeu. Então a gente fica meio assim, 

querendo ser elitezado sem ser. Minha mãe é paranaense, a parte da família da minha mãe é 

paranaense, a parte da família do meu pai é toda paulistana de, de, o que não é paulistano é 

italiano, entendeu. A gente é tudo daqui pra baixo. Eu tive uma boa educação, boas 

condições. Minha mãe veio parar aqui porque é assim, a separação deles [pai e mãe], nós 

somos em cinco irmãos, tudo do mesmo pai, porém, quando separou, era por agressões 

dentro do lar, entendeu. Então ela largou tudo de mão, a parte que ela tinha de casa, de 

tudo, pra criar os filhos do modo que elas achava correto, não desse jeito. A gente ficou... 

acabou que a vida veio levando, de aluguel em aluguel, cansa também, né. Aqui o pessoal 

procura a oportunidade tanto de sair do aluguel, ter o seu próprio lar. Aqui, querendo ou 

não, a visão mais fácil que o pobre tem de conseguir alguma moradia é a invasão. É o que 

você vê que é o mais fácil. Porque crédito já é difícil pra pobre. O crédito no geral. Conta 

de banco. De qualquer forma que você faz, é difícil pro pobre. Então na visão geral é o jeito 

mais fácil de você ter uma moradia. Não, sou solteiro. Não tenho filhos. Como é que ela 

conheceu [o movimento]? Uma colega tava participando das reuniões, né, antes de ter a 

invasão. Daí foi participando e chamou ela pra participar. A gente não achou, até, eu e 

meus irmãos – é, ela é minha irmã; não, não ela mora no quarto da minha mãe; a gente 

mora tudo lá – ficou meio assim, né, movimento de moradia, tal. Aí minha mãe começou a 

participar, minha mãe é meio birrenta, e até que teve a invasão e ela veio junto, entrou 

também. É nós morava lá, também, no Glicério, no mesmo cortiço, a gente morava tudo. Se 

tornou uma coisa muito cara pra gente, porque, lá é considerado um cortiço, só que pra 

gente foi mais do que um cortiço. Por quê? Todos os quartos a gente alugou. Toda a casa. 

Daí ficou eu nem um, minha mãe n’outro, um colega da gente, que é muito da família, que 

também mora aqui, no sétimo, ficou em outro. Então virou uma família isso dali. Só que 

nesse negócio de querer ficar só na família ficou em 1200 reais o aluguel. Fora água, luz. 

[O valor de um aluguel num apartamento na cidade] Exatamente. Exatamente. Aí a gente 

tinha condições de alugar um apartamento bom. Mas até pra isso o pobre já é meio... ou 
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você tem que adiantar dois, três meses, ou você tem que ter um fiador, ou você tem que... 

entendeu. Tem várias coisas que propiciam o pobre a morar em invasões, cortiços ou... 

Invadir mesmo ou você ta do jeito que a gente tava, pagando aluguel caro ou num bairro, 

né. Só que aí a gente é, pode-se dizer assim, viciado no centro de São Paulo. Porque o 

centro de São Paulo é um lugar bom de se morar, todo mundo sabe disso. Por mais que 

tenha seus defeitos, tal, Cracolândia, só que pra quem não vive nesse meio, o centro é um 

lugar bom. [Escola, creche?] Além de tudo isso, até pra criar os filhos, o centro é um lugar 

bom. Como você falou: creche perto; escola perto; a fonte de renda perto, entendeu. Porque 

querendo ou não a gente trabalha num meio, que a gente mexe com... minha mãe viaja; eu 

viajo, também que, além de eu fazer isso, eu tenho o meu trabalho que é derivado do 

camelô também. Então a gente vive nesse meio mesmo. Tudo pra gente depende do centro 

de São Paulo. Se não for o centro de São Paulo, tem que ser um lugar que tenha o camelô 

do mesmo jeito. Então pra gente qual que é o foco maior? Eu viajo pra vender os meus 

produtos, que eu também trabalho, com relógios, e além é os expositores, essas coisas que a 

gente tem um conhecimento, e outro... E já trabalhei na 25 de Março. Com certeza, já 

trabalhei muito tempo na 25 de Março. Criado na 25 de Março. Tenho 24 anos, com 10 

anos eu já tava dentro da 25 de Março. Já, todos. Todos! Não teve um; meus irmãos. A 

criação é: se eu tenho meu irmão que mora aqui também, mas tem o que mora em outro 

lugar, que é casado, tem esposa, e ele continua, trabalha ainda. [Polícia Militar e GCM] Eu 

não sou um cara hipócrita, a gente tem que ser real, dar certo o que é certo, o centro de São 

Paulo tava se acabando, com a ocupação dos camelô. Porque ali o carro tava perdendo a sua 

vez, o pedestre tava perdendo a sua vez. A gente tem que ser inteligente, ao ponto de ver 

que tava atrapalhando. O Kassab não é um bicho de sete-cabeças. Mas o camelô é. A gente 

sabe que não é um prefeito ruim. Ele não é de desconsiderar. Pra gente foi ruim pelo fato 

que atrapalhou o comércio ambulante. Mas isso daí cedo ou tarde aconteceria, porque podia 

ser ele, podia ser outro. [A Marta ia ser a mesma coisa?] Com certeza, porque isso daqui é a 

visão geral de uma metrópole. Você andar numa 25 de Março, você não poder... Olha, da 

Bahia pra baixo, já andei, já fui em todos os estados trabalhar. Se eu falar em 25 de Março, 

todos conhecem. Aí você vem lá do nordeste, você vem lá do Mato Grosso... Fala: “Eu vou 

em São Paulo”. SE você vem em São Paulo e não vem na 25 de Março, você não veio. Daí 

qual é a visão que o pessoal tem de uma capital grande; então um Campo Grande, Mato 
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Grosso do Sul, como Curitiba, vinha aqui, vinha ver o que era uma 25 de Março. Então 

acabava a visão. Todo mundo achava que era um paraíso de compra. Depois vinha e 

descobria que era um inferno de compra; porque era tudo uma loucura mesmo. [Pra você 

não era melhor?] Com certeza, eu ganhava mais dinheiro; só que a, como a gente ta 

falando, sobre o que é certo e o que é errado, eu pra mim ele foi certo, pra eles... e como 

todo mundo que tiver um pouco de consciência sabe que foi o certo. Pra mim foi péssimo. 

Eu queria, se tivesse daquele jeito, pra mim tava ótimo. Com certeza, tava ganhando bem 

mais. Só que, falando sobre o que eu acho, nesse ponto aí é certo, numa visão geral, é certo. 

Que eu continuei muito tempo depois que “sujou”, né, que é a linguagem da gente, camelô 

diz “sujou”, quando sujou, a gente ficou lá um bom tempo, até onde deu. Agora não dá 

mais. Por quê? Porque eles acharam meios de combater o comércio ambulante de uma 

forma mais eficaz, entendeu. [Você disse que viaja pelo Brasil inteiro, existe uma demanda 

grande por trabalho informal?] Muito. O trabalho informal, ele tem vários setores.  

Necessariamente o ambulante; o ambulante não é discriminado em todo lugar; ele tem lugar 

que ele é bem aceito. E tam muitas prefeituras – que nem a gente, a quente anda em muitas 

cidades pequenas do Brasil, em romarias, em porta de igrejas – que depende da renda que o 

camelô traz, anual; quando você pagar um metro de chão, porque lá é pago, o imposto, pra 

você trabalhar na cidade, como o morador que tem sua casa que cobra mais um metro, 

entendeu. Tem lugar que o camelô se não for, talvez a renda da cidade. [A prefeitura é 

conivente?] Conivente, desde que seja remunerado, que seja pago; tem a taxa, arrecadação, 

né. Arrecadação que gera em cima de tudo aquilo ali. Se você vê que um metro de chão em 

algumas cidades, como Congonhas do Campo, é uma grande cidade conhecida no mundo, 

Minas Gerais, terra do Aleijadinho, e tal. Eu falei com o vereador de lá, um colega meu, ele 

falou que é uma das maiores arrecadações de imposto do Brasil, a cidade que mais gera 

renda. Tanto que a (mulher do meu lado) ganha muito mais do que qualquer outro lugar do 

Brasil. Por quê? Turismo; a barraca é 500 reais; ó pra você ver um metro de chão, que a 

gente trabalha, porque monta a barraca; um metro: 500 reais. Você vê uma ladeira de mais 

de um quilometro, a quinze reais de um lado, do outro, no meio. Então você vai ver a redá 

que gera. Não, não é que um é camelódromo. Você vê agora, Sete de Setembro, começa dia 

14; tem um jubileu lá. É conhecido no mundo também. E a gente trabalha lá, entendeu. 

Então você vê que camelô não é sempre discriminado. Mesmo nessas cidades que precisam 
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do camelô... O camelô já é discriminado pelo nome já. Mas aceita bem melhor, né, como 

pagamento. [Tem muitas cidades que precisam do camelô no Brasil?] Muitas, muitas. A 

gente já rodou por todo canto aí. Que nem, eu cheguei hoje. Eu tava dando uma 

descansadinha ali. Eu cheguei hoje de Poço Fundo, Minas Gerais. Agora quinta-feira eu já 

to indo pro Paraná. To indo pra Siqueira Campos, que também é outra romaria, conhecida 

no mundo também. A maioria das vezes sim, tanto como sendo evangélico, como sendo 

católico. Porque romarias são evangélicas. Agora que nem abril tem um encontro 

internacional de evangélicos em Camburiú, em Santa Catarina. Lá também trabalha o 

camelô; trabalha do mesmo jeito. E ele também é bem aceito, porque é bem pago. O que a 

prefeitura gera, a equipe que ela gera pra recolher do camelô, gera muita renda pra cidade. 

[E a sua renda é boa?] Com certeza, eu dependo muito do meu trabalho. Se eu trabalhar 

mais eu ganho mais; se eu trabalhar menos, eu menos. Mas sempre ganho. [Escolaridade] 

Olha, eu não terminei de sacanagem mesmo, por eu próprio ser camelô. Eu não em Suzano, 

numa época, e considero... eu tive uma boa formação de mais novo, porque eu venho, lá no 

Paraná eu estudei em uma escola mais forte que o ensino de São Paulo, porque o ensino de 

São Paulo é fraco. É fraco, eu sei que é fraco porque eu quando eu cheguei no 1º. ano do 

Segundo Grau, eu estudei um livro de geografia que eu tava estudando na sétima série no 

ensino do Paraná. Como base, né; o professor ensinando como base um livro. Então é 

assim, você já vê a diferença. “Pô, professor, mas esse livro, eu já estudei com esse livro. 

Ele não queria nem tocar, porque ele vê que ce, ele não quer que o aluno veja que você tá 

ensinando no 2º. Grau com... Mas eu tenho uma boa formação, eu terminei o... eu estudei 

até o 2º. ano do 2º. Grau. Faltou me formar, eu não me formei. Eu não quis terminar por 

causa eu trabalhei um ano... Eu tinha muito pique naquela época, hoje eu não aguentaria. 

Eu levantava 4:30 da manhã, pegava o primeiro trem de Suzano pra cá; chegava aqui 7h00 

da manhã no centro; trabalha até 4:10 da tarde; guardava minha mercadoria, fechava tudo; 

catava o trem de novo; ia pra casa, tomava um banho; e ia pra escola; chegava uma meia 

noite da escola; ajeitava minha mercadoria até uma hora, uma e meia da manhã, pra mim 

poder sair 4:30 de novo. Eu aguentei muito; eu aguentei um ano desse jeito; e teve uma 

hora que o corpo não respondia mais. [A vida da sua mãe, da sua família, melhorou vindo 

pra cá?] Com certeza. Eu acho que sim, por causa, se tava pesado pagar um aluguel, pra 

uma mulher, como é que se diz, ela é muito autônoma, não aceita muita ajuda, não gosta 
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muito... E a gente quando tava lá não tinha muitas condições de tá ajudando, entendeu. E 

pra ela foi ótimo você sair aí de uma dívida de 500 reais por mês; porque era o aluguel, 

mais água e luz, tinha mais alguma coisinha de casa... Então, pra ela... Ela também trabalha 

viajando, inclusive ela tá viajando, ela não ta aqui, ela e minha outra irmã, tá viajando. Elas 

estão em Guaraciabas, Minas Gerais, também no mesmo modo que eu trabalho. Mesma 

coisa. [Expositores] É um courinho, isso daí, é uma caixinha como essa, encapada, caixa de 

madeira encapada, que depois dentro eu faço um trabalho com meus expositores tudo em 

veludo dentro, por fora fica assim, e se torna uma mala mesmo, com alça. [Qual é o preço] 

Cento e cinquenta, depende do tamanho. O maior que eu vou fazer hoje ainda, eu to 

pretendendo fazer, que é essa daqui ó, com essas duas peças, ela aí já gira em torno de uns 

duzentos e cinquenta. Ela abre, fica exposta, fecha, pega na alça e vai embora. Como se 

fosse uma maleta. Por trás do camelô tem toda uma preparação. Ali é um expositor de 

relógios. Ta meio furado assim porque eu tirei muitas peças. O relógio vai encaixado 

naquele pezinho e vira uma pirâmide. Eu também faço. Só que eu tenho que arrumar esse 

daí. Esse daí ó, só do jeito que ta, com essas madeirinhas, eu vendo a cento e cinquenta 

reais. Agora se for numa mala, como essas peças daqui, numa madeira, tudo, tal, fica em 

400 reais. Então a renda não é ruim não, eu não considero minha renda ruim. Antes eu 

trabalhava com mercadoria mais fraca, entendeu, agora eu trabalho com uma mercadoria 

melhor. Eu também, eu sou guia num ônibus que a gente viaja. É eu sou guia. A gente 

reúne vários camelô, pega o ônibus e vai pra esses lugares, entendeu. Com camelô também. 

O guia é o seguinte: eu carrego as coisas deles, recebo passagem no ônibus. Não é meu, a 

renda que sai do ônibus não é minha. Só que eu tenho o meu salário do ônibus também. 

[Como assim carrega?] A mercadoria, por exemplo, ah, você vende roupa, você é quatro 

sacos e eu cinco sacos, daí mais uma barraquinha, mais uma lona, pá, eu jogo pra dentro do 

ônibus, arrumo tudo bonitinho, pra caber todos. Tem tudo data arrumada. Eu tenho, nós 

têm, no cronograma pro ano todo. Se o camelô não quisesse... por isso que não depende 

tanto, se o camelô não quisesse trabalhar aqui, não precisa trabalhar aqui. Porque aqui em 

São Paulo ele é mais discriminado do que em qualquer outro lugar. Porque aqui parece que 

é vício; até o tratamento... Eu não tenho nada contra polícia nenhum, acho certo. Agora 

aqui o que a prefeitura fez com o centro de São Paulo se torna irrisório, se não fosse trágico 

seria cômico. SE não fosse trágico. Porque você uma Cracolândia dessa na situação que tá, 
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entendeu, a situação que tá e você andar num Largo da Concórdia por causa de camelô, 

mais de vinte policial, três aqui, três ali, três ali, porque é desse jeito; se você passar de 

noite, no Largo da Concórdia, por cauda dos camelôs mesmo... Dava 6 horas, é hora de 

saída de firma, eles ia e montava as banquinhas, fica mais de vinte polícia do lado daquela 

praça, no Largo da Concórdia. Aí você vê que depois das seis aquilo vira um inferno, cê 

sabe disso. A Cracolândia e aqueles policiais tudo destacados pra fazer isso, um seviço, que 

a guarda municipal foi criada pra fazer isso, e você ver os militares... Porque o PM; 

exatamente, isso é mentira, isso não faz não, isso também é conversa, porque o PM não 

saca uma arma para o camelô. É muito difícil. Eu acho muito difícil, eu nunca vi eles 

sacarem a arma. O GCM, ele é menos preparado, acontece isso mais. Porque a preparação 

do GCM é diferente dum militar, né; do que um policial militar. Eu acho difícil. Eles faz 

uma cena, tal, mas não é isso muito não. Se bem que a pessoa respeita mais o militar do que 

o GCM. É [guardar] o patrimônio, o que não deixa de ser a rua. A rua é um patrimônio 

público. Se você lesa o pedestre, o GCM ta lá pra ver o direito do pedestre, que é o... O 

camelô ta num lugar que o pedestre andaria. Quanto a isso aí, a gente é camelô... Eu 

considero assim: o trabalho dele é correr atrás de mim, e meu trabalho é correr dele. E é 

assim que tem que ser, camelô sempre foi assim. Quando não era fiscal, rola propina, rola 

tudo nesse meio. Até hoje mesmo, você vê uma 25 de Março num sábado lotada de camelô 

não é à toa. Cheia de polícia e de camelô, como é que é? É a propina que rolou, né. Não 

tem condições, é sempre desse jeito. [Muita procura do material que você vende?] Vou te 

falar, se fosse pra abrir a boca do material que eu vendo, eu não daria conta, tinha que 

escolher entre fazer isto e viajar. Eu faço isso daqui como uma ajuda na minha renda, mas 

eu não precisaria de fazer. Eu faço que também é um “hobby”, entendeu. Minha família do 

Paraná, o pai da minha mãe, é tudo marceneiro. É quase um artesanato. É tudo marceneiro. 

Eu comecei a fazer isso como um “hobby”, eu fiz pra mim. Um colega comprou um, aqui 

na 25 de Março, que tem esse material também, comprou uma dessas. Eu olhei, e falei, “ah, 

isso eu faço!” Ele falou: “Você não faz não”. “Eu faço!” Eu peguei um dia, pum, fiz quatro. 

No primeiro lugar que eu fim, “não, quero uma dessa!” Não, mas o cara lá vende. “Não, 

mas a dele é fraca, a sua é boa”. Aí eu comecei a fazer. Aí eu fui fazendo, muita gente vai 

pedindo. Eu falo: não, não dá, não dá; não to tendo tempo. É por que, eu ficaria aqui parado 

hoje, quase que eu não descansei, cheguei hoje de manhã, cheguei às sete horas da manhã; 
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mas eu já to trabalhando, já fiz compra, to com um material hoje. Vai indo. Eu gostaria de 

falar sobre aqui o movimento. Porque se o poder público tivesse mais visão em cima do que 

é isso daqui; não ficar jogando boatos, nos meios de comunicações, jornalismo, é, não ficar 

jogando boatos. Montasse uma equipe, de analisar mesmo o que é isso daqui, eu acho que o 

conceito mudaria de uma forma que eles não tinham... não é do jeito que eles pensam. 

Porque o pessoal que mora aqui dentro não tá atrás de você: ah, tem um apartamento ali pra 

você, uma renda de não sei quanto. Duvido. Eu duvido que se aqui entrasse e dissesse esse 

prédio aqui é pra vocês, cada um que tem os seus quartinhos vai ficar nos seus quartinhos... 

É um quartinho isso daqui, numa casa de uma pessoa que tem (...), isso daqui é um 

quartinho, e um quartinho de empregada. Agora, duvido, se você não ia levantar a mão pro 

céu e agradecer: nunca mais vou sair daqui. Isso daqui é seu. É simples. O poder público 

você vê que é uma coisa simples; mas pra eles se torna uma ganância. Porque todo mundo 

aqui, ninguém liga que, no vigésimo segundo, de subir essa escada todinha aqui a pé, pra 

morar no que é seu, entendeu. Porque até que se prove o contrário isso daqui é seu. [É 

melhor ficar nessa situação ou ser beneficiado por uma carta de crédito do CDHU?] Não, o 

deslocamento, o deslocamento... Minha mãe com certeza vai morar aonde for, vamos supor 

assim, você ganhou uma moradia na zona leste. Com certeza minha mãe pegaria de braços 

abertos. Porque é uma pessoa que espera o momento de ter novo o que é dela. Porque, 

como eu te falei, o negócio de família, acabou perdendo tudo que ela havia construído. E 

nunca mais conseguiu, porque você ser uma mãe de cinco filhos, que o pai ajuda quando 

queria. Ele morava em Santana, mas venderam a casa da família e agora ele ta morando na 

Irê Carvalho. Meu pai é participativo na vida dos meus irmãos mais novos; ela que tava 

aqui chama Pâmela, do meu irmão Guilherme, – não esse é o filho dela, esse é o meu 

sobrinho – daí tem mais outro irmão, que mora aqui também. Eu sou o mais velho. Eu 

tenho 24, fiz esses dias, e o meu irmão tem 19, vai fazer em dezembro. A gente é tudo um 

pertinho do outro, as idades. Ele sempre foi participativo na vida dos mais novos. Não o 

meu pai não ajudou não. Ajudou quando era mais novo, e morou um tempo com ele, 

morava um pouco na minha mãe. Ele é uma pessoa muito boa. Porém os coisos não se 

bateram como tinha que ser. Separação hoje é comum. Comum não era na época da minha 

mãe; minha mãe sair com uma mão na frente, outra atrás; com eu com 8 anos e meu irmão 

mais novo com 2. [Pensão] Ah, muitas vezes a gente não quis. Os próprios filhos, quando 
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começou se criar, porque a gente sempre se virou, como que eu te falei, com 10, 11 anos já 

tava aqui, entendeu. Aí minha mãe vai botar ele no pau; não bota não, aí vai falar que foi 

ele que criou os filhos. Quantas vezes a gente falou isso pra ela: não, vamos se virando. Um 

trabalhava, outro trabalhava, cada um juntando um pouquinho tudo dava um, entendeu. E 

sempre foi assim. [Prédios desocupados no centro] Isso é aí é o seguinte, tem gente que tem 

tanto dinheiro que não tem onde gastar. Você ostentar um prédio desse tamanho no centro 

de São Paulo, desativado, sem funcionalidade nenhuma – não é ostentação? você tendo um 

patrimônio desse, vazio, não é ostentação do seu dinheiro? Por que se você não precisa 

disso, vende?! Quantas vezes eu sei que o CDHU quis comprar esse prédio do dono – 

porque um fala que é um, um fala que é outro – se acha que eles não podiam? Quantas 

vezes foi invadido isso daqui? Isso é ostentação, do dinheiro dele. Então ele quer dizer que 

tem, mas ele não quer fazer nada pra... Vende! Ele adquiriu uma dívida milionária; de 

IPRU, de tudo. [Segundo a Maria, o prédio foi desapropriado e vai se tornar moradia 

popular e nos andares térreo e subsolo, um shopping popular] É isso daí é o que o arquiteto 

fala. Eu não sei, eu não acompanho muito, aqui dentro. Mas se acontecesse isso, pra muita 

gente seria a mudança total da vida delas. E eu falo pra muita gente, e eu me incluo no 

meio. Um prédio como esse aqui, no centro de São Paulo; pô, isso daqui é Santa Ifigênia. 

Ali daqui uns dias não cabe o comércio. Vai ter que sair pr’algum lugar, porque isso vai 

crescendo, isso vai crescendo. Isso daqui viraria um grande pólo; porque, pô, uma avenida 

dessa... Camelô é muito desprezado mesmo, mas a vida dele é essa mesmo. Porque é 

melhor ele ficar desse jeito, ganhando o que ele acha que é satisfatório; porque por mais 

que você corra, tudo, todo mundo ganha mais do que dois salários mínimos, todo mundo, 

todo camelô! É difícil um camelô que não vende água pra ganhar menos que dois salários 

mínimos. Todo camelô. É difícil camelô que não vende água pra ganhar dois salários 

mínimos. Por mais que ele não junte esse dinheiro. Mas, pô, você paga uma garrafinha 

d’água por 30 centavos e vende a um real; vendendo um dia, se você vender cinquenta 

garrafinha, você já ta ganhando 35 reais. Tem muito empresa aí que se você for somar no 

final das contas não paga esse valor pra pessoa. Vai dar uns 1.500 reais por mês. Eu to 

botando os dias mais fracos. Tem dias mais fortes. Pro camelô essa é a variável. Hoje foi 

ruim, ganhei trinta conto, ganhei... Mas tem dia que, “pô, hoje eu ganhei setenta reais”. 

Assim vai indo. Daí se você for analisar... [Conheço histórias de camelôs que ficaram ricos] 
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Tem, tem. Eu conheço alguns. Ganha, ganha porque é o seguinte, o camelô é muita renda, 

por isso que o governo de São Paulo cai tanto em cima. O governo municipal, ou o próprio 

estadual; cai em cima. Porque é muita renda aquilo passa pelos cofres públicos. Gera renda; 

não recolhe na mercadoria, que é pirata; não recolhe no ponto de comércio, entendeu. Aqui 

tem um exemplo, aqui no centro, de um conhecido, o Cição, Cição do Dog, esse cara 

vendia, ele é desde muito tempo, que ele é... Eu lembro quando ele vendia no carrinho de 

cachorro quente, era 50 centavos. Hoje ele tem a lanchonetezinha, tinha aqui um bar, mas 

tem outro aqui, bem na Senador Queiroz. O cara é bem de vida. Por quê? Porque no mesmo 

meio, porém ele se regularizou. Hoje ele não é mais discriminalizado; por mais que faça 

bagunça, que ali seja um lugar que talvez chegasse alguém, sei lá... que é uma lanchonete 

muito irregular, é um lugar pequenininho; é um cara que gera renda. Então ninguém quer 

correr atrás dele. Isso é real, se tivesse abertura? Porque promete muito e não faz nada. O 

governo é assim. Promete muito e não faz nada. Tem a feirinha; a feirinha não é de 

camelô... Promete que vai ter uma camelódromo, promete que vai ter não sei que... Só a 

promessa que você vai ter um trabalho, que ta gerando trabalho em São Paulo. Mas camelô 

não quer trabalhar pra ninguém! Se você é camelô, se você foi criado camelô, quer terminar 

camelô. Porque você é autônomo, você é o dono de sua empresa. Você faz a sua hora, se 

quiser ganhar mais, trabalha mais; quer ganhar menos, trabalha menos. [Submeter-se ao 

patrão, a humilhações] Você é humilhado de outra forma. Você é humilhado por cima. 

Você é humilhado pela polícia, que ta correndo atrás de você... Não tem que abaixar a 

cabeça. Você corre quando eles virou as costa, você volta de novo e monta a sua loja. É 

assim que é, sempre foi assim, e vai acabar assim. Pra mim sair desse meio... [Você 

contribui – através Simples?] Ó, dum tempo pra cá que eu to regularizando a minha casa, e 

eu não pago, mas a minha irmã, eu coloquei no MEI, que é esse micro-empreendedor-

individual, coloquei minha mãe também, fiz a inscrição delas, daí elas vão começar a pagar, 

depois eu vou começar a minha, depois tem ela, entendeu. Assim vai, porque é uma caixa 

que gera até um crédito pra você no mercado, pra criar... é que o nenê é pequeno; mas ela 

vai trabalhar comigo, já vai nessa viagem que eu vou agora; porque ele é bebezinho ainda, 

mas vai junto, vai trabalhar também, vai! Vai tem que ir, não tem ninguém pra olhar ele, 

vai trabalhar também! E assim vai, vai indo até que... vamos ver o que dá. Porque é ruim de 

mais você não ter uma moradia, não ter nada! Nem que seja pra você pagar 30 anos! Mas 
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você ta pagando um negócio que você sabe que é seu. E isso daqui, vira uma coisa que, se 

tirar daqui e não ajeitar todo mundo, vai entrar em outro lugar. E outra: depois de nós, vai 

vim mais. Enquanto a gente não tiver uma moradia. Não, e outra: sai a moradia; saiu a 

moradia pra nós, saiu moradia pra outro, saiu pra outro, saiu pra outro; vai desocupar. Você 

acha que não vai ser gerado outro movimento pra também ter os mesmos direito que nós 

tivemos? Agora você vê um jornal, como o Diário de São Paulo, que é um jornal de 

destaque, falar... ô! ô! ô! aquilo foi o cúmulo de tudo. O que eles falaram eu não sei se é 

verdade, eu não sei se é mentira, agora quando falaram que o portão ficava trancado porque 

quase não morava gente aqui dentro? Se você bater na porta de todos – pode não ta aqui 

porque ta trabalhando – mas você pode olhar dentro de todos. Todos são ocupados. Aqui 

tem um colega meu que tem nove filhos. Agora você fica falando que o portão deles fica 

trancado... Fica trancado sim porque eles estão trabalhando! Ninguém é besta, ninguém é 

palhaço aqui; todo mundo tem a sua vida cotidiana. Mas e outra, cada um tem seus... que 

eles querem dizer que eu moro aqui dentro, que nem eu to te falando; a gente ta aqui, é 

viável, com certeza. Mas se eu não tivesse aqui, não tinha condição de pagar o aluguel em 

outro lugar. Mas a gente tá’qui não é porque, precisa sim, mas não é porque... eu desloquei 

meu dinheiro que era destinado pro aluguel pra outras coisas; pra minha firma, entendeu, 

pra outras coisas, isso daí é óbvio. E outra, o mesmo direito que todos têm, o direito à 

moradia... eu não, a gente, por exemplo, eu, ela, minha outra irmã, que somos solteiros, os 

três, mais a minha mãe, mais os dois nenês, moram ali. Então todo mundo fala, “porque 

você não pega outro pra você”. “Não, porque tem gente que precisa mais do que eu”. Deixa 

só ela, um colega da gente que foi pro Ceará, passar umas férias, e pode ficar se ajeitando 

ali, se sair pra ela ta ótimo, ta bem colocado. A minha vez vai chegar com o tempo. Eu vou 

construir minhas coisas, vou ter minha casa. Você viu, vai ser do mesmo jeito porque isso 

daqui é legal. Agora você fala assim: a prefeitura dá dois anos e meio de bolsa-aluguel pra 

te realocar. Você acha que com a equipe, com o poder que uma prefeitura tem, se quisesse 

reformar esse prédio aqui em seis meses a um ano, não reformaria? Com certeza sim. O 

governo prefere ficar no básico, que é nove mil, que é trinta meses de trezentos, se eu não 

me engano, prefere ficar no básico do que aumentar o investimento aqui. Porque se você 

pega um funcionário, você pagar um ano pro funcionário público, e dividir entre ele e um 

outro, dois – dois! – que morariam um ano a mais, você pagará pro funcionário, não é 
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melhor? Não, eles querem que seja dois anos e meio, fazer do mesmo jeito que foi ditado 

que é pra ser feito quando não precisava isso daí. Isso daqui vai ser moradia? Pô, saía todo 

mundo, vão pagar, você vão ficar num local de seis meses a um ano e vai voltar. Vai voltar 

pro lugar. Fica um culpando o outro. Isso aí... [Família proprietária do prédio] Eles têm 

fabrica no Brás, inclusive daqui dá pra ver até a torre, deles; têm uma fábrica têxtil ali perto 

da Vasco da Gama com a Rangel Pestana; na 25 de Março, na 25 mesmo, antes do viaduto 

da Rangel Pestana ele tem outro prédio; na General Carneiro, que sobe pra 15 de 

Novembro, tem outro prédio, que é comércio embaixo, prédio grande que inclusive ta à 

venda, entendeu. Eles têm vários prédios. O que é seu é seu, não é? É que nem a reforma 

agrária, se a terra é produtiva, não importa que você é milionário... E eu considero isso 

daqui exatamente como reforma agrária. Se você analisar aqui se é produtivo, pra que vai 

entrar? Se aqui é uma moradia e tem outros donos, ninguém vai entrar. Se isso daqui é uma 

fábrica, que seja um armazém deles, por que vai entrar aqui? Tipo, esbanjando na cara do 

pobre. Eu tenho, você não tem, entendeu. O que passa na minha cabeça é isso. Porque um 

prédio desse com tanta gente precisando é uma esbanjação de dinheiro grande. É ele é um 

deputado federal. A família, porque eu conhece a família Hamushe antes de entrar nessa 

ocupação, porque eu tenho uns colegas que trabalharam na loja dele lá e muitas histórias se 

ouve de como chegou a terem o que têm, entendeu. Mas isso aí não vem ao caso porque 

cada um faz do jeito que quer, né. Isso de desviar verba, não sei se é verdade, não sei se é 

mentira. A família não ficou rica de uma hora pra outra, a família já vem de berço, mas o 

que sobressai mais é através de algumas coisas que dizem que eu não sei se é verdade ou se 

é mentira. [Maluf] Mas ele já tinha. Quem tem sempre que mais, né. Mas eu gosto do 

Maluf. O Maluf é um cara bom. Se tivesse dez Maluf eu acho que esse Brasil seria 

diferente. [Marta] Não, a Marta não. A Marta ela que desencadeou toda essa visão em cima 

do camelô, ela que desencadeou. Ela abriu a vista pra 25. Ela que deu a visão pro governo 

do Brasil em cima do camelô. Por que você pensa que é só aqui, em São Paulo, não é! Em 

capitais, acontece, só que lá é em menor escala, entendeu. Lá eles conseguiram arrebanhar. 

“Arrebanhar”, que eu digo, não foi destituído de trabalhar: foi realocado. “Ó, você vai sair 

daqui, mas a gente vai construir um prédio; ó, ta vendo esse prédio, ta desocupado, mas nós 

vamos reformar pra fazer “box”, você vai ser o negociante, tem que ta legalizado”. Não é 

justo? Agora tem a feirinha lá embaixo, que é na avenida do Estado, a feirinha, foi dito que 
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era pra camelô, mas camelô não é ali. Ali não é pra camelô. Ali é pra gente rica, que tem 

fábrica, que tem... Não vai pensando que os pobres, que são camelô, tão do lado de fora, no 

mercado informal do mesmo jeito. Ali dentro é: propina, é tudo que rola. [Marta] Ela abriu 

a visão, ninguém se incomodava tanto com o camelô. Ela, de uma hora pra outra, 

desencadeou vários... eu trabalho com ônibus... a Marta ela fez... ela mexeu em várias 

feridas, que eram feridas em São Paulo, ela mexeu em várias feridas, umas ela conseguiu 

sanar, ela sarou a ferida, outra ela conseguiu mais aumentar mais, entendeu. Porque, que 

nem, a Marta mexeu com negócio de ônibus. Eu sei que a Marta piorou muito, para o 

ônibus em São Paulo. Piorou querendo renovar a frota, sendo que os empresários renovam, 

só que daí rola outros tipos de propina, outras coisas. Ela mexeu nisso daí. No camelô por 

exemplo, começou a fuçar, começou a querer, colocou o GCM, na época, despreparado, e 

começou a ter confronto, começou a ter essas coisas. Então... [Lembro-me que nas eleições 

havia vários cartazes do “sindicato” dos camelôs fazendo campanha pelo voto nulo] É 

exatamente, porque... Só que o camelô ele tem uma visão muito pequena do que é a 

realidade. O camelô não influencia voto de nada. A quantidade de camelô é irrisória. 

Porque você pode analisar, eu to te falando porque eu to no meio, de cada cem, dois é 

paulista. Paulistano. E de cada cem, esses dois votam em São Paulo, que são os paulistas e 

uns dez mais que votam em São Paulo, porque são nordestinos, são migrantes, que não tem, 

às vezes, o estudo é tão pouco que nem transferir o título não transfere. Nem vota aqui nem 

vota lá, justifica. Então ele não tem poder de voto. 10% vota. E outra: vamos dizer que 10% 

é muito pouco, porque camelô em São Paulo é um pingo de areia. São 12 milhões de 

habitantes no Estado. O camelô, se juntar tudo, dá uns cinco mil. Não, eu digo aqui, nessa 

região. Você vai juntando entre terceirizados, aí dá muita mais. To dizendo camelô 

propriamente dito que é o que tem seu próprio negócinho. Não um empresário que ta dentro 

da feirinha se escondendo como camelô, que não é... ele é um empresário que tem outros 

funcionários, tal. Ali é um empresário, daí se diz camelô, mas não é! Informal não é, 

contribui com o governo de São Paulo, com o governo municipal. Tanto que eles tão 

dizendo que vão reformar, fazer um shopping popular. Não acredito muito também. 

Promessa é, se tivesse algum órgão pra fazer cumprir tudo que fosse prometido, talvez, 

entendeu, um corregedoria: o você falou... Vai arrolando, arrolando, quando você vai ver 
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vai ficando sem casa nem invasão você não consegue. Já até esqueceu de você. É assim que 

é as coisas. E vai acabar desse jeito.  

 

 

[Entrevista 12] 

 

J. 

 

Eu tenho 53 anos, fiz agora em junho. Não, eu sou paraíba, nasci na Paraíba, João Pessoa; 

Campina Grande, Paraíba. Eu vim pra São Paulo... Olha, eu era casada, eu casei muito 

nova. Aí depois eu fiquei viúva com 40 anos. Meus filhos moravam tudo aqui; meu filho e 

minha filha. Aí eu falei, agora eu to só no mundo, eu vou pra São Paulo. Aí vim embora, 

acho que faz uns 10 anos que eu to aqui em São Paulo. Dez anos que eu vim pr’aqui, e aqui 

eu conheci um senhor, esse cidadão, que tá trabalhando. O outro marido. Aí ele falou, 

vamos pra Porto Alegre. Eu passei seis anos morando em Porto Alegre. Não! Eu morava no 

movimento também, na Plínio Ramos, não sei se você conheceu. Morei lá. Aí da Plínio 

Ramos, aí eu fui pra Porto Alegre. Aí passei seis anos lá, pra ver se as coisas melhoravam. 

Só que a saudade foi muito grande. Lá tava muito bom, mas minha saudade dos meus filhos 

tudinho; e meu marido não queria vim de jeito nenhum. Aí eu falei: ó, se você não quiser ir, 

eu to indo. Aí ele disse: cê que sabe, eu não vou. Eu peguei as minhas coisas e fui 

s’embora. Aí eu deixei ele lá, trabalhando. Aí eu cheguei e vim. Quando foi agora, três 

meses depois meu marido voltou atrás de mim. Taí. Aí pronto! Aí eu tava com minha filha 

lá na Guaianases. Ela mora num apartamentozinho lá, na Guaianases. Aí o velho veio de lá 

pra cá, tava morando num hotelzinho; tava pagando 15 por dia. Trabalhando de pedreiro, de 

servente de pedreiro, pagando 20 por dia. E quando ia sair comigo, falou: “Fala com o seu 

Nelson, eu não to com condições de pagar um aluguel; você, também. Então vamos falar 

com o se Nelson”. Eu falei com o seu Nelson. E aí o seu Nelson arrumou esse espaço aqui 

pra nós. Aí eu to muito feliz. Eu adoro isso daqui. Adorei aqui da frente, ali pra Luz, de 

noite. Nós fica olhando ali, é muito lindo as luzes tudo acesa. Eu gosto: tranquilo, 

sossegado aqui. Eu gostaria que nós ganhasse um apartamento aqui. Nossa, meu sonho é 

esse. Aí, pronto, ta tudo bem. Nós ta na luta, né. Morei. Aqui, em São Paulo, não. Eu morei 
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em Porto Alegre, em pensão. Eu morei num quarto mais ou menos igual esse, menor um 

pouco: cama, travesseiro, tinha tudo. Aí eu pagava na época lá, eu e ele pagava 250 ou era 

300. Não me lembro bem. Aí depois, nós passamos dois anões em Porto Alegre morando 

em pensão, aí dois anos eu falei: ah, eu quero ter meu canto! Aí eu aluguei uma casinha lá. 

Aí pronto, morei mais dois anos, foi três, aí foi vim pra cá. Não, morei mais quatro anos, 

foi seis anos que eu passei lá. Morei dois anos em pensão, quatro anos de aluguel, aí voltei 

pra cá. Aí eu vim pra São Paulo, só que eu tinha um filho meu, que tava com um problema, 

o caçula, lá na Paraíba, em João Pessoa. Aí eu tive que ir lá. Passei três meses lá resolvendo 

o problema dele. Aí voltei agora de vez. Eu morei na área urbana, perto do centro; sempre 

morei lá, fui criada lá. Agora eu to aqui. Depois que meu marido faleceu, eu fiquei viúva, 

ele era da polícia militar da Paraíba. Aí eu recebo uma pensão, mas não é toda pra mim. É 

pra mim, e pr’uma filha que ele teve com outra pessoa lá pro lado da Paraíba. Aí pronto, eu 

ganho muito pouco, e essa pensão ainda é dividido. Aí pronto, mas dá pra mim viver. Eu 

faço um biquinho ali, ali na Florêncio de Abreu, né, meu menino trabalha com uns camelôs, 

agora botaram uns “boxzinhos”. Aí eles trabalham; eu vou lá, às vezes, faço um biquinho: 

levo um isoporzinho, vendo uma cerveja, vendo um refrigerante num final de semana lá, aí 

dá pra ir vivendo. Eu tenho três: a Dejane, (...) e Evelício. (...) Dinheiro não, ta muito 

difícil. Mas é tranquilo demais aqui. Eu ganho 500 e uns quebradinhos, aí se eu for pagar 

aluguel eu não dá, um aluguel é 500, 600, e num cortiço! E aqui eu comecei a fazer uma 

coisinhas, meu marido trabalha em obra, e traz uma ceramicazinha aqui pra melhorar o 

piso, uma mesinha, botar umas prateleiras. Aí pintou. Aí ta bom, eu gosto daqui. Não to 

pagando aluguel; ta bom demais. To muito satisfeita aqui, eu fico muito sossegada aqui. 

Menino, eu não vejo confusão aqui, eu não vejo... Desde de o dia que eu to aqui eu não vi, 

na Plínio Ramos eu morei acho que uns dois anos, lá eu ainda vi umas brigas, polícia 

andando, mas aqui eu não... é muito sossegado. Muito mesmo. [Porto Alegre] Tinha muita 

briga, muita gente, louco, né; brigava por nada, é, o dono botava pra fora, e essas coisas 

assim. Mas mesmo assim, nós, eu e meu marido, nós nunca se envolveu; nós ficava na 

nossa, cada um com seus problemas, assim, né. Mas eu nunca vi uma coisa grave não, só 

mais: assim, que não paga, discute com o vizinho do lado, porque ligou o som alto demais. 

Isso tem. Você mora em cortiço aqui, você mora junto com os traficantes, e gente usuário 

de droga. Lá tinha; lá tem, bastante. Mas. Lá em Porto Alegre demais. Quando eu cheguei 
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lá era mais calmo. Depois de três anos que eu morei lá, eu vi Porto Alegre transformar, 

piorou, sabe assim, em meio de trafico. Muita gente. A avenida Farrapos, que eu morei na 

avenida Farrapos, era muita prostituição, tráfico de gangue. Eu até ganhei um dinheirinho lá 

que eu vendia na porta das boates, né; à noite, muita boate. Aí de manhã tem uma tal de 

Quinbau, abria de manhã, aí nós montava uma banca de churrasco, salgadinho, bolo, 

refrigerante, suco... meu, eu ganhei muito dinheiro! Tinha muito tráfico de droga, mas 

também tinha muito movimento de dia, e eu circulava; eu ganhava 1600 por semana, só 

de... de... é, por semana! Aí depois – eu ganhei isso no começo, quando eu cheguei lá – aí 

depois foi caindo, caindo... porque a polícia começou a bater em cima, e os tiros, botava 

tudo pra correr, os traficantes. Aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo as vendas; aí 

tinha semana que não fazia nem 100 nem 200. Semana todinha não fazia nem 200. Aí 

também, por causa disso, eu comecei também a sentir saudade de meus filhos, aí eu vim me 

embora. Mas agora, Farrapos, quando eu saí de lá, tava limpo disso. Eu até... agora que vai 

ter a Copa do Mundo, né, aí tem o aeroporto, que é lá perto, limparam a área, era muito 

tráfico. Ninguém ligava de fumar maconha, craque na frente de todo mundo, era tudo perto. 

Eu conheci meninas quando eu cheguei lá, meninas lindas, lindas! Chegava na minha porta 

pra comprar... cada coxa, cada loira, linda, linda! Eu saí de lá... uma morena, fazia ponto 

lá... Menino, eu saí de lá a morena tava uma caveira, uma caveira, não parecia... uma 

caveira andando! Por Deus, eu não acredito, no primeiro dia quando eu cheguei, não 

acredito que essa menina ta desse jeito. Uma coisa horrível, eu tive medo dela. Eu só 

conheci porque eu a vi todo dia; mas o quê, é ela, é ela mesmo? Mas Ave Maria, Deus! E a 

loira lá, linda a loira: a menina andando na rua, de pé de no chão, não se arrumava mais; é, 

a amiga, corpo jogado no chão, era bem loirinha, jogada dormindo na rua. Milha linda! E vi 

vários morrer, de droga, craque. Craque, menino, craque é triste! Eu fico muito triste de ver 

tanta destruição por essa droga. Tem uma hora que eu penso assim, meu Deus, o governo 

devia acabar com isso. Eu acho que se ele quiser ele acaba, se ele for diretamente nos 

grandes, nos traficantes grandes, acaba. É muita família sofrendo! Eu passo ali, eu tenho dó 

de ver eles tudo sujo, fedendo. Minha filha mora ali na Guaianases, da janela da minha 

neta, eu olho de noite assim, parece uma feira, uma feira de gente de todo tipo. E engraçado 

que – ela mora no sétimo andar – quando eles passam o cheiro é tão forte, o cheiro mal; 

meu Deus, eu preferia ver morto, esse povo, do que numa situação dessas. Muita gente diz 
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que tem nojo, eu não tenho nojo, eu tenho pena. Se eu pudesse, meu Deus, faria alguma 

coisa por esse povo. Eu digo assim, meu Jesus tira esse povo dessa situação. Não acabaram 

com tanta coisa na (...) dos estrangeiros, num lugar aí? Não tem droga, que acabaram, dos 

presos, que não têm visita. Se acontecesse isso... desse um castigo bom. Acabava com isso. 

Mas não, dentro da cadeia tem droga e arma. Por isso que eu digo, os grandes... Porque não 

sei se é na Inglaterra, lá não tem essas coisas. Esse negócio de visita íntima. Pra quê? Se o 

cara fez coisa errada, tá fora da lei, ter visita íntima, ter celular dentro do presídio. Tá muito 

errado! É por isso que acontece esse assédio de drogas aí na rua. Porque se eles não tivesse 

tudo isso lá dentro da cadeia, não existia tudo isso aqui fora. Se pegasse um traficante 

desses mesmo, não porque, tem muitos policiais por aí que até faz um plano: ele tem raiva 

de você, pega você, bota na sua roupa e diz que você é um traficante. Que já aconteceu isso 

com uma pessoa aí. Mas tem que ter certeza que é um traficante, filmar ele. Corta a mão. Se 

pegar de novo, corta a outra. Mas não, vai pra cadeia! Eu sou traficante bom de bico, ganha 

muito dinheiro, tem carro. Aí eu vou pra cadeia, chego lá tem televisão, isso, aquilo, 

comida boa, laralá laralá, aí um advogado bom, e ainda telefona, continua traficando de lá 

de dentro. Aí tem gente, aí meu Deus, por isso que eu me revolto às vezes. Gente que às 

vezes tá com fome vai num mercadinho rouba um danone, tá com fome, e vai pra cadeia, 

dois, três anos lá, abandonado. E um cara desses mata, como aquele que matou um rapaz na 

universidade, e ser solto! Ô, meu Jesus, eu fico muito revoltada às vezes! [Filhos] Moram, 

todos os três. Minha filha mora na Guaianases, meu filho mora na Gasômetro... Meu 

menino mora no Gasômetro, ele tem três filhos; tem meu filho que mora ali também na 

Guaianases, num apartamento de dois quartos, tem dois filhos. E só o meu menino mais 

novo que é cabeça-dura ta morando ali, num tipo de cortiço. É um amigo dele ali. Antes até 

queria vim, esse meu menino. Não é assim, eu queria arrumar pra ele, que eu via ele 

sofrendo. Aí eu não quero morar em invasão... aí. Da licença... [atende o celular]. Viu, essa 

minha nora aí, é meia-nora, mulher desse que eu queria arrumar pra ele aqui; e ele não 

queria vir morar aqui. Eu sei que ele ta morando lá pro Jaçanã. Brigaram e se separaram. E 

eu arrumei pra ela. Ela mora lá no sexto andar. Ela é batalhadora também, ela é camelô; ela 

vende na correria, na José Paulino. E ele ta por aí, quase jogado, que ele não é muito certo 

da cabeça. E ela acha que pessoa que anda assim... que ele teve um problema... ele foi 

preso. Foi preso lá na Paraíba. Eu achava que ele ia melhorar. Só que ele passou quatro 
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anos preso e aprendeu muita coisa ruim; droga também. Só que ele diz que não está usando. 

Mas eu não acredito, porque eu vejo ele muito magro. Meu Deus! Mas eu to seguindo ele, 

perseguindo, pra mim ver. Ele disse que não tava: eu juro, eu juro, eu juro. Mas eu to 

achando ele muito estranho, sabe. Aí eu to achando que ele ta usando droga. Ele fez um 

crime. Mas ele já pagou mais do que devia. Ele passou quatro anos e pouco abandonado. E 

ele foi condenado a oito anos. Era para ele passar dois anos, oito meses em regime fechado 

e o resto aberto. Ele passou quatro anos e pouco num regime fichado sem visita sem 

ninguém. Quer dizer que ele já pagou. Mas o que aconteceu? Aprendeu o que não presta. 

Eu tive que trabalhar três meses numa colônia de férias pra ganhar um dinheiro pra puder ir 

pra lá tirar ele. Porque eu disse, ele vai morrer, lá dentro. Peguei o dinheiro todinho e 

paguei pra eles não matarem ele. E até, iam querer matar eu. Peguei meu dinheiro todinho, 

ganhei mais de 5000 reais lá, paguei a dívida de droga, pra ele não morrer. Aí ele diz que 

não ta usando. Mas eu acho... Morando aqui na Luz... Precisa de ter uma cabeça muito boa, 

e ele não tem! Ele não tem. Tem uma hora que eu digo, meu Deus, que que eu faço, porque 

lá na Paraíba é pior ainda que São Paulo! Ta pior! E lá, quem vai pro semi-aberto, por isso 

que eu digo que – eu vim até pr’aqui, eu tenho que resolver os papéis dele – porque lá no 

semi-aberto é morte, sai no semi-aberto é morte. Não sei se você já viu na televisão? Então 

eu cheguei, paguei o traficante e tirei... Porque ele já tava continuando a vender! Ah então 

eu vou tirar ele daqui, porque senão eu vou ter que trabalhar a vida toda pra ficar pagando 

dívida de droga. Aí até falei pra ele. Então vamos embora. Se você quiser ficar aqui pode 

até ficar, mas não conte comigo mais pra nada. Eu lavei minhas mãos. Ele tem 29 e é o 

mais novo. A mulher desse daí tem um filho lindo. O menino ta com ela. Sei lá, não faz 

nada de bom. Não arruma um emprego de pedreiro, de servente de pedreiro. Não tem onde 

morar, ganhando 270 reais por semana, perdeu o emprego... sabe. Não tem jeito. Quer um 

cafezinho? Tá limpo... tá bom? [Partido político] Eu sou filiado no PMDB, mas eu nem me 

lembro... Era assim, eu vim a saber que eu era filiada quando eu fui tirar meu título, algo 

assim. Ai, eu vivia lá no meio, eu vivia lá no meio. Não sei se você se lembra, ô meu Deus, 

o político lá da Paraíba. Vivia lá com a família dele, a mulher dele, os filhos deles. Eu acho 

que a mulher dele botou eu no partido. Aí eu aqui em São Paulo sou filiada ao PMDB sem 

saber. Aí o meu marido quis tirar, mas, deixa assim mesmo,! Eu nunca liguei, sabe. Mas é 

bom você sair, não sei o quê porque não sei o quê. Olha, eu voto quando eu estudo assim ó 
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pelo jeito do político, mais ou menos como ele é, a infância, como ta o Lula, né. Eu votei 

no Lula. Eu vi a vida toda dele, a luta. Outra coisa também, eu votei no Serra, uma época. 

Vai assim, não tem partido! Eu sempre voto mais nesse PT. Quase todas as vezes eu voto 

no PT. Nessa última eleição agora eu votei na Dilma. E votei até no Tiririca, eu votei! 

[MSTC] Como a pouco tempo que eu cheguei, eu fui numas duas ou três reuniões. Aí eu 

vou, eu gosto de participar. Eu fico só assistindo, eu falo muito assim quando a pessoa... 

mas pra mim falar em público... não sai a palavra. [Dia-a-dia] Pra dizer a verdade, meu 

marido até tem ciúme de mim. “Você não liga mais pra mim, você...” Porque eu me 

carregou pra Porto Alegre pra me tirar de perto dos meus filhos, só me queria só pra ele. Aí 

eu fui, né, porque eu tava apaixonada, não sei quê. Ele era muito bom pra mim, fazia 

carinho, aí eu me apaixonei, fui m’embora com ele. Aí mas não aguentei a saudade. Desde 

de os quinze anos de idade, é igual a galinha com os pinto; pra mim é tudo junto!  Aí eu não 

aguentei a saudade. Aí ele: “Ah, você fica pendurada no celular, fica ligando!”. Eu falei: 

claro é meus filhos! Principalmente esse outro. Eu chorava. E ele falava: “deixa esse 

vagabundo”. E começava a falar mal. Aí eu fiquei com mais desgosto. Não, sabe de uma 

coisa, fica aí com seus problemas e deixa os meus; eu vou me embora. Aí fui tomando raiva 

dele, por causa das coisas que ele falava. Vou m’embora. Aí vim. Mas ele não aguentou a 

saudade e veio atrás de mim. Mas mesmo assim aqui ele implica. Meu filho vem ali na 

janela, lá embaixo: “Mãe!” Quer no banheiro, tá com fome. Eu desço, ele não vai entrar 

aqui, não vai lhe aborrecer. “Não quero te ver gritando na janela, vai s’embora, vai 

s’embora, desapareça, mulher!” Aí eu saio, vou pra casa da minha menina. Aí pronto... Aí 

por causa desse caso dele aí, tem dia que eu passo dois, três dias sem vim aqui. Porque eu 

brigo com ele, por causa desse meu menino... ai, vamos embora. Aí eu vou pra casa da 

minha menina, do meu filho, porque tudinho quer eu. Só que eu, quando a gente ta numa 

idade, a gente quer ficar mais sossegada. E eu com ele fico muito sossegada. Aí quando ele 

me aperrenha também eu vou pra casa de um, vou pra casa de outro. Aí, eu tenho roupa 

espalhada na casa de todo mundo. Aí minha menina: “Mãe, pode ficar aí morando comigo”. 

Aí o outro: “A Dejane só quer a senhora morando com ela!” E é assim, tudinho, tudinho! 

Aí eu moro aqui, moro na casa de um, moro na casa de outro, moro em todo o canto. 

[Televisão] Eu gosto, eu era fissurada em novela, mas depois começou muita mentira, e eu 

não gosto dessas coisas, mentira e falsidade. Mentira e falsidade, eu não gosto. Aí essas 
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novelas de hoje em dia é tanta mentira, falsidade; tanta traição, tanta maldade. Eu comecei 

a tomar birra de novela, sabe. Eu assisto aquele Cordel Encantado porque é tipo uma 

comédia, é muito engraçada, aquele tempo antigo do Lampião, sabe. Aí eu assisto assim, 

quando eu não tenho que fazer eu fico assistindo. Às vezes, eu até mudo de canal, viu. 

Gosto de repórter, um filme bom, quando tem algum filme bom eu assisto. É, é, do SBT, 

né, não gosto. O SBT a única coisa que eu assisto é um pouquinho de Eliane, no domingo, 

e a Telesena, que eu compro. Gosto da Record também. É, da Record. [Religião] Eu sempre 

fui evangélica, quando minha mãe, quando eu era menina, né. Depois eu me desviei da 

igreja, casei e saí da igreja. Mas eu vou em todas as igrejas, pode ser católica, pode ser... 

Vou na Universal, às vezes, vou na Mundial. Eu não tenho lugar certo pra mim ir não. Eu 

gostava até da Igreja Universal, mas é tanto dinheiro. Pô, a gente vai pra igreja e ficam 

pedindo tanto dinheiro, até cartão de crédito tão... aí eu... Agora até coiso pra passar cartão 

de crédito, se você não tem dinheiro, passa o cartão de crédito... Ah! A gente dá uma oferta 

quando a gente pode e quer, de coração. Mas ta quase forçando. Aí deixei de ir. Eu vou na 

Mundial. Um dia desses, eu tava passando, muito triste por causa desse meu menino, ali, 

naquela praça dos cavalos – não tem a Igreja Batista? e do lado tem a Igreja Espiritual – aí 

eu tava passando e olhei, olhei: “vou entrar”, entrei. Aí eu to frequentando. Em frente a 

praça, eu tenho até o papelzinho dele... não sei se eu joguei fora. Aí eu to indo, toda sexta-

feira, to indo. Vai ter até um... Eu sei que eu fui nessa igreja, não sei quê Espiritual; não é 

macumba não é nada. Ta aqui ó: Santuário Espiritual... vai ter “Noite do amor”; “O grande 

desafio da espada”... Eu to indo, sabe, nessa igreja aqui. Eu to gostando porque ó, é tudo de 

branco. Eu gostei porque eu senti uma paz, eu senti uma paz tão grande lá. Nesse dia aí, 

passando, eu tava tão triste, eu tava até chorando. Aí quando eu olhei assim, dia tanto, aí eu 

entrei. Aí eu me senti tão bem, né. Eu to indo. Faz uma semana que eu fui. Eu vou de novo. 

Eu to me sentindo bem, sabe; talvez eu fique lá. É, levei, não levei ele, levei um documento 

dele e sexta-feira eu vou levar uma peça de roupa. Vamos ver se ele muda. E eu senti 

muito, uma paz muito grande lá. Gostei de mais, por isso eu vou ver, talvez eu continue 

indo lá. Eu pretendo levar ele, vou ver se eu levo. [Eu só queria dar uma olhada na janela, 

na vista que...] Pode ir. É muito bonito. E de noite que as luzes da estação acendem tudo ali 

ó. Aqui, outra aqui, uma ali, outra do lado, a coisa mais linda. Os prédios. Aí eu fico horas e 

horas, daqui, olhando, sabe. Aí eu quero olhar a hora, tem até a hora. Eu gosto muito daqui. 
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Eu me sinto tão bem nesse lugar. Eu digo pra minha menina, eu moro com os sem-teto mas 

eu me sinto tão bem aqui. [Casa própria, carta de crédito] Eu penso nisso. Eu to até com 

uns probleminhas aí no Serasa, amanhã eu vou pagar às Casas Bahia. Paguei uma dívida aí. 

Eu vou me livrar, pra quando abrir esse projeto, né, que tão fazendo, pra mim ter um 

apartamento pra mim. Se for aqui, pra mim vai ser a maravilha. [Periferia] Não quero não, 

porque minha família trabalha aqui. Trabalha tudo aqui. Pra ir pra fora daqui, mais aí, 

transporte... E aqui não, aqui você vai até a pé pro trabalho. Aqui é muito melhor, eu gosto 

daqui, eu não quero sair daqui. (...) Eu até to procurando um advogado na internet, um 

advogado público pra falar desse meu menino aí; pra ver se ele tira os documentos. “Ah, eu 

não vou trabalhar porque eu não tenho documento”. Que quando ele teve aqui ele foi 

roubado. Aí ficou sem documento. Agora ta com medo de... Mas como ele já pagou toda a 

pena dele. Vou entrar em contato com um advogado pra ver se ele resolve esse problema 

dele. Quando ele tiver com os documentos, quero ver qual é a desculpa dele. Que desculpa 

que ele vai dar. (...) E eu gosto de vender bijuterias, essas coisas. Meus dois filhos alugaram 

um “boxzinho” lá na galeria, como é o nome dela? Prestes de Abreu. Aí to com vontade de 

abrir um negócinho pra mim. E eu tenho vontade de abrir um “box” pra esse me menino aí. 

Aí tenho vontade, montar um de relógio e celular, que ele entende um pouco disso daí. A 

primeira eu vou observar ele direitinho, que não adiante eu montar um negócio pra ele 

trabalhar e ele chegar aí e continuar fazendo coisa errada, né. Se ele não se ajeitar... Ás 

vezes tem horas que dá vontade de abandonar, sabe. Abandonar e ele que se lasque pra lá. 

Mas hoje mesmo eu tava assistindo de manhã e tava dizendo assim, “se você tem um filho 

que usa droga, e você interna ele, e não vai visitar, e não ta por perto, dando uma mão ou 

carinho, ele nunca vai mais sair daí não”. Você tem que ta ali, a família, dando um apoio. 

Então eu to certa, dando um apoio, quem ta errado é quem abandona mesmo. Os irmão não 

quer mais saber dele. “Ele não tem jeito”. Mas eu sempre to ali, pra ver se... Só se eu ver 

que não tem jeito. “Eu to ajudando você o máximo que eu posso, até to brigando com o 

meu velho que cuida de mim, que é um pai e um maridão pra mim. Às vezes eu brigo por 

causa de você. E você não der valor eu vou abandonar você”. Eu digo isso, mas eu não 

tenho coragem. Até, disse o velho: “Ah você ainda ta criando esse bebezinho. Acredita que 

ele vai melhorar? Ele não vai melhorar não”. Vai, que Deus é muito bom, e Deus é pai, e 

ele me ouve; e se não fosse a fé que eu tenho nele... Deus vai fazer uma obra, uma graça. Se 
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eu não tivesse essa fé, ele já tinha... Tava ali no meio daqueles... Mas Jesus sempre ta 

ajudando. Às vezes ele dá uma recaída mas... eu sei que ele dá uma recaída, sabe. Mas ele 

vai melhorar, se Deus quiser. (...) Tudo de bom. Qualquer coisa, pode bater.   

 

 

[Entrevista 13]  

 

Z. 

 

Conversas: 

 

- Ah, esse daqui é o supervisor, do bloco. (Zelaide). 

 

- Não, na verdade... 

 

- Os dois... (risos) 

 

- É que a gente, na verdade, tem um desafeto aí.  

 

- Oba, beleza, tudo bem? (terceiro) 

 

- Paizão, paizão, faz um favor pra mim, vê se você descola um serrote pra mim.  

 

- Ixi, é difícil, hein! 

 

- Eu também tava querendo pra serrar aquela... (Zelaide) 

 

- Eu procurei serrote... 

 

- O Rogério não tem não? 
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- Ah, o Rogério é eletricista. 

 

- Eletricista tem qualquer tipo de ferramenta.  

 

- Eu vou conversar com ele. 

 

- Cê vê aí quando eu chegar do serviço, 6 horas.  

 

- Vai com Deus.  

 

Depoimento: Eu nasci no Rio de Janeiro, em 17 de maio de 1941. Na capital mesmo do Rio 

de Janeiro. Eu vim em São Paulo em 1963. Eu trabalhei muitos anos como digitadora, e 

sempre nessa profissão. Depois eu mudei e aprendi a fazer malha na máquina, também 

trabalhei bastante tempo. Depois trabalhei com vendas. Mas a minha profissão mesmo é 

digitadora. [Escolaridade] Segundo Grau completo. Não, faculdade não consegui não. Eu 

fiquei solteira, e não tenho filhos. [Por que veio pra São Paulo] Em decorrência, em busca 

do mercado. Aqui tem mais trabalho, né; tinha, principalmente na minha época. Antes a 

gente encontrava emprego de digitação com muita facilidade. Foi o que me atraiu pra São 

Paulo. [Máquina de escrever] Não, era igual a computador. Era igual a computador. Só que 

de hoje para minha época só muda o programa. Mas teclado é tudo igual. Eu consegui 

emprego e passei uma época morando na casa da minha irmã, que ela é casada e tudo. Mas 

daí ficava muito longe. Lá em Jaçanã. Como ficava muito longe, eu me transferi logo aqui 

pro centro. Eu morava no centro, nessa época eu morei ali na avenida Liberdade. Era uma 

pensão. Era uma pensão; não, era vaga. Vaga é assim: várias pessoas num quarto só. É, são 

beliches. E passei a maioria do tempo assim, morando em pensão. Já faz quase quarenta 

anos que eu moro no centro e não me acostumo mais morar em bairro. Sempre no centro. 

Primeiro porque é mais perto do trabalho, tudo é mais fácil; o tipo de locomoção; a gente 

vem, tudo aceso. Aí eu me acostumei morar no centro mesmo, não consigo mais morar em 

bairro. [Aluguel] Nessa época, da vaga, olha era o equivalente ao preço de hoje. Uma vaga 

custa em torno de 200 reais, 250; uma vaga. Então, um quarto com cinco pessoas, seis. Eu 

comecei a fazer o tricô porque eu comprei a máquina de tricô. Aí comecei a aprender. 



 CLII 

Aprendi, e fiz algumas peças. E agora no final fiquei sem ter o espaço. Pra morar! Porque 

essas coisas você não pode fazer numa vaga. Você tem que ter um espaço seu! Demorei 

muito, fiquei desempregada. Aí comecei a fazer tricô, mas tricô depende de eu ter um lugar. 

E eu não tenho. [Algum tipo de constrangimento na pensão, como tráfico, polícia etc.] Não, 

na minha época não tinha não. [Despejo] Já acontece sim. Mas a pessoa se dizia dono. 

Aconteceu isso comigo também. Num casarão grande eu aluguei a vaga, e achei que ele era 

dono, né. Mas eu não tinha experiência de nada. E aí nós tivemos que mudar porque ia ser 

demolido ali. Ia ser demolido. E aí nós saímos, pr’um outro. Ah, é muito frequente 

acontecer, porque o nosso salário não alcança o aluguel de um lugar, que é muito alto. Não, 

600 real dá um quarto, sujo, aqui na Barão de Tamandaré, aqui. Um absurdo! Eu falei, isso 

é um roubo! Eu falei, não tenho condições. Aqui eu não tô trabalhando com tricô porque o 

espaço não dá. A máquina você precisa botar, precisa de um espaço maior que aqui não 

tem. Essa máquina tá tudo guardada, tipo um depósito. É a máquina tá tudo guardado lá. 

Até... tá parado. [Aposentadoria] Não tenho ainda não. É, é assim, eu trabalhei, como eu fiz 

60 anos, eu tinha que ter 15 na carteira. Então, o meu patrão não recolheu cinco anos. Aí 

deu essa política toda aí, enfim. Tô tentando; mas não tenho muita esperança não, porque a 

lei no Brasil só fica no papel, não é. O duro é tirar ela do papel. Não, uma renda fixa no 

momento eu não tenho. Porque pra ter essa renda eu preciso de um espaço, pra poder 

trabalhar. Eu tenho as máquinas, eu tenho tudo. Mas ta tudo guardado num depósito, até 

sair esse lugar. Trabalhei muito tempo com tricô. Trabalhei com tricô e eu dividia o 

apartamento com uma pessoa. Aí não deu certo. E não tem como eu alugar sozinha. Então 

ta lá guardado. No dia que as coisas mudar eu tenho uma renda própria, não é. [MSTC] Eu 

conheci o movimento MSTC assim: eu tava morando num apartamento na rua Vitória, e 

nessa época, quando eu aluguei lá, era 2005, eu tava digitando. Então eu aluguei lá, junto 

com outras pessoas, e a gente dividia, né. Aí me desempreguei, fui despejada e aí eu fiquei 

sem meios de voltar pro centro, fui quando eu conheci... [Voltou pra casa da irmã?] É voltei 

pra casa da minha irmã e minhas coisas estão no depósito. Aí eu conheci uma moça, a 

Paula, que tava no MSTC e me chamou. Aí eu fui conhecendo, gostei. Não, eu to aqui... 

Primeiro, a gente tava numa outra, na Barra Funda. Tava na Nove de Julho, fomos pra 

Barra Funda. Aí não tinha onde ficar e arrumaram aqui pra gente ficar até ver o que vai 

acontecer, né. Se a gente vai receber ajuda, bolsa-aluguel, alguma coisa pra poder a gente... 



 CLIII 

[CDHU, carta de crédito] Olha, eu tenho um plano assim ó, se eu me aposentasse, que eu 

preciso da aposentadoria, minha esperança era ganhar um carta de crédito, pra continuar 

aqui no centro. É melhor, sem dúvida. Porque eu – ah, Jean! – eu não acostumo morar em 

bairro. É que eu já moro aqui, no bairro, há mais de 40 anos, eu nunca saí aqui do bairro. 

Então, minhas amizades, é tudo aqui no centro; meus empregos, tudo no centro; aqui as 

pessoas me ligam, eu tô perto: “Ah, dona Zelaide, dá pra senhora vim fazer uma 

panfletagem pra mim? Amanhã, 9 horas”. Eu tô pertinho. Aí eu pego, e já vou. Então aqui 

no centro aparece muito bico, pra gente fazer. Panfletagem, ajudar na feirinha; e me 

aparece muita panfletagem no centro. Então, facilita, né; porque o trabalho é tudo por aqui 

mesmo. [Prestes Maia] Eu tô desde setembro. A mesa, a maioria das coisas nós costuma 

ganhar, né. É, o pessoal sai pra pegar, shopping da noite, sei lá. Eles jogam muita coisa 

fora. Aquele fogão mesmo que nós estamos usando, ele ta bonzinho. Aquele é coletivo, pra 

gente. [Zelaide mostra um fogão em ótimo estado] Eu tenho uma televisão que eu ganhei, 

que eu gosto, de acompanhar as coisas. Eu gosto muito de assistir repórter. Novela eu não 

gosto não. Eu gosto mais de documentos, que passa muito na TV Gazeta. Ficar sabendo 

dessas coisas. Aquela TV News que aconteceu... gosto também. Novela não sou muito 

chegada não. Nenhuma, né. Porque meu tempo de fantasia já passou. É não dá mais pra 

mim acreditar mais nisso. Não convence mais. [Religião] Religião, eu sou evangélica, né, 

muitos anos. Nasci em berço evangélico. E agora, graças a Deus, eu vou e espero ir até o 

fim na Assembleia de Deus. Tem bastante gente evangélica aqui, tem tudo aqui. Eu tava 

pensando, que aqui é o MSTC, quer dizer, o Movimento Sem-Teto do Centro, e o MSTC 

ele consegue uma coisa inédita, que é ajuntar todas as classes de gente num lugar só. 

Entendeu. Então aqui tem desde a criança de berço até o velho de 80 anos. Tem tudo aqui. 

Todo mundo tá aqui segurando a ponta da corda. Tem gente boa, Jean, que colabora, tal, e 

tem aquela que estraga toda a colaboração. É muito difícil, muito, muito, muito, muito. 

Porque você não pode contar com todas as pessoas. Às vezes, você acabou de levar um 

banheiro que é coletivo, vai lá um e suja tudo. Só você virar as costas... É difícil sim. Olha 

o pior, vou te falar a verdade, pra mim não existe o pior aqui. O melhor é realmente tá aqui. 

É, conhecendo gente nova. O que eu acho melhor no movimento é que o movimento faz 

com que você se sinta útil; as pessoas. Porque aquelas pessoas que ninguém quer servir, 

devida a experiência da vida, maturidade, ainda tem capacidade de servir. É, então. Eu 
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penso assim, Jean, tem gente que faz, xinga, reclama. Mas eu acho legal tá aqui. [A 

participação nas assembleias traz o sentimento de estar participando de alguma coisa 

maio?] Dá, dá sim. As assembleias são muito importantes, principalmente as líderes. A 

Neti, o seu Manoel Del Rio, a dona Carmem, é muito importante pra mim. Estão sempre na 

reunião. São pessoas que passam pra gente a luta deles conjunta com a nossa. A luta deles é 

a nossa, e a nossa é a deles. Então a gente não consegue se separar. Tudo que acontece com 

eles, acontece com a gente. Tudo que acontece com a gente, acontece com eles. [Então o 

movimento, que tira as pessoas da margem da sociedade, da rua, acaba dignificando as 

pessoas?] Exatamente. Acaba enaltecendo a gente, nos apoiando, e mostrando assim um 

pouco da verdade do Ministério Público. Foi isso que eu aprendi bastante do MSTC. 

Porque, a lei existe, né, porque nós temos direito à moradia, e muitas coisas mais, mas 

principalmente, à moradia. A lei existe mas ela está só no papel. Então toda a vez que a 

gente, eu mesmo já precisei muito, do Ministério Público, eu descobri que a lei existe mas 

não tem força. [As classes ricas têm mais amparo da lei?] É, você sabe, né, o dinheiro 

facilita tudo. Que nós queiramos ou deixamos de querer; a lei facilita tudo. É o dinheiro, né. 

Então o dinheiro ajuda a lei funcionar, né. Porque você tem mais meios. Quem tem mais 

poder aquisitivo, as coisas é mais fácil pra ele, sem dúvida. Isso ficou muito claro. [Isso não 

era tão claro antes?] Não, nunca! Até fiquei muito, muito chocada, né, quando eu vi essa 

palavra: a lei existe mais só no papel. E eu passei essa experiência, porque eu tive, como eu 

te falei, né, eu precisava destes anos pra aposentar e trabalhei nessa empresa que não 

assinou minha carteira. E o juiz me deu ganho de causa. Tinha que recolher aqueles dias. 

Aqueles dias que eu trabalhei, colocar em minha carteira, pra poder eu me aposentar. Quer 

dizer, ficou tudo no papel. Aí quando eu sentei perante os advogados, ela falou: “Ah, a 

senhora ganhou mas não vai levar!” Nossa, eu fiquei espantada quando eu ouvi aquilo. 

Porque a lei só existe no papel. Porque ela justifica assim, não tem poder de pegar a pessoa 

e fazer ela pagar. Ele tá lá trabalhando numa boa. Ele tá lá com a empresa aberta, 

trabalhando. Eu falei, “ô, doutor, mas o cara tá lá trabalhando, por que a lei não tem força 

de ir lá pegar ele e me dar meus direitos?...” Então, quem tem dinheiro, né; você vê? A 

gente fica mal servido perante à lei. Porque, eu ganhei, mas não vai levar os meus direitos 

como de fato estou sendo prejudicada! Porque o ganho, tudo o que o juiz deu, os dias que 

ele tinha que pagar, que ele tinha que recolher, pro INSS, tudo aquilo ficou só no papel. Já 
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faz, tá desde 2008. [Três anos, quem sabem...] 2008? Peraí, cinco... não, desde 2006! Eu 

tive uma audiência; 2006, eu entrei; 2007, já foi a audiência; e tá rolando lá. Tá tudo ganho 

lá, assinado pelo juiz. Aí eu até soube, Jean, que ele tava aqui na rua Bento Freire; e ele 

tava lá, e aí o oficial colocou no processo que foi e que o porteiro comunicou que ele tinha 

mudado. Aí eu fui olhar a data e falei: não mudou! Tá no mesmo lugar. Você vê como o 

dinheiro tira a força da lei. Então, Jean, é o mesmo esquema com o negócio de moradia. 

Tantos imóveis desocupados que podia fazer pra moradia. Porque à medida que a gente 

ocupa, a gente fica como:... nós violamos a lei. Mas nós não estamos violando a lei. [Então 

do ponto de vista legal quem acaba infringindo a lei são vocês que tão precisando de 

moradia?] Exatamente. [E a função social da propriedade, que é um direito constitucional, 

não é comprida, senão como função econômica?] Exatamente. Os proprietários desses 

imóveis, ele conseguem passar 10, 15 anos com isso daqui fechado. E ainda devem pra 

prefeitura, o estado, tudo. E essa daqui, a dívida aqui tá bem alta. (...) Mas porque a lei é 

morosa, né. A lei no Brasil é muito morosa, demais! Tem coisa, Jean, que a lei podia 

resolver em questão de três dias, pois o juiz já sabe que resposta vai dar aquilo. Não tem 

mais nada pra faze ali, por que que não... é morosa demais. Mais rápido! Agora até gostei, 

porque o Lula contratou bastante gente no judiciário pra poder agilizar a coisa. [Partido 

político?] Ah, sim! Agora que eu tô crescendo mais o meu entendimento na política. E olha, 

eu não vou assim exatamente pelo... eu não tenho aquela fidelidade ao partido, mas um 

político. Tem pessoa que se filia àquele partido. Eu não vou pelo partido, eu vou pelo 

político. Ah, eu votei no Alckimin, na desse ano. [E quando o Lula concorreu?] Ah, eu 

votei no Lula! Naquela época eu votei no Lula. [E nas últimas, Dilma ou Serra] Eu votei no 

Serra; porque a Dilma... É aquilo que eu te falei, eu vou pelo político. Devido assim a 

história do Serra, aquela coisa toda, eu votei no Serra. Agora é aquilo que eu te falei, eu vou 

pelo político, mas conforme eu tô conhecendo o PT, eu tô achando bom. Quer dizer, os 

políticos do PT. Eu tô conhecendo a política deles. [O PT tem mais atenção pela questão 

social?] Tem sim! Agora que eu tô assim conhecendo mais. O PT, o MSTC. Eu tendo 

simpatizando bastante com o PT. Antigamente assim eu tinha meia... é preconceito. Eu já 

votei no Lula. Votei. E no primeiro turno eu votei no Serra, mas no segundo, eu votei na 

Dilma, porque eu sabia que o Serra ia perder. (...) Geralmente assim, eu acompanho pelo 

jornal, mas como eu saio muito, vou para igreja... [Tem igrejas que distribuem cesta básica] 
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A minha não... distribui cesta básica? Quem dá mais é a católica! Essas aí evangélicas não, 

que eu saiba não. Pelo menos a minha, não faz não. Meu cotidiano é assim, eu sempre dou 

minha participação, eu faço comida aqui, pras pessoas aqui; esse pessoal atribulado que não 

quer fazer nada. É isso que eu gosto de fazer. Então eu faço comida aqui. Às vezes, vou 

comprar, vou buscar; e ajudo financeiramente; lavo a louça; varro tudo; ajudo no banheiro. 

Eu gosto muito de ficar aqui, eu fiz muitos amigos, do pessoal daqui do meu andar. Ah, eu 

gosto de dizer assim, pra mim foi muito bom conhecer o MSTC; me fez crescer bastante, e 

que me ensinou que a vida não é só lidar com pessoas boas, com aquelas que é fácil você 

lidar; mas com pessoas também difíceis, que tem outra linha de visão da vida; porque no 

fim você descobre que elas também são pessoas bacanas. Então o MSTC, me fez também 

crescer nessa parte. Eu gosto muito de ficar aqui. Se puder sair pr’uma melhor, claro que eu 

vou, né. [Às vezes, você mora num desses prédios, aqui em São Paulo, e nem sabe quem 

são os seus vizinhos.] Aqui a gente se comunica bastante. É exatamente, aqui embaixo 

mora uma velhinha, ela tem 80 anos, aí um dia nós precisamos de socorrer ela... Então os 

meninos aqui, nós socorremos ela, todo mundo, internamos; todo mundo se mobilizou. Já, 

ela já voltou; aí nós continuamos a dar assistência pra ela. Então, quem socorre ela é a 

gente. Qualquer pessoa. Geralmente sou que fico lá quando ela vai internada. É bom, né! 

Bom a gente se útil. A gente vai aprendendo. Que às vezes que nem a pessoa que... Eu 

aprendi assim no MSTC, que Jesus falou, naquela parábola, que lhe perguntaram o que se 

devia fazer para herdar a vida eterna, aí Jesus falou, “qual é o primeiro mandamento? falou 

assim, amar a Deus sob todas as coisas e o próximo como a si mesmo”. Aí o homem 

perguntou pra Jesus: “Quem é meu próximo?” Aí Jesus falou: “Olha”... e o homem foi 

assaltado, espancamento, deixaram ele lá, e passou um sacerdote e fingiu que não viu, 

depois veio um levita e também fingiu que não viu, até que apareceu um samaritano e 

socorreu aquela pessoa, curou as feridas, tal. Então o MSTC me ensinou isso. O próximo da 

gente é aquela pessoa que ta perto da gente, e com aquela necessidade naquela hora. Então, 

esse que é o meu próximo. Então aqui a gente tem muito que agradecer esse lado também 

não só na pele na espiritualidade também. Porque o Lula não é meu próximo, a Dilma 

também não. Porque não ta precisando de mim, só precisou de meu voto. [A luta por 

moradia é lutar por uma materialidade] É, uma coisa tá unificada na outra. Então, o MSTC 

me ensinou isso. É A medida que você faz as coisa... Ah tem gente que diz: “Ah, mas 
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senhora é boa demais, porque que a senhora faz comida, lava a louça?” Uai, eu falo assim, 

porque a pessoa tá precisando! O Lula não tá precisando de eu lavar a louça pra ele, e a 

Dilma também. [A senhora recebe alguma coisa pra fazer isto?] Não, não. Aqui a gente 

faz... [Espontaneamente]. É de livre-e-espontânea vontade. No MSTC tem isso de bom, é 

tudo de livre-e-espontânea vontade. Tudo de livre-e-espontânea vontade. Nada é forçado, 

nem coagido. Nada! Nem passar uma vassoura, você passa se você quiser. E aonde as 

coisas se tornam mais difícil, né. As pessoas não têm esse entendimento. Ela sempre acha 

que se ela varrer um lugar e lavar uma louça e o outro não, ela se acha no papel de bobo. 

Porque ela é bobo, porque ela lavou uma louça. Então se torna mais difícil. Então a gente 

precisa, não é, Jean? Porque o MSTC ele não é só matéria. Se for olhar bem, ele tem muito 

de espiritual. Por exemplo, as pessoas que são os coordenadores, não é, a Maria, a Neti, a 

dona Carmem, Manuel Rio, eles têm que ter esse lado também. Aquela vontade de você 

querer ajudar o outro. E você, sendo coordenador, você tem que ir em busca do 

conhecimento da lei naquilo que pode ser feito com as pessoas que eles estão tentando 

amparar. Então eles não precisam só de matéria, tem que ter essa vontade. Porque se ele 

não tiver isso também, ele desiste logo. [Sobre a coordenadora Maria] É muito difícil. Nem 

se fosse por dinheiro, eu ficaria não. Podia me dar 5 mil. Porque eles não têm limite. Eles 

não têm limite, de horário. Não tem aquela ideia, sabe. Se você bater numa porta, uma vez, 

duas, três, e você viu que a pessoa não quer atender? Deve estar dormindo, não tá bem, ou 

uma coisa assim. Aí mesmo assim eles batem. Pau, pau, pau, pau... Só falta derrubar a 

porta. “Maria, eu quero falar com vocêêêêê!!!!!” Eu falei, ó a senhora já bateu tanto aí, ela 

deve de tá ocupada com as coisas dela; volta outra hora. Mas não adianta. Então, realmente, 

não é fácil não. Porque o ser humano é difícil, é difícil. Ah, se você viver assim... é uma 

bola de neve mesmo! Ah, a minha família foi assim: nós éramos em cinco filhos, todos do 

Rio. Aí casaram, separaram... e tal, e eu acabei vindo pra cá. Em São Paulo fiquei na casa 

da minha irmã, depois me mudei aqui pro centro e não saí mais. [Tem alguém no Rio?] É, 

eu tenho dois irmãos, só tenho um agora, no Rio de Janeiro, e minha mãe que tá aqui. 

[Conversamos sobre a minha pesquisa de mestrado] É bom que vai fortalecer o nosso 

trabalho, né. Tem gente que caiu numa situação muito difícil. (...) As pessoas ficam 

abandonadas. [O MSTC] Abre a cabeça. Agora vai ter uma reunião, depois do dia 10, vai 

tudo pra Brasília, a Neti, vai o Osmar, a dona Carmem e o Alckimin institui um pessoa, que  
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é do CDHU, pra ir junto. E lá vão discutir se aquele da Nove de Julho vai ser CDHU, mas 

se for a moradia sai. Então a gente que ta no movimento... um espaço lá. Naquele prédio 

por dentro é lindo. Já foi lá? Nossa, ele tava com a gente, ele tava ocupado. Outubro, 

novembro. Nossa, a Mauá é enorme. Porque esse daqui tem uma divisória muito industrial. 

Acho que aqui era uma fábrica. Então ele não foi feito com aquelas divisórias que a Nove 

de Julho tem. Já. O Nove de Julho, pra se tornar moradia é bem mais fácil. Até pra nós 

quando vai lá e invade é uma beleza. Porque lá funcionava um INSS. E o prédio é deles. 

[Aqui o pessoal constrói no prédio.] Lá também. A gente põe a divisória no meio, mas 

muitos deles têm banheiro. Muitos com banheiro. O pessoal que trabalha com madeira, eles 

jogam, à noite, muita madeira fora. Pega a madeira. Pega lá e faz. E assim, a limpeza das 

escadas, né, todos os dias, que o pessoal faz. [Coletivo] Tudo coletivo. É a gente mesmo, 

que faz. Agora tem aquele que só suja mesmo. Mas suja mesmo; joga nas paredes! Tem 

gente porreta! Eu não sei se é criança ou é adulto; eu penso que é criança. (...) Precisa de 

uma pessoa mais experiente, que nem eu; aí depois que eu vim melhorou tudo. Mas de vez 

em quando a gente se encrenca aí e fica tudo bem. Mas, graças a Deus, eles estão 

trabalhando e passam o dia inteiro fora. Tem encrenca, mas depois fica tudo bem. (...) E 

aqui a pessoa não se sente sozinha. Quando você precisar... Boa sorte. Deus o abençoe!  

 

 

[Entrevista 14] 

 

[Nome] I., 34. [Nasceu em São Paulo] É. [Casada?] Isso. [Filhos] Seis. Três homens, três 

mulher. Eu morei lá pra Armênia. Era uma ocupação ali. [Movimento] Não, não é não. Lá 

onde eu morava na Armênia eu fiquei 10 anos morando. Era muito tempo que tinha vaga 

ali, na ocupação. [Trabalho] Não, só o meu esposo. Ajudante geral. [Registrado?] Não 

ainda não, ele começou faz pouco tempo. Faz um mês. E registrar é depois de três meses. 

(...) Mesmo quando eu morava na ocupação, eu fiquei uns 10 anos lá. Depois vim pra cá. 

Lá teve o despejo. É, no ano passado. Eu soube por um cunhado meu – ele é envolvido com 

esse negócio de ocupação; é, movimento – aí ele conheceu a Neti, aí ele falou que aqui no 

centro tinha uma ocupação; que tinham acabado de ocupar. Aí eu vim; eu fui lá na Mauá... 

Aí nó tamos aqui. [Desde outubro?] Isso. Desde o dia 11. Não, não. Quando eu cheguei 
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aqui já tinha gente dentro. Isso é, mas já tinha gente morando, aqui, já. Aqui não, nesse 

corredor quando eu vim pra cá, tinha pouco. Acho que só tinha três pessoas. Era tudo 

aberto. Foi bem no começo, né. [Conhecia já o MSTC?] Não, não conhecia não. Lá onde eu 

morava, na outra ocupação, não tinha esse negócio de movimento. Era ocupação que não 

tinha assim: coordenação, negócio assim de... Mas lá onde eu morava, na ocupação, na 

Armênia, quando nó entramos, nós pagamos. Assim, né, nós pagamos, só que não era 

nosso, tinha o dono, que tinha dívida da prefeitura, essas coisas. Ah, na época que nós 

fomos pra lá era 300 reais, só o chão; aí subimos assim, de madeira, porque meu namorado 

é grande. Não, nós pagamos só uma vez, um dia. Nós pagamos pras pessoas que tomavam 

conta de lá. Não, não era, eu acho que eram as pessoas que invadiu lá, mas eles não 

alugavam como aqui, né. Mas lá o pessoal ocupava. [Eles davam algum comprovante?] 

Não, nada, nada, nada. Não, não tinha papel nem nada, porque era ocupação, né. E eu 

também não pagava água, não pagava luz. Nós pagava assim... Aí tinha uma pessoa que 

tomava conta de lá. Aí nós pagava assim, alguma coisa assim, um fio, alguma coisa do 

prédio mesmo [da manutenção]. [É melhor aqui ou lá?] Melhor aqui. Porque é melhor. 

Porque é. Uma porque a portaria. Eu gosto do jeito da portaria aqui, por causa das crianças, 

dessas coisas, né. Lá não tinha porteiro. [Aqui tem mais segurança?] Aqui tem, é mais 

seguro; bastante aqui. Porque gente estranha não entra. Eu acho bom, eu acho legal, essas 

coisas. [Cotidiano] Ah, sim. No começo nós tinha cozinha comunitária aqui. Agora não, é 

cada um por si. Eu tenho as minhas coisas. Aqui cada dia tem uma pessoa que faz a 

limpeza. Que faz a limpeza... a semana... eu que limpo, dependendo do dia. [Televisão] Eu 

assisto... Na minha casa? A novela. [Da Globo, do SBT?] Do SBT. Todas, todas. Do 

Chaves, todas as novelas. [Partido político] Não, nenhum. Aí que tá, eu não voto em 

ninguém. Não, é porque... o título, eu não tenho. Tenho que tirar o título ainda. Mas vou 

tirar. Na próxima eleição eu voto. [Religião] Religião? Eu sou... Eu não tenho, né. Mas eu 

sou evangélico. Aqui eu ainda não fui  não [nos cultos] mas eu vou. Que tem agora aqui. 

Mas eu vou, eu gosto. [Algo a acrescentar, sobre moradia?] Não, moradia é normal, essas 

coisas. Acho bom, aqui é um lugar legal, bom pra morar. As regrinhas essas coisas, eu acho 

bom. [Centro] Aqui é bom, no centro. Isso. Aqui é mais melhor de morar, lá [na Armênia] 

era muito distante as coisas. Aqui tem mercado, tem a farmácia, o parquinho, essas coisas. 
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É tudo mais perto. Com certeza, ele trabalha aqui perto mesmo. Aqui perto. [Metrô, 

ônibus?] Não pega, não precisa. É aqui mesmo, pertinho. Aí ele não pega condução não.  

 

 

[Entrevista 15]  

 

Meu nome é I., 34 anos. [São Paulo] Nasci. Aqui mesmo, na Vila Matilde, zona leste. 

Minha família toda é da zona leste. Eu tenho dois filhos. Agora eu sou dona de casa. Eu 

trabalho de auxiliar de limpeza. Não, morava aqui no centro mesmo. Em outra ocupação. 

Ali na Armênia. Na Armênia, na Luz, ali é Luz também. Não, espontâneo, não era igual 

aqui. Não, não tinha ninguém que comandava. Era assim... [Não tinha uma organização?] 

Não tinha. Ah, eu gostava de lá também, mas era totalmente diferente daqui, né. Eu gostava 

de algumas coisas lá e d’algumas coisas não. O que lá tinha aqui não tem. Então, muitas 

coisas diferentes, né. Porque saiu mesmo o prédio de lá. Eu morava na zona leste mesmo. 

Aí eu me separei, eu não tinha pra onde ir, a minha irmã morava lá, aí ele me concedeu um 

cômodo e eu fiquei morando lá. Eu morava num quartinho pequenininho mas dava pra 

viver. [MSTC] Como eu conheci? Assim, quando eu saí de lá da Armênia, tava tudo mundo 

desesperado e eu tinha a minha irmã lá, que tinha cinco filhos... Aí eu tenho o meu cunhado 

– meu cunhado mora lá na zona leste – e ele como trabalha em albergue, mexe com esses 

negócios de “menor”, então ele já conhecia esse movimento. Aí eu liguei pra ele, pra ver se 

ele sabia de alguma coisa, assim, de algum lugar que eu pudesse morar, eu e a minha irmã. 

Tanto que n’onde ele mora é na favela, né. Só que eu não podia ir pra lá. Então ele falou 

assim: “Eu conheço um movimento que vai ocupar”. Aí então eu falei assim, então fala pra 

mim onde é. Aí por telefone ele me deu o endereço e eu vim parar aqui. Não, no primeiro 

dia não. Eu entrei em 2010, bem no fim; em novembro, de 2010, eu já tava aqui. Mas no 

começo, no começo, não. [Na outra ocupação tinha algum problema com drogas, violência, 

esse tipo de coisa?] Lá onde eu morava? Tinha. Era muito ruim, sabe. Assim, tinha... lá, lá 

assim lá, as pessoas ficava lá dentro mesmo, onde a gente morava... Eu tinha muito medo 

porque a polícia invadia lá, e eu como tenho um filho grande, de 17 anos, pra eles é um 

alvo, né. E meu filho sempre levava “britz”. Eu tinha medo, sabe. Mas graças a Deus... [A 

polícia sempre entrava lá?] Sempre; tirava o meu filho dentro de casa. Toda a vez que 
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entrava. Invadia, mesmo quando eu não tava, eles abriam a cortina eu tiravam o meu filho 

pra fora. Aí revistava. Meu filho tinha muito medo. Eu nem dormia direito. Sabe, eu saía 

pra trabalhar lá, onde eu morava, deixava ele em casa mas não mão de Deus. Vai saber, 

porque lá, por causa desse negócio de drogas, tinha muito jovem. E pra eles, todo jovem 

traficava. E eles falava que a gente passava pano pros traficantes. Mas não era nada disso. 

Então eu tinha muito medo. [Quanto tempo você morou lá?] Quatro anos; nesse medo, 

nessa tensão; esse negócio de droga, sabe. [Presenciou algum tipo de violência?] Lá? Ah, a 

gente vê, mas tem que ser assim – como é que se fala? – cega, surda e muda. Vê e mesma 

coisa não vê. Vê: as pessoas que fazia coisa errada eles pegava, batia, sabe. Se soubesse que 

tinha homem que estuprava mulher, alguma coisa, sempre... A gente via da nossa casa. 

Pedia pra Deus guardar. É assim, meu fiu. Depois que eu vim pra cá também, graças a 

Deus; aqui é muito organizado, viu. A Neti, o que ela pode fazer pela população, ela faz, 

viu. E se tiver coisa errada também, ela põe pra fora, fiu. Ela não aceita. Ela não aceita 

marido bater em mulher. Não tem esse negócio aqui, sabe. Não tem esse negócio de ela 

saber que ta tendo droga, ela vai investigando, investigando até saber onde é que ta o alvo 

pra poder por pra fora, pra não deixar, porque tem muito adolescente, muita criança tem 

aqui, sabe; é muita gente. E muito pai de família, né. (...) Me separei, aí conheci outra 

pessoa lá na Armênia e to com ele até hoje. Ele ta trabalhado. Ele agora ta trabalhando em 

restaurante. [Sua escolaridade] Quinta série. Na época eu morava com meus pais... ah, sei 

lá, minha vida de adolescente não foi fácil também, sabe. Meu pai era muito rígido, então, e 

eu era muito briguenta também, né. Aí meu pai me tirou da escola. Aí eu fui começando a 

trabalhar até hoje. Mas, voltei agora, depois de cabeça feita... mas não tenho mais cabeça 

não, não tenho mais, aí parei. Também deu maior vira-volta minha vida. Meu filho de 17 

anos, não estuda também meu filho, porque quando eu me separei do pai dele tive que tirar 

ele da escola, onde ele tava. Ele veio morar comigo mas eu to atrás de escola pra ele, né, 

porque... Até ele trabalha, trabalha também, faz uns biquinhos dele, quando aparece assim... 

Ele faz de tudo um pouco. O que vir ele ta fazendo, meu filho, com ele não tem tempo 

ruim, sabe. Ele já trabalhou de ajudante de lanchonete, já trabalhou até de servente de 

pedreiro, o que vim pra ele enfrenta, sabe, graças a Deus. [Sua vida melhorou aqui?] 

Melhorou, bastante. Eu tenho minha irmã que mora aqui no Bloco A, que ela tem cinco 

filhos, também a vida dela melhorou muito aqui, porque lá, onde a gente morava, o marido 
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dela bebia muito, sabe, e batia nela; agora aqui não, mudou, viu. Melhorou muito, graças a 

Deus. A única coisa ruim é as escadas, fiu. Mas algumas coisas é normal. Lá não. Só aqui 

que a gente paga 50 reais por mês, que é pra manutenção, do prédio, né, pra agora pôr 

câmera; quanto mais a gente conseguir ajeitar, melhor pra nós também. Aí qualquer coisa 

quebrada, às vezes tem problema na bomba da caixa; então já tem aquele dinheirinho no 

caixa. Eles vai compra peça. Só isso, nada mais, nada menos. [Cotidiano] Eu fico o dia todo 

dentro de casa, faço comida, levanto, aquela rotina de sempre. Cuido da casa. Aí tem minha 

sobrinha que também mora comigo. Desde que a minha irmã faleceu ela ta comigo. Minha 

cunhada deixou cinco filhos; aí ela ta comigo. Aí nós tá bom, normal, levanto. Faço os 

café... O meu marido chega tarde. [Móveis] Ó, eu se precisar comprar, eu compro. Eu 

adquiri muito coisa quando vim morar pra cá, sabe. Já quero comprar uma geladeira, sabe. 

Porque aqui dá, igual assim ó, a gente dá pra comprar as coisas, porque de repente se a 

gente for para um lugar melhor, a gente tá com nossos móveis tudo certinho, né. Coisas que 

eu não tinha lá, eu tenho aqui, porque lá não tinha como caber, porque eu morava, ó, dois 

tinha que ficar na cama e um andando dentro de casa; porque não dava. Aí aqui não, sabe, 

graças a Deus, meu filho tem o quarto dele, eu tenho o meu quarto, porque antigamente eu 

não tinha privacidade; eu tenho a minha cozinha; eu tenho as minhas coisas. [Privacidade] 

Não tinha, antigamente não, agora eu tenho, com meu marido, aí nós separamos um lugar 

assim, fizemos um quarto pro meu filho, que ele tem a namorada dele também, né. Com 

madeira mesmo, a gente fez, separamos, cada canto. Normal. [Televisão] Eu assisto tudo! 

Jornal, novela, filme. Eu assisto reportagem. [Quais novelas?] As do 4, eu não assisto as do 

5, mas do 4 eu assisto. Novela? Agora eu to assistindo Amigas e Rivais, depois passa 

Cristal, depois uma Rosa com Amor, aí depois vai indo, assisto Chaves, Ratinho... [Amor e 

Revolução?] Não, essa eu não assisto não. Ah, eu não gostei dela não. Ah, sei lá, eu acho 

que é muita violência. Aí, eu não assisto. Aí depois, eu assisto um DVD, um filme. Essa 

não, e eu gosto de novela, viu! [As da Globo] Você acredita que eu nunca gostei?! Não! Se 

passar alguma coisa boa, que me agradar, sim. Nenhuma eu assisto, só o canal 4, você 

acredita! O 7 assim, nem todas, mas o que não sai da televisão aqui é o 4. Aí fica; eu 

assisto. [Religião] Eu gosto de ir na Assembleia de Deus. Tem uma aqui na rua das Noivas. 

Eu era... eu era... eu era assim, eu fiquei nove anos dentro da igreja, me batizei, sabe. Aí eu 

me afastei. Agora eu to assim, afastada, mas eu tiro um domingo assim pra ir, sabe; eu 



 CLXIII 

gosto de ir pra igreja. Aqui dia de sexta também tem culto aqui em baixo. Nunca fui, ainda. 

Ainda vou. Eu vou... Mas eu gosto. [Centro?] Bom, eu vou ser sincera com você, ó, pra 

mim, pra mim, morar em bairro é gostoso, né, porque as coisas é tudo perto assim. Mas no 

centro também é gostoso morar. Eu gosto. Mas, sabe, que assim, ó, o que eu quero mesmo 

é um lugar pra morar e ter paz, sabia? Um lugar fixo, assim, eu quero ter a minha casa, 

onde eu não tenho a preocupação de... faz de conta, hoje eu to aqui, amanhã eu não sei onde 

eu vou tar, sabe. Eu quero ter um lugar. Ò, meu filho, onde tiver... Eu vou. [Seu sonho é 

uma casa própria?] É uma casa própria. Minha, minha, que eu sei que eu vou poder deitar 

minha cabeça, levantar eu vou ta lá, não correndo o risco de ta na rua. [Partido político] 

Não. Eu vou falar alguma coisa, esse negócio de votar... – esse é meu filho, viu – esse 

negócio de votar, votar, é só no dia de eleição, não tenho nada contra. [Simpatia por algum 

partido?] Não tenho não. [Votou em quem?] Na Dilma. Na Dilma, eu votei nela. [Na outra 

eleição, você votou no Lula?] Se eu falar pra você que eu nem lembro. Nem lembro da 

outra. Olha, eu votei na Dilma, mas vou falar pra você, que foi um voto que eu voltaria pra 

trás, viu. Hoje em dia não. Porque é assim, depois que eu fiquei sabendo que ela é contra as 

igrejas, que ela que fechar, porque tem igrejas que é feita os coltos, é popular assim, porque 

o povo que passa na rua... Aí eu fiquei sabendo que ela quer jogar essas igrejas pro fundo; 

aí eu não gostei. Votei, votei. Não tem como voltar atrás, né. [Votaria no Serra?] No Serra? 

Acho que não também. Kassab, afê! Meu Deus do Céu! Kassab também não. Ó, depois que 

o Kassab entrou, como é que é o nome aí, ele tirou... fez... ó, primeira coisa, ele, ele tirou as 

carroças dos trabalhador que precisa trabalhar, ganhar seu pão, porque é difícil, né. E foi 

ele... e ele também ta tirando os camelô, né! E é o serviço do povo, também. O povo ta 

fazendo isso pra ganhar dinheiro, não é verdade? Então, meu voto ele nunca vai levar não.  

 

 

[Entrevista 16] 

 

R., 25 anos. Antes eu trabalhava com artesanato, mas agora to parado. [Artesanato] Vendia. 

Eu trabalhava por produção, pro meu patrão, e a gente fazia móveis pra piscina, área interna 

e externa. Nasci no Maranhão. Eu estava sem serviço lá e eu vim procurar algo melhor. 

[Que cidade do Maranhão?] São João dos Patos. É cidadezinha. [Encontrou serviço aqui?] 
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Encontrei; depois que eu cheguei, vai fazer três anos agora, de 4 de novembro... e eu achei 

bastante melhora; 50% de melhora. [Quando chegou a São Paulo, você foi morar aonde?] 

Em Cotia. Eu morava com parente, com tio. Aí eu saí e fui morar em Osasco, na Padroeira. 

Aí agora, eu não tô morando aqui, só tô ajudando o rapaz do barraco aqui, a fazer. Mas eu 

ainda tô na Padroeira. Lá é aluguel. [E você não quer vir pra cá?] Querer e quero, mas 

assim que eu encontrar uma vagazinha... Falei com... hoje de manhã... ele falou que no 

momento não tava tendo mas assim que aparecesse... [O que você está construindo?] Lá, 

ele tava em aluguel, aí como ele arrumou essa vaguinha... o Carneiro... ele ta a procura de 

trabalho aqui, que ele trabalha em mecânica de... como chama?... é, máquina de lavar, 

tanquinho, geladeira; aí ele tava montando uma oficinazinha aqui, aí ele me encontrou aqui 

e eu vim morar... É, eu pretendo trabalhar com ele. Nesse mesmo movimento. [Quanto você 

paga de aluguel lá?] Duzentos e cinquenta. [O que você está construindo aí?] Uma parede. 

Fazendo essa parede aqui. É, essa aí. Tô fazendo lá no fundo lá, tô tampando o vitrô; pra 

melhorar, é muito sol vindo daquele lado de lá. [Ele mora sozinho aqui?] É ele e mais três 

pessoas. [Da família dele?] Da família dele. [Partido político?] PT. Só simpatizante. 

[Religião?] Assembleia de Deus. [Televisão] Assisto. Às vezes... a maioria é só quando tem 

jogo mesmo, de futebol. [Novelas?] Eu tenho assistido mas é muito difícil, como eu sempre 

chego em casa tarde, quase sempre acabou. É difícil eu acompanhar. [Desempregado?] Eu 

tô trabalhando com ele mesmo. Ele dá uma comissãozinha mas pra se poder manter mesmo.  

 

 

[Entrevista 17] 

 

J.; eu tenho 27 anos. Nasci no Ceará, me criei no Ceará; e ta com dois anos que eu tô aqui 

pra São Paulo. [Em que cidade do Ceará?] Dijoca do Jeriquaquara. É uma cidade turística 

que é uma das praias mais bonitas do mundo e a gente lá... So que lá não tem emprego pra 

todo mundo e a gente tem se destacar pra cidades maiores onde a gente pode ganhar um 

dinheirinho pra fazer alguma coisa. Lá eu trabalhava de tratorista de agricultura. É, fazenda 

é. Não, não, eu era funcionário. Aí quando lá muda de prefeito, né, quando muda de 

prefeito numa cidade pequena, sabe que os funcionários tudo, que é do outro prefeito, é 

botado de lado e que é do lado que ganhou vai ter aquela prioridade que é um emprego. 
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Isso que aconteceu lá. [Se você vota neles, você tem um emprego, algo assim?] Algo assim. 

Se eu sou de uma oposição e aquela oposição tá ganhando, eu tô sempre empregado; mas se 

a oposição perder, aí aquela outra oposição vai botar aqueles caras que é mais do lado dele 

do que do lado que perdeu. Lá eu sempre votava no PT, né. [E aqui?] Sempre no PT. Não, 

não sou filiado. Me convidaram pra eu filiar mas eu tava trabalhando e não pude me filiar 

mas sempre eu votei pro PT. Hoje aqui, quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro 

emprego que eu passei foi num açougue em frente ao Mercadão, que foi o primeiro 

emprego que eu achei. Aí eu transportava carne. Aí eu trabalhei um mês ainda. Aí tinha um 

colega meu que arrumou um emprego melhor pra mim, que é numa fábrica de tofu, que é 

um queijo chinês. Queijo de soja, folha, agueto, ofusseco, tudo de soja. Aí eu to até hoje. 

Graças a Deus, sou registrado. Dois anos que eu to trabalhando registrado; eu to gostando 

de trabalhar lá; e to lá até hoje. Eu fui até a quinta série. É porque na época lá, na minha 

cidade, eu comecei a estudar e quando eu tinha 11 anos de idade meu pai pegou e deixou a 

minha mãe, né, aí eu fui obrigado a assumir a obrigação da casa. Aí com 12 anos, eu e meu 

irmão de, eu tava com 12 anos na época e meu irmão tava com 11, aí nós assumimos o 

trabalho que meu pai trabalhava pra nós sustentar a casa. Aí passemos três anos lá 

trabalhando; e aí depois de três anos meu pai voltou no serviço, que ele tinha outra família. 

Aí depois que ele voltou, eu continuei trabalhando, porque eu já tinha a minha... eu me 

mudei pra casa da minha família, comecei a trabalhar e to até hoje trabalhando. Tenho, 

tenho contato com minha mãe, com meu pai, com toda a minha família. Todo final de 

semana entro em contato com eles. [Quando você veio pra cá, onde você foi morar?] É, eu 

morei em pensão, quando cheguei aqui eu pagava quase 400 reais de aluguel. Numa pensão 

que esse quarto aqui é maior três, quatro vezes o quarto que eu morava. 400 reais e esse 

daqui dá quase três, quatro vezes o quarto que eu morava. É aqui no centro, na rua Polígono 

com a Lourdes, aqui no Parque Dom Pedro, Brás. [Havia problemas com tráfico, polícia?] 

Ali não tinha. Tinha muito fora, mas dentro não tinha. [Houve alguma vez despejo pelo fato 

de um suposto proprietário alugar o imóvel?] Não. Mas o nosso vizinho aconteceu isso. 

Mas só que o nosso lá era o proprietário mesmo, que tinha uma lanchonete na esquina e no 

fundo era pensão. Agora tem uns amigos que foram despejados, porque o cara que alugava 

ocupou. É o MSTC eu conheci... eu ia trabalhar no Ipiranga, aí um peguei o busão quatro 

horas da manhã, que eu pego quatro hora pra poder trabalhar, aí quando eu cheguei dentro 
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do busão eu vi uma reportagem na televisão tal, que o sem-teto invadiu aqui no centro, aí 

quando eu ia, um cara dentro do ônibus disse que ocupemos o prédio Prestes Maia, um 

prédio do Ipiranga e onde é o hotel, pra cima do Ipiranga. Aí eu falei pro cara: “como é que 

a gente faz pra entrar no movimento?” Aí ele falou... eu nem me lembro, nem sei o nome 

do cara, é um cara... é, quatro horas da manhã, quatro horas da manhã... “Rapaz, você 

procura a comissão lá no Brás, você procura a comissão da Avenida Ipiranga...” Aí no 

mesmo dia, à tarde, eu fui no Ipiranga; aí cheguei no Ipiranga aí: “Rapaz, pra você vim aqui 

pro Ipiranga você tem que ser da Zona Oeste; aí você procure o pessoal lá do Prestes Maia 

que é uma ocupação aqui do centro”. Aí eu vim, falei com a Maria, aí eu participei de uma 

reunião, aí eu disse: “Não posso pagar aluguel, tenho três filhos, tenho mulher, não posso 

pagar aluguel, ganho 700 reais por mês; aí eu queria um espaço, aqui no movimento”. Aí 

no outro dia eu fiz a carteirinha; aí já arrumei um espaço, onde eu to hoje. Porque nesse 

andar o primeiro morador aqui fui eu, aqui não tinha nenhum barraco desses. E na época 

que eu cheguei aqui foi desmanchado tudo, porque as madeiras estavam tudo podre; tava 

tudo podre. Nós fizemos vários mutirões; a gente filmagem de vários mutirões que a gente 

fez aí. Aí quando eu cheguei aqui mesmo tinha só lixo; tinha madeira tudo podre, a gente 

montou esse quarto onde essa mulher mora, que é mulher doente do câncer, tal; aí a gente 

fez um mutirão, descemos, aí pronto; passemos dois meses se energia, sem água. A gente ia 

tomar banho no primeiro andar; lavar as roupas; lavar louça. Tudo! Energia só tinha da 

escada. Aí passou depois e foi entrando dinheiro da contribuição, de 50 reais; a gente foi 

pagando, foi juntando dinheiro, e foi comprando os fios pra gente botar energia e água. E, 

graças a Deus, hoje nós têm energia e água pra todo mundo, à vontade. Mutirão? É todo 

mundo. Hoje tem mutirão, tal hora, aí se ajunta todos os moradores e pega um mutirão, um 

mutirão aqui do andar, e o que não precisa a gente desce lá pra baixo. Agora só tem o 

mutirão da limpeza. É todo mundo se reunir aqui de domingo e lavar tudo isso, lavar o 

corredor aqui e lavar o banheiro. Mas o primeiro não, o primeiro era de descer sujeira. 

Agora o mutirão que nós temos é só esse. De vez em quando acontece aqui no primeiro 

andar. Aí desce todos os homens. [Você é o coordenador do andar, que tipo de problema 

costuma acontecer aqui?] É, tem; no começo tinha uns problemas, porque ninguém 

conhecia ninguém; ninguém me conhecia nem eu conhecia ninguém ainda; aí depois você 

tem que botar uma regra; e a regra é a seguinte: se você não limpar no dia de sua limpeza, 
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porque cada um tem um dia de limpeza aqui, aí se você não limpar você vai pagar uma 

multa de 20 reais; e se no dia do mutirão, pra todos, se um faltar, vai pagar também 20 

reais; que vai pra comprar cal, areia, cimento, pra tapar buraco. Aí no começo o pessoal não 

me conhecia, por isso tinha que mercar cerrado, mete bronca porque quando pesa no bolso 

a pessoa vai sentir. Aí no começo... foi passando, foi passando, fui levando. Aí tinha muitas 

coisas pra mil levar pra comissão geral, que é lá embaixo, que eu não levava; eu conversava 

com a pessoa, tal, é assim tal, vamos resolver aqui mesmo, se eu levar lá pra baixo vai ser 

pior; aí fui conversando, conversando... Conversar pra não ter nada mais sério, e vamos 

resolver aqui mesmo. Eu não tô ganhando nada; a gente é coordenador aqui e não ganha 

nada; às vezes, as pessoas pensam que a gente ganha, mas, a gente vai pra reunião de 

quinta-feira, sábado, reunião na câmara, não sei que lá, o pessoal pensa que a gente ganha 

mas ninguém tá ganhado nada. Todos os coordenadores aqui ninguém ganha nada; a gente 

só dá uma contribuição no serviço da gente pra dar uma olhada no pessoal e saber o que tá 

acontecendo no andar, que é bom pra não ter muita desorganização. [Convivência] Todos 

aqui são muito meus amigos. Tudo amigo. Mas no começo eles me estranharam aqui. Que 

eu não tou aqui pra trabalhar pra ninguém. Eu não tou mandando em ninguém. O Jorge do 

quarto 3 chegou às 6 horas e eu disse que ele tinha que pagar uma multa de 20 reais: “você 

faz o que você quiser, eu não tou mandando, eu tô avisando”. Aconteceu isso no começo, 

mas agora não, é só olhar o calendário e já... quando chegar o dia... aí, já faz. Não preciso já 

nem falar. [Religião] Minha mulher participa do culto que toda às sextas-feiras acontecem 

aqui no primeiro andar; aí eu só vou aqui na igreja da Santa Ifigênia; todo domingo eu vou, 

a gente vai lá, dá uma passeada lá. [Você é católico] Não, eu não tenho essa... eu acredito 

em Deus... eu não sou isso; eu não sou dum lado nem de outro, apenas eu vou de um lado e 

posso ir para um outro também; eu não tenho um lado só. Eu acredito em Deus, mas eu 

participo aqui, minha mulher participa ali – aqui embaixo também – mas, isso não tá com 

nada. (...) Meus filhos, o mais novo tá com 4 anos... Tão, todos os três na escola. Um é na 

creche e dois na escola. Tem, tem uma escolinha que ele passa o dia inteiro; esses dias ele 

não foi porque ele tava com um problema de dor no dente. [Vocês frequentam esses museus 

aqui do lado, a Pinacoteca...] Não, não. Eu nunca fui. [Televisão] Eu assisto mais é o 

Datena; o meus preferidos é jornais e esportes. [Novelas] A minha mulher assiste. Ela 

assiste novela do SBT, todinhas até 6 horas [18:00] ela assiste. Até cinco horas; porque 
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cinco horas começa o Datena aí já é eu que assisto. Não, bem de noite eu já to dormindo, 

que eu trabalho às 4 horas da manhã, quando é oito horas eu já tou dormindo já. Eu chego 

aqui uma hora duas horas no máximo. [Sua vida melhorou aqui] Com certeza. Melhorou 

70%. Eu pagava 400 reais de aluguel, pra sustentar três filhos e a mulher aí... minha mulher 

não pode trabalhar, ta fazendo uns exames aí... só eu, só eu. Aí quando eu morava na 

pensão o dono falou, “vou aumentar, vou aumentar em dezembro”. Me sobrava 300 reais. 

Aí eu falei, “vamos morar na vila, porque na vila a gente paga mais barato”. Aí parece que 

foi Deus que botou aquele cara naquele ônibus que eu conheci o movimento. Porque na vila 

você paga 200 reais de aluguel, 150, num quartinho. Aqui no centro não dá pra sobreviver 

com um salário mínimo; com aluguel, com família, não dá não! 400 reais e ia aumentar pra 

450. Ia sobrar 300 reais, porque eu ganhava 650 mas ganhava o vale-condução mas eu ia a 

pé pro serviço pra economizar o vale-condução. É meia hora de caminhada. Eu morava 

aqui na pertinho e eu trabalhava na Ipiranga; pegava a avenida do Estado e aí era meia hora 

de a pé. Agora, agora, eu já pego o busão. Todo dia eu pego o busão aqui na... nessa 

avenida daqui, a... aquela avenida que vem no correio... essa avenida que vem no correio 

aqui... aí eu pego o busão é 10 minutos só pra chegar. Pertinho do Museu do Ipiranga onde 

eu trabalho. [E se sair uma carta de crédito, num apartamento na pereferia, vai melhorar?] 

Rapaz, eu vim pra cá pra melhorar de vida. Eu vim pra cá não foi pra ganhar uma casa ou 

um apartamento; eu vim pra cá pra sair do meu aluguel. Agora, já se vinhé uma carta de 

crédito de um apartamento pra mim, eu agradeço, que é uma coisa que eu nunca esperava. 

Eu vim pra cá esperando sair do aluguel só. Agora se vinhé uma carta de crédito... [Você 

nem tinha esse sonho da casa própria?] Não tinha. Nunca tinha. Eu pensei que nunca ia 

ganhar. É, eu to aqui pra sair do aluguel, mas se de repente vinhé e for pra todos os 

beneficiários; eu agradeço. Eu vou, não importa aonde que seja. O que me derem, não 

importa aonde que for, eu vou. Eu me viro. A minha preferência é no centro, porque eu to 

trabalhando no centro, né. Aí a gente que trabalha no centro e mora na periferia, aí fica 

mais difícil; que a gente que trabalha de madrugada, a condução já é mais difícil. Se você 

mora lá na vila, aí pra você pegar ônibus, às quatro horas da manhã, pra você chegar aqui já 

é mais difícil. E aí a gente prefere a moradia aqui mais no centro; pertinho aqui do emprego 

da gente. (...) O que eu queria falar é que todo mundo fala que a gente que mora aqui, a 

gente que mora aqui há muito tempo, e o pessoal comenta que a gente paga um aluguel e o 
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pessoal ta enrolando a gente; e o que a gente tem que falar é que todo mundo aqui paga só 

50 reais; é a contribuição, que essa contribuição não é pra comissão; essa contribuição é pra 

manter a manutenção do prédio, porque precisa fio, precisa cano, precisa tudo, precisa 

bomba; e quando uma bomba quebra, precisa de dinheiro... é essa bomba puxa água; nós 

temos uma caixa aqui de 60 mil litros d’água aqui em cima. A gente precisa de uma bomba 

caro que é pra mandar essa água pra cima, pra sustentar todo o prédio. E aí a gente precisa 

de advogado. Precisa de... várias coisas, e dinheiro tem que tirar do que é da gente e isso 

daqui é uma contribuição... muita gente fala que a gente tá pagando aqui um aluguel pra... 

pro pessoal do... [Ainda que fosse um aluguel de 50 reais...] Não, não, mesmo assim não é. 

O jornal comentou que... [Do Diário Popular, o que você achou daquela matéria?] 

Mentirosa. Mentirosa. Disse que os caras tinham piscina, com cachoeira e tal; o Manuel 

Del Rio. A gente conhece ele já há muito tempo, dentro do movimento; eu conheço ele. Se 

você quiser ir na casa dele, pra você ver onde ele mora, ele mostra. Ele mandou provar o 

jornal essa fazenda que ele tinha, sítio... A Neti tinha apartamento, vários apartamentos, aí 

ela tem um apartamento dela, ela tem mesmo; ela mora aqui na Luz, o filho dela é 

deficiente, mas aí o pessoal inventou vários comentários, aí... é quem mora aqui mesmo que 

inventa esses comentários; é o pessoal aqui do prédio mesmo... tem muita gente aqui 

mesmo que fala mal do movimento, só que a gente não descobre. O movimento aqui é 

legal, aqui não tem segredo. O que é consumido aqui, por exemplo um fio, é anotado, 

marcado lá embaixo lá na coordenação geral; tanto com isto, tanto com isto, a gente vai lá e 

presta conta, e nós têm tanto no caixa. Esse caixa pra quem é? é pra pagar advogado, pagar 

alguma coisa que quando quebrar precisar. [Testemunha sigilosa fez a denúncia] Não se 

identificou, nem o jornalista se identificou. E até o nosso coordenador, que é o nosso 

advogado, disse que ia pôr na justiça pra ele provar, o jornalista; pra ele provar que ele 

tinha essa casa mesmo, que a Neti, que essas coisas, que foi desviado vários milhões da 

prefeitura... que o pessoal da prefeitura que ganharam benefício, que não apareceram mais, 

é porque não quiseram mais. Porque quando chega o benefício da prefeitura, o bolsa-

aluguel, tem aquele prazo, pra você voltar e se identificar pra querer ganhar outro e então 

encaminhar pra frente pra... e não apareceram; e aí botaram culpa na comissão, que tava 

recebendo uma parte do dinheiro e dava a outra parte pro proprietário do imóvel. Mas o 

dinheiro que vem da prefeitura vai direto pro proprietário de onde ta morando. Aí 
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publicaram que eles tavam desviando esse dinheiro. Exatamente mentirosa. [Imóveis vazios 

no centro] Eu acho que o pessoal grande aí ó, eles não tão muito assim pro pessoal pobre. 

Eles têm casão, têm carro bom, têm sítio têm tudo e não tão nem aí pra quem ta morando na 

rua, e que tem uma família, que ta pagando um aluguel; pagando um salário mínimo de 

aluguel. Eles não tão nem aí. Tão nos casarão deles aí, nos carros deles, piscina; não tão 

nem aí se... Se a gente não tiver do lado da gente um vereador, um deputado, alguém lá de 

dentro pra mexer pro da gente, a gente não vai mais pra frente. E têm vários prédios por aí; 

têm vários prédios desocupados e a tendência da gente é ocupar. Se a gente não ocupar, se 

for esperar pagando aluguel, eles não tão nem aí não; você vai pagar aluguel toda a vida; 

toda a vida. Tem um tio meu que mora aqui há quarenta anos pagando aluguel. Podia ter 

comprado uma casa ou um apartamento; quarenta anos pagando um aluguel de 700 reais no 

apartamento onde ele mora. Comprava um apartamento grande. Aí foi um e falou pra ele: 

“a gente ta no movimento, e logo, logo vai sair”. “Não, não sai não, porque já ta há muito 

tempo que eu vou [...] um CDHU, não sei aonde, não sei aonde”. “Ah, mas você ta pagando 

aluguel e não tão nem aí pra você não”. Agora nós ta ocupando um imóvi que pode ser 

prioridade pra eles; primeiro pra eles terem esse imóvi ele vai ter que desapropriar a gente. 

E a gente ta na luta, a gente taí pra brigar, por moradia. Agora você tá pagando aluguel, não 

vai numa reunião há um mês, passam três meses pra você ir numa reunião e aí desse 

gente... Agora ocupa um imóvel deles aí você vai ver como você recebe alguma coisa. 

Porque o direito de todos é ter uma moradia, né. Todo mundo tem o direito de ter uma 

moradia. Um imóvel desse aqui, no centro da cidade, vinte e dois andares, no centro da 

capital, passou quatro anos acumulando rato aí, lixo, dengue, tudo. Se a pessoa não ocupa, 

não caminha, não faz nada e faca passando de um ano pro outro, dum ano pro outro e assim 

vai.  

 

[Na escada, encontro um homem com um coleta azul da prefeitura e uma moradora] 

 

Você não ta gravando não?! [O que vocês fazem aqui?] É acompanhamento só do pessoal, 

das famílias, pra acompanhar as gestantes e as crianças. [Não é a primeira vez que eu vejo 

pessoas vestidas com esse colete] É a gente faz aqui, trabalha aqui pra acompanhar só.  
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[Entrevista 18] 

 

Não ele é vizinho, tava me ajudando lá. [Nome] H. Naci em Alagoas, em Marimbondo, só 

que Taquarana... você conhece? Maribondo, o lugar que eu nasci. É, é interior. 

Marimbondo é a cidade de lá, onde eu morava. Sitiozinho lá. [Era da sua família?] Era. 

[Você trabalhava...] Na roça. [São Paulo] Eu vim em 2004, pra trabalhar, né. Só que aí 

quando eu vim, eu tava grávida dela e não sabia. Aí acabou todos os planos. Aí casei de 

novo; tive ele. Separei. Aí acabou meus planos que eu tinha. [Idade] 28. Bom eu trabalhei 

cinco anos numa empresa, de cozinheira. Cozinhava e limpava. Aí trabalhei como 

doméstica. É, diarista. Aí depois que eu tive ele, aí não trabalhei mais. Tô parada. [Você era 

registrada?] Na firma eu era cinco anos; doméstica também eu fiquei seis meses. [Seu 

direito de licença maternidade foi observado?] Não porque a mulher me fez assinar um 

termo de responsabilidade e eu assinei sem saber o que era; aí eu perdi os direitos. Eu acho. 

Acho, né? Não fui atrás não, também. [Em 2004, onde você ficou aqui?] Eu morei em 

Caieiras. Era a casa de meu irmão. Só que não deu certo assim. Aí depois que eu consegui 

um emprego, eu fui morar sozinha, num quartinho. Aí... tô até hoje. [No centro?] Não, 

morei lá mesmo. [Aluguel] Pagava 150 na época. Depois eu mudei. [E como veio morar no 

centro?] Foi indicação de um colega meu; conhecia o coordenador daqui. Aí eles me 

falaram, aí eu vim. [Quando foi isso?] Foi agora, mais ou menos um mês. Dia 8, fez um 

mês. Não, eu moro sozinha. Ele não mora comigo mais. É, não deu certo. [Ele tem te 

ajudado?] Ah, eu ligo pra ele e ele não quer. Só que eu vou procurar a justiça. [Ele tem um 

trabalho fixo?] Tem. Trabalha. Eu recebo bolsa-família e o renda-cidadã. [Quanto é o valor 

do bolsa-família que você ta recebendo?] Bom, eu ainda não recebi a primeira mas já 

peguei o cartão e tudo. Acredito que é um 112 [reais] e o outro é 80 reais. [Dá pra pagar as 

contas?] Mais ou menos. Bom, lá onde eu morava eu fazia... Um biquinho aqui ainda não 

tenho exato assim como que é. [Mobília] Eu tinha as coisas de lá de quando eu tava 

trabalhando; eu comprava; aí eu trouxe pra cá. [Igreja] Eu frequentava a evangélica. Aqui 

eu ainda não fui não, nenhuma. [Partido político] Não. [Eleições] Não, eu não votei porque 

eu não voto aqui em São Paulo. Eu voto em Caieiras, só que na época eu não tava lá, aí eu 

não votei. [Presenciou algum ato de violência no quarto em que morava?] Não, era 

sossegado lá. Pelo menos na minha rua, né. [A sua vida melhorou aqui?] Não, não gostei 
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muito, sabe. [Por que?] A escada. [Helena mora no último andar do “bloco B”] Eu levo ela 

na escola com ele; eu vou buscar ela com ele; é cansativo. É ruim a gente se acostumar. 

Porque lá é assim, lá eu pagava aluguel. Melhorou por isso, né. A situação que eu tô: aí não 

dava. Tive que vir. [O seu dia-a-dia aqui] Ah, eu fico em casa; eu cuido dele; vou buscar na 

escola, levo ela. Ele eu ainda não consegui um lugar pra ele. [Televisão] Eu assisto mais 

canal evangélico e jornal essas coisas. [Novela] Não gosto. Não. [Alagoas] Não. Lá não 

tem (***) se eu vim pra cá em busca de algum objetivo; eu vou ficar. [Melhorar a sua vida] 

É isso que eu penso. [Irmãos] Nós somos em doze. Mas tá tudo espalhado também por aí. 

[E o terreno de vocês?] É uma casa lá, num terreno de, mais ou menos... você conhece 

tarefas assim... dá uns 10 metros quadrados, por aí. Um terreno assim. [Mais difécil lá do 

que aqui?] É porque lá você tem que trabalhar muito na roça pra ter as coisas, não ganha 

bem. Aqui é melhor; eu acho. É que agora eu tenho esse aqui. Vai fazer três [meses]. Minha 

filha tem seis anos. [Escola] Todos os dias eu levo. Até porque eu não quero que ela seja eu 

amanhã. Seja diferente. Eu cheguei até a oitava. Parei. Me disserem que lá embaixo é muito 

ruim. Aqui é sossegado, né. Outro dia eu desci, tinha sangue do 14 até embaixo. Foi facada. 

Eu fiquei com um medo. Dá medo quando você ta morando num lugar e vê essas coisas. Eu 

fico trancada, não saio não. É só até a escola e volto. [Sonho da casa própria?] Tenho. Não 

sei ainda, o pessoal fala que vão reformar aqui. Não acredito não. Eu acho que se saísse 

algum apartamento em um outro lugar eu ia. Eu ia e ia pagar o que é meu. [Centro ou 

periferia] Qualquer lugar, sendo meu. Qualquer lugar que der; melhor coisa é o que é seu. 

Essas pesquisas que vocês faz é sobre o quê? (...) É, as pessoas aqui no mundo são muito 

gananciosas; tem muita terra, Deus deu terra pra todo mundo morar, e outras pessoas pega 

só pra eles. É, e os outros ficam sem nada. Não é verdade? [É verdade!] (...) Dizem que 

daqui pra 2014 vãp ter que reformar o prédio, né, por causa da Copa, todos os prédios vão 

ser reformados. [Vamos ver o que vai acontecer] Vamos ver. Bola pra frente! [“Ei, eu tinha 

uma roupa de capoeira”, criança]. (...)  

 

V.. (O depoimento foi muito fragmentado porque V. se recusava em conceder uma 

entrevista registrada). 
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Eu tenho vergonha de ser brasileiro (...) [Função social da propriedade é lei] Mas não é 

cumprida. Eles preferem que fique jogado pras traças, (...) os ricos preferem isso. Agora 

eles tão colhendo o que plantam. Marginal estoura vidro, rouba eles (...). Tem uma rua no 

Morumbi, uma rua rila, eles tão roubando todo mundo lá. Um dos espaços mais caros do 

estado de São Paulo, é o bairro do Morumbi. (...) Eu quero o meu prédio de volta, eu quero 

o meu prédio de volta. Eu ocupei o Duque de Caxias, há cinco anos atrás; o dono – tava 

legal, ele pagava impostos tudo direitinho – o batalhão de choque tirou, bala de borracha, 

tirou todo mundo. O Duque de Caxias faz cinco anos e está desabitado ainda. Tem uma 

placa lá: aluga-se. Um imóvel maior que esse, você conhece o Duque de Caxias, um 

predião ali... ele ta desocupado, tem um cara tomando conta. O cara não deixa ninguém lá 

dentro, a Caixa queria comprar, ele não vendeu; tá lá! (...) Eu morei no Duque de Caxias, 

na Brigadeiro Tobias, aí eu saí do movimento e depois voltei. Mas o que você vê – eu sou 

filho de sindicalista - o que você vê... Nos anos 90, eu tava com 43 anos. (...) Eu fui vítima 

do Notícia Popular, sem a minha autorização eles tiraram a minha foto e puseram na capa. 

Não pode. Se eu não autorizo, cara, você não pode fazer uma entrevista comigo e expor ela. 

Eu posso te processar. Se fosse hoje, eu processava o jornal, mas naquele tempo, nos anos 

90, eu ainda tava a par da lei; eu tinha 43 anos, e levei na esportiva. Se fizer isso hoje, eu 

processo. Ele expôs na capa do Notícia Popular, uma caso que não tinha nada a ver, uma 

caso policial. O cara chegou lá, lá na minha casa, e disse eu vou tirar uma foto sua. Eu falei, 

tá bom. Nos anos 90, agora virou o Agora. É da Folha. É da Folha. Nos anos 90, aquele que 

exprimia e saía sangue. Saiu na capa lá. E o caso era um caso grava, sabe. Um caso que eu 

não podia me expor. Eu não tinha nada a ver, mas eu não podia me expor. Atrapalhava a 

minha função, o meu serviço. Podia me prejudicar, porque eu trabalhava no congresso; 

podia me prejudicar. E na verdade me complicou. Eu passei de vítima a suspeito, no caso. 

Passei a ser suspeito pela polícia. Você faz o quê? É da faculdade, trabalha para uma ONG? 

(...) Eu sou artesão. Faço artesanato. Artesão, artesão. (...) Você sabe que esse movimento 

[MSTC] tem os olhos de outros países... Quando nós távamos na Duque de Caxias vem 

uma ONG ou Direitos Humanos, não sei, dos Estados Unidos e deu um apoio pra nós lá. Eu 

fiquei 17 dias numa (***) num barracão que nem esse, no chão, sem água, sem luz e sem 

comida, mano velho, e uma cozinha coletiva (***) sem água, sem luz e sem nada. Aí os 

hómi tira e não-tira. Fomos despejados, com muita violência. Gás de pimenta, bala de 
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borracha e bomba. (...) O seu trabalho é um benefício nosso. (...) A questão não é o 

dinheiro, a questão mais é um apoio. (...) Vai tentar conscientizar as pessoas [supostamente 

o meu trabalho] que não estão entendendo isso daqui: a palavra chave é ocupar. Ocupar não 

é invasor; ocupar é não ter onde ficar. Invasor é alguém que invadiu a sua privacidade. Não 

é o caso daqui. Graças a Deus. Isso daqui tava jogado pras traças; o Duque de Caxias tava 

jogado pras traças também. (...) Tem a Constituição de 1940, que a lei vale até hoje, pô. 

Umas coisas na Constituição foi feita em 1940; tá funcionando. Nós tamos numa involução 

tremenda, cara. Eu nasci em 68. A Constituição é de 1940. Eu nem nascido era ainda; quer 

dizer, um menor com 16 anos não votava, creio eu, que não. O menor votou agora. Um 

menor com 16 anos pode eleger um governador, um presidente, um senador. Mas ele não 

pode pagar uma pena. Vai na Fundação Casa, passa um mês, dois meses. (...) Nos Estados 

Unidos, paga; é condenado até a morte, se é que você quer saber. (...) Aqui vai pra 

Fundação Casa, e se for pra Fundação Casa, a Fundação Casa é escola de ladrão; um 

moleque que entra por um roubo de toca fita sai como... O sistema prisional ele tem um 

esquema, um comando dentro que batiza os meninos... Um menino.... Porque eu conheço, 

eu tô a vinte e seis anos na cidade, eu trabalhei na noite; os meninos quando vão pra 

Fundação Casa, eles começam como sobrinho, depois é primo; sobrinho, o menor, depois 

quando fica maior é primo, no batismo, adolescente é primo e quando vai mais... [É irmão] 

(...) Não sei se você assiste, eu assisto, de vez em quando, o Datena; ele é grosso, ele fala 

um monte de coisas, só que ele é fala as coisa certa. Ele disse que não tem ledrão pior que 

os cabras que estão no sistema, roubando os cofres públicos. (...) [Governador de Brasília] 

Não era um mal governo, ele fazia as coisas certa, só que passava a mão no dinheiro. É 

igual o Maluf, que diz que rouba mas faz. O Zé Arruda. (...) Eu sou evangélico. Católico 

não é cristão; católico é baderna; cristão é evangélico. (...) Eu não tive adolescência, eu não 

tive infância; porque era só pancada, passava fome e minha mãe apanhava – e eu via, e 

ficava com medo da violência. Porque quem causava: o meu pai... Aí eu fugi, com o meu 

primo, ele tinha 18 anos, e era a pessoa responsável. Fiquei dezessete anos sem ver meu 

pai. Não tinha raiva dele, porque ele é meu pai. Minha mãe dizia que pau que nasce torto 

morre torto.(Risos). Você já ouviu esse ditado? (Risos). Pau que nasce torto morre torto! 

(...) Ele passou doze anos na cama, aí minha mãe – você sabe que no nordeste o povo 

retruca, né – aí minha mãe, “você ta pagando o que fez”. Meu irmão falou a mesma coisa. 
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Não é certo, eu não concordo. Ele ta doente; eu não concordo com isso. (...) Eu tomei uma 

decisão de abandonar a minha família. Esquecer pai, mãe, tudo! Depois de dezessete anos, 

eu morei aqui em São Paulo sozinho. Eu voltei em 2009, foi a primeira vez, depois de 

dezessete anos. Fui pra Recife, em 2009, eu fui, e 2011; agora eu fui de novo. Dezessete 

anos sem ver minha mãe; quando eu cheguei lá minha mãe quase que morre. Imagine, a 

mãe nunca vai entender porque um filho vai embora. (...) Mãe é mãe. Minha mãe é mãe. 

Todo dia eu falo com ela pelo telefone. Eu tenho mãe, mãe mesmo, ela é uma guerreira. 

Quando minha mãe morrer eu não vou ficar triste porque ela cumpriu a missão dela aqui na 

terra; se eu chorar ele não vai gostar. Não vou vou chorar, minha mãe cumpriu o dever dela 

na terra; foi uma guerreira, apanhou, sofreu, mas não largou a família. Quando o marido é 

ruim, não tem mãe que larga os meninos pra ele? Minha mãe criou cinco. (***) pra segurar 

cinco filhos, sozinha. (***) senão ela tinha dado um padrasto pra nós, né velho. O meu pai, 

quando começou a espancar ela, ela tinha uns 35 anos, 36. Graças a Deus, ela não fez isso. 

Eu tenho ela como uma guerreira. Eu fico feliz, ela cumpriu a missão dela, (***) “vou 

deixar uma casa pra vocês”, pros quarto, é quatro, né, um morreu. “Não, a senhora vai viver 

200 anos”, eu falei pra ela. Ela falou assim: “Tá brincando comigo? Eu falei, “não!” Tem 

muita mãe, não tem só ele. (...) Em Ribeirão Preto, uma mulher foi a um banheiro e 

encontraram um recém-nascido no cesto de lixo. Aí perguntaram pra ela se ela o jogou lá e 

ela disse que não sabia. Como é que nasceu um menino e a mãe não sabe? Não tem como, a 

mulher não sabia que o menino tava dentro da barriga?! Mãe!... Você pensa que é fácil? (...) 

Isso, minha ex-mulher mora em Santos. Tive uma crise terrível com ela por causa de ciúme. 

Por causa de ciúme. Ela era agressiva, chegou a me dar facada. Eu era casado, tô pagando o 

divórcio, mas não saiu ainda. Quando houve a separação, antes, a gente insiste pra caramba, 

mesmo sem gostar. A minha tem um filho, cara, um filho excepcional. Agressiva, ela era 

agressiva. A minha, o problema da minha, era que ela era violenta. Era assim, ela chegava, 

ela chegava aqui e entrava como um bicho. Depois que você fosse embora, ela queria saber 

quem era você, de onde você era, de onde você veio, se era um amigo meu antes de casar 

com ela, se era vagabundo. E pô; o cara é pesquisador, pô! O cara é pesquisador, pô! “Não 

o cara é da Universidade; o cara é da USP”. “Não, que USP!” Como é seu nome mesmo? 

Ela fala assim, Jean: “Você tá conversando com esse safado!” Sabe o advogado que fez 

divórcio, o processo, ela xingou ele, rapaz! Eu falei: “Doutor ligue pra mulher e converse 
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com ela”. Aí ela xingou ele. Aí o advogado falou: “A senhora tá pensando o quê? A 

senhora tá falando com um advogado, não é com qualquer um. Se a senhora não quer fazer 

o divórcio, eu vou entrar mesmo assim. A senhora tá pensando o quê. Se ela chegava aqui, 

ela nem cumprimentava. A pessoa educada, cumprimenta. Ela ia embora e não falava mais 

nada. O rapaz é pesquisador; o rapaz tá fazendo uma pesquisa. É ela fica pensando que 

você tá botando coisa na minha cabeça, coisa de... xaropice, sabe. Eu tô pagando mil reais, 

do processo. Advogado, particular. Mil reais, mas só que ele vai cobrar metade. Eu sou 

artesão, pô, eu faço arte, eu sou artista. Eu sou artesão, eu faço toalha, bolsa, é, caminho de 

mesa. Eu faço bolsa pra madame. Amarradinho. Tapete! Eu faço com agulha. O tear... Eu 

vou mostrar pra você... (...) vou dar pra ela de presente. (...) Você vê o que eu faço. Eu faço 

toalha, caminho de mesa. Isso daqui ó, esse trabalho aqui, eu faço por 20 reais e vendo por 

50. Ganhei 30. 60, ganho a metade. O artesanato deixa 70% de lucro, que é manual e o 

custo é pouco. A maioria só eu que faço, só a linha que eu compro. (...) Esse daqui é o tear. 

Não, eu vou te dar uma demonstração pra você ter uma ideia como é que fica. Olha, 

exatamente; aqui é “desing”. Aqui tá se formando um caminho de mesa. Já tá se 

formando... Tá se formando uma peça de arte, tá vendo? Tá vendo? Aqui eu posso fazer de 

uma só. Você me mostrou que era da USP. Deixa eu me identificar também. Fazer é fazer, 

eu quer ver se você é credenciado e eu tenho a carteirinha, tem validade, é que nem carteira 

de motorista. [Carteirinha: “Venda de nhaembuti, amarradinho, moldagem, corte e 

colagem. Matéria-prima: tecido, telas, zíper, veludos”] Não tenho, porque eu tive esse 

problema com a minha ex-mulher; então eu parei de trabalhar, sabe. Eu vou voltar a fazer 

tudo novo. Eu faço parte da Associação Vida Ativa. Eu vendo na fera, eu exponho, eu faço 

parte do Vida Ativa; eu dou 10% da venda. Eu colocava meus trabalhos no SESC, no 

Shopping Iguatemi, SESC Itaquera. Isso é um órgão do governo do estado de São Paulo, 

quer dizer; essa Sotaco é do governo do estado, né. [Você paga mensalidade?] Não, não, só 

se você requerer nota fiscal, né. Se você precisa das minhas peças; vamos supor, quer que 

eu faça quatro toalha pra você. “Eu quero nota”, você diz pra mim. Eu vou te dar uma nota, 

legalizado, pra não dizer que eu... Eu faço bolsa, de tecido reciclável, que eu pego no Bom 

Retiro. Já vendi várias peças já. [Técnica de artesanato] Essa aí eu aprendi com um ex-

presidiário. Essa, né. A outra, eu aprendi com uma professora. Essa daí foi com um ex-

presidiário; a outra, foi com uma professora, que eu estudei, né. Não. No nordeste é renda. 
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Não, não faço renda. No nordeste, naquele tempo, da minha mãe, quando eu era criança, 

virou esta. Não chama mais renda, chama anduiti. Anduiti quer dizer... Não é mais renda é 

anduiti, porque o tempo vai mudando, entendeu. E o amarradinho era com as escravas. 

Não, fuxico; sabe o que é fuxico? Fuxico é uma florzinha assim, que faz um monte de 

florzinha com a linha, depois faz um artesanato também. Aí a moça me explicou que isso 

daí é o que as escravas fazia pras patroas. Você conhece história? No tempo passado, no 

século passado, antes de Cristo, não existia eletricidade, não tinha furadeira elétrica, era 

tudo na mão, a arca de Noé foi feita artesanal, a arca de Noé, tá na Bíblia, foi feita 

artesanal. E tudo que era feito naquele tempo era feito manual. Não existia essa negócio de 

furadeira, maquita, serra, não existia aquilo; no século passado, antes de Cristo. Não existia. 

Não sei se depois de Cristo tinha? Não tinha isso. Era tudo feito à mão. Eu li na Bíblia 

também que artesanato é dom de Deus. Essa daqui, desenrolou esta daqui, e desta daqui, 

essa daqui, eu crio... [Quanto dura para fazer uma das “células”?] Cinco minutos. Até uma 

das peças esta na oficina, na Sotaco. Então, essa daqui, do jeito que taí é 30 reais; do jeito 

que taí já. Se eu amarrar, é mais 30 reais. Ah, vai dar ou não vai. Se não der, eu guardo. É 

igual o artista que expõe sua peça no MASP, esses caras que têm sua arte lá, ninguém dá de 

graça. Cobra. E cobra caro ainda! E são ricos! Mas se você não quer dar os 30, eu guardo; 

eu morro de fome, porque é a minha arte e eu tenho que dar valor a ela. Além de eu 

produzir ela, eu sou credenciado, não comprei na 25. Eu cobro 50 reais, aí a madame queria 

brigar comigo. Eu levei pro marceneiro- porque eu mesmo que faço tálboa – “você sabe 

fazer essa tálboa aí, amigo?” “Eu não sei fazer, eu só corto quadrado”. Essa tálboa é 

retangular. A talba que eu faço – é que não taí senão eu mostrava – (...) Quer dizer, por 

enquanto é assim, entendeu. Você sabe que arte e quadro – não tô desprezando os pobres 

porque eu sou pobre – mas o povo tipo nós, eu, não compraria, porque eu não posso, acho 

bonito, mas eu não tenho dinheiro pra comprar; quem compra isso daqui é médico; 

assistente social; é enfermeira; você, que tem dinheiro (risos). Eu não posso, meu irmão! 

Um homem que mora numa ocupação não pode comprar uma coisa dessas. Um cara de 

uma ocupação nem sabe pra que serve uma coisa dessa. Compra na 25? Compra! Mas na 

25 é pirata. Pode lavar, só não pode lavar na máquina senão desmancha. Eu faço tapete e 

aquele forro pra banco, sabe aquele coiso pra banco de motorista, sabe, aquele coxio?! Eu 

faço isso também. Eu sou artista, eu sou artista. Eu li numa revista – porque eu ando na rua 
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e tudo que eu vejo eu pego – eu achei uma revista em questão que os pregos que... 

pregaram Jesus na cruz – ... uma revista interessante! – porque tem coisa que tá na rua e 

vale uma nota e os caras não sabe. Interessante. O cara joga e não sabe o valor imenso que 

ele tem, a importância. E eu achei outra, de um metalúrgico que se tornou um artesão e ele 

disse que a vida dele de metalúrgico era fazer as peças, e pra fazer as peças, não deixa a 

pessoa pensar. (***) Creio eu que ele já deve ter um atelier. Artesão é um sujeito que cria. 

E eu sou um artesão, eu sou um sujeito que cria; que cria as coisas. Dessa arte aí, eu posso 

fazer outra. Com a minha imaginação eu posso fazer outra. (***) Desenvolve a mente. Pá e 

pá. (***) Aí eu tava num albergue, e falei com a assistente social. (***) O próprio povo, e 

nosso povo é medíocre, vê um cara que é pobre e inteligente, e acha que só por causa que 

você é inteligente você é doido. Não é doido. Ninguém é doido porque vai psiquiatra. 

Todos nós que vive numa metrópole do tamanho de São Paulo precisa fazer um tratamento, 

meu amigo, senão a gente fica doente; e vai se alastrando e quando a gente vai ver já tá 

crônico. Eu faço terapia semanal com a doutora. Por quê? Porque eu não sou louco. Eu tive 

um desacerto com a mulher e tive uma depressão profunda. (***) Ela me deu uma facada. 

(***) Se ele for num médico psiquiatra, ele fica bom, meu amigo. Não é doido! O cara que 

vai num psiquiatra fazer terapia não é doido. É um cara que quer viver; que quer tratar de 

sua doença. (***) Não porque rico não pega nada [ir para um psiquiatra], porque tem 

dinheiro. Mas se for pobre, eles diz que é doido. Não é doido, que nem por exemplo, se 

você machucar se braço você vai tratar seu braço, não é verdade? É uma doença; é uma 

praga de cidade grande. Entendeu? E você pega. Eu tô no metrô cheio, uma depressão de 

duas horas no ponto de ônibus, veio mais eu não cabia, carregando marmita, porque eu 

carreguei marmita durante 10 anos; trabalhei durante 10 anos de balconista de padaria; 

trabalhei mais dois anos de faxineiro de prédio, carregando a marmitinha; trabalhei 10 anos 

e acumulando, acumulando, acumulando. E você vai deixando, vai deixando.  Aí daqui 

(***) você tá piradão, meu velho. Chega na rua mexe em mulher, estrupa, o outra mata o 

pai... Por quê? Porque não tratou da sua doença. [Trem lotado] E o trem pra ir pra Suzano! 

Cinco horas da manha de Suzano pra São Paulo pra tu ver como é que tá. Ói, eu morei já 

em Suzano, pegava todo dia uma lotação até o centro, do centro eu vinha pra São Paulo, 

imagina se eu fosse pra fila como eu ia chegar na empresa?! (***) Se você faz uma 

pequena falha, tu perde o emprego. Hoje em dia tem muita gente desempregada aí, porque 
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infelizmente (***) tem muita gente desempregado, você pode ver! Você que tá na rua você 

tá vendo. (***) Então, tô com oito anos que eu trabalho pra ninguém. Dez anos, dez anos 

que eu trabalhei registrado. Trabalho oito anos por minha conta, por minha conta. Quando 

eu não vendo isso daqui sabe que eu faço? Eu vou vender... eu procuro coisa na nua. Eu não 

quero mais trabalhar de empregado pra ninguém não. Porque eu chego a hora que eu quiser, 

ninguém vai ver minha conta de luz. “Óóóó você mora no Prestes Maia, você deve ser um 

daqueles!” Entendeu? “Onde é que o senhor mora mesmo, senhor?” “Prestes Maia” 

“Aaaaaxe Maria” (***) Só se for um cara generoso, que nem muié da novela aí, senão não 

te dá [um emprego]. Ele acha que porque você mora em albergue você não sabe fazer nada. 

E não é verdade. Quando a gente precisa tem que buscar ajuda aonde for. [Albergue] Mas 

tem uns que sujam, que tão lá porque não querem nada com a vida. (***). Eu não tenho 

nada contra polícia nem a favor. (...) Você tem que aprender o seguinte, você que é um cara 

que estuda. Creio eu que você vem de gente civilizado, gente de cultura; você não vai pagar 

mal com mal. Mal não se paga com mal. Se paga mal com mal, que que você vai ganhar? 

Se eu te falço o mal, você me faz o mal, e aí fica nós dois fazendo o mal. (***) O cara bate 

na minha porta e eu dou água com sal, dizendo que é água da geladeira, geladinha; aí eu te 

peço um suco e você me dá um suco com matar rato. Funciona assim? Funciona assim? 

Não é fácil paga mal com bem; mas a vida tem que ser assim se você quiser viver. Porque 

se pagar mal com mal, você vai viver aonde?! (***) O que me dá eu pego, porque amanhã 

não sei. Às vezes eu vou pra rua (***). Eu tô na rua, eu trabalho na rua; às vezes o pessoal 

oferece marmita, eu pego. (***) Eu não sou burro, eu sou um cara que todo mundo me 

entende. (***) Ela disse a eu que... Eu falei, “doutora, eu vi na televisão que pra ser um 

dependente de alguma coisa de álcool, tem que ter gabarito; você concorda comigo?” Ela 

não soube me responder. (***) A vida é assim, não se paga o mal com o mal. Eu sou 

nordestino, tenho sangue nordestino, a minha ex-mulher que é paulista disse que eu sou 

machista. Eu não sou machista. Tenho 26 anos na cidade. Não tenho leitura, mas fiz a 

faculdade da vida, entendeu. (***) Às vezes o cara fez uma faculdade na USP, na Uninove, 

numa Anhembi-Morumbi mas ele nãi fez a faculdade da vida. E essa é a mais interessante. 

Primeiro, é mais difícil de fazer, velho. Segundo, com a faculdade da vida você chega em 

qualquer lugar, e sai. Se você não fez, você não sai. O cara é formado e às vezes ele se dá 

mal. Você não vê aquele cara que é engenheiro e matou a mulher. (***) O cara que faz a 
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faculdade da vida passa em qualquer lugar. (***) Eu passei fome, eu passei fome já. Eu 

passei fome. Passei fome; passei dificuldade, por se nordestino. Desde dos 18 anos que eu 

vivo sozinho. Sou eu e Deus. Sou eu e Deus. (***) Eu não tive filho, porque eu sempre 

entendi que as crianças não têm culpa da... dos casais fazerem um filho. Eu vivo sozinho. 

Do que é que eu vivo? Tem que se manter, né, velho, tem que tomar banho, tem que 

comprar sabonete, tem que comer, tem que beber, tem que comprar geladeira, cortar o 

cabelo. Você não faz nada? Não. Você tem que comprar passagem, se sustentar. Sem 

dinheiro, você faz alguma coisa? A comida vai estragar, aqui não tem geladeira. Entendeu, 

quer dizer, se quebra alguma coisa, tem que comprar. É fácil? Sem dinheiro você não vai 

em lugar algum. Eu sou sozinho. Eu sou sozinho. Eu e Deus! Primeiro Deus, depois, eu. 

(...) Com criança rapaz, você tem que ter uma reserva. (...) Ela enfiou a faca, tive três 

pontos. Depois ela fugiu pra Campinas. Foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência, 

dizendo que eu tava ameaçando ela. E ela alegou que foi legítima defesa. Eu fui no P.S., me 

disseram que ela ia responder por tentativa de homicídio. Que responder o quê? Ela não 

conseguiu me matar, fez três pontos na perna (***). Eu digo, você quase me matou. Sabe o 

que aconteceu agora recentemente? Ela chegou pra mim e falou assim, “levei doze pontos – 

de quê – por causa de uma facada que me deram”. Eu falei assim: “Eu levei treze e você 

levou doze, pô! (...) Você levou dozes, eu levei só três”. (***) Eu não quero ver ela nem 

pintada de ouro. Se ela chama eu e fala eu pago o aluguel; não vou porque ela vai me 

matar. Eu falei pra ela, “onde você tiver, eu te ajudo”. Sabe por quê? Porque ela já me 

ajudou já. Quando eu tava lá embaixo, ele me levantou. (...) O ex-juiz que levou os tiros, o 

arbitro Luiz Carlos Roberto de Godoy foi apitar um jogo no interior de São Paulo e a 

torcida chamou ele de filho da. Da mãe, né. Da puta. Aí ele mostrou o dedo pra torcia. A 

federação esportiva puniu ele, né. Porque o torcedor tá pagando, então eles têm direito. Aí 

chamaram ele no departamento jurídico, e perguntaram por que é que você fez isso. Ele 

disse assim: “Ói, o negócio é o seguinte, toda provocação tem uma reação”. Um árbitro de 

futebol polêmico. Luiz Carlos Roberto de Godoy. Mas ele disse que toda a provocação tem 

uma reação. Você concorda? SE eu provoco você, você reage de um jeito ou de outro. Se 

você chega na minha porta, eu mando você pr’aquele lugar. O cara ta pagando pra ver. 

Mostrou o dedo pra torcida, aí ele foi punido, né. Ele falou: “Eu não tô nem aí, me 

provocou eu reajo. Provocação tem reação”. Então, de certo ponto, no caso dele, eu acho 
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que ele não agiu certo. Que nem você chega na minha porta e eu falo vai se lascar seu 

filho... Você vai bater na minha porta? (***) Eu já fiquei bravo com o Profissão Repórter. 

Porque a Globo ela tem essas frescuras de filmar a sua cara e não pedir autorização. A 

Globo se acha que ela é a dona do Brasil; a Globo. Então ela botou a câmera, o Profissão 

Reportar, na minha cara. Eu falei. “se você tirar a minha foto, eu vou processar”. Aí ele 

falou: “Eu não to tirando a sua foto”. “Você tá em cima de mim”. Foi numa pensão que eu 

morava na Santa Cecília. O Profissão Repórter da Globo. Então você vai... Aí vem o 

Profissão Repórter numa pensão que eu morava na Santa Cecília, fazer um trabalho lá... Em 

mim não! “Eu não tô tirando foto”. “Você já tá com essa coisa ligado”. Brincadeira, né. “Se 

aparecer, eu vou processar”, eu falei pra ele. (***) Doutor, mas eu sou pobre. “Toda causa 

eu pego. Todas”. O pobre acha que não tem direito; mas todo mundo tem direito. Se ele não 

tem dinheiro prum advogado particular, ele vai numa defensoria pública, que tem a 

obrigação de fornecer um advogado pra ele. Apesar de não valer nada. Defensoria pública 

demora 2000 anos pra fazer um divórcio. (...) Porque é o seguinte, a mulher quando casa 

com você ela te chama de meu bem, mas depois ela te chama de meus bens. E os meus 

bens. Cadê meus bens, pô! Qualquer coisa que você comprar, um carro, uma casa, ela fica 

com a metade. (***) Aí é assim quando ela conhece você, numa festa lá, ela diz meu bem, 

depois, meus bens. (...) Se eu saio e conheço uma dona, ela fala assim: “Onde é que você 

mora?” (risos). Sabe o parque da Água Branca, onde toca umas músicas, eu conheci uma 

dona lá, vou convidar ela pra vir aqui? E olha que eu ando só com roupa de marca. (***) 

Esse cara do Profissão Repórter é um cara chato, já vai entrando com a câmera, exibe uma 

imagem e passa pra enganar o povo na tela. Quando na realidade da vida é diferente. (...) 

Às vezes o cara me vê na rua e não sabe o que eu faço. Artesão é o cara que faz a arte. 

Artesão é o cara que faz a arte. Tem teste pra entrar na Sotaco. Eu vi gente saindo chorando 

de lá por não passar no teste. 80% é manual. 80% dos que estão lá, é trabalho manual. 

Quando eu fui a primeira vez, passei. Agora  

 

 

[Entrevista 19] 

 

F., 29 anos, sou de São Paulo. Não, meu pai é alagoano e minha mãe pernambucana.  
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E.: Eu sou pernambucano. E.. Eu sou de Flanelas de Miranda, é interior. Eu trabalhava com 

agricultura, com meu pai. É, na roça. Eu já tô há vinte anos aqui já. [Por que saiu de lá?] 

Porque tava melhor aqui. [Na roça] Só da pra comer e muito mal. A idade é 39 anos. Aqui, 

é porque, eu trabalhei em restaurante. Restaurante. Não. Eu trabalhei na cozinha. Eu fazia 

de tudo na cozinha: lavava prato, fazia comida, ajudava o cozinheiro.  

 

F.: Eu já trabalhei de ajudante de cozinheira também. É, auxiliar de embalagem. Agora eu 

tô [“Costureira”, criança]. Não, costureira não. Agora eu faço faxina; faxineira. É aqui na 

Pinacoteca; estação Pinacoteca.  

 

E.: [Quando veio para São Paulo, você morou aonde?] Eu fui morar com meu irmão, no 

Itaim Paulista. Era uma casa. Uma casa alugada.  

 

F.: Não, eu sempre morei no Ipiranga. [Na casa de seus pais?]. É. Tudo alugada. Eu fui 

morar sozinha... [“Era pensão, fala a verdade”, E.] primeiro era em casa depois eu fui morar 

sozinha... [E essa pensão era um quarto?] Era um quarto. Era um quarto.  

 

E.: [Você chegou a morar em pensão também?] Já. Já. Eu tô com vinte anos só aqui no 

centro. Só no centro. [“Não, Renato, você não ficava vinte anos aqui no centro. Você não 

morava no centro”, F.] Morava... Aqui no serviço, vinte anos. [“Mentira, você não morava 

aqui no centro não”, F.]. Aqui é o centro de São Paulo! [“Morava no Ipiranga”, Fernanda] É 

o centro, o centro é aqui. [“Era perto do museu”, F.]. O museu ... é por aqui, é o centro de 

São Paulo. Museu, da avenida Dom Pedro. [Nessa pensão havia muita briga esse tipo de 

coisa] Não, não tinha não. [“Não”, F.]. [Quando vocês virem morar no Prestes Maia?] 

Dezembro. Foi dezembro? Dezembro. [Como vocês conheceram o MSTC?] Rapaz, tava 

precurando mas nós não queria pagar aluguel não. Se eu trabalhasse pra pagar aluguel, mas 

o salário não dá pra paga aluguel. Aí caí pra dentro. [Há quanto tempo vocês se conhecem?] 

Seis anos.  
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F.: [Vocês têm dois filhos?] Só um. É, ele cria os outros dois que não são dele. [“Tenho 

dois filhos com outra mulher, no Ceará. Sou separado.”, E.]. 

 

E.: [E vocês vivem todos aqui?] Um filho meu e mais dois que ela tem. 

 

F.: Eu nunca fui casada, né. [“Tinha um – marida – só pra fazer filho e jogar no meio do 

mundo, só. Fala a verdade logo”, E.]. 

 

E.: [Quando vocês vieram pra cá a vida de vocês melhorou?] Rapaz, melhorou. [Quanto 

você pagava de aluguel lá?] 650 reais. Meu salário era 880. É eu fazia uns bicos e ganhava 

mais uns 300 contos. [Para cuidar de três crianças?] E eu ainda pago pensão. Pago 220 de 

pensão. [Então melhorou a vida vindo pra cá] Melhorou, melhorou. Eu trabalho no 

Ipiranga. [Centro ou periferia] Ah, eu prefiro o centro. Porque o centro é tudo mais perto. 

Criançada na escola, hospital mais perto. Trabalho também mais perto. [Partido] Ah, meu 

partido, colega, eu sempre votei no PT. [Por que o PT?] Por que eu votava; trabalhador! 

[Filiado?] Não, não, não. Mas eu já votei no Serra; votei no Geraldo. [Cotidiano] O dia-a-

dia aqui, eu saio pro trabalho 7 horas da manhã, chego seis, seis e meia. Vou buscar as 

crianças na creche. [“Eu chego, três e meia. Eu venho na hora do almoço pra pegar eles na 

escola”, F.]. 

 

F.: [Partido] É, a maioria das eleição (PT); no ano passado, né, que teve eleição. [Televisão] 

Só SBT. Novela da Globo eu assistia, mas não pega. É SBT e às vezes a Band.  

 

E.: [E aquela novela, “Amor e revolução”] Isso, essa assiste.  

 

F.: Eles filmam no meu trabalho. [No antigo DOPS] É. [Muita gente diz que essa novela é 

violenta] Ah, só no começo. 

 

E.: Foi no tempo do Brasil, teve essa revolução, não foi? Foi o que aconteceu, aí tá 

passando, né. Era perseguido, naquele tempo lá. Eu nunca sabia. Soube por causa da 

novela.  
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F.: Tem até o nome da Dilma lá na parede.  

 

(...) 

 

E.: Quando eu fui morar na pensão eu paga baratinho, era em cruzeiro ainda. [Religião] 

Não. Só um Deus só. [Móveis] Rapaz, não tem nada aqui. Não sei o que vai acontecer aqui 

no prédio. Não, isso aí eu comprei, to pagando ainda [refere-se a uma televisão]. Tô 

pagando o som. [Mutirão] Rapaz, eu trabalhei aqui no mutirão (***). Uma vez eu cheguei 

aqui sete da noite e fui até duas horas da manhã, no mutirão aqui. [Essa é a segunda vez que 

ocupam esse prédio] Aqui teve, foi três vezes já. Não, terceira. [“Não, é essa é a terceira; 

uma que não deu certo, outra que deu certo e essa agora”, F.]. [Vocês conheceram as 

pessoas na hora de construir?] Mais ainda; exatamente. Todo mundo aqui se dá bem. [“Só 

uma pessoa aqui que eu não gosto, mas o resto... Todo mundo um pouquinho”, F.]. 

[Faxina] Todo mundo faz a faxina. [“Todo mundo faz, cada um tem seu dia”, F.] Cada um 

tem seu dia de fazer a faxina aqui. [“De quinze em quinze eu lavo aí fora”, Fernanda]. 

[Sonho da casa própria] [“Claro!”, F.]. É o grande sonho da vida da gente. [Pode ser na 

periferia?] Vou, sem nenhum problema. Nenhum problema, tô indo. (***) [Dívidas?] É o 

meu nome, que eu comprei algumas coisas. [O nome fica no Cerasa] Exatamente. Eu 

comprei uma geladeira (***) [E você não ficou com a geladeira?] Não, a mulher foi 

embora. No dia que eu fui buscar, a mulher caiu fora. Mas você deve muito?] Nem sei, eu 

fui, tava com seis meses, mais de seis meses, eu fiz as contas, paguei dia, paguei dia, 250 

reais, aí a mulher deixou o telefone (***). [Pretende um dia voltar para o Ceará?] Só se for 

de metrô. [“Ver os filhos dele”, F.] Ver meus pais, meus pais. E meus filhos. [“Os filhos 

dele vivem no Ceará”, F.]. [Roça] Plantava. Plantava feijão, feijão de milho-roça. [?] 

Vendia nada, só dava pra comer. [Você tem quantos irmãos?] Aqui em São Paulo? Lá? 

Total é vinte e dois. É que naquele tempo não tinha televisão no sertão. [“Eu só tenho 

uma”, F.]. [F. pergunta quantos dos irmãos de E. morreram] Quatro. [“Vinte e dois irmãos? 

Não sabia! (risos)”, F.] [Faleceram por quê?] Rapaz, nem me lembro não. Eu não era 

nascido, foram os primeiros. Eu nem vi não. Eu nasci bem... setenta e pouco. [“Ponhágua 

pra fazer um café”, F.]. (...) Eu não tenho problema de falar não. Nunca usei drogas na 
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minha vida... Na pensão onde eu morei, os caras ofereciam droga pra mim, nunca peguei. 

Óxi Rodrigo, calma! [Adverte o filho]. 

 

F.: Não! Quem come os meus batons?! [“Eu”, criança]. Eu! (risos). [“Pirado!”, E.] Quem é 

lindo?  

 

E.: [Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, que vocês acham importante] Rapaz, 

importante pra mim é ganhar uma casa; um canto pra mim. [“É né!”, F.]. 

 

F.: [Pra você também?] Pra mim também. Ter uma sala, um quarto pra mim só. [E. ri 

bastante e dois os dois juntos]. [Esse barulho incomoda – um vizinho escuta música num 

volume de som muito alto] Ave Maria! Ás vezes sim. Você chega e quer descansar; que 

nem agora eu cheguei e deitei... Mas não incomoda não.  

 

E.: Quando a gente chegou aqui não tinha água, não tinha luz. Tinha que buscar água lá 

embaixo e subir essas escadarias. Ela tem que subir com o nenê. [Segundo a Maria, esse 

prédio foi desapropriado e vai virar moradia popular] É complicado. Tem que acreditar, né, 

mas nós somos pobres, e não é fácil não. Tem muito prédio comercial. Despejo não sai não.  

 

 

[Entrevista 20] 

 

G. P. L. Isso. L? L (soletra). Eu não sei que origem. Eu sei que vem do meu pai. Meu pai é 

J. P. L. Eu nasci em Montes Claros, mas na verdade eu sou registrado em Claro dos Poções, 

Minas Gerais. [Quando você veio para São Paulo?] Nossa, muitos anos, eu vim bem 

pequeno porque eu tenho problemas. Eu vim pra fazer tratamento; na época. Acabei 

ficando, porque, na verdade, quem cuidava de mim era a minha mãe. Mas a minha mãe 

faleceu, e como lá em Minas Gerais não tinha os tratamentos que eu precisava na época, eu 

vim pra cá. E acabei de albergue e albergue me tornei um morador de rua. E como eu tomo 

muitas medicações, muitos remédios... [Que tipo de problema você tem?] Eu sou epilético, 

e tenho esquizofrenia. Eu sou assim, eu sou uma farmácia ambulante. Sou totalmente 
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deprimido. Tudo isso daqui é remédio. [Nesse momento, Geraldo, tira de um armário uma 

sacola plástica de super-mercado cheia de remédios e põe em cima da mesa]. [Caramba!] 

Eu tomo muitos remédios. Eu acabei ficando totalmente descontrolado nas ruas e a minha 

vida ficou muito sofrida; porque naquela época eu só tinha 19 pra 20; eu tinha muito medo 

de tudo e às vezes eu ficava totalmente perturbado. Inclusive tem uma moça que mora aqui 

do lado, que ela é mais nova do que eu, que ela acabou se tornando uma mãezona pra mim 

na rua. Isso, Elizabeth. Que ela acabou se tornando uma mãezona; ela me protegia. Para eu 

não me envolver com drogas quando eu desmaiava. Porque eu acabava ficando sem 

remédio na rua; você vai consultar as pessoas não quer te atender porque você é... Um 

psiquiatra muito difícil. A situação de saúde para uma pessoa nas minhas condições é muito 

precária; porque se eu não tivesse outro problema (***), eu não posso ta passando no 

médico. Eu tenho que ta pelo menos de dois em dois meses passando num psiquiatra, e 

tomando remédio controlado. Então a situação é muito difícil, porque os albergues ficava 

pouco tempo com a gente e mandava embora. Não quer saber se você... Inclusive eu morei 

muito tempo num albergue que é ali na... que hoje é em frente à câmara municipal. E era 

muito sofrido. Às vezes, eu preciso dormir de dia porque era jogado pra rua às seis horas da 

manhã; às vezes, a gente era até agredido, naquela época. Então era muito sofrido, muito 

sofrido. E muitas vezes eu fui ficando sem remédios, e acabei ficando muito doente. Então 

através disso daí, eu fui indicado pra vim num... porque eu não tinha mais como voltar pra 

minas, porque me sobrou meu pai (***) mais ninguém; meus irmão são casados e não 

tinham a menor paciência de lidar comigo. Eu tenho que ter atenção até (***) senão eu fico 

[“louco”?] (risos). [Você veio para São Paulo com sua mãe] Eu tinha uns tratamentos lá em 

Belo Horizonte quando o doutor Rubens era vivo e era amigo da minha família. E naquela 

época como ele era candidato – político também – e me conheceu desde que nasci, né; e ele 

fazia todo esse tratamento de graça pra mim e a medicação trazia daqui de São Paulo; e 

tinha acompanhamento com ele direto. Mas ele morreu, minha mãe não tinha condições de 

bancar tudo aquilo. Aí eu vim pra cá. No começo eu vim acompanhado. Mas a pessoa mora 

em Belo Horizonte então me trouxe e voltou. E eu precisava continuar fazendo o 

tratamento. Aí eu não tinha ninguém, e minha mãe acabou falecendo, né. Porque conseguiu 

na prefeitura fosse... Acabou tudo; minha mãe morreu, tudo desandou. Eu fique 

praticamente sozinho. Nós somos em sete irmãos mas cada um fez a sua vida. Cada um na 
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sua. E aí, depois que minha mãe faleceu, eu fique de vez aqui. Porá cá; fiquei de vez aqui. 

Já tava vivendo assim; fiquei de vez aqui. E foi quando surgiu esse movimento que eu acho 

maravilhoso. [MSTC] Essa moça aí que pra mim é autoridade máxima, a Neti. Imagina 

nesse frio, eu com um monte de remédios desses pela rua. Porque a qualquer momento 

você tá sendo agredido. Uma vez, na Praça da Sé, tentaram matar a gente, na época que 

tava matando as pessoas... Eu mesmo... Eu mesmo fui vítima, fui vítima de um atentado. E 

como eu tomava remédio, os outros me defenderam. E eu tava praticamente dopado. 

Durante a noite (***) juntaram todo mundo pra me tirar, naquela época que teve o 

massacre, massacre, tudo... Isso! Tinham umas pessoas tentando matar a gente na época. E 

as pessoas comentaram, gritaram que eu tinha problema, e conseguiram me arrastar. E era 

uma época muito difícil só agora eu consegui vim pra cá e tudo isso que a gente tem foi o 

pessoal que doou. E... e... essa moça aí pra mim ela é uma autoridade. [Ainda a experiência 

na rua] Várias crises. Várias crises. Tem aquele dia que eu tô muito bem, tranquilo, tal, eu 

gosto de ler. Ler, e procuro me acalmar, e faço as minhas preces. Porque eu fui amparado, e 

eu nunca gostei de religião... eu sempre fui da religião espírita, que eu conheci num 

albergue e desde lá tenho sido amparado por espíritos e enfim... Mas num albergue tudo é 

tumultuado. Eu não suporto barulho, eu detesto música. E eu não gosto de barulho, eu fico 

doidinho, e esse negócio drogas tudo me apavora. E no Albergue é ultra-terrorista, porque 

eles fala muito sobre drogas, discutem muito, obrigam, (***), brigam, se batem pra comer. 

Então tudo pra mim é terroroso. Teve uma época que eu entrei em pânico, tudo me 

assustava. Um pânico assim, eu tive. E às vezes na rua até ficava melhor, porque no 

albergue era tão difícil a vida ali dentro. Porque quando fechava aquela... aquela... aquela 

coisa, tinha que dormir com os remédios amarrados; às vezes as pessoas tomavam o 

remédio de mim pra se drogar e eu era obrigado a dar sob ameaça de te bater. Você já 

imaginou a pessoa viciada e eu com essas caixas de remédio tendo que tomar. Às vezes eu 

errava todos os horários; eu esqueço; tudo, tudo, tudo muito confuso. Agora, depois que eu 

tô aqui é que eu tô mesmo, tomando remédio na hora certa, com lugar pra dormir. [Morou 

em cortiço já?] Cheguei. Cheguei e foi muito difícil porque nesses lugares é pior do que 

aqui; porque aqui a Neti seleciona as pessoas, né. E nessas pensões, não tem seleção. Então, 

drogado – você chega – ele tá na sua porta usando a droga. Você tem que esperar a hora 

que ele quer deixar você entrar. Às vezes um banheiro só pra todo mundo. Se tem uma 
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consulta marcada, você fica horas e horas e nada. Sem falar que passam fezes nas paredes... 

e fica muito nojento pra você usar tudo aquilo. Então é um sofrimento muito grande. Vida 

de rua é um aprendizado e um sofrimento muito grande. [Quanto tempo você morou na 

rua?] Uns dez anos. Se eu não me engano foi mais. [Violência] Agressões, de todos os 

tipos. Porque é assim, você tá na rua igual eu que nunca usei drogas, igual eu que nunca 

usei drogas, né, eu nunca tive problemas assim, tomavam meus remédios, me batia, 

ameaça... Pessoas. Pessoas da rua; pessoas das lojas onde você vai dormir. Isso você chega, 

você tá dopado, eu tomava o remédio, então quer dizer que aquele dia você tem que 

levantar cedinho antes da loja abrir. Só que eles chegavam e a gente tava dormindo, porque 

eu tinha tomado muitos remédios, e meu sono muito pesado; e eles jogavam balde de água, 

chutes, empurrões. Comerciantes!... e também do GCM. Isso sai na rua e taca água na gente 

com a mangueira, você passa por isso... Também na Praça da Sé, aquela guarita na Praça da 

Sé, se alguém tiver me batendo, alguém fala assim, “ó corre lá e mostra a sua medicação, 

que você é deficiente”; aí o policial saía lá de dentro e me cortava com couro. Apanhei 

muito do GCM, batia muito, muito, muito: um lixo humano. Caí no fundo do poço, eu não 

tinha mais pra onde ir. Eu tinha duas opções: tomar todos esses remédios, eu pensava em 

me matar, ou pular (***). [Sobreviver: comida, trabalho?] Então, outro problema: quando 

minha mãe era viva, ainda que pobre, eu tinha tudo, além de minhas medicações, porque 

ela se esforçava com o beneficiozinho que ela tinha; e meus parentes de certa forma 

ajudava. Então, não precisa pedir. Eu nunca precisei pegar nada de ninguém, né. Então eu 

não sabia pedir; eu não sabia pegar nada de ninguém. E essa moça, no caminho de Deus, 

ela se tornou minha mãe.Então, se ela tinha o pão, ela dividia comigo. [Ela morava] Na rua. 

E se ela ia dormir, ela me punha junto. E se alguém vinha me bater, ela fez uma galera para 

me proteger. Isso! Então tinha ela, o André, um rapaz, e tinha outra moça, Ketlin; que eles 

era um esquadrão. Quando alguém vinha me atacar: “Nesse daí você não ataca, porque 

senão o bicho pega”. Ou então quem me forçasse a usar droga na marra, isso acontece, 

acontece muito isso. “Você não vai obrigar ele a usar droga não, porque se você tentar...” 

Então, já tinha uma defesa. Eu me sinto um privilegiado, porque eles gostavam de mim, 

acabaram gostando, através dessa moça, e passaram a cuidar de mim. E ela teve logo em 

seguida um bebê, né. E o bebê, que hoje ela tá linda, grande, nós botava numa caixinha, e 

nós cuidava dela; e dormia debaixo dos bancos. Chovia e a gente botava uns plásticos, 
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chovendo, e gente ficava ali. Quando era de dia nós revezava, a polícia vinha, e nós corria 

com o bebê, o GCM, saltava, pulava lá para a beira das marquises. E nós vivemos essa vida 

muito tempo. E os outros saiam e pediam comida. Quando era de dia, as pessoas não davam 

nada pra gente; eu saía e conseguia os coisos e dividia. Quando era noite, às vezes, muita 

(***) chegava um lanche, alguma coisa; o pessoal que é sempre muito bacana. [Desculpa, 

eu não perguntei a sua idade?] Eu tô com 38. Nasci no dia 3 de janeiro de 1973. [No 

cortiço] Eu não pagava o aluguel. Não pagava o aluguel. O moço que morava no terceiro é 

que ficava com pena e deu o espaço pra mim. Ah, eu fiquei lá, uns dois anos. Acho que 

isso. [Você ficou dez anos na rua] Eu fiquei muito mais. Dez anos tem esse bebê, a Joyce, 

né. Isso eu to falando uma base. Eu nem tenho certeza, exatamente a data. Eu era bem novo 

quando eu cheguei pra cá. Porque se você não tem uma data; eu não consigo me lembra de 

datas, especificamente. Eu lembro de coisas assim que eu tenho anotado, da época, de 

cartas que minha mãe deu, que eu guardo até hoje. (***) Então eu não lembro de certas 

datas. Eu me lembro que uma vez tinha um projeto chamado N. C., na Liberdade. Esse 

projeto, veio um rapaz chamado Lucas, que trabalha hoje em Belo Horizonte; e esse projeto 

era da [?], mas tudo não passava de uma falcatrua muito grande, era uma máfia. Então eles 

cadastravam a gente, essa [?] – ela era uma escritora Suíça, se eu não me engano – lá, uma 

escritora muito famosa. E ela tirava fotos da gente, como (***) evangélico, aquele culto, 

pra tomar um banho; tinha um lanche, participava de um culto evangélico, e depois tirava 

muitas fotos e tudo. Depois a gente descobriu que fizeram um livro. Em cada foto, e 

inventaram doenças que nós tínhamos, que não existia. O livro foi escrito na suíça e isso era 

vendido. E cada um de nós tinha um padrinho; e esse padrinho depositava na conta da N. 

C., do projeto, depositava na conta uma quantia em dinheiro muito alta pra nós, né. Como 

se tivesse cuidado de nós. E eles embolsavam tudo. Não; até que foram descobertos, toda 

essa falcatrua, o tanto de dinheiro que esse povo tava levando a custa do nosso sofrimento, 

na rua; as fotos que tirava. Famoso nos Estados Unidos, eu vi a foto dele, a gente levou na 

justiça; mas ela comprou os advogados e ela foi embora. Fechou o N. C., que hoje é ali na 

rua da Glória. E eles me mandaram pr’uma casa de recuperação, dizendo... Eu não 

precisava me recuperar; precisava tratar. Porque no caso a casa de recuperação seria pra 

dependentes químicos, que não é o meu caso. Eu não tenho dependência química, o meu é 

genética. Isso; é o controle. Então eles me mandaram pra casa de recuperação chamada N. 
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M. [?], inclusive é aqui na Luz, e eu cheguei nessa casa de recuperação, evangélica: Nossa, 

eu sofri muito, foi quase um ano muito sofrimento, de muita escravidão! Eles falaram que 

iam visitar a gente todo o final de semana... eles tomaram tudo que eu tinha. Nessa época, 

minha mãe era viva; minha mãe ligava pra saber de mim; eu era colocado numa cadeira pra 

falar com minha mãe e ficava dois homens fortões do lado, em cima mais outro: “Você fala 

pra sua mãe só o que nós mandar; porque se você falar mais alguma coisa a coisa vai ficar 

preta pra você”. E o Jota me torturava muito, a Valqui, a mulher dele, e eu ficava doidinho; 

e quanto mais eu enlouquecia... Me colocaram pra trabalhar numa construção! Eu nunca 

tinha mexido com construção. Eu era obrigado a todo dia a ir trabalhar nessa construção, 

apanhando concreto, latas e subindo e construindo aquele negócio enorme; abrindo buraco, 

minha mão toda calejada, às vezes, ia até altas horas da noite, como castigo; e a gente 

passava o dia comendo batatas-doces, angu, arroz, e tomando chá, de ervas, que a gente 

plantava mandiocas, eu lembro que a gente plantava... Isso em Juquitiba. E muitas pessoas 

doentes, com doenças infecciosas... [AIDS?]; AIDS você convive bem com a pessoa que 

não tem nenhum problema se você... as pessoas que iam lá... [Tuberculose?] Tuberculose. E 

o HIV, por exemplo, as meninas contaminadas iam pros quartos, e tinham suas transas, 

então as pessoas iam pra lá e se contaminavam com AIDS. Entrava são, e saía 

contaminado, né. Saía contaminado. Era um problema muito sério. E aí teve uma época que 

eu não aguentei de tanto sofrimento de tanto que eles me batiam; batia na cara, o Jota me 

xingava muito, falava que eu era criação do demônio. Eu passei muito tempo achando que 

eu era criação do demônio. (***) foi afetando o meu psicológico e eu fugi um dia. Eles 

tomaram tudo de mim. Porque quando você entra numa casa de recuperação você é 

obrigado a assinar um termo que você não agredi ninguém e que ninguém pode te agredir 

nem verbalmente nem fisicamente. Só que lá dentro a história é muito diferente. E 

principalmente tratando-se do meu caso. Aí eu sofri muito e ninguém ia me visitar, sabe. O 

N. C. passou um termo e... aí passaram a pegar esse dinheiro desse padrinho que eu não 

conheço; eles iam recebendo essas quantias, e eu nesse lugar, eu não recebia nem uma 

visita; quando minha mãe ligava, na época, eu era obrigado a falar que eu tava bem até que 

um dia eu fugi. E eu não conhecia Juquitiba. Eu cortei meu pé, na construção, num latão, 

que tava enferrujado, no calcanhar, se você olhar... E aí, essa ferida foi fedendo, dando 

bicho, sangrando. Eu era obrigado a trabalhar, até altas horas da noite, e não me davam 
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remédio, praticamente uma tortura. Então quando eu saí de lá... [Trabalho escravo] De certa 

forma é; e a tortura psicológica. Porque eu já tenho problema e quando o Jota falava as 

coisas pra mim... O Jota falava: “Você não é um drogado, você é um psicopata; você tem a 

mente perigosa; você é um demônio; você é possuído pelo diabo, pela pomba-gira”. Um dia 

eu tava trabalhando e do nada alguém me chamou, “vai lá pra você sentar no colo do 

patrão”. (***) “Senta! Nós vamos te julgar”. Se eu conversasse com alguém, eu tava no 

centro no sendo... É, teve os alemães, né, que davam muitas doações pra essa fazenda; eu 

tava interessado em alguma coisa; se eu não conversava, eu tava sendo orgulhoso; se eu 

sentasse próximo de alguém, queriam saber qual era o meu interesse por esse alguém; se eu 

não sentasse, ficasse isolada, eu tava... então era muito inferno, sofrimento; eu fiquei 

doidinho. Aí eu fugi e vim pra Juquitiba. Fugi, saí correndo, larguei tudo. Apanhei bastante 

de um rapaz, era na época de Natal, drogado, e ele me bateu muito, muito, muito; na noite, 

ele quis me obrigar a tomar os remédios, e eu não quis tomar. Eu botei tudo na boca e 

depois eu cuspi. Aí eu fugi. Eu fugi e saí em vim pra Juquitiba. Eu cheguei em Juquitiba 

desesperado, veio uma perua atrás de mim, tentando me buscar. Eu contei, e eles vieram 

contando que eu tava passando pra alguém; e eles ficaram de olho, me observando. Me 

levaram na prefeitura, e alguém me deu um bilhete para mim acabar de chegar para São 

Paulo. Voltei pra Sé de novo e essa mesma moça – que mora aqui na frente, que também 

morou na rua –, ela foi tratar das feridas do meu pé, que meu pé... eu sentia febre... Aí 

ficamos, essa moça cuidando de mim. Aí fomos na justiça contra o N. C.; porque começou 

isso tudo. Aí a (***) fechou o N. C.; fechou... Eu fiquei na rua, praticamente até hoje. O 

único teto que eu consegui nesse tempo todo, que eu consegui viver, porque eu tenho que 

tomar muitos remédios; é aqui. Às vezes, tem uns conflitos, mas é assim mas essa moça é, 

como eu vou dizer pra você, ela é muito justa; mas ela ouve cada um e ela corrige todo 

mundo... [A Neti?] Isso! Pra mim ela é uma presença... Ela não é uma pessoa assim que ela 

passa a mão na cabeça de ninguém; ela é humana, ela trata todos com igualdade. E aqui se a 

gente tem algum problema, alguma coisa, ela vem, soluciona da melhor forma possível. 

Tudo fica organizado do jeito que ela pede. Então é assim... Eu considero isso daqui um lar 

que Deus me deu. [Como você conheceu o MSTC?] Então, nesse período de tempo, a gente 

passou muito, muito, muito tempo na rua, né; então, a minha amiga a que tava cuidando de 

mim, ela conseguiu arrumar um lugar pra morar e pagava o aluguel. Ela fazia faxina, essas 
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coisas, por conta da menina dela, né. Nesse período de tempo, ela teve problemas porque 

uma mulher veio aqui e pediu pra passear com a menina dela, e roubou a criança. Não digo 

que roubou, mas tudo mundo que tava grávida ela queria comprar as crianças, das mães. E 

nesse período de tempo, ela se revoltou e voltou pra rua e eu voltei com ela. Só que ela 

entrou na justiça e foi explicar toda a situação, e ela obteve a guarda, graças a Deus, e 

pegou a menina de volta. Sim, teve testemunhas. Depois que a menina cresceu; que ela foi 

morar no quarto; que ela alugou casa; que ala foi pagar, tudo direitinho, tudo bonitinho; a 

nenê na escola, é creche, né; e ela trabalhava. Então ela conseguiu provar tudo isso; e a 

mulher roubou a neném; ela conseguiu provar tudo isso, né, e devolver. Aí ela já, mudou 

pra casa de novo, tudo. E nesse período de tempo, a gente ficou sabendo do projeto. E 

viemos porque o aluguel tava muito caro. [Sobre o aluguel] Eu não diria casa, a gente diz 

casa porque é o lugar que a gente fica... quanto a Bete pagava de aluguel? Quase 300. E aí, 

depois disso a gente veio no movimento, né. Foi o ano passado, acho. Sim, sim, nessa 

segunda sim. Viemos, fizemos o cadastro, mostramos as coisas para a dona Marília, e pra 

Neti, e foi quando cederam espaço pra gente, logo de imediato. E as coisas se normalizou. 

[Sua vida melhorou aqui?] Ah, melhorou! Isso daqui é um presente de Deus, não tem preço. 

Todo dia na hora de deitar eu agradeço a Deus por isso. Aliás, eu tava até lendo no jornal 

que – pode falar, né? –; porque esse homem, como eu já passei pela rua, esse homem 

chamado Kassab, isso é uma vergonha pro Brasil, pra sociedade, isso não é um ser humano, 

isso é um doente, mais doente do que eu, que tenho problema. Sabe por quê? Porque ele 

não tem sentimento; porque uma pessoa que tem coragem de fazer piada com morador de 

rua... morador de rua também vota. Eu voto; sabe que eu voto? Eu tenho o meu título de 

eleitor. Eu sou uma pessoa; eu nasci; eu não pedi pra crescer nesta terra, mas eu tô em cima 

dela. E eu mereço o meu espaço nela, o carinho das pessoas; eu não sou bandido. Eu sou 

um ser humano. Não sou bandido. E quando ele fala da gente no jornal, faz uma piadas 

muito sem graça. Eu queria ver se ele tivesse um parente, um irmão ou alguém, sabe, nas 

mesmas circunstâncias que eu, na rua, se ele ia debochar. Ele falou que com esse frio agora, 

os assuntos dos albergues... eu bato o jornal... o meu sonho é fazer um cartaz dele e pôr 

nessa janela; eu não tive condições ainda mas um dia eu vou fazer. Pra mostrar: ele 

debochou, ele falou do frio e fez uma piada muito de sem graça como se nós não fosse ser 

humano. Como se não bastasse os caminhões de água que ele manda jogar nas pessoas na 
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rua, à noite. Como se não bastasse... [Ele faz isso?] Faz. Essa humilhação que esse (***). 

Isso não se faz. Até animal você não pode chamar uma pessoa dessa. Porque você imagina 

alguém deitar numa cama, confortável... Não se esqueça que quem pôs ele lá foi nós. Ele 

deitar numa cama confortável, e o quanto ele já fez, e ele pensar que num frio desse daí tem 

tanta gente sofrendo e ele deixar essas caras tomar o cobertor da gente, e jogar água na 

gente, e tratar a gente como um lixo. Mal de nós se não existisse um movimento desse 

[MSTC]; mal de nós se não houvesse uma Neti na vida. [Como assim, funcionários da 

prefeitura vão com um caminhão-pipa...] E taca água na gente! [Tem identificação?] Sim. 

Tem o slogan da prefeitura. De amarelinho, segurando... e nós deitados, e aí liga o esguicho 

e taca em nós. Aí molha tudo. Quantas vezes eu fiquei batendo queixo... [“Fala pra ele o 

Sandrinho...”, um outro morador intervém no depoimento] É igual; até jogou água num 

rapaz aqui, eu lembrei, eu até chorei. Agora! [“Isso aqui”, morador]. Jogando água. 

[“Sequinho ali o cara. Só o do choque (***) num colchão, ele pegou, acordou o cara, pegou 

o colchão, tirou a roupa do cara e jogou no caminhão e levou embora”, morador] Bate na 

gente. Porque eu não podia levantar correndo. Muitas vezes eu apanhei, porque eu não 

conseguia levantar por conta de tomar remédio errado, porque não tinha quem me dar na 

hora certa. Então isso me chutavam, me batiam; tirou sangue da minha boca, um GCM. Até 

que quando viram os remédios falaram – um dia um deles falou –: “Ah, você pode procurar 

a corregedoria; se você for lá, nós mata você”. É, eu não sei como ele falou, é, como é que 

é? “Seu cachorro. Coisa que a cidade não quer”. Por causa desse estrupício aí. Esse projeto 

chamado “Minha Casa, Minha Vida” quando fez isso, nós tudo se invocou, dormimos dias 

e dias pra conseguir uma vaga pra coisar. Só que o projeto “Minha Casa, Minha Vida”, só 

beneficia quem tem. Quem não tem salário mínimo, que é o meu caso, não tem direito a 

isso. Então o “Minha Casa, Minha Vida”, pra eles que são... que podem. [Esse projeto 

atende mais a classe média que os pobres...] E eu te pergunto, veja bem, aquela migalha 

que o Lula dava aí pra nós, o bolsa-família, que eu nunca recebi, porque não tenho família, 

só consta o meu voto! Essa tal de Dilma, veja hoje até que ponto as coisas chegou, o que 

que ela fez? A única coisa que ela fez é chorar pelo Palocci, pelo Lalau, pelo outro que bota 

dinheiro na cueca. E tudo isso tá aí. E tem esse moço falando, o Serra, o Kassab, o projeto 

“Nova Luz”, né, o projeto não sei quê... aqui é “Nova Escuridão”, aqui é as trevas, porque 

de luz não tem nada. “Luz”, “luz”, “luz”, só existe uma aqui pra nós, pra quem que foi 
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morador de rua: luz no fim do túnel se chama Ivoneti, Neti. Eu não tenho muita intimidade, 

mas tenho muito respeito. Porque eu não tô dormindo na rua, levando banho à noite; existe 

gente do bem, como esse advogado que nos auxilia, o Manoel Del Rio, isso, que é uma 

pessoa muito abençoada. Então esse homem tem uma visão, é um homem determinado. O 

que que eu posso dizer diante de tudo isso? É uma fada madrinha essa Neti, viu. Então, se 

for pra morrer aqui dentro desse prédio, levar um tiro na cabeça, lutando por ela, eu vou 

correndo. Porque eu vou tá aqui nessa luta com ela até o fim. Essa mulher, pra nós, ela é 

tudo. Ela é um presente vindo das mãos divinas de Deus. Esse homem, é uma vergonha ele 

taí, acho que a gente devia fazer igual na Líbia, sabe, arrancar esse estrupício daí, e jogar 

ele fora. E conversar também com essa Dilma: “você fica olhando aí, fora os crimes...” Isso 

é tudo livremente aí por conta dele, né. Você vê que o Fernandinho Beira-Mar, ele é uma 

pessoa mais importante, mais maravilhosa do que eu que nunca cometi um crime, que 

nunca viveu o que eu vivi. Dentro da cadeia, ele anda de jatinho. A comida dele eu te 

garanto que é melhor que a minha. Porque no dia que eu não tenho comida aqui eu vou no 

lixo do Mercadão – você pode olhar pra não dizer... –;  eu cato essas batatas, tudo lá dentro 

do lixo do Mercadão, pra não passar fome e não roubar; porque a maoria do meu saário fica 

tudo nisso que você ta vendo [remédios]. E o Fernandinho Beira-Mar ele tem tudo isso; 

então bandido... Se eu fosse o Fernandinho; ou se eu fosse uma Suzana; ou o outro lá, de 

Belo Horizonte, que tá lá com a bíblia debaixo do braço, eu era mais amparado pela 

sociedade. [Trabalho] Eu não trabalho nada. [Renda] Ah, sim! Conseguiram pra mim um 

benefício, o LOAS, e é disso que eu vivo. LOAS é uma aposentadoria. Com todos os meus 

documentos, e eu faço tratamento desde os meus 12 anos de idade, então tudo isso, com o 

falecimento da minha mãe, conseguiram pra mim o benefício. Aí, é disso que eu vivo. Aí 

faço algumas coisas pra complementar... “geladinhos” [doce feito de suco congelado num 

plástico cilíndrico] que, aí, vendo na rua. Quando tá calor, porque agora no frio... aí eu 

vendo isso pra tentar sobreviver. Vendo “gelinho”. [Renda] Dá pra comprar o café, o 

açúcar, o arroz... (risos) o café, o açúcar, o arroz. Dobradinho, quando pode. [Livros] Eu 

tinha tomado raiva de bíblia, tanto que eu fui torturado nessa fazenda N. A., lá em 

Juquitiba. Que eu fui de uma família crente, então eu tinha pavor de crente e da tortura; eu 

tinha pavor disso tudo. E eu fiquei com síndrome do pânico e com muitos problemas. Então 

foi quando eu tava num albergue e ele notou que eu tava muito, muito, muito alterado; e 
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esse moço ele era espírita. Dente, eu perdi tudo. E eu sentia muitas dores de dente nessa 

fazenda, e torturado. Então esse doutor era espírita e mora na Casa Verde – eu não me 

lembro o nome desse anjo – e ele me acolheu, foi uma espécie de padrinho pra mim; cuidou 

dos meus dentes, que doía; me levou pra federação, pra ter um passe espiritual, e com 

muito carinho, com muita conversa, foi com muita paciência e foi levado – eu me lembro 

que eu tava fazendo aniversário naquele dia, 23 de janeiro que eu fugi de lá – e eles 

descobriram que era o meu aniversário, o moço que me atendeu, eu ganhei de presente 50 

reais. E eu falei: “vou comer!” Tinha dias que eu não comia. Eu comia os lixo nas ruas. Aí 

eu entrei num lugar, e comprei comida, comprei bastante; comprei comida pras outras 

pessoas; e nesse dia eu conheci a Federação Espírita. E a partir daí, depois de ter vindo 

dessa fazenda aí, e aí eu tenho carinho com Allan Kardec. E esse moço conseguiu me 

converter. Fui encontrando novos amigos, novas pessoas, que foram me auxiliando, e foram 

me ajudando carinhosamente. Porque eu não podia gritar, se falasse alto, já pirava também. 

E com muito cuidado, eu fui ficando bem, fui ficando bem, fui ficando bem. No começo 

eles tavam pensando em me internar. Até que quando minha mãe faleceu eu fiquei 

internado um pouco, depois saí e tô bem. Cheguei aqui, tô tomando minha medicação, 

estou tranquilo. [Partido] Nunca gostei disto. Eu voto porque sou obrigado a votar. Eu 

votava quando eu morava em Rios Claros nessa alma que tá no plano espiritual. Quando ele 

tava na política dava gosto, porque ele era um homem bom. Ele era dos pobres. Ele não 

esperava ninguém passar mal pra correr no hospital; ele saía de noite lá pra casa pra atender 

meu pai, minha mãe, meu... e já vinha com os remédios e tudo que precisasse. Então eu 

passei a votar e naquela época eu gostava de política. Então, depois, isso perdeu o sentido. 

Porque naquele dia, muita gente fala pra você ir lá, você vota e tal. Aí eu vou e voto. Não 

tenho prazer em votar. [O advogado, Manoel Del Rio, foi candidato pelo PT; você votaria 

nele?] Ah, sim, sem sombra de dúvida. Eu não lembro o nome. Mas se ele é o candidato, 

ele pode contar comigo sempre. Com certeza, na Neti. A política precisa tanto de gente 

honesta, né. Tinha que fazer uma faxina, uma faxina. Eu digo, esse outro vagabundo que tá 

aí, porque você só vê vagabundo. Se você quer saber, tem muita gente que diz que tem 

orgulho de se brasileiro; eu tenho vergonha desse lugar horroroso. Eu falo isso em condição 

de pessoa que já viveu na rua; porque voicê pode ver que na rua tem muitas pessoas, que 

são, vamos dizer assim, dependentes químicos, mas tem tanta gente honesta, tanta gente 
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boa, que simplesmente não teve aquela oportunidade de viver dignamente; tem gente que 

trabalha, cata papelão, nessa cidade que ta toda suja... Tem prédio que é lugar de “crack”, 

de drogas, que podia ser transformado em moradia pra nós que necessitamos. Mas ninguém 

faz nada. É uma coisa absurda; todos os projetos que saí, você se empolga, mas não dá em 

nada. Tem aqui na minha carteira, porque eu já dormi na rua, eu vou te mostrar, saiu esse 

projeto “Minha Casa, Minha Vida”; eu guardo esses papéis até hoje, mas não sou contado 

porque não recebo um salário mínimo; veio pra São Paulo, o Kassab, tomou conta, pela 

Caixa Econômica Federal, ninguém tem mais direito, enfim. Só que aqui tem seres 

humanos, pessoas trabalhadeiras, como dizia a Neti. Aqui ninguém tá louco, temos 

problemas sim, mas vamos lutar até a última hora com dignidade. Então o Kassab entra 

aqui (***), e é só dessa forma. Que de outra forma não vai... Então você faz esses cadastros 

no fins das contas... E só fica no papel e pra quem pode. Porque, como é que eu vou entrar 

numa Caixa Econômica Federal pra pedir um auxílio, alguma coisa. Porque o governo só 

dá pro povo migalhas. (...) [Cotidiano] Saio, vendo meu “gelinho”; quando eu vejo que eu 

tô ficando muito descontrolado... eu já tenho consulta marcada com o doutor Aroldo; ele já 

conhece meu problema, é muito bacana... Então eu marco uma consulta com o doutor 

Aroldo e vou... Eu tô com uma cirurgia marcada, uma pequena cirurgia, e já têm não sei 

quantos meses. Esse desgraçado fala que a saúde pública é uma maravilha, né. Se marcou 

cirurgia e tem fimose... então eu tenho muita dificuldade, já passei em cinco unidades de 

saúde pra me encaminhar, até por último, nesse Heliópolis. Aí liga pra mim e fala: “Vamos 

lá pra você operar; fica em jejum”. Eu fico com fome o dia inteiro, sem tomar os 

remédios... eu chego lá ó: “Sua cirurgia foi cancelada”. Já tem quase um ano [que tenta 

fazer a cirurgia]. Sim. Eu já tô com uma infecção já, sabe; eu já tô com uma infecção e eu 

vou lá e aí quando chega lá liga... eu to com tudo os papéis aí, você pode ver, da cirurgia... 

Aí eles pegam... começa do Vergueiro, e aí mandam pra o Humaitá; do Humaitá mandam 

pro Parque Dom Pedro; e sai do Parque Dom Pedro vai pra Marechal Deodoro; e da 

Marechal Deodoro vai lá pra não sei aonde; e de não sei aonde vai lá pro Heliópolis; e aí 

chega lá, sua cirurgia tá marcada: “Viu, você pode vim, você vem em jejum; você levanta e 

já não come mais nada”. E eu tenho que tomar quatro qualidades de comprimidos pela 

manhã, eu tenho que me alimentar de alguma forma. Então eu fico de jejum. Quando eu 

chego lá na hora de fazer a cirurgia: “Não tem vaga, viu. Nós vamos remarcar. Nós vamos 
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aguardar uma vaga pra você coisar”. Daí vai e volta, e vai, e vai, e vai, e vai... [“Aí para um 

carrão, o cara de paletó e gravata, o médico vem e atende e resolve”, morador]. Do jeito 

que a política nossa tá podre e suja, nós nunca vamos ter saúde. Gente como eu não consta 

na sociedade, infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas felizmente, temos uma guerreira. 

Ah isso daqui todo dia que eu acordo: puxa, eu não tô na rua; eu não tenho que amarrar a 

bolsa no pulso pra ninguém me roubar; ninguém jogou água ne mim essa noite; o Kassab 

não mandou me acordar essa noite; isso é maravilhoso! Aí eu levanto de manhã, a primeira 

coisa que eu faço é sentar aqui e digo: “obrigado meu Deus por esse espírito de luz 

chamado Neti”. Você tá entendendo, “obrigado...” todo dia eu falo isso. Toda vez que eu 

acordo, que eu levanto, que eu tenho um teto em cima de mim; não importa se os lados é de 

talba, não importa! O que importa é que eu tô debaixo de um teto. Aí eu olho assim, nessa 

janela e vejo o frio, e penso: “Meu Deus, quanto frio eu já passei; hoje eu já não aguentaria, 

tudo isso”. Hoje eu já não aguentaria, não tenho idade pra isso. Com certeza eu morreria de 

frio, sabe. Hoje eu tô quentinho. Quando eu olho aqui tem uma janela, uma geladeira pra 

mim pôr as frutas, não ta estragando, que eu peguei no lixo, que eu possa lavar e comer. 

Olha, ali tem um banheiro que eu possa compartilhar com todos eles. Aqui você aprende a 

amar. A Neti ensinou a gente a não ter egoísmo. Aqui nós somos todos uma grande família, 

que se respeita, que se doa, que se amam. Isso até pro seu espírito faz bem. Aquele que 

pode mais (***). E assim tem as outras pessoas maravilhosas que estão ao lado da Neti, e 

assim os moradores. A Neti é um presente de Deus, é uma pessoa abençoada. Aquele que 

tem mais ajuda... é igual aqui, a vizinha já trouxe pra mim, já compartilha e é assim que a 

gente vive. Agora, você imagine que uma vez na rua, um moço do restaurante chamou eu e 

a Bete pra comer e nós tava dois dias sem comer, nem pão seco, não tinha nada, e o homem 

deu comida pra gente dentro de um saco, tava cheio de vidros quebrados, pra gente comer. 

Vidros! Vidro quebrado. Aí... [“O cara falou que ia dar comida lá na praça lá, quando o 

cara chegou pra dar comida pros morador de rua, os guardas municipais do Kassab, não 

deixou, mandou o cara embora”, morador] Não deixa. Não deixa dar comida; não deixa dar 

água; e nem deixa, quando ta frio e alguém vem dar uma roupa, não deixa. Diz que é pra 

gente não se acostumar. Mas se aparecer tanta gente honesta, como essa juíza mesmo, nós 

vai ser tudo morto; então por isso que um zumbis tão tomando conta da política, porque só 

eles têm vez. Porque eles é conivente com a bandidagem. E gente honesta, que faz justiça, 
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não tem vez. Se você fosse um político ou uma pessoa importante na política, e fosse um 

lutador pra gente que realmente precisa, você com certeza taria na lista de alguém pra 

morrer. Vou te falar uma coisa, essa mulher aqui, essa Neti – eu digo ela é metade homem, 

metade mulher – tem firmeza; cê sabe por quê? Porque o que ela faz pra gente aqui é botar 

a cabeça dela a prêmio. Sim, ela corre risco de vida. Então, ela corre risco de vida, porque o 

que ela faz, eu poderia falar assim, “eu não tô nem aí, porque eu não sou nada meu”; eu 

acredito que um espírito desse não há espiritualidade maior e muito bem recebido. Porque 

ele não vive só pra ele num mundinho egoísta, da aparência. Algumas pessoas fazem uma 

revolução pra tirar um bandido desses da cadeia, o advogado que matou a Mércia 

Nakashima. Mas você vê se tem alguém importante que faz uma revolução pra socorrer 

morador de rua? Por isso que quando a gente tá dormindo lá, tem gente que toca fogo, esse 

massacre. [Você já viu algo parecido?] Já! Vi incendiando. Sim! Sim! Sim! Sim! Deitado lá 

assim quando você viu eles chegam e cercam. Aí já joga enquanto o outro risca... ele só não 

foi queimado porque ele conseguiu na ânsia fugir depressa, pegou só nas cobertas, mas por 

pouco... Presenciei tudo isso. [Você fugiu também?] Todo mundo foge nessa hora. 

Presenciei, eu tava lá... Hã? ... de carro, de carro, desce. (...) Agora é revoltante, porque 

você olha pro lugar, na rua, não tem só bandido, é o que esse povo precisava ver. Não tem 

só bandido nem só drogado. Têm pessoas que por algum motivo vem de algum lugar, 

trabalhador, até aqui mesmo, tem condições, acabou na rua. Trabalhador, que vota, que faz 

tudo... Eu sou um cidadão, que eu nunca roubei ninguém, que eu nunca fiz mal pra 

ninguém. Eu só não tenho um teto a morar. Agora é justo eu deitado num lugar, com o 

tanto de medicação que você viu, vem um carro pra tacar água em mim. É justo um prefeito 

desse fazer uma piada dessa. Uma piada revoltante como a que ele fez. O jornal... Eu quero 

selecionar isso daqui, quando tiver mais calma, pra ser mostrado; a gente tinha que mostrar 

isso... só que as condições são muito difíceis; aqui é assim, quando você tira uma cópia, 

você já fica sem comer alguma coisa... e um homem desse fazer piada com um frio... um 

homem desse fazer piadinha de moradores de rua. Ter coragem de chegar num jornal, numa 

televisão, e falar que os moradores de rua estão mais aquecidos nos albergues. O albergue é 

um chiqueiro! Põe ele um dia pra passar um dia num albergue?! Pelo menos esse albergue 

do Glicério; esse albergue que era aqui que era da... esqueci o nome desse lugar aqui em 

frente a câmara: só tinha gente ali pra maltratar a gente, pra humilhar, pra tudo... Então 
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passa ele um dia. Manda o Kassab passar um dia na rua, pega um caminhão da prefeitura, 

igual agora no frio, e taca água nele, como ele fazia ne nós. Quando o soldado da GCM... 

quando eu tive uma crise epilética, eu fui pedir socorro, eu levei um tapão na orelha, igual 

nós levamos várias vezes. Manda o Kassab sentar na porta de um restaurante pra sentir na 

pele – como é aquele quadro do Gugu – e receber um saco de comida cheio de vidro. 

Manda o Kassab deitar numa marquise e alguém chegar com um pedaço de pau e tentar 

matar ele como matou todos aqueles moradores de rua; naquela época, tinha gente honesta, 

gente inocente. [Você chegou a conhecer alguns deles?] Tudo. Conheci todos. Todos! 

Todos são meus amigos; todos estão acostumados a dormir junto comigo, porque o frio era 

tanto que nós um esquenta o outro. [Você então conhecia aquelas pessoas que foram 

assassinadas?] Todos! Eu só não fui assassinado mesmo, porque uma senhora do Capão 

Redondo... uma senhora chamada Tereza, mas nós chama ela de Eta, ela veio na cidade, 

porque ela me conheceu bem nessa fase que eu era maltratado; então ela veio na cidade 

bem nessa época que tavam matando as pessoas; ela me levou pra passar um tempo na casa 

dela, com medo de alguém me matar. E como a tortura, que ela mandou o filho dela pra 

essa fazenda, por cauda do alcoolismo, aidético... Enfim, que tudo que se faz em cima de 

pessoas de rua, todas essas ONGs, é tudo horror, é tudo fachada, sabe, se aproveitam do 

nosso sofrimento. Porque... Olha, se você for olhar São Paulo e aqui; aqui tem espaço pra 

tudo que é estrupício, criminosos, do país não sei das quantas, mas não tem espaço pra mim 

que sou filho daqui. Não tem oportunidade pra ninguém nesse país, nada que beneficie nós, 

que somos filhos dessa terra. Cê vê, traz as drogas pra cá pra infectar o nosso país. Briga 

pra isso, ninguém briga; mas se alguém tá numa marquise, alguém vai levantar de manhã e 

vai me bater. Se eu não me levantar cedinho e cascar fora, vão me bater. Se eu sentar na 

porta de um lugar chique pra comer um pão seco que alguém me deu, um outro já vai olhar 

e cuspir com discriminação. [“Pagam dois mil reais por mês pr’um cara presidiário; o 

bolsa-família não dá nada; você tem que ficar numa fila pra receber 80 reais por mês...”, 

morador]. Então os corruptos estão na cadeia assistindo televisão, a cabo... Então, tudo que 

você tá vendo aqui, a gente cata no lixo, na rua. Essa geladeira eu ganhei ela que eu tava 

conversando com o Adilson, um colega meu, e eu falei pra ele que se eu tivesse uma 

geladeira eu saía e vendia o geladinho. E ele deu pra mim essa geladeira. Ele comprou de 

segunda-mão e deu pra mim. Essa televisão aqui... doação. Ou na rua. Os móveis; esse aqui 
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eu ganhei da dona Arlete e o resto eu peguei na rua. Tudo aqui é da rua. Essa mesa, essa 

cadeira que você tá sentado, eu peguei na rua. Tudo na rua. [Shopping...] É o shopping do 

lixo. Eu sempre sonhei em ter um lugar pra mim pintar telas, fazer uma exposição. [Esses 

quadros são seu?] Esses quadros eu peguei no lixo, tá; eu peguei no lixo. (***) O espelho... 

e botei fotos da minha família, de mim. É onde eu falo com Deus; eu agradeço tudo o que 

eu recebo, tudo que eu passo. Então eu me sinto embalado nos braços de Deus. Então é 

assim: tudo que você vê aqui veio do lixo ou eu ganhei de alguém; o fogão, a menina lá de 

baixo deu pra mim. Aí a Bete, essa menina aí do lado, ganhou um fogãozinho melhor e deu 

o dela pra mim. E isso a gente vai vivendo; sabe, com um pouco mais de dignidade. Você 

tá entendendo; porque em vista do que eu vivi na rua, aqui é um paraíso. Um paraíso onde 

essa moça aí nos proporcionou tudo isso. Foras as outras coisas que eles conseguem, que 

ela consegue, consegue pra gente. Eu não tenho aqui uma roupa melhor, porque embora 

esse salário, que eu faço umas comprinhas, eu tenho os meus sobrinhos que eram 

sustentados pela minha mãe, que minha irmã tá em cima de uma cama, vegetando 

praticamente, em Belo Horizonte. E aí eu pego e divido o meu salário com a minha irmã, 

inclusive um sobrinho que só tem dois meses e tá num hospital, tem anemia e... [O que tem 

a sua irmã?] Ah, ela ficou muito perturbada com a morte da minha mãe – a minha mãe 

faleceu tá com seis anos – muito perturbada e ela perdeu... o meu cunhado, o meu cunhado, 

vê o que os juízes faz, né, o meu cunhado, a minha irmã cheio de criança pequena, o meu 

cunhado... ele, ele, vagabundo, derrubou a casa da minha irmã assim, com as coisas tudo na 

frente, e um juiz deu alguma coisa lá, despejou a minha irmã, uma casa que ela já vivia 

desde quando casou há muito tempo, jogou tudo no chão, da casa  antiga; a minha irmã 

hoje está de aluguel e só não tá passando fome porque eu divido o salário... e pra interar o 

que eu como, como eu te disse, eu vou lá no lixão, cato, pra complementar; porque às vezes 

eu prefiro catar algo no lixão do que ver meu sobrinho de apenas dois meses passando 

fome; leite, essas coisas. Então eu tô mandando... saiu um projeto, “Minha Casa, Minha 

Vida”, saiu uma casa pra minha irmã, o meu cunhado arrumou uma amante e ficou com a 

casa, e você tem que ficar... É, mais sofrimento. Eu tenho que tá dividindo, eu tenho que tá 

fazendo milagres com esse dinheiro. [Você pode dizer quanto você recebe?] Quinhentos. É 

um salário mínimo; quinhentos e um pouquinho. Aí quando eu to bem né, pego o geladinho 

e vou vender, pra completar; dá pra mim comprar um arroz, uma carninha, também; e 
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complementa. Só que agora nesse frio eu não consigo vender não. [Televisão] Assisto. 

Jornais. Principalmente jornal. Eu gosto muito de assistir Operação de Risco. Às vezes 

passa a Neti; e despejos e essas coisas aí. Então a gente assiste pra ficar atualizado; pra 

saber como lidar com os homens, né. Você nunca sabe quando vai vim um lobo aqui 

tentando nos devorar. E somos a parte fraca da sociedade. Fraca num sentido de condições; 

porque não sabemos roubar, né. Então nós assistimos. O jornal... reportagem... às vezes, vê 

um filme, né. [Novelas] Assisto. Assisto só uma novela, não tenho muita paciência. Eu 

assisto muito essa novela das seis da Globo. Gostava muito também de ver o Datena. Só 

que aqui não pega o Datena. [Novela “Amor e Revolução”?] Assisto! Sim, porque conta a 

história do Brasil. Quando eu não tô dormindo, assisto. E fala da ditadura, né. O que que eu 

tenho achado dessa novela? Pra mim continua nojento a mesma coisa, só tá mascarado. As 

coisas só estão um porco enfeitadas. Você sabe como?! Isso, tá maquiado. Eu considero 

essa ditadura – eu vou colocar aqui que me marca muito –; eu olho a foto da minha mãe 

aqui, sabe assim, às vezes eu me arrependo de uma resposta que eu dei, muitas vezes eu 

chorei na rua: quantas vezes minha mãe veio me dar um prato de comida e eu falava assim. 

“ah, mãe, não quero isso não!” E hoje eu tava com fome e tive que comer uma casaca de 

banana no lixo. Eu hoje me arrependo tanto. Eu fico pensando numa Suzana Von 

Rishtofen; como é que esse monstro que tá sendo sustentado por nós consegue deitar e 

levantar. Aí, ela coloca uma camiseta da Minie e aparece no jornal orientada pra chorar. 

Então o nosso Brasil é uma Suzana. Só tá maquiado com a blusinha da Minie. Um país 

bonitinho verde e cor-de-rosa... verde e amarelo, brando e azul. Ordem e progresso! Atrás 

daquele progresso tem uma imensa vergonha. Uma imensa podridão, uma imensa ditadura, 

contra a classe mais pobre. Uma imensa falta de justiça. Falta de tudo. Então tá tudo 

maquiado. Bonitinha a presidenta, bonitinho o Kassabinho; o outro lá. Então é só 

maquiagem. E aparência todos nós sabemos que não são verdades, né. Porque se você for 

puxar o fio do novelo, que podre que vai sair! O que o senhor Kassab fez ele tirou as 

plaquinhas das lojas, com dificuldades de identificação. O que ele tinha que fazer mesmo, 

ele não fez. Ele falou uma vez que queria a cidade limpa. A cidade limpa que ele fala é 

limpar todas as pessoas que estão na rua. Como se nós fosse sujo. Mas a sujeira realmente é 

ele, que tá lá. Mas infelizmente brasileiro é burro por colocar um estrupício desses pra nos 

governar. Então, a cidade limpa é construir moradia, é “Minha Casa, Minha Vida”, moradia 
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pra quem precisa! Não pra vagabundo miserável que ta aí construindo mansões. Você vê 

tem áreas nobres aí do INCRA, que você vê na televisão, dizendo que é do pobre, mas tá ali 

construindo uma mansãozona, tem o gringo, tem o outro, o outro. Mas e o Geraldo?! E o J. 

P. L. que lá na rocinha quer um pedacinho de terra pra construir. Se você fosse lá, num 

tempo passado, quando eu tinha 6 anos, cinco anos, todo mundo tinha seu pedacinho de 

terra; todo mundo plantava seu feijão, seu arroz; todo mundo trabalhava e comia. Ninguém 

aglomerava tanto nas grandes cidades, igual agora. Mas devida a desse monte de ladrão, 

desse monte de vagabundo, desse monte de estrupício, tomou o espaço. E todo mundo corre 

pras grandes cidades, aumentando as favelas, a miséria e a fome. Igual você tá vendo aí. 

[Norte de Minas? Vocês trabalhavam na roça?] Sim. Na roça. Meu pai. Inclusive ele tem 

hoje um sitiozinho que eu não conheço. É um sitiozinho pequeno. Eu não conheço, eu 

nunca fui, depois que minha mãe faleceu... Eu sei porque os meus irmãos, né; a minha 

cunhada escreve. Cheguei a trabalhar na roça. Eu fazia muito pouco; porque tinha aquele 

negócio de você ir no rio buscar água, né. Como eu desmaio, minha mãe não permitia que 

eu fosse pro rio. Então, às vezes, eu ajudava meu irmão buscando lenha pra cozinhar. Tá 

vendo aqui uma marca preta? Então o meu irmão quando foi busca água falava assim pra 

mim, “você assopra o fogo”. Eu desmaiei em cima do fogo quando ele chegou eu tava me 

queimando. Então minha mãe proibiu eu de ficar muito na roça, de mexer com fogo e água. 

Então eu era muito seguido pela minha mãe, mas eu ajudava a capinar a roça, ajudava meu 

pai, os meus irmãos. [Seus irmãos?] Foi tudo disperso. Casou. Um tá na Lagoa Santa. Essa 

minha irmã que eu te falei que tá doente, ela mora em Belo Horizonte. Tenho duas irmãs 

que moram na Água Santa, em Minas Gerais. E tenho mais uma irmã, Bete. A minha irmã 

Aline. Meu irmão Valdir, que mora em Montes Claros. Só o meu pai vive na roça ainda. 

Nunca mais vi meu pai; nunca mais vi. E só meu pai trabalha hoje na roça, embora bem 

velhinho. (...) Porque é assim, meus irmãos se casaram, na época, meus irmãos se casaram. 

O único que não saiu de casa fui eu devido aos meus problemas. Então ficou eu, minha 

mãe, meu pai. Porque uma época, eu ficava numa situação muito difícil com meu pai, então 

eu ficava mais trancado no quarto. (...) Então a gente vivia das coisas que se plantavam na 

roça, né. Aposentadoria da minha mãe. Porque meu pai foi se aposentar muito tempo 

depois que eu saí de casa, né; eles continuaram trabalhando muito na roça. Então naquela 

época nos vivia do que meu pai fazia na roça. E da aposentadoria da minha mãe. E meus 
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irmãos ajudavam com alguma coisa. Meu irmão é caminhoneiro. O outro arrumou um 

emprego na Contijo. E meu pai continuou até hoje trabalhando na roça. Mas eu nunca fui... 

[Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?] Pra finalizar? [Qualquer coisa] Igualdade, 

humanidade, justiça. Sabe, justiça. “Justiça”, essa é a palavra correta. Humanidade, 

igualdade e justiça, coisa que não existe no nosso país. E pra finalizar, agradecimento 

também pra essa moça, que é a Neti, por tudo que ela fez por nós, e dizer que o nosso 

Brasil ainda vale a pena porque ainda existe no meio de tantos monstros ainda existe uma 

Neti na vida. Dá uma alegria pra você dizer: eu tenho esse abraço aconchegante; ainda tem 

essa que tem uma inteligência de brigar por mim, que não tem condições de entrar num 

tribunal. Então o que eu tenho a dizer: igualdade, justiça, humanidade. E também que as 

pessoas aqui reconheçam o que esse movimento faz por nós. (...) Se eu tivesse que fazer 

uma faxina no Brasil, eu começava na presidência, no Palocci, e nesse... Vou falar pra essa 

Dilma Roussef que pare de chorar pelo Palocci, que saiu da presidência, e passe a olhar por 

nós, que foi moradores de rua que praticamente colocou ela na presidência. Se ela quiser 

fazer uma coisa, chama o Luiz Inácio Lula da Silva, que deu pra nós uma migalha, mas que 

é manipulado por tanto vagabundo. A gente acreditou que ela realmente faria alguma coisa. 

Fala pra Dilma pegar umas aulinhas com a Neti, pra saber lidar com o povo. E que essa 

mulher [Neti] merece tá na política. Se ela entrar na política, ela já provou que merece. 

Jean, muito obrigado. Não pergunta mais senão eu não paro. Isso daqui são provas; tudo 

que você fala, você tem que provar. Então eu não tô inventando nada. Esse lugar aqui 

chama Rede Rua, uma casa de convivência para nós cadastrar porque nós nunca fomos, nós 

andava daqui até na 14 Bis pra comer, se eu não tivesse essa carteirinha aí, eu não comia. 

Pra comer uma coisinha melhor, nós ia nesse lugar aí, que, aliás, eu agradeço a Deus por 

esse lugar existir. Eu guardo com muito carinho a carteira. Essas coisas pra eu me lembrar 

porque às vezes você fala e a turma não acredita. Gente, aí tá as provas, a carteira de 

albergue que eu guardo até hoje. Esse daqui é de um albergue Arsenal, que eu fui mandado 

pra lá (***) desespero, agora o mundo acabou (***) E lá eu apanhei, sofri pra caramba, 

sabe, e por aí você pode ver a data corretinho. Então, eu tenho tudo. Eu guardo essa 

carteirinha [Arsenal Esperança: G. L., leito 473] Isso. [Quantos leitos?] Tinha bastante. 

[Chegava a umas 500 camas?] Ah, eu acho que sim, minha cabeça é bem ruim, mas tinha 

bastante. Bastantes leitos. [Associação Internacional para o Desenvolvimento... rua 
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Almeida Lima, Brás] Mas eu tenho a carteirinha do Glicério, eu tenho desse outro aqui em 

frente à câmara que eu esqueço o nome. Caso eu desmaiava eu era encaminhado pra esses 

lugares. Isso daqui [Prestes Maia] é tudo de bom, tem amor aqui... tem um ou outro que a 

gente tem diferenças, mas aqui é assim, você não precisa gostar, mas precisa respeitar, é o 

que a Neti ensina. [Contruir] Ah, é uma luta muito grande, nós fomos buscar as talba, se 

você imaginasse subi essas escadas, da rua pra cá. Coletivo, um auxiliando o outro. Aqui é 

assim, tudo se ajuda. É igual aqui, nós temos uma lista de limpeza; então, hoje mesmo foi o 

meu dia. Eu já fiz a minha limpeza, no banheiro, tudo. Então nós faz isso bonitinho, do jeito 

que nós somos orientados pela nossa líder. Então é muito bacana. Aqui tem pessoas que 

você tem que chegar com muito carinho. Tem uma moça que não gosta de lavar o banheiro, 

então tem que chegar com amor, com conversa. E tudo fica bacana, sabe; e a convivência 

fica gostosa. E outra coisa, um teto sobre a cabeça não tem coisa melhor do que isso. Isso 

daqui é tudo, não tenho muito que dizer. Eu acho que se eu tiver que sair daqui, eu prefiro 

morrer na portaria. Só me tiram daqui com uma bala na minha testa, porque eu vou gritar, 

eu vou pra cima mesmo. Eu não sou grande coisa, sou uma pequena gota no oceano mas a 

minha diferença eu vou fazer. Eu vou fazer um cartaz e botar nessa janela e mandar o 

Datena me filmar, eu gostaria de falar com o Kassab, eu gostaria muito que ele me 

conhecesse. Eu não vendo “gelinho” porque tá muito frio, mas eu vou fazer e pedir pro 

Datena filmar. (...) Nada justifica assaltos, crimes e tiros e essas coisas, nada; se tá com 

fome... e não tenho vergonha de dizer pra você: eu fui no lixão do coiso e catei algumas 

coisas... mas eu dei também e tô com a minha consciência tão tranquila. Foi mais um dia 

que eu vivi, que eu tô bem, com a consciência tranquila. Eu vou chegar diante de Deus com 

muita dignidade. E os maiores ladrões é de colarinho branco. 

 

 

[Entrevista 21] 

 

(...) Marx. [Lenin?] Karl Marx, o filho dele vem em outubro agora aqui, e eu fui 

convidado... por email... Sim Trotski, eu nem sabia que ele tinha filho. Meu no nome é I. 

[...] Eu vi pessoas que estavam na rua e que hoje estão aqui, trabalhando e que a vida deles 

melhorou 100%. Eu sou recifense, nasci na cidade de Recife. Nasci em 61. Eu tenho 
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orgulho... tenho uma bagagem muito grande. Agora, como que eu vim parar aqui? Eu 

estava empregado, como encarregado de segurança, e de repente eu recebi uma demissão. 

Uma demissão que causou um dano moral pra mim até agora. Caí numa depressão maior do 

mundo. De repente caí. Perdi terreno, perdi carro, vendi casa. A casa, montada já um metro, 

terreno próprio. Tive que desfazer tudo; paguei uma locação de 1800 reais, pra não ficar 

com o nome sujo. Caí numa situação, difícil, muito difícil mesmo. Eu estava praticamente à 

margem da vida, eu tava no último memento... foi quando eu conheci uma pessoa, 

estrangeira, que me trouxe pra cá; eu tava à margem da vida já. Eu estava à margem de 

tudo, quase na hora de cair na rua. Foi quando eu conheci essa pessoa; eu achei um 

documento na rua – documento estranho – quando fui olhar era um passaporte. Eu achei um 

documento aqui, é um passaporte, e peguei amizade com a pessoa, foi quando eu vim pra 

cá. Eu vim pra cá e era muito escuro. Esse espaço aqui é o seu. Dormi no papelão. Hoje, 

rapaz, que eu tô desempregado, os amigos desapareceram. Só ficou mesmo essa mulher. 

Mas foi muito difícil. Hoje eu estou empregado, não é registrado, mas melhorou 100% pra 

mim. Eu tô trabalhando num serviço aí de segurança, mas não sou registrado. 100%; 

porque eu estava à margem da vida. Eu saí do Recife faz muito tempo; eu saí de lá estava 

com 27 anos. Eu vim fazer turismo; Mato Grosso, Campo Grande, Corumbá, Bolívia, 

pantanal, né. Eu saí de São Paulo, tinha trem aqui direto para o Mato Grosso, depois três ou 

quatro dias de viagem, semanas, nem me lembro mais. Eu vim pra cá e gostei de São Paulo, 

fiquei por aqui. Mas eu vou falar pra você: eu tive uma vida aqui em São Paulo de bonança. 

Mas como a vida é um logaritmo, a vida é uma matemática, é um logaritmo. Você vai, vai, 

vai, e de repente cai. Foi o que aconteceu agora comigo, há alguns anos. 2010, 2011. 

[Trabalhou] De chefe de segurança e inspetor geral de carga. Eu tenho segundo grau, 

prestei exame para engenharia civil. Passei mas não podia cursar, porque eu era desenhista 

de uma empresa de engenharia. Passei pra engenharia civil; queria fazer o curso de 

engenharia; não consegui. Ou, trabalhava e estudava; ou eu corria o Brasil inteiro pra 

atender as filiais... Filiais? Tem no Brasil inteiro essa empresa. Ou percorria isso daí, era 

desenhista, depois passei pro departamento de pessoal. Demitia; demitia as pessoas. 

Qualquer pessoa, do engenheiro ao funcionário de obra. O operariado passava na minha 

mão. Demitia e demitia. Ia pra tal lugar; ia pra tal lugar. Ia pra Manaus. Manaus: vai ter 

uma grande obra lá, você vai lá, procurar hotel, com esse dinheiro, tudo. Agenciar pessoas, 
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gerar emprego no local, e alguns funcionários profissionais levava daqui. Então foi 

realmente uma vida de bonança em São Paulo. Mas de dois anos pra cá.... 2010, 2011. Fui 

demitido, de surpresa, isso me causou um dano moral até agora. Até agora eu tava me 

lembrando disso daí; se eu recorria, entrava com um processo contra o meu patrão. Trinta e 

três meses que não me pagou ainda. (***) Mas o pior é o dano moral que eu tô tendo até 

agora. Eu tive um dano moral tanto numa cidade do interior como aqui em São Paulo. Sabe 

aquele dano moral, que é pior que você perder todos os direitos trabalhistas? Isso gera uma 

cicatriz; isso que me gerou uma cicatriz dentro de mim até agora: o dano moral. [Não 

recorreu à justiça?] Não, não recorri porque eu não posso entrar com uma ação trabalhista. 

[Por quê?] Não posso. Não posso. Porque eu sou filho de judeu. [O quê?] Porque eu sou 

filho de judeu. Eu não posso pôr um outro... tem isso, entendeu. Meu pai era judeu 

português. É, viram morar aqui no Brasil, né; Manaus tem os sefaraditas, são os primeiros 

que chegaram lá. Tem esse regulamento, entre eles, né. E eu sofro muito por isso. E eu 

sofro muito por isso, de ser filho de judeu. [A comunidade] Não, não. Não é obrigada. Você 

tem que fazer o certo, fazer o que a Torah pede. O que o patrão me falou... eu não posso 

prejudicar ele, mesmo que eu vá comer capim. A vida vai cobrar. E tá cobrando já. Tá 

cobrando porque ele tá me procurando. Deixe que me procure. Foi muito doído. Mas agora 

melhorou. Posso falar pra você que o que estava acontecendo comigo, melhorou 100%. 

100%. [Aqui?] Aqui. A gente mora aqui, e trabalha aqui. [Antes de vim pra cá?] Fiquei no 

bairro da Mooca. Na casa de um pessoal que eu conheço. Ia lá, passava três dias, passava 

uma semana. Pessoal amigo mesmo; amigo. Mas, passados uns dias, ta; ia pra Itatinga. Eu 

não tava recebendo o seguro desemprego ainda. Dava para conciliar as coisas. Arrumar 

emprego; não era o que eu queria, não dava para suprimir necessidades. O que que eu tenho 

que fazer? Sair vendendo tudo, acabei tudo: terreno, vespa [?]; terreno teve que fazer a 

homologação no cartório; só de tijolo já tinha 100 mil reais pagos; perdi isso aí. Fui fazer a 

homologação; pra desfazer isso daí, paguei 1030 reais só a homologação em cartório. 

Devolvi o terreno pra imobiliária. Quase 10 mil reais pagos. Era na cidade de Itatinga. Era 

lá. Aquela bola de neve, né, financeiramente. Eu vim pra cá; trabalhei sabe onde... fiquei 

esperando o dinheiro sair; mas não saiu! Fiquei por aqui. Fiquei voando... Fiquei mesmo à 

deriva da margem da vida. Procurando; achei esse estrangeiro na rua, encontrando na rua. 

Eu fazia o dobro, num restaurante aí, de manhã, pra separar caixas de frutas e legumes, de 
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manhã cedo, 4:30 da manhã; quando eu vi um morador de rua dormindo atrás do 

restaurante e vi um documento estranho, né. Fui olhar: perderam um passaporte estrangeiro. 

Acordei o rapaz, acordei a pessoa e guardei o documento, que era o passaporte dele, né; 

documento estrangeiro; e me trouxe pra cá. Só que ele saiu, saiu daqui. E eu encontrei essa 

pessoa jogada na rua. Jogada mesmo, na rua. Eu falei: caiu nas drogas. Caiu. Caiu porque... 

[De onde ele era?] Angola. Alguns estão na Crackolândia, jogados lá. (***) Foi difícil. E 

agora estou aqui, 100%, rapaz. Graças a Deus, melhorou 100%. Conheci a Luciana e o 

esposo; me ajudaram bastante, eles dois, não posso esquecer isso nunca, eles, esse casal aí. 

Esses são os primeiros. Os mais antigos aqui é eu e ela. Me ajudaram bastante. Sou muito 

grato a eles dois. Eu estava numa situação difícil mesmo. [Seu pai] Não, não era. Meu pai é 

falecido. Meu pai foi comerciante sim, naquele tempo era assim: mercearia, né. Mercearia; 

e trabalhou com engenharia lá, topografia, coisa assim. Uma empresa imensa, muito boa. 

Lá também tudo judeu. E eu vim pra cá, veio pro Mato Grosso, conheci o patrão, era mato-

grossense, cheguei aqui em São Paulo, peguei o trem aqui na estação da Luz, fazia o 

percurso pro Mato-Grosso; fiquei lá, um tempão lá; vim pra cá, peguei gosto daqui e fiquei 

aqui até hoje. Só que essa fábrica me quebrou, cara. De repente chiooo. De repente, cara. E 

estou aqui nesse espaço, na Prestes Maia, eu posso dizer que melhorou 100% minha 

situação. [Sua esposa?] Ela é de origem polonesa com russo, só que eu não trouxe ela aqui 

ainda hoje. Ela sabe que eu estou aqui. Não trouxe ainda. Ela tem uma casa há mais de 40 

anos, no Jabaquara. Hoje eu já fui lá hoje. Sexta-feira eu passei o dia. Sábado passei umas 

horas. Domingo eu dei um pulinho. [Segue alguma igreja?] Não, não sigo. Não sigo. [Tem 

religião?] Não, não tenho. Eu sou da minha. Eu leio a bíblia, só o antigo. Só o Velho 

Testamento. Às vezes eu dou uma lida... mas só o velho. Isaías, 53. Mas, Jean, foi difícil, 

esse casal aqui, apareceu pra me ajudar. Eu estou grato a Luciana e o esposo dela. Sou 

grato, me ajudaram demais. Até hoje eu tava pensando nesse casal. Me ajudaram demais. 

Foi difícil mesmo, eu estaria na rua. (...) A irmã [do estrangeiro] está em Londres. Veio de 

Londres, se quebrou aqui, tava na rua. Tava no Jabaquara. Eu tenho medo no Jabaquara. O 

Jabaquara é muito perigoso. As ruas são perigosas ali. E hoje encontrei o cara numa 

situação difícil, e não posso trazer pra cá. [O movimento não permite drogados] Não 

permite e eu não vou querer um homem morando comigo. Não quero. Eu passei o meu 

email para essa pessoa, o meu email, eu mando pra ele um dinheiro, pra ele arrumar um 
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espaço, eu mando pra ele pra arrumar um espaço, (***). Não vem aqui, fala com uma 

senhora. Viajou dois meses, com o meu dinheiro, e não deu um retorno pra mim. Tava 

jogado lá. Eu li no Jornal, o Estado de São Paulo, e numa revistas, que 35 % das pessoas 

que estão na rua são ex-evangélicos. No jornal saiu 30%, na revista 35%. Eu não posso 

trazer um homem aqui, é complicado. Mas eu passei o email, esse dinheiro aí de dois 

meses, pagando pra ele para ele se equilibrar. Mas não deu o retorno... [Isaías, você me 

falou sobre o Karl Marx, Trotski, você também lê o jornal Nova Democracia, um jornal 

maoísta, você tem alguma filiação política?] Você conhece, né?! Você conhece. Bem, Jean, 

o capitalismo, como as religiões, está falido. Os partidos políticos – ontem, hoje, à tarde eu 

estava fazendo a barba, eu estava pensando nisso – os partidos políticos, como as religiões, 

estão falidos; o capitalismo tá falido; faliu, o capitalismo faliu. Agora é socialismo. 

Socialismo. Tanto que houve uma brecha nesse enfraquecimento dos partidos que o 

prefeito Kassab – ele viu essa brecha – e lançou um partido novo aí; com força. Porque o 

capitalismo faliu. Agora é socialismo. É o próximo, o próximo. Não tem mais essa, cara. 

Essa é a minha visão. E não deixa de ser uma visão de Carlos Marx. Não deixa de ser. E 

essa brecha aí, em cima desses partidos; os partidos brasileiros estão falidos. Esse partido 

aí, o presidente desse partido é o Eduardo Campos, esse partido nasceu agora. O partido foi 

lançado agora, ele é o presidente do partido; tá ganhando força. É o PSB. É o mesmo. 

Ainda não é? Porque ele tá de olho nesse partido, o Eduardo Campos, né? Não sei se fundiu 

ainda. Então abriu essa brecha e nasceu esse partido aí. Acho que não fundiu ainda, né? É 

um partido falido. Então a visão agora é socialismo. É o Carlos Marx. [O Trotski, o filho 

veio aí?] Veio não. Vem ainda, em outubro. [Aliás, os dois têm origem judia] Sim, os dois. 

Eu nem sabia que tinha filho. Eu recebi um email daquela livraria marxista. Você conhece 

aquela livraria marxista? Lá na rua Tabatinguera? Perto do sindicato... [Perto da Sé] Ah, 

você conhece! Eu conheço aquela livraria e gosto; eu vejo coisa lá. Me passaram o email e 

tal. O filho dele. [Você entra na Internet?] Acesso, quase todo dia. “Lan house”, aqui eu 

não tenho como acessar. Não, não, não. Eu sou vou mesmo em “lan house”. (...) Tá tudo 

falido. Tá falido, o sistema político brasileiro tá falido; as instituições estão falidas; tem que 

haver uma mudança geral. A mudança em socialismo. É o próximo. Esse capitalismo aí, 

capitalismo maldito! É uma maldição, rapaz. É uma maldição. Se você tem, tem; se não 

tem, tá excluído de tudo, né. Aí você tá vendo a miséria aí. Eu, te juro, conheço o Brasil 
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inteiro – naquela empresa lá, conheci – o ano passado mesmo, eu fui em Brasília, estive em 

Brasília – horrível, cara! – perto do Palácio do Planalto tem favela, cara! Perto do Palácio! 

Você não anda 500 metros sem ver um favelado, cara! Como é que pode, perto do Palácio? 

500 metros! Em Goiana, que é capital do estado, pior ainda. Pior, pior! Só miséria; isso é o 

resultado do capitalismo desenfreado. Posso falar do egoísmo. Egoísmo. Você vê as 

corrupções pelo Brasil afora. Hoje eu tava pensando, pensando agora mesmo, pensando 

nisso: tá errado! Tem que fazer mais algemas e a polícia federal, algemar mesmo, prender 

mesmo o mau que tem. Aí tem brecha na lei... o cara faz suas corrupções, aí pegam ele, às 

vezes não, expulsam do cargo, quando é expulso ocupa outro cargo na política... Tá aí essa 

vergonha aí! [Você vota ou anula?] Não, eu voto. Eu voto porque quem não vota... Olha, eu 

votei no grande Manel, do PT. [Acho que se refere ao Manoel Del Rio] (...) Aquela do 

norte. [Psol?] É PSO. Heloísa, né; Heloísa? Aquela mulher. E também votei nesses caras da 

USP aí. Votei no pessoal da USP. Não, não me lembro não, mas tá o papel guardado e não 

está aqui. [Tudo do Psol?] Tudo cabeça feita! Tudo cabeça de Marx, entendeu. Falar em 

Carlos Marx, está aquele homem que, no ano passado estive várias vezes com ele, que é o 

senador Eduardo Suplicy; tava num lançamento de um livro aí de distribuição de renda, né. 

Você está sabendo? A renda mínima. Tá com um projeto de lei aí, de 1200 reais, né; ou 

seja, o PIB brasileiro ser distribuído pra todos os brasileiros, seja rico ou pobre, vai receber 

todo mês 1200 reais na conta dele, de cada um. Que é uma ideia do Carlos Marx, né. E ele 

já tá sendo combatido. O sistema hoje vai funcionar... [Como era esse contato com o 

Suplicy?] Eu tive até dezembro; em reuniões. É o movimento político. Morador de rua, 

pessoal da saúde, (***) São Bernardo do Campo. Só que depois que eu vim pra cá, eu 

deixei essa movimento. E esfriou mais depois que eu fiquei desempregado, entendeu. Então 

esses lançamentos... Você chegou a tomar conhecimento do grupo dele? Desse último livro 

que ele lançou? Sim, da renda mínima. É um ideia do Carlos Marx. Que a visão hoje, o 

futuro político, é o socialismo. Esse capitalismo desenfreado aí, rapaz. [Televisão] Tô sem 

televisão aqui, mas quando eu trabalhava... psiu! para aí, filho [para uma criança que brinca 

no salão]...  assisto à noite Boris Casoy – não tenho televisão, só quando eu trabalhava – 

assisto a Record News, que é muito bom, Mesa Redonda – assisti um debate aí sobre 

seguro –; aquela turma? TV Câmara também assisto. Ô, filha, para aí, filha! [Novela] Não, 

não acompanho. Não tô sabendo. Não, porque eu não gosto de novela. Não gosto. Não tô 
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sabendo desse detalhe. Sim, 64 pra... [Cotidiano] Meu cotidiano aqui? Olha, então, eu zelo 

pelo espaço pelo bem comum de todos. Tem uma goteira ali, eu pus um balde, algumas 

pessoas tiram, mas como tá enchendo rápido... Tirar essa água daqui, né. Eu gosto muito de 

zelar aqu, né, pelo bem comum de todos. Zelar pelo nosso banheiro. Não tinha porta eu 

botei uma porta. Cesto de lixo. Tá furado ali... vazamento da caixa d’água, manchou essas 

paredes. Eu zelo isso daqui, para o bem comum de todos. [Como que é construir isso daqui] 

Eu tava jogado. Eu tava jogado, rapaz. Fomos construindo aos pouquinhos. Aos poucos. As 

madeiras eu ganhei, os pregos. Tava fazendo bico de manhã, na São Bento; na rua São 

Bento, tava fazendo um bico lá de manhã; distribuir verdura; o cara vem com seu veículo lá 

pra distribuir verdura, em vários restaurantes. E eu lá separava e distribuía pra restaurante 

tal: era um dinheiro de cigarro, um dinheiro de um bom almoço; e foi duro. As madeiras eu 

ganhei, recebi muita ajuda; outras coisas eu comprei. Comprei o fogão, comprei o bujão. A 

cama foi ela que me deu. A louça. O rapaz ali me deu o colchão. Um boliviano, muito 

bacana. (...) Peguei um fogão emprestado dela, com uma boca bem grande, cozinha rápido. 

Aí eu cozinho, não tem nada de sangue. É que eu te falei, estava à margem da vida, à 

margem da vida mesmo. À margem; na calçada. Os amigos desapareceram. Desapareceram 

mesmo. Agora eu encontrei umas pessoas aí, na rua: “ô, tava procurando você”. Ah, é? Tão 

me procurando agora? Tão me procurando? Quando eu tava numa situação difícil mesmo 

esse pessoal corria. Não tinha onde morar. No Jabaquara. Eu tenho medo, tenho medo 

daquele bairro. Já apanhei lá. Apanhei, fui confundido muito com policial, levei porrada lá, 

até hoje eu tô marcado lá; os caras pensam que eu sou investigador de polícia. Apesar que 

na época queria ser investigador mesmo. Apanhei no Jabaquara. Bandido pensava que eu 

era policial, e tô marcado até hoje. Eu vou lá, minha mulher mora lá. Mas à noite eu não 

vou. Passo o dia. Sexta-feira passo a maior parte do dia lá; sábado, domingo vou fazer 

compras, verduras, tem uma feira muito grande, perto da imigrantes, uma seção do CEASA 

lá. Mas venho pra cá. À noite, não. Eu tenho medo do Jabaquara. Me quebrei todo. [Você ta 

muito tempo com essa mulher?] Muito tempo. Não, não, até agora não. Apesar que eu 

namorei – perdi dois filhos – uma russa, uma princesa. A russa tava aqui, com 42 graus, em 

dezembro, no leste Europeu, meu amigo, é 30 graus negativos. Saiu daqui, eu falei, “minha 

filha, não vai, não vai pra Rússia, não vai!” Em dezembro, cara, um solão aqui. Sol de 

verão, alto aqui. O leste Europeu, é 30 graus negativos; foi lá pegou uma pneumonia aguda 
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perdeu o filho, estava grávida, de dois meses. Depois chegou um telegrama aí: missa de 

sétimo dia. Depois de um tempo arrumei uma francesa. Foram mulheres maravilhosas, 

estrangeiras... [Como você conheceu tantas estrangeiras?] Conheci, essa última francesa, 

numa peça no Centro Cultural Vergueiro, lá no Paraíso, não tem aquele centro cultural? É 

Vergueiro ali, não é? Conheci ali, conheci o pessoal, já sabia da francesa. Hoje eu perdi o 

francês... [Você fala francês?] Não tem com que conversar, você perdendo e perde bonito, 

tá. Conheci aquela pessoa lá; uma peça que eu trabalhei no Centro Cultural Vergueiro, eu 

conheci, fui conhecendo uns franceses, conheci uma mulher: [fala algumas palavras em 

francês 36:06]. Aconteceu, cara. Foi uma grande mulher na minha vida. Mas, perdi 

também. Perdi por que eu estava em Manaus e ela morava nos Jardins; houve um arrastão 

no edifício, ela ganhou coronhada na cabeça, caiu deitada, porrada... e eu tava em Manaus. 

E até agora mulher nenhuma me deu um filho. E um soco, ta Jean (...) [Então você perdeu 

um filho dessa francesa?] Perdi, por causa de um arrastão nos Jardins. Eu morava lá com 

ela. [Você morou nos Jardins também?] Eu morava com ela. Era alugado, né; porque ela 

morava com os irmãos delas. O que aconteceu? Por causa dessa mulher – eu já conheci 

alguns países da América Latina; já conhecia já – mas por causa dela cheguei a conhecer 

paraíso fiscal, América Central. Os restos dos irmãos, um parentes de Saint-Troppée, na 

França, vieram com iate, cara. Um iate pegava 20 mil litros de óleo diesel, atravessava a 

ponte [?]. Então conheci América Latina, México, San Tiago, no Chile; América Central, 

Paraíso Fiscal. México, estive na cidade do México com essa mulher, essa grande mulher 

da minha vida... Olha, vou contar pra você uma verdade, vou contar, cara, [...Pode contar...] 

segredo de nós dois, pode ser... pode ser não, é um segredo, depois que você sair daqui: não 

há melhor mulher do que a mulher estrangeira; porque a mulher brasileira, só dá problema. 

Observa. Eu estive na cidade do México com ela, América Latina, América do Norte. Você 

se lembra daquele Catrina, que houve em New Orleans? Eu estive lá em março, em New 

Orleans. Com esse pessoal, dentro do iate. Quando foi em agosto veio o Catrina e acabou 

com tudo. Em agosto, o Catrina acabou com tudo; dizem que New Orleans é uma cidade de 

pobres lá, mas se você ver as casas que é lá, meu amigo; se ali era casa de pobre, americano 

pobre, eu queria morar numa da casa daquela lá. New Orleans. Aí veio o Catrina em agosto, 

né. [E essa outra russa?] Essa aí foi a primeira. [Mas essa não é a que você está agora?] 

Essa outra. [Russa polonesa?] O pai é russo e a mãe, polonesa. [Então você tem uma queda 
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por estrangeiras?] É uma sorte, cara, sorte. Sorte. [E a russa, a primeira, como você 

conheceu ela?] Aqui também. Olha, isso daí foi escola, escola de português. Eu gosto muito 

de português. Que fala é papagaio, um homem tem que aprender a se expressar. E foi numa 

escola de oratória. Ela sabia falar mal e nós nos conhecemos lá e aconteceu. Uma grande 

mulher. Mas foi pra lá, num frio de 42 graus, pegou uma pneumonia... telegrama de sétimo 

dia; fiquei deprimido, cara. Não é possível, cara! Até agora nenhuma mulher me deu um 

filho. [E essa nova, como foi?] Não, ela é de Ponta Grossa, do Paraná. O pai é russo e a 

mãe, polonesa. [Quanto tempo vocês estão juntos?] Seis anos ou mais. Faz um tempinho. É 

o tempo mesmo. Eu também tenho uma enteada muito bonita, né. Uma enteada, linda. 

Tenho. Sabe, mulher tá apanhando muito de marido. Aqui no Brasil se agride muito a 

mulher. Entendeu. A mulher tava apanhando demais. Eu conheci na feira. Lá no Centro de 

Exposições Imigrantes. Todo domingo eu tava fazendo compra lá, aí eu conheci lá: Centro 

de Exposições Imigrantes. [Nunca pensou em casar com uma judia?] Não, não. Não. Mas 

eu vou falar pra você: sofre, tá. Porque meu pai era um judeu e minha mãe não era judia, e 

isso daí é uma contradição danada. Então a contradição é muito grande. Meu pai tem um 

modo de ser judaico, minha mãe... [É cristã?] ...entendeu... não é judia. É uma contradição. 

Então o que pode comer, o que que não pode comer. Até hoje eu tenho certas coisas que eu 

não como. Não como porco, nenhum derivado de carne de porco; é, peixe sem escama, 

pescado: esses... tem peixe que tem verme; eu não como. Esses molhos, tipo músculo, não 

como. Quando eu como uma verdura, tem que ser bem lavado. Alface, não gosto de comer 

alface, aquele alface americano, muito enrolado; não como. [Por quê?] Por causa de bicho. 

De bicho. Entendeu? Não como milho, nozes; a única nozes que eu tenho aí é aquela 

amêndoa, é amendoim, né; tenho quirela ali; ta n’água pra limpar tudinho pra poder comer. 

Só (***). Boa tarde, Roberto. Eu gostaria de não ser filho de judeu, porque sofre e é 

rejeitado, tá. [Você sofre preconceito por ser filho de judeu?] Fui trabalhar num iraquiano 

aí, com um iraquiano aí, só falava mal de judeu o dia inteiro; cara, mas nunca contei pra ele 

que eu era filho de judeu; nunca contei. O dia inteiro, cara! O dia inteiro falando mal de 

judeu. Eu saí de lá, saí de lá, e ele nunca soube que eu era filho de judeu. Não sabia que eu 

era filho de judeu. [Mas no Brasil não há preconceito] Só, só por causa da justiça, você fica 

andando por cima da justiça. Preceitos da Torah. Sim, sim; não, não; e acabou. Eu conheço 

judeu, daqui, do Parque da Luz, que, no Bom Retiro, tem uma sinagoga ali; tem uma 
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sinagoga na rua Prates, judeu que tem nojo de ser judeu; judeu que tem nojo de ser judeu! 

Não queria ser judeu, por causa dos preconceitos. Você sofre; você tem que andar na 

justiça: a espada da lei! Tem que andar debaixo dos preceitos de Moisés, nosso pai Abraão. 

É difícil isso; as pessoas não aceitam. Você tem que engolir seco; sofre! Tem muito judeu 

sofrendo aí. Tem judeu de todo jeito, tem rico, tem pobre... tem os rebeldes! Tem os 

rebeldes também. Mesmo sendo pobres, os judeus seguem a justiça. Sim, sim; não, não; 

acabou. E esse é protegido por Deus; Deus tem me protegido muito; muito do mal. Deus 

tem me protegido muito do mal. Claro! Segue, o caminho é esse daqui, a lei de Moisés é 

essa, os mandamentos do Profeta não morreu ainda, e acabou. E você sofre por isso. Você é 

rejeitado por isso. [Como é morar aqui no Prestes Maia, no Bom Retiro, um bairro 

tradicional...] Não é mais hoje. Tem que engoli seco. Eu não aceito, não aceito isso até 

agora. É inaceitável um filho de Deus numa situação dessa, morar num lugar que não é seu!  

Isso daqui não é meu. Estou aqui por uma necessidade pra não cair na rua. Eu sei que dói 

no coração do proprietário aqui. Mas por causa disso daqui não somos jogados na rua. Eu 

fui rejeitado pelos meus amigos. Rejeitado. Vinham conversar comigo, e você percebia a 

expressão facial. E o rosto fala tudo: o rosto, o olhar, o tom de voz. Principalmente o tom 

de voz. Que é o espírito da alma. Só sei que é dolorido: estar num local que não é meu. Dói 

demais. Sempre rejeitei isso, tá. Foi e está sendo um momento de necessidade, senão estaria 

na rua agora. Porque os parentes da mulher não me deixam ficar. Então você tem que 

segurar. A vida é uma matemática, é um logaritmo. É complicado, Jean. Posso fazer 

algumas perguntas? Posso fazer pra você? O seu ponto de vista, sobre o caso do Prestes 

Maia. [Eu entendo que, independente do que eu realmente penso sobre o assunto, a 

Constituição promulgada em 1988 determina a função social da propriedade, seja ela rural 

ou urbana; ainda que seja altamente discutível o que seja de fato esse “social”. Sendo 

assim, ninguém em território brasileiro tem o direito de não observar esse princípio básico e 

geral. Pelo que eu sei, este imóvel, o “Prestes Maia”, está abandonado há mais de vinte 

anos, acumulando desde então poeira; tornando-se moradia de rato, pombo; infestado em 

todos os cantos por focos do mosquito da dengue; servindo-se de local de ponto de tráfico 

etc.; não obstante, provavelmente, deve atender a interesses especulativos, de ordem 

financeira. Além disso, outro agravante, é o fato de os proprietários não cumprirem com os 

pagamentos de impostos referentes ao imóvel também há anos. Ora, é evidente que os 
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proprietários desrespeitam a lei em todos os sentidos. Se a justiça ainda dá ganho de causa 

para eles e ordena o despejo de milhares de pessoas, necessitadas de um teto e que, por isso, 

ocuparam o imóvel, é um desses mistérios que somente é possíveis dentro dos tribunais. 

Para este prédio cumprir a sua “função social da propriedade”, não pode ficar se 

deteriorando, acumulando lixo; no mínimo teria de virar moradia, ou qualquer outra coisa, 

mas não pode ficar desocupado. Logo, é bastante interessante a luta de vocês, pois, ao 

contrário dos proprietários, vocês agem dentro da legalidade, pressionam o poder público . 

Por incrível que parece esta é uma opinião bastante conservadora, não estou entrando em 

detalhes sobre aspectos filosóficos, econômicos, sociológicos, se a propriedade privada é 

justa ou não; etc.] Tá provando, né? Tá provando: o capitalismo é injusto. [Mas não é 

necessário ainda uma análise mais profunda, é só ler a Constituição; este prédio não pode 

ficar num completo marasmo, ele tem de atender os anseios da sociedade] Bem, para 

finalizar essa entrevista, eu vou finalizar falando o seguinte: que aqui pra mim, no 

momento, na situação que eu estava, à margem da vida, foi 100%. Arrumei um serviço aí, 

informal, melhorou mais; melhorou bastante. Mas não é o meu padrão de vida, que eu 

estava antes, não é. Mas... me tirou da margem da vida. Me tirou mesmo porque eu estava 

completamente alterado, andando alterado; rejeitado pelos amigos, rejeitado pelas pessoas. 

[Você tem irmãos?] Aqui ninguém. Ninguém. Rejeitado, cara. Você tem seus amigos 

quando você tá bem, bem. (***) Eu pagava duas, três latas de cerveja. (***) Era isso que eu 

fazia, e na hora, e na hora, meu amigo, da dificuldade, (***) não te dá um prato de feijão e 

arroz. Cala a boca e acabou. Você só vai conhecer as pessoas quando você olha no rosto, 

olho-no-olho, você percebe a expressão na alma. No rosto, nos olhos, no tom de voz; é o 

reflexo da alma. A rejeição das pessoas. Aí você tem que se agarrar no barco; se agarrar no 

barco mesmo. Buscar Deus mesmo porque olha! Achai um homem com um passaporte na 

rua, acordei ele. “Ah, tô na casa de um pessoal no Jabaquara. Já fiquei até na rodoviária 

também”. Eu fiquei na rodoviária. Fiquei. Fiquei e a mulher não sabe disso. Quem sabe é 

aqui ó: Dona Maria lá embaixo. Sabei disso porque eu botei. Fui expulso da rodoviária. 

[Chegou a dormir na rua?] Não. [Na rodoviária?] Fiquei. Fiquei. Fiquei lá. À noite lá o 

guarda: “Puxa, você aqui de novo?” “É, cara, tô viajando, olha a bolsa aqui”. “Ah, mas 

você tá aqui de novo?!” Aí dei um  cala-boca pro cara, pros guardas. Você sabe que é um 

cala-boca, não é? Peguei o cara e fali vamos ali. “Não, você não pode ficar aqui não, pô!” 
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“Dá licença, meu, tô com meu jornal aqui”. Eu sou leitor do Estadão, gosto do Estadão. Aí, 

ele pega você lendo é outra coisa, amigo. Tô viajando. Ah meu, os caras desconfiaram! Dei 

um cala-boca pros caras lá. “Oh meu, dá um tempo aí, homem! Tô só passando uns dias 

aqui; só uns...” Fiquei numa situação difícil mesmo, muito difícil. Mas Deus mostrou uma 

luz, né; foi aquele homem que me trouxe pra cá, me trouxe pra cá. Mas eu já tava 

desconfiado que ele não queria nada com a vida. Aí eu encontrei o cara na Crackolândia, 

cara. Fiz o possível. O cara conhece vários países, o continente europeu. Fala quatro 

idiomas fluentemente. Fazer o quê, né? Mas minha vida ficou 100%. Esse pessoal me 

ajudou muito, esse pessoal aqui. É isso aí, Jean. Qual é a sua profissão? Geógrafo? Ah, 

você é pesquisador. O que você achou da minha entrevista? [Saí e vai para o apartamento e 

volta com uma revista nas mão] Isso daqui é novo, pega pra você, chama-se “Urbs”, revista 

“Urbs”. Você gosta de... Tá trabalhando na área, geógrafo. Isso aqui eu peguei lá na Caixa, 

no Centro Cultural Caixa Econômica... Fica pra você. (...) O triangulo aqui, a São Bento, o 

Pátio do Colégio, o Largo de São Francisco. Esse triângulo aí, o pessoal chama de 

triângulo, né. (...) Aquela do norte... não, não é Heloísa. Isso, Marina. Você sabia que ela 

tem mais conhecimento do que Lula? Você sabia que ela ocupou a pasta ministerial do 

meio-ambiente? O mundo inteiro chorou a saída dela? Queria corromper ela. Sabia, o 

mundo inteiro chorou. O Lula sabe muito manobrar, porque ele tem uma oratória que 

manobra todo mundo. Você fuma? [Pode deixar aceso] Olha que contradição: Eu tô 

ocupando um espaço aqui e tô tomando conta de um prédio, que não mora ninguém. Eu 

trabalho num prédio, que teve invasão, ao lado. Um prédio vazio, que tem 22 andares. Esse 

prédio aqui ainda é pequeno. 22 andares, 22 andares, muito grande, muito grande. [Aonde 

que é?] Aqui no centro. Aqui pertinho. Sabe aqui... Eu saio daqui 15 pras sete; eu chego 10 

pras sete. Mas ele tá pagando os impostos dele. Acabou de pintar. Em dezembro ele vai 

vender. Não sabe que eu estou aqui; e eu estou ocupando esse espaço ocupado. Que ironia, 

que contradição, porra! Que ironia em rapaz! Teve um jogo aí lá em Santos, não sei se foi 

Argentina, foi Paraguai, Venezuela. Venezuela! Três ônibus passaram por lá, com 

venezuelanos. Pensei que era invasão, cara; porque você sabe que é de repente! Pensei que 

era invasão. Mas nada! É que teve um jogo, em Santos. Agora, agora. Parou na frente, 

pensei que era invasão! Que ironia. E eu tô ocupando esse espaço. [Shalom] [Depois da 
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entrevista, Isaias comenta que os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Agora 

são “jornais capitalistas”. Isto não foi gravado no depoimento]. 

 

 

[Entrevista 22] 

 

L., 30 anos. Nasci em Recife, Pernambuco. Eu vim [para São Paulo] faz 25 anos. Tinha 5 

anos. Eu sou cabeleireira. Então eu vim pequenininha e a gente foi morar numa favela, na 

(***). Favela grande na (***). Eu morei lá até os 15 anos. Depois... aí que eu conheci o 

meu marido a gente veio morar em pensões, no Bom Retiro. Era. Era superdifícil. Mais 

difícil era dividir o banheiro com tanta gente. E na hora de pagar o aluguel se não tivesse... 

aí a gente se preocupava. Já pagava um, e tinha que pagar, juntar dinheiro para pagar o 

outro. Isso; pagava um e já tava pensando no próximo. [Foram alguma vez despejados?] 

Não, mas eu tive que fazer trabalhos para a dona da pensão, para eu pagar. [Violência] Nas 

pensões que eu morava não; não tinha. Era bem cuidadinha a pensão que eu morava. 

[Aluguel] Na época era 250. Há 15 anos atrás. Agora tá nessa faixa pensão: entre 500 e 600 

reais. Uma pensãozinha boa, né, com um quarto grande, porque é pelo tamanho do quarto. 

[Favela] Ah, morar na favela era muito bom, muito bom! Não só porque tudo era de graça 

mas porque as pessoas ajudavam muito. A gente recebia muita... A gente brincava; a gente 

era protegida pelas pessoas lá, né. As próprias pessoas tomavam conta lá, protegiam o 

morador. Era filmado novelas, filmes, então a gente participava. A minha melhor parte da 

minha vida foi quando eu morei lá. Fui muito feliz lá. A minha família até hoje mora todos 

lá, né. A minha mãe teve doze filhos... os onze mora lá, só que lá agora é apartamento. 

Todo mundo ganhou um apartamento lá, menos eu que na época era “de menor”. Aí não 

tive direito a ganhar um, né. [O seu marido] É boliviano. Eu conheci ele, eu tinha 15 anos. 

15 anos atrás. 16 anos. Mas ele veio para cá com 5 anos também. [Ele não tem sotaque] 

Não. Ele veio com 5 anos pra cá e depois nunca mais saiu. [Filhos] A gente tem a Vitória e 

eu estou grávida de 3 meses. Isso, ela tem 7 anos. [MSTC] Então, antes de eu vim pra cá eu 

já conhecia o movimento; já conhecia, né, porque eu paticipava de um núcleo de base. 

Núcleo de base, uma vez por mês nós temos que participar das reuniões. E a gente fica 

esperando ou uma resposta da CDHU ou a gente ocupar, ocupar um prédio pra gente entrar. 
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Foi o que aconteceu comigo. Eu já conhecia a Neti por entrevista em televisão, jornal; e eu 

acredito no trabalho dela, entendeu. Por isso que eu vim senão se eu não acreditasse não ia 

tá aqui. Isso foi em 2002. Morei aqui um mês aí a gente pegou leptospirose – porque 

quando você ocupa tem muito lixo – aí a gente pegou leptospirose, nós dois, e a gente teve 

que sair daqui. Agora a gente veio de novo. Eu só fiquei um mês. [Conheceu a 

coordenadora Lisete?] Conheci. Ótima ela. Então, na época era mais ela. Agora a Neti tá 

mais, porque ela cuida de outras ocupações, não é só daqui. Tem a Mauá, tem a Nove de 

Julho. [Partido político] Não, a gente não quis. Isso o PT, mas eu não quis ainda não. Se for 

para ajudar o movimento e me ajudar, aí sim. Mas eu não quero tipo coisa forçada assim. 

Mas se eu sentir que vai ajudar o movimento, que vai, né; ajudando o movimento, porque 

tem pessoas do movimento que é do PT, aí ajuda a gente mas quando vinher eu não quis, 

talvez uma próxima. Eu voto em quem eu acredito quando eu vejo verdade. Não, não, não. 

É difícil no PT, viu; porque eu sou malufista. Então, porque lá onde a minha família ganhou 

foi o Maluf que deu. Então, eu nunca fui – tirando p presidente Lula – eu nunca fui com a 

cara do PT não. Agora que eu vou mais, com o presidente, com a Dilma, porque eu acredito 

nela. Aí sim. Mas eu não tinha simpatia pelo PT não. [Favela] É Singapura, e é muito bom 

lá. As pessoas de lá tem endereço, tudo. Minha família tá muito bem; conseguiu muitas 

coisas. [Sobre você morar aqui] Ah, eles acham que eu não precisava ficar aqui. Eles vê 

aqui como a sociedade vê: bandido, maloqueiro, tem poucas famílias. Mas não é verdade. 

Então a minha família fala pra mim: “Nossa, vai demorar demais, é melhor você trabalhar, 

continuar morando...” Mas eu acredito, acredito! Eu acredito: eu sei que a gente lutando a 

gente consegue tudo. E eu sempre fui desse negócio de lutar, de ficar na frente. Porque eu 

conheço os meus direitos, eu quero lutar pelos meus direitos. [Leptospirose] Então, eu 

voltei pra casa da minha mãe. [Cotidiano] Eu saiu pra trabalhar; faço os meus trabalhos 

voluntários, porque eu sou coordenadora; e assim eu: eu trabalho normal, de segunda a 

sábado. Aí eu chego às 5 horas, se tiver alguma coisa para eu resolver, aí eu vou para as 

minhas reuniões de coordenação. [É difícil ser coordenadora?] Foi no começo. Hoje tá uma 

maravilha. Se eu sair da coordenação, quem ficar não vai ter nada pra fazer, porque tudo fui 

eu que fiz: luz, água. Foi eu que trouxe tudo pra cá. Eu ajudo os moradores também, mas é 

assim: eu que cheguei, fui e comprei, comprei as coisas, porque ninguém tinha o dinheiro 

pra comprar na hora. Foi muito caro a fiação, né. Aí eu comprei com o cartão. Muita gente 
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foi embora sem me pagar. Essas coisas assim. Mas agora tá uma maravilha, porque a gente 

tem a água, a luz. O nosso banheiro, acho que é o único andar que tem descarga no 

banheiro, banho quente. Nosso banheiro é limpinho. Nosso andar é o mais limpinho, 

tirando esse vazamento que tá... o nosso é o mais organizado. Trabalho de todos, né. [Por 

causa da sua coordenação?] Aqui não tem confusão, é só famílias. Cada um se dá... cada 

um respeita seu espaço... aqui não tem muito aquele negócio de amizade, de fofocar, que dá 

muito. É cada um no seu espaço. Eu falo cada um tem que chegar na sua casa, descansar, 

bater na minha porta se for necessário; e eu bato na do de outro morador só se for 

necessário, também. Aí eu faço reunião de andar uma vez por mês. Não, a gente fala de 

como é que tá a limpeza, é, se tiver barulho, confusãozinha com os vizinhos assim. Aí a 

gente vai, cada um pega a sua cadeira. Senta tudo. [Todos os coordenadores andares fazem 

isto?] Todos. Quase todos os andares só... porque tem muito coordenador que entrou agora. 

A gente entrou em outubro e em novembro eu já era coordenadora. Eu fui a primeira... de 

todos os brocos “A” e “B”, começou por aqui. Eu fui tirada pela Neti, a Carmem e os 

moradores que tinha. Teve uma votação, aí eu e mais duas pessoas se candidatou a ser, e 

todos votaram em mim. Aí hoje também se eu quiser sair a pessoa que entrar tem que ser 

por votação. No andar mesmo, a pessoa vota. Se eu fizer alguma coisa de errado também, 

os moradores podem me retirar. Aí eu saio, tem punição se eu fizer algo de errado, assim, 

tudo. [Construir] Asssim, cada família comprou as madeiras e fez, né. Comprou as folhas, 

comprou os pregos. [Isso uniu vocês?] Muito. Hoje a gente conhece a história de cada um 

aqui. Aqui o pessoal – como eu te falei – velho, antigo, só tem eu e o seu Isaias, o resto é 

tudo novo. Então é assim: mais ou menos já passou umas três famílias já; tipo assim, tudo: 

aí sai porque troca de andar, porque desiste. Muita gente desistiu. É porque quando teve a 

primeira audiência e ia dar prazo pra gente sair, muita gente desistiu. Ficou com medo. 

Isso: desistiu porque teve medo. Aí outras não; outras ficou na luta aqui. Muitos desistiu 

por causa da altura [Nós estamos no último andar do prédio e, como é sabido, não há 

elevador], tinha problema de saúde, muito alto pra subir. Aí falou: “Não, eu vou lá pra 

baixo, eu vou desistir”. Desistiu. [E você que está grávida, não é difícil subir até aqui?] 

Muito. Muito. Muito difícil. A cada dois andares eu paro. Sempre tem alguém que ajuda, 

mas, às vezes, não tem. Então, o problema vai ser quando eu tiver o bebê. Porque quando 

eu tiver o bebê eu fico mais aqui dentro. O problema é quando eu tiver entre os sete e oito 
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meses eu não vou conseguir subir mais. Aí eu vou ter que ficar em casa de parentes. É, eu 

não queria, né, por causa da escola. Eu não consigo deixar; eu fico um dia fora e os 

vizinhos acha ruim. Então eu também vou me sentir... [Você vai se sentir culpada?] Eu vou 

me sentir, porque... Não disso não, porque aqui a gente tem as nossas normas, né; eu não 

posso mexer em nada de ninguém e ninguém pode mexer em nada meu. Então, pelo menos 

aqui nesse andar, um cuida do outro. Eu ensinei isso pra gente. Sempre quando eu tiver, eu 

vou, ajudo todo mundo; quando eu não tiver todo mundo zela o meu. [Licença 

maternidade] Não, não. Eu trabalho num salão mas é por conta, Eu alugo a cadeira. Então é 

assim, se eu for eu ganho, se eu não for eu não ganho. Não, não. Eu que faço o meu salário. 

Eu tenho as minhas clientes, eu pago por mês a minha cadeira; aí eu vou, se eu trabalhar eu 

ganho, se eu não trabalhar eu não ganho. [O se marido?] O meu marido trabalha em loja: 

vendedor de “video-game”. [Móveis] A maioria – quando a gente ocupa, a gente faz 

“shopping-rua”; então na rua, e pega coisas velhas – então daqui o que eu comprei foi a 

televisão e a geladeira; porque na verdade eu tenho tudo novinho mas eu deixei na casa da 

minha mãe; porque eu não quis trazer pra cá, né. Por medo, de sair, e ter que ficar correndo 

pra lá e pra cá com móveis. Então aqui eu consegui tudo: cama na rua, colchão, sofá. [Até 

geladeira?] Não, a geladeira eu comprei baratinho numa loja de móveis usados, fogão e 

bujão, o resto... É, eu comecei com duas bocas; as duas bocas eu passei pro seu Isaias, e aí e 

também dormia no chão, aí depois já consegui a cama. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei 

a dormir no chão, né. Eu fiquei no chão, em papelão, eu, ele; depois eu comprei uma 

barraca; aí depois, que eu consegui comprar as madeiras, doei a barraca. Aqui a gente 

ficava tudo (***), porque quando a gente chegou não tinha luz, né. Era tudo escuro mesmo. 

A pior escuridão que você possa imaginar. Todos os andares. A gente não podia ficar 

acendendo vela, nem nada. Então é assim, a gente ligava uma lanterninha e ficava um 

cuidando do outro. Tinha muito rato, muito lixo, entendeu. [Esse é um dos andares mais 

claros] Isso. A gente colocou. A gente pegou trauma da escuridão aqui, então a gente 

colocou bastante luz. A gente fica mais tempo com as luzes maiores igual têm lá no 

primeiro andar, aquelas bem fortes. (...) Eu gosto. Eu levo minha filha todo dia na escola, 

sai daqui 6 horas; aí depois ela saí às duas. Aí nesses intervalos eu vou trabalhar. Depois eu 

volto, pego, deixo ela com a menina do sexto andar. Eu não acho ruim não, porque tá 

dando, eu tô muito bem aqui. Deu pra levantar dinheiro, deu pra comprar um carro, 
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entendeu. [Sua vida melhorou aqui?] Melhorou muito, porque eu pagava 650 de aluguel. 

Desses 650, eu comprei um carro com prestações de 620. Paguei vinte prestação. Porque eu 

vou juntando, nunca pago só de uma, pago duas, três, entendeu. [Esse lugar que vocês 

pagavam era uma casa?] Não, era uma pensão. É um hotelzinho. Aí virou quarto. Era só um 

quarto e um banheiro. Eu chamo até de pensão, que era um hotel e aí virou aluguel. Aqui na 

Cásper Libero. [Existe ainda essa lugar?] Existe. Mas o aluguel virou 700 reais. Lá a gente 

não tem direito nenhum. A gente não tem direito nenhum. Lá é assim: não pagou é rua. O 

dono abre a porta e joga você na rua, porque não tem contrato, não tem nada. Que na hora 

que ela aluga ele fala que é apartamento mas na hora que você reclama seus direitos ele fala 

que é hotel. “Isso é hotel, você não tem direito”. [Contrato] Nada, nada, nada. Nada disso. 

Você dá o dinheiro na mão e assina lá um caderno e pronto. O dono tem, tem conhecimento 

com a polícia. Aí vem lá; eles dizem que é polícia, né. É, paisano; e bota a gente pra fora. 

Eu vi muita gente lá ser botada pra fora, ele arrombar a porta e botar o pé igual cachorro. 

Então aqui eu sou tratada com respeito; aqui quando eu cheguei aqui eu soube o que era ser 

humilde, porque eu morei muito tempo na favela e não sabia o que era isso. Então eu 

aprendi a ser humilde, eu aprendi as coisas que eu não sabia; eu era egoísta, eu queria 

trabalhar mas só pra mim. E hoje o que eu tenho eu divido com os outros. No começo, a 

minha cozinha era comunitária. Eu fui a primeira pessoa a ter fogão no andar, e todo mundo 

comia. As doze famílias comia na minha casa. Cada dia um dava uma coisa. Eu fiquei 

durante quatro meses sendo uma cozinha comunitária. E eu aprendi isso aqui, porque 

antigamente eu queria só pra mim. Não dividia um copo de água com ninguém. E hoje é 

assim: eu divido tudo que eu tenho. Tudo. Tudo! Então, eu sei que isso aqui eu vou levar 

para outro lugar, né. Então, eu vi outra pessoa fazer e eu achei bonito. Então eu disse: eu 

queria ser assim. E eu passei tantas coisas na favela mas eu não aprendi a ser assim; que 

minha mãe criava a gente dentro de casa. Era da escola pra dentro de casa. Era igual a um 

animal, assim trancada. Eu não podia conviver com as outras pessoas, então eu não aprendi 

isso. Minha mãe ensinou que tudo que a gente conversava era pra nós. E hoje eu sei que a 

gente tem que dividir. Porque eu não preciso ter tanto, entendeu, pra ser feliz. Eu aprendi 

isso. [MSTC] Então, enquanto existir pessoas sem moradia, vai existir movimento. Porque 

as pessoas falam que a gente invade. A gente não invade; a gente ocupa, aonde não tem 

nenhuma função social. Tá fechado, tá lá, se a gente não tivesse aqui ia tá os ratos. Assim, 
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mesmo que eu ganhe uma moradia, eu quero continuar no movimento; eu quero continuar 

ajudando. Teve muita gente que desistiu; mas teve muita gente que ficou, que já tem sua 

moradia e é coordenadora hoje. Mesmo se ganhe, ou não, eu quero continuar no 

movimento, ajudando, chegando nas pessoas e falando assim ó: “eu não tinha e eu 

consegui; você vai conseguir também”. Por isso que é muito importante pra mim ganhar; 

pra poder... porque minha família não acredita que eu vou conseguir; e eu sei que eu vou 

conseguir: tá tão perto. Muita gente conseguiu. Tá tão perto. E é assim, é um direito da 

gente... Eu digo que tá tão perto porque eu sinto. Eu sinto. O vento tá vindo tudo a favor da 

gente. O vento. Você sabe que o povo tem uma força enorme. O povo unido tem uma força 

enorme. Sozinho a gente não consegue nada mas com o povo a gente consegue tudo. 

Ninguém vai chegar – aí fora – e vai me dar uma moradia. Então se eu for na CDHU 

sozinha, eles não vão me dar; eles vão fazer um cadastro pra mim. Agora vai esse povo 

todo dia, então alguma coisa eles tem que fazer. O povo tem que aprender abrir a boca e 

lutar. [Mulheres] Porque as mulheres têm mais força pra lutar, as mulheres têm mais tempo, 

as mulheres no movimento, elas não têm medo de dar a cara. E os homens não. Nem todos. 

Mas não sei se os homens têm vergonha. Pelos menos as mulheres daqui que eu conheço, 

eu quero ser como elas. Vai na frente, não tem vergonha. Eu quando vim morar aqui eu 

tinha vergonha de falar pros meus amigos que eu tava aqui. Hoje eu não tenho, mas no 

começo eu tinha. (...) Então, sobre o movimento eu tenho muito que aprender ainda pra 

poder falar. Sobre a minha vida, vai ser uma coisa que eu gostei, né, e que eu nunca vou 

esquecer. Quando minha filha crescer, eu quero que ela cresça no meio, do movimento, do 

social; que ela cresça e que possa tá ajudando outras pessoas também. Porque eu quero ficar 

até o fim, não quero parar não. Meu sonho é a casa própria mas eu... [Não quer renunciar de 

sua experiência aqui] isso, com certeza. Por mais que eu ganhe a moradia, eu sei que foi por 

causa do movimento, porque a gente lutou. Aconteceu coisas ruins? Aconteceu. Mas, 

Nossa, aconteceu muitas coisas boas. Antigamente eu não sabia nada sobre o social, assim, 

sobre os direitos. Sobre as coisas boas da vida, e hoje eu vou sair daqui sabendo. Eu posso 

chegar ali e falar, eu tenho os meus direitos, eu aprendi isso com a Neti. A cobrar os seus 

direitos. Em tudo! Não é só moradia, aonde eu for eu sei que eu tenho os meus direitos. 

Antigamente eu era assim muito leiga. Eu não sabia chegar num lugar, eu não sabia o que 

falar. Hoje eu sei. Eu vou em qualquer lugar a pessoa tem que me escutar, entendeu, porque 
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eu tenho os meus direitos. Em qualquer lugar: em banco, em shopping, se eu tiver bem 

vestida, mal vestida, eu sei que eu tenho que ser bem atendida igual a qualquer outra pessoa 

que tiver lá. Isso eu aprendi aqui. (...) foram espera eles na rodoviária, aí de lá 

encaminharam eles pra cá. Hoje eles estão aqui. Agente ajudou eles. Quando tem uma 

pessoa assim, que tá precisando muito, o que que a gente faz: tem a reunião de coordenação 

para isto. Não é só pra discutir o boletim, é pra saber quem ta precisando pra gente ajudar. 

Entendeu? Se tiver uma pessoa doente; tem muita gente com tuberculose por causa da 

friagem. Aí a gente encaminha para o hospital; a pessoa não pode dormir no chão, tem que 

se alimentar. Tipo aqui no meu andar, uma boliviana, eu ajuntei dinheiro para ela voltar 

para a Bolívia. Ela chegou aqui para trabalhar, e era trabalho escravo, aí ela falou pra mim: 

“Na verdade, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora”. Eu fiz um abaixo-assinado, 

aqui, no bairro, na rua, e consegui o dinheiro pra ela ir embora. Ante de ela ir embora, eu 

tava indo de andar em andar pedindo comida, pra ela comer, entendeu. Aí a gente 

conseguiu fazer uma cesta muito grande, e ela ficou aqui um tempo, depois ela quis ir 

embora. [Eu entrevistei uma boliviana aqui que também foi escravizada] Eu conheço ela, 

tem uma filha e um bebê. Os próprios bolivianos escravizam. Os bolivianos trancam os que 

vêm pra cá, deixam sem comida. Eu conheço vários, tanto que na minha família tem 

bolivianos. A família do meu marido hoje vivi bem, de costura, mas quando veio pra cá 

sofreu muito. Mas com coreano, com judeu, assim, né. Mas hoje eles têm a própria oficina, 

mas trabalha só com a família. Meu marido, há alguns anos atrás, ainda sabia costurar, sabe 

mexer com todas as máquinas. Mas depois ele começou a trabalhar com brasileiros. Mas 

ele ganhava, ganhava até bem; é tipo assim, é de família, eles não pega pessoas já pra não 

dar esse problema, assim. [Matéria do Diário Popular] Por isso que é bom você falar, 

porque é assim: no começo tinha muita gente fazendo entrevista, “olha, eu sou arquiteto”; 

teve um menino aí que me deu um presente, um livro que ele fez daqui. E assim, ele mesmo 

levava a sério, e eu fiquei com muito medo, porque de todas as coordenadoras, ele escolheu 

eu pra ajudar ele. Eu fiquei durante um mês ajudando ele. E ele não é brasileiro; ele falava 

espanhol, aí como eu falo, aí ele então pediu a minha ajuda. Fiquei com medo de ele ser 

desses jornais, que vão falar mal. Depois ele fez o trabalho dele, ficou muito bonito, aí ele 

me presenteou com um. Mas tem muita gente que vem aqui sério fazer um trabalho, com 

tem muita gente que vem aqui só saber se as famílias pagam ou não, entendeu. A gente não 
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paga nada; a única coisa que a gente paga é uma contribuição de 50 reais. Que é para pagar 

os porteiros, para instalar as câmeras. Porque é assim ó: o fio daqui quem colocou é as 

famílias, mas quem pagou foi a coordenação; foi com dinheiro da coordenação. Por isso 

que é importante; a gente tem uma lista de material de limpeza, aí todo dia tem uma... Mas 

eles colocam que a gente tá pagando, que esse dinheiro não tá sendo usado pra nada. É 

como eu te falei: se eu não acreditasse, eu não tava aqui. Como eu trabalho, meu marido 

trabalha, dava pra continuar vivendo em pensão, ou apertar mais e viver num apartamento. 

Mas eu acredito, eu confio, eu vejo. Ainda mais agora que eu tô na coordenação de andar, 

eu vejo como que é limpo esse negócio, entendeu. O jornal falou que morava trinta 

famílias. Não é verdade! Todos os andares estão ocupados. Eu também ficava cismada, 

você viu que eu te abordei? A gente que é coordenador de andar é responsável, se vem 

alguém tirar foto, ele pede pra mim e eu pergunto: “você tem autorização de subir?” 

“Tenho”. Aí eu ligo e confirmo; igual eu liguei para a Maria e confirmei. Ela falou: 

“Sossegado, pode dar”. Tem muita gente que fala. Os porteiros é novo, aí entra e começa 

tirar foto da nossa casa, da nossa vida. Invadindo a nossa vida. E nós temos famílias. Aí 

depois, não ta autorizado nem nada, porque vocês não me ligaram? É por isso que tem 

coordenação. Então a gente tinha que ter confirmado mesmo. [Não é qualquer pessoa que 

entra num prédio nos Jardins, por exemplo; tem que se identificar etc., não é por que o 

“Prestes Maia” é uma ocupação que todo mundo pode entrar] Muita gente quer entrar sem 

querer mostrar documento, tem que respeitar. Isso daqui não é uma baderna, como eles 

acham. Aqui, se você quer saber, depois das 10 se eu sair e eu não falar “eu vou num 

hospital, vou trabalhar”, eu não entro. Teve dia assim que eu fui pr’uma festa, a gente foi 

pra balada assim, aí o porteiro falou: “Olha, eu não posso liberar porque a coordenadora taí 

e se eu te liberar amanhã eu levo bronca”. Então eu respeitei, voltei e dormi num hotel. Aí 

até depois eu pedi desculpas, porque eu sei que depois das 10 a gente não pode entrar. Já 

teve vez que eu fui pra um hospital e falei; mas tem que avisar. “Tô indo para o hospital, 

não sei que horas eu volto”. “Então quando você voltar, você entra”. Mas é assim, é a 

norma. (...) Então, hoje quando tem reunião executiva – vai ter agora duas, tem uma da 

“executiva”, às 5:30, que é só pra coordenação, e, depois, tem uma que é pra todos, às 

vezes, essa daí pode, mas você tem que falar qual é a sua proposta; aí todos têm que 

aprovar. Hoje quem aprova não é só a direção, mas todos os coordenadores. Você fala, “eu 
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quero fazer isto...”, aí a Neti passa pra gente, e ela fala o que que ela acha e a gente fala 

também. Porque é igual ela falou, a gente aprova sim mas tem que ser bom pro movimento, 

se não for pra quê; porque a gente perde o nosso tempo e você também. Ninguém fala o que 

a gente tem que falar; a gente fala o que pensa. Você não é o primeiro que vem me 

entrevistar. Uma vez uma mulher veio aqui e eu disse, “você quer juntar todo mundo ou 

quer falar com cada um”. Ela disse: “Eu posso escolher?” “Claro, você pode escolher” Aí 

ela falou, “ah, então eu vou de casa em casa”. Aí, umas pessoas quis dá outras não. Eu já fiz 

algumas vezes, outras não, porque eu tava ocupada. Huje eu fui pro hospital – estou 

fazendo pré-natal – aí... mas tem vez que eu chego assim e tem que fazer comida, cuidar da 

roupa da minha filha, do meu marido, às vezes, vem cliente aqui fazer o cabelo... [Do 

prédio?] Do prédio mesmo. Conhecidas. As clientes que vai no salão às vezes vem aqui, 

porque lá eu não posso cobrar mais barato. Aqui eu posso, porque eu não pago luz, não 

pago água; e cobro bem baratinho. E é isso. Eu acho que até o final do ano eu vou tá dando 

aula de cabeleireiro, de manicure, de maquiagem. Eu e outras três que tem aqui que 

trabalha em salão. A gente vai tá dando aula duas vezes por semana e fazendo também de 

graça pro pessoal; cortar cabelo, unha, essas coisas assim. [Creche, vocês não pensam em 

fazer?] Pensa, a gente tem projeto, né. Quem pode te responder mais é a coordenação, 

porque é projeto deles, mas eu sei que vai ter. Vai ter meio que um pronto-socorro para 

acidentes leves, pra remédios. Vai ser tudo doação, pra dizer a verdade. Assim. Teve muita 

gente que veio e prometeu que vai tá ajudando com isto. Mas a gente tem médico que vem 

aqui ver a gente; tem os meninos do SUS que vêm aqui, agente de saúde. Então, dá 

remedinho pra gente pôr n’água, tudo. Vem os médicos examinar. Eles vêm aqui, passam 

em cada família, perguntam como a gente tá, se tá passando no médico... então, pra gente ir 

lá marcar consulta. Eles fazem um cartão pra gente aqui, né, com endereço... porque se a 

gente for no posto a gente não conseguiria fazer uma ficha lá porque tem que morar na 

região, entendeu. Então eles vêm até aqui faz, no caso, a relação, e traz o “cartão da 

família” pra gente. Então a gente pode ir lá, marcar consulta, receber os remédios, tudo. 

Então é bom. [Religião] Sim. Sou evangélica, da Universal. Meu marido também, ele é 

evangélico. A minha família é da Assembleia de Deus; só a gente que é da Universal. [L. 

me mostra o livro do estudante de arquitetura da FAU-USP. É um livro de ilustrações, 

feitas pelo próprio estudante, que retratam o prédio, os apartamentos e mesmo alguns 
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moradores]. Esse aqui é um desenho das pessoas, na verdade ele fez com a mão, né. [Um 

trabalho de...] Faculdade. Aqui é um mapa. É muito bom. Ó o prédio. Aí ele desenhou 

minha filha... Então esse daí foi trabalho pra faculdade. Aí depois ele fez um livro mesmo, 

um livro mesmo. Aí ele foi viajar pra falar sobre o livro. Tem todos os andares, as casa... 

Ele desenhou duas casas, a minha e a do Roberto, que é coordenador do outro bloco. Isso 

daqui é a escada. Aí ele fez um trabalho assim: como era; e outro, como deveria ser. Ele fez 

escrito, e ele fez também como deveria ser: todo o prédio reformado pela Caixa. Como 

deveria ser: todo reformadinho, com os apartamentos... Como vai ficar; aqui é uma 

varanda; aqui é (***) ... ó minha casa aqui; isso aqui é parede, ali é a geladeira, lá é o 

quarto. Ele ficava rabiscando, eu pensava o que que vai sair daí; ele ficou um mês pra 

desenhar os dois prédios. Aqui é as pessoas que ele desenhou: aqui é o porteiro, o seu 

Paraíba; aqui é uma menina do “Bloco A”; aqui é o seu Pedro... [Por quê ele não está mais 

na portaria?] Então, ele quis sair porque ele arrumou um emprego fora, que vai registrar. 

Ele fez com muito carinho, chama-se “911 (***)”. Ele virou meu amigo, a gente se fala 

pelo MSN; muito legal ele. Ele ficou um mês, andando pra lá e pra cá. [I. passa e se 

despede: “Então, Jean, estou à sua disposição”, I.]. Vai lá trabalhar, seu I. Bom trabalho. 

[“Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, é tudo jornal capitalista!”, I.]. Tchau, seu I. 

Eu falo muito e ele fala demais, então quando a gente se junta... Tchau! [Boa sorte!] 

Obrigada.   

 

 

[Entrevista 23] 

 

Todo lugar tem gente... Até o filho de rico, filho de juiz que, você vê, às vezes, se envolve 

com drogas, que anda com más companhias... Então, eu tô aqui pra reivindicar a minha 

moradia. A gente; nós temos um salário baixo, que que acontece, a Caixa, se você for fazer 

um financiamento particular, você tem que ganhar cinco salários mínimos. E não tem como 

ganhar cinco salários mínimos trabalhando em casa de família. Então, eu agradeço a Deus 

por ta aqui, na nossa luta; a gente tá lutando, a Neti tá lutando junto com a gente, chamando 

atenção da sociedade, pra ver se... A Neti, a nossa presidente do movimento, ele é super-

gente fina, se tiver alguma coisa errada ela chama na chincha: “Se você não quer fazer a 
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luta, então vai embora, porque aqui é pra quem tá na luta”. Então nós estamos aqui com a 

finalidade de cada um pegar a sua moradia decente. Porque, você acha justo, aqui nós 

moramos em onze pessoas: todo mundo num banheiro só. Você não quer ter um quarto, 

banheiro, sala... Então é um direito nosso. Tá no estatuto. Nós já fomos na prefeitura, 

cobramos isso do Kassab; há um ano e meio atrás ele nos garantiu... que que ele fez, depois 

ele voltou atrás; ele falou que não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê; 

começou a colocar um montão de obstáculos. O que que a gente fez? Voltou e ocupou o 

Prestes Maia de novo. Que na ocupação passada, que teve, que o pessoal foi atendido, 

muita gente não pegou o apartamento. Por quê? Porque foi limitado. Foi por isso que eu 

voltei pra cá. Eu não peguei porque – a Neti teve que fazer uma cópia – porque na verdade 

era pra todo mundo, mas muita gente não foi atendido. Então o que aconteceu? Eu fiquei no 

“Parceria social”, no “Bolsa aluguel”, só que a prefeitura não tava depositando os 300 reais 

que era do proprietário (***). Eles começam a depositar assim: um mês, dois, três, quatro! 

No quinto em diante eles começam a avacalhar, fica um mês, às vezes, fica dois mês... 

Então que que eu fiz? Eu tava pagando do meu bolso quando a Neti falou: “Então vamos 

voltar para o Prestes Maia. Aí nós fizemos uma reunião no Martinelli, e daí a gente decidiu 

voltar pra cá, pra ver se a gente consegue. Em outubro agora vai fazer um ano. Eu tô aqui 

desde a primeira semana. Fiquei tipo uma semana sem sair. Fiquei aqui que nem uma 

mendiga, aqui. Ficamos no escuro, sem água, nesse prédio; a gente subiu, foi limpando 

andar por andar. E hoje nós estamos aí: a finalidade é essa, ficar todo tempo na luta, pra ver 

se vamos conseguir, né; porque, acho, que é um direito nosso. [Eu tenho certeza que é um 

direito de vocês...] Meu nome é C., eu tenho 37 anos, tenho um filho, que mora com minha 

mãe na Bahia, vim pra cá pra trabalhar e não... É, eu nasci na Bahia mas eu trabalho aqui há 

21 anos. Praticamente, eu sou paulistana. Sou doméstica; sou empregada doméstica. 

Quando eu cheguei aqui eu morei em vários quartos de pensão. Pagava 500 reais, pagava 

600 reais, a minha última eu cheguei a pagar 500 reais numa quitinete. Aqui no Largo do 

Arouche. Aí eu fui para uma quitinete, mas o aluguel da quitinete começou a subir. Aí o 

dono me pediu 700 reais, aí eu peguei e fui pr’um quarto de pensão. Aí fui pagar 500 paus 

num quarto de pensão. Eu ganho 1200 reais, em casa de família. Meu salário básico é de 

1200 reais. [Violência na pensão] Ah, sempre tem, em todo lugar tem. Sempre tem um que 

no meio de dez você tira um. Mas em vista de muitos quartos de pensão que eu já morei, 
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aqui tá bem melhor. Pago uma contribuição pro movimento e com o resto dá pra comprar 

uma geladeira; você pode começar a comprar uma televisão, porque num quarto de pensão 

não sobra dinheiro pra comprar. Você paga aluguel; você tem que comer; você tem as 

despesas do seu filho. E fora isso, eu aqui, graças a Deus, eu já consegui muita coisa; tô 

arrumando meus dentes, meu tratamento ficou caríssimo; tô conseguindo porque... Apesar 

que lá fora a gente tá excluído da sociedade, né, todo mundo lá fora te olha com os olhos, 

mas... Eu acho que o que manda é o ser da gente, que, graças a Deus, eu entro em qualquer 

lugar; graças a Deus, eu não tenho problema nenhum, polícia, com ladrão, entro em 

qualquer lugar. No dia de nossa ocupação aqui teve dois policial que me conheceu. Então 

falou assim: “Não, dona Cleuza, tem que ocupar mesmo, tem que lutar pela moradia!” 

Porque nós temos nossos direitos, tá no estatuto, ta no estatuto do governo. E o Kassab teve 

aqui nesse prédio. Teve, teve. O Kassab teve aqui, apertou a mão de todos os moradores, 

conversou, falou bonito, né, com aqueles olhos dele de gato. “Não, olha, nós vamos ver, 

nós vamos ver”. A gente tava na escada. “Seu Kassab, a gente quer uma moradia decente; a 

gente não quer morar de graça, nós quer pagar o preço justo: o valor que a gente quer pagar 

é o que nosso salário comporta”. E ele falou: “Eu concordo com você, tá certíssima. Você 

ganha tanto, você pode pagar tanto”. Foi o que ele falou. Você pagar uma moradia digna, 

aquilo que tá ao seu alcance. Você tem que comer, sobreviver, ter acesso à cultura, mas, 

você ter um lazer, porque não é só você pagar aluguel. [Filho] Tá lá com minha mãe por 

que ta estudando numa escola particular; minha mãe tá pagando. Então eu prefiro deixar ele 

lá. Porque o ambiente aqui não é bom pra criar filho. O ambiente aqui (***) A gente 

sozinho agüenta qualquer luta. Tem, tem muita criança. Tem muita criança que estuda, que 

os pais são esforçados. Sabe, aqui tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Sabe, mas 

eu agradeço a Deus por eu estar aqui e eu vou conseguir o meu espaço. [Partido] Olha, 

partido é o partido Manoel Del Rio, que ele tem estado do nosso lado, qualquer coisa ele ta 

aqui, para o que a gente precisar, dá um apoio pra gente. Ele dá apoio pra Neti. Então o 

partido é o mesmo que o dele, né. Claro, a gente apoiou aqui a Dilma. Apoiou também a 

Marta. Ela veio aqui, conversou com a gente e tudo. Então o nosso partido... eu não sou 

ptista mas pra favorecer o pobre o PT é o melhor. Olha, não é puxando o saco, mas faz 

parte. Então, e o doutor Manoel Del Rio já levou nós pra Brasília, já conversou com a 

presidente. A Neti já foi pra Brasília, a Jô Maria... Então, representa a gente, falou no nosso 
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nome. [É difícil ser coordenador de andar?] É. Porque sempre tem um morador que te dá 

trabalho. Aqui agora tá suave mas sempre tem um probleminha aqui, outro probleminha ali. 

Então é isso. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui, consertando o chuveiro. A Neti falou que 

todo mundo tem que ficar unido e conquistar a sua moradia definitiva. Então é isso: eu 

quero uma moradia definitiva. Sabe, pagar uma coisa que é justa. Eu quero ter minha 

moradia decente. E assim vai. A meta de todo mundo aqui é isso. É sair daqui para sua 

moradia. É tá todo mundo lutando aqui, porque não é fácil. Subir tantos lances de escada, a 

gente paga um preço, a gente chega aqui com os bofes pra fora. [Religião] Frequento a 

igreja de crente, a Mundial. A gente tem que ter muita fé em Deus, porque não é fácil. “Não 

porque são tudo um bando de vagabundo”. Muita gente lá fora fala isso. Vem muita gente 

aqui oferecer cesta básica. A gente não quer cesta básica; a gente não tá atrás de cesta 

básica. O que a gente quer é uma moradia decente, e que dê pra gente pagar. A gente não 

quer nada assim de graça. Porque tá no estatuto que todo mundo tem direito de ir e vir e 

uma moradia decente. NIguém quer nada de graça. [Centro?] Olha, pra onde sair eu vou. 

Eu tava conversando com a Neti, pra mim onde sair eu vou, poder ser na Cidade 

Tiradentes, pode ser na... Eu trabalho na Avenida Paulista. Mas hoje tem ônibus pra tudo 

quanto é lado. [Periferia] Pode ser, eu quero minha moradia. Centro? Querer a gente quer, 

mas nem sempre a gente tem tudo que quer, às vezes, as condições não dá. Então, eu pra 

mim, aonde sair eu vou. Pode ser na Cidade Tiradentes, pode ser... aonde for eu vou. Já 

falei com a Natei, aonde for. A preferência que eu tenho é estar na minha casa. É o desejo 

de todo mundo estar na sua casa; você chegar e ter uma moradia digna, pagar seu imposto 

digno, entendeu, e você viver dignamente. Que infelizmente, mas você mora aqui, e quando 

você sai pra fora, “olha, mora ali ó”; ninguém viu que você trabalha, você corre atrás de 

suas coisas... Tem, a maioria, os meu colegas, inclusive meu patrão não sabe que eu moro 

aqui. Ela pensa que eu continuo morando numa quitinete. [E se ela soubesse?] Ela não ia 

gostar. É que ela é juíza. E por ela ser juíza e o meu patrão também é juiz, então fica um 

pouco difícil. Então a gente não pode, assim, às vezes, falar um nome, entendeu; a gente 

tem que entrar e sair e não falar, porque ele é um juiz... Eu trabalhei com o pai dele, com a 

mãe dele, e hoje eu tô trabalhando pra eles. Então, tem vezes que ele passa por mim dez 

vezes e não fala; às vezes, que ele tá com uma pilha de processos e ele não pode falar; e a 

gente que trabalha lá – eu trabalho lá há 21 anos e já sei – então... [Você é registrada] Sim, 
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tudo certinho. Lá nós somos em duas empregadas, eu sou a governanta. Eu que mando e 

desmando lá na casa. Eles não estão aqui, eles estão lá pra Nova Iorque, que eles não 

podem ficar assim, andar à vontade... É, e o juiz tem uma vida privada. É uma profissão 

assim que ganha bem mas não tem liberdade. Onde você vai você tem que ir com 

segurança, como ele: ele não dispensa segurança. Então, fica chato eu chegar pra ele e falar: 

“tô morando numa ocupação, no Prestes Maia”. Têm coisas que o patrão não precisa saber. 

Que manda é seu serviço lá dentro: se você tá trabalhando, sendo honesta; se você tá 

ganhando seu dinheiro dignamente. Ele sempre fala pra mim: “Tudo bem, a senhora tá 

precisando de alguma coisa?”. Eu já viajei para a Bahia, ele me deu a passagem de presente 

de Natal, de Ano Novo. Ele me dá a passagem ida e volta; vou e volto de avião, entendeu. 

Então têm coisas que não precisa falar pro patrão, não é verdade? Você trabalha, você paga 

as suas contas. Ele pensa que eu moro... outro dia eu tava conversando com a Neti, a Neti 

falou: “Ah, Creuza você é demais”. Eles não sabe que eu moro aqui. É porque é aquilo que 

eu te falei, este é o espírito da sociedade. “Puxa, Creuza, não acredito, você trabalhou na 

minha casa esse tempo todo! Você ta morando lá. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos 

financiar”. Porque uma vez, há cinco anos atrás ele me propôs se eu quisesse fazer um 

financiamento e ele ia descontando do meu salário, usava meu fundo de garantia, mas eu 

não quis. Porque eu quero ter uma casa porque eu lutei. Mesmo que não seja bom, é 

importante. Eu prefiro tá na minha luta. Creio muito no Senhor Jesus. Eu quero ter a minha 

moradia não importa aonde. Hoje tem ônibus pra tudo quanto é lugar, trem; tem metrô. 

Então para mim eu quero conseguir mas eu lutando. Porque senão a sua vitória não tem 

aquele sabor de... Sabe assim, você tem que ter aquela vitória com sabor de puxa vida eu 

lutei pra conseguir isso. Passei por isso, fiquei sem água; ficamos no escuro, ficamos aqui 

três dias seguidos sem tomar banho, sabe, com aquele cheiro, porque não adianta falar que 

não fica, porque fica sim. Nós ficamos aqui uma semana, eu fiquei três dias sem tomar 

banho. Nós ficamos numa cozinha coletiva lá embaixo. Foi, Nossa, muito difícil. A Neti 

falou assim: “Não vamos nos desanimar!” Ela sempre tava aqui com a gente. A Neti, o 

Manoelzinho. Nunca o Manoel Del Rio, sempre; “olha, nem vou te dar um abraço que eu tô 

sem tomar banho”; ele falou: “Jamais, vou te abraças sim! porque você uma guerreira, só o 

fato de você está passando o que você está passando aqui, a sociedade lá fora não tá vendo; 

mas eu tô vendo o que você está passando aqui”. Porque filhinho de papai ganha tudo de 
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mão beijada e a gente tá aí, graças a Deus, todo mundo lutando. E assim nós tamos indo. 

Nós pegamos isso aqui com rato, barata, nós ficamos aqui uma semana tirando as talboas. 

Nós limpamos tudo. Muita das vezes a gente comprou a madeira; subia com a madeira, 

entendeu. Subia com a madeira, a gente foi trazendo a madeira lá debaixo; pegamos a 

madeira na rua e fomos trazendo. E fomos fazendo nossos barracos bonitinho. Ta tudo 

pintando. Veja como ficou aqui. A gente colocou um tanque. A gente colocou um tanque, 

tá vendo aqui ó. Ali a gente colocou uma tela. Tá vendo. Os barracos aqui tudo fechadinho, 

bonitinho. Então é isso. [Isto união vocês?] Ah, sim! Cada veio, escolheu se espaço, olhou 

seu espaço. No começo é como eu falei, eu fiquei aqui dois meses no escuro. Eu: eu morava 

aqui sozinha e um morador lá, que era um africano que morava lá. Não tinha mais ninguém 

nesse andar. Aí era tudo escuro, a gente tinha que ficar com lanterna. Fiquei dois meses 

aqui. Então, cê viu que tava aquela bagunça de pó, poeira, então. Então, você viu, né. O 

pessoal foi pegando madeira de outros andares pra ir construindo. A gente foi limpando 

isso daqui, e hoje tá assim. Cada um tem seu dia de lavar o banheiro. Cada um aqui, cada 

um faz seu dia. Cada um já sabe o seu dia de fazer; lavar aqui, de limpar as escadas. Você 

lembra da outra vez? Então, continua o mesmo sistema. O sistema da Neti, do 

Manoelzinho, continua até hoje. Tá do mesmo jeito que da outra vez tava. [Chegou a 

participar do “shop-rua” ou não?] Não, não cheguei a participar. [Cotidiano, televisão] 

Assisto. Eu gosto de assistir o jornal e o Pica-pau (risos). Eu gosto do desenho do Pica-pau. 

[Novela] Não. Vou te falar a verdade, é porque a televisão aqui não pega todos os canais, 

tem que comprar aquele (...) Isso! Então eu ponho nos canais que eu assisto: hêhêhê hêhêhê 

[imita a risada do Pica-pau] o dia todo! (Risos). Não, é o meu passa-tempo favorito; de vez 

em quando eu assisto o jornal, que é o canal 42, 62 também. Eu gosto da Sheeha, eu gosto 

do He-man... [A sua vida aqui melhorou?] Ah, sim, financeiramente. Você vê, um quarto 

de pensão tá 400, 500, 600, 700, e aqui é a contribuição que você sabe. Às vezes, você quer 

comprar um livro, ler um livro... E é só assim, porque as coisas não é fácil não. Pro pobre é 

tudo mais difícil; o rico não tem dificuldade com nada. O pobre que tem dificuldades. Se 

você tem dinheiro, você tem tudo a seus pés. Mas eu tô grata. Eu agradeço muito a Neti ter 

me chamado aqui de volta, né; como eu não consegui pegar o apartamento, eu tava em 

estado de separação, e não podia sair nem ne meu nome nem no nome dele. Porque na 

época eu não teva em divórcio mas eu peguei 1800 reais e fiquei na “parceria social”. Aí 
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agora eu quero lutar, não quero mais nada, eu quero a minha moradia. Mas é isso aí o que 

eu tenho pra falar pra você. [Algo mais a acrescentar?] Não, tá de bom tamanho.  

 

 

 

[Entrevista 24] 

 

H.. Tenho 13. Belém do Pará. Só estudo. Eu vim pra cá era 20 de dezembro, acho, por aí, 

ano passado. A gente morava na Zona Sul; da Zona Sul, a gente veio morar aqui no Brás; aí 

depois a gente ficou sabendo daqui. A gente veio e se mudou pra cá. Zona Sul, Sampa; é 

um bairro. No Brás, era uma pensãozinha pequena, só um quartinho mais ou menos. Nós 

somos em quatro: meu pai, minha mãe, eu e meu irmão [que é mais novo]. [Aluguel] Ah, 

uns 500 reais. [Vocês dormiam em beliche?] Não, a gente dormia no chão. Quando a gente 

se mudou pra São Paulo, meus pais moravam na casa da irmã de minha mãe. Aí a gente foi 

e se mudou pro Brás. Aí a gente se mudou pra cá e foi comprando cama, beliche, essas 

coisas. Meu pai é fornecedor e minha mãe é faxineira do SESC. [Fornecedor?] De 

carregador, de bateria de celular, tipo essas coisas. Eu vou pra escola de manhã – eu e meu 

irmão. Meus pais chegam umas cinco ou seis horas. [MSTC] A irmã da minha mãe tinha 

um amigo que falou daqui. Ele perguntou: “Quanto vocês pagam de aluguel?”. Ela falou, 

uns 500 reais, quinhentos e pouco. Ele falou: “Olha, tem um MSTC ali no centro, ele vai 

para o Prestes Mais”. A gente apareceu no Prestes Maia; aí a gente perguntou: “Quanto é de 

aluguel?” Ele falou: “50 reais”. A gente foi, procurou, procurou, até que a gente encontrou 

no final da noite. A gente ficou a tarde inteira, encontramos só à noite. Até que a gente 

conseguiu falar com o pessoal e eles conseguiram a vaga pra gente. Aí depois de mais duas 

semanas a gente se mudou pra cá. Construiu, e aí a gente veio pra cá. A gente participou da 

construção. Morava a gente aqui, o João [coordenador], e depois foi chegando ela, a 

senhora daqui – que hoje em dia ela não mora mais aqui; mora do outra pessoa –; aí foi 

chegando a mulher aí do 3; foi chegando todo mundo. Quando a gente chegou aqui, tava 

tudo destruído. A gente foi, pôs tudo em sacola; era só lixo. Tinha bicho morto. Pusemos 

em sacola; fizeram um mutirão e desceram tudo lá pra baixo. [Foi difícil?] Foi. Eu não 

participei, eu fiquei com as crianças em um andar e os maiores foram descendo com o lixo. 
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[Vocês compraram os móveis ou fizeram o “shop-rua”?] Ah, fizemos isso daí, “shop-rua” 

mesmo. (Risos). Algumas coisas foram compradas em móveis usados, outras foram em loja 

mesmo, tipo fogão, essas coisas. [A vida de vocês melhorou vindo para cá?] Melhorou. 

[Cotidiano; televisão] Durante à tarde, a gente, eu e ele [o irmão], gosta de escutar música; 

a gente fica assistindo a Mix, no 14 [canal]. E de noite, eles chegam, e gostam de assistir 

esporte, jornal. [Novelas] A gente assiste, mas na hora da novela a gente já tá dormindo 

para ir para escola.   

 

 

[Entrevista 25]  

 

Primeiro eu quero falar de você. Como é seu nome? Ô, Jean, você trabalha em que 

universidade? A USP? Geografia? Tá. Não, se for jornalista, eu tenho o maior prazer em 

falar, porque é o seguinte: é assim ó, eu acredito... Então você está fazendo o mestrado lá? 

Doutorado, ah, parabéns! Não são todos que conseguem, né. [É, no Brasil, são poucos] As 

pessoas assim: elas dão prioridade às coisas mais básicas. Porque, às vezes é assim, Jean, a 

pessoa quer realmente, né. O que adianta ter um título, se falta outras necessidades mais 

básicas, que é moradia, que é saúde, lazer... Eu tenho uns amigos que se esforçam para ter 

um título, sem ter resolvido àquelas necessidades, e depois acabam sem uma coisa nem 

outra. E quantas pessoas que querem almejar um curso superior e depois se descobre com 

um câncer, originário exatamente do tempo que ela estudava. Às vezes a pessoa – não é só 

por stress não – a pessoa ela não tem condições nem financeira nem psicológica e nem 

condições de tempo. Aí ela renuncia tudo isso e da prioridade ao estudo, porque, acredita-se 

que esse estudo vai proporcionar tudo isso que ela não tem. E é uma fantasia. Porque nem 

sempre proporciona... Eu tô falando isso por experiência própria, que eu já tenho na 

família, de pessoas que deixou de ter um lazer, deixou de ter uma boa alimentação, deixou 

de ter até mesmo habitação, também. Às vezes, você renuncia tudo isso pra poder fazer 

uma faculdade – principalmente em tempos anteriores, que era muito mais elitezado fazer 

uma faculdade; hoje não, que surgiu muitas faculdades particulares, que o leque se abriu. 

Mas até em então, as pessoas renunciavam tudo para fazer uma faculdade, porém quando se 

formavam descobriam-se que estavam doentes. Muitos casos, eu vejo os meus primos; é, 
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mexe com tudo mesmo, você vê pessoas por aí que estão doentes. Poucos conseguem 

chegar da forma que tão chegando. Ah, isso não, porque é genético. Também! Mas muitas 

pessoas – tem um caso mesmo na minha família – uma pessoa que ela se formou. Ela 

conseguiu com muito custo fazer odontologia. Aí o que foi que aconteceu? Ela se (***) e 

foram fazer uma pesquisa e descobriu-se, né, nessa pesquisa, uma pesquisa mesmo, não é, 

um pesquisa, e descobriu-se que isso era pelos hábitos alimentares. Uma pessoa que 

morava... inclusive isso daí foi um professor também que fez essa pesquisa, e eu fiz parte 

dessa pesquisa. Pessoas que moravam num república, com poucos recursos, não podia se 

alimentar direito (...) Muitas das vezes, Jean, eu quero saber, porque pra mim é o seguinte, 

pra mim, é muito importante saber uma posição científica. Eu estudei e eu não sei se o 

estudo, porque é assim ó – ontem mesmo eu tava conversando com uma grande amiga 

minha; ela falou assim: “Nossa, às vezes, você conhece uma pessoa, né, que ela fala, ‘não 

sei como você tem coragem’, – porque isso daqui é muito marginalizado; por que é muito 

marginalizado, não só para a elite e o pessoal da classe média, até pro pobre mesmo! – mas 

o foco aqui, que eu quero chegar com você, é assim ó: eu tava conversando com uma 

grande amiga ontem e ela chegou e falou bem assim, né: “Não sei como você tem coragem, 

tal”. Eu falei assim; porque, às vezes você tem amigos, que hoje no Brasil aqui tá assim: 

você pega, você consegue comprar um carro zero. Então hoje ter um carro, até mesmo uma 

casa, apartamentinho popular, não é significa “estar-bem-de-vida”; não é mais sinônimo de 

“estar-bem-de-vida”. Antes você-ter-um-carro era sinônimo de posteridade, hoje não. Pode 

ser parcelado um milhão de vezes, entendeu. “Milhões” assim, figurativo; falando no 

sentido figurado. E eu cheguei e falei assim [na verdade, e ela, a amiga, que diz]: olha, 

porque você não pega seu salário que você tem e você não aluga uma casa, não financia 

uma casa... porque o banco dá uma carta de crédito; porque você não procura um caminho 

menos, entre aspas, menos marginalizado? Porque exatamente por esse motivo: chega um 

momento da vida que você procura, entendeu, é... você procura coisas sólidas. Às vezes, a 

pessoa se esconde atrás de uma fantasia. Um castelo de areia. Então, às vezes, você vê um 

cara num apartamentinho bonito, tudo pintadinho, cheiroso... Você vê o carrinho dele na 

garagem... Só que ele não tem uma qualidade de vida como uma pessoa tem aqui. É um 

contraste! É um contraste. Aí você fala assim: pô, mas aonde você quer chegar com isso; dá 

para você ter qualidade de vida morando num lugar desse aqui?! Depende, entendeu? 
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Depende. Às vezes, é melhor; porque, às vezes, a pessoa tá morando aqui, às vezes, ela tem 

condição de fazer as três refeições diárias; ela tem condição de deitar nessa cama aqui – 

numa cama desconfortável, aparentemente – só que ela deita, ela dorme as oito horas de 

sono bem dormidas. Se você não é médico mas você sabe que o sono é um requisito para 

você ter uma qualidade de vida, entendeu. Você dorme as oito horas de sono; por quê? 

Porque você fez suas três refeições; você tem condições de estar aqui, em vez de estar 

pagando um aluguel, de ter seu lazer; você tem condições de, além do lazer, até numa 

ocasião de emergência, você pegar um táxi pra você ir num médico, ou até mesmo, numa 

eventualidade, de um dente, que acontece, você ir lá num dentista e mandar arrancar. [Eu 

conversei com uma moça lá embaixo que disse que, pelo fato de morar aqui, sobrou mais 

dinheiro para tratar dos dentes] Exatamente! Então existe um paradoxo nisso daí. Existe um 

paradoxo na questão de você ver; então tudo é assim: você passa fora e você vê o 

continente, entendeu, que é horrível! Você vê: olha que prédio horrível, que coisa 

horrorosa! Só que se você for olhar para dentro do conteúdo, o conteúdo da história, é 

outro. É outro. Então é o seguinte, ó: eu hoje aqui faço as minhas três refeições; eu hoje 

aqui tenho condições de em um cinema, ter acesso a uma cultura, que é uma coisa que eu 

gosto; tenho condições de em um teatro, que é uma coisa que eu gosto; hoje aqui eu tenho 

condições de abrir a boca e falar assim, ó: estou guardando o meu dinheiro, para uma 

eventualidade. Agora você pega um assalariado de classe média, não um assalariado, não 

vamos falar nem... vamos falar da classe média, porque é a classe média que torce o nariz 

quando vê isso daqui; aí você pega um trabalhador que mora aqui e a classe média – não to 

falando todos, a maioria – tem classe média que está estabilizada – vamos falar assim, uma 

faixa etária, entendeu, da classe média – ele tem o carro dele, ele tem um apartamento com 

lavabo, com banheiro, todo pintadinho, pia, pia: é o que se espera de uma moradia; porém, 

quando ele deita, ele não dorme bem, porque a prestação vence no final do mês, o salário 

dele não dá; porque uma pessoa para ter uma qualidade de vida ela tem que ter no mínimo, 

no mínimo, pelos cálculos que foi feito, não foi por mim, foi por estudiosos, cientistas, pelo 

menos 5000 reais por mês! Olha: se você tiver ganhando 3000 reais por mês, e você paga 

um aluguel de 500 reais, você já passa apertado, muito apertado. Sabia? Porque você tem 

escola de filho, você tem plano médico... Você passa muito apertado. Então no mínimo são 

cinco mil reais... Só que é que ganha cinco mil reais hoje? Um gerente de banco ganha 
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cinco mil reais hoje? Só se ele for diretor. Porque se ele for gerente, ele não ganha. Quem é 

que ganha cinco mil reais? Eu tava conversando com um rapa hoje lá na firma e ele falou 

assim, ó: “Quem é que ganha cinco mil reais? Vamos fazer uma pesquisa para ver quem 

ganha cinco mil reais?” Só se ele for um executivo que, por exemplo, ele não ganha salário; 

um gerente de loja, que ganha por comissão; mas se ele for um assalariado mesmo, ele não 

vai ganhar cinco mil reais. Se ele ganhar cinco mil reais já é considerado classe média. 

Classe média, baixa, classe média. É, a classe média alta é executivo, que ganha 20 a 30 

mil. Não é? Pelo meu conhecimento, não sei. Aonde eu quero chegar é no seguinte ponto, é 

assim, ó: é que às vezes a pessoa-ela acha que ela está tendo qualidade de vida e ela não 

está. Ela esta vivendo uma fantasia. Porque a partir do momento em que você deita da na 

sua cama e você fica preocupado com a mensalidade do carro, que vai vencer; você não vai 

usufruir do carro como você deveria usufruir. Então quando você está no seu apartamento e 

você pensa que a mensalidade vai vencer e você começa a coçar o cabelo e falar: puxa vida, 

vai vencer e eu não tenho dinheiro; ou até mesmo se você tem o dinheiro e tá tirando de 

outras prioridades, como a alimentação – que nós somos o que comemos – se você se 

alimenta muito bem, você vai ter qualidade de vida; se você se alimenta muito mal, você 

vai ter... né! Aí você fala assim: eu vou tirar da alimentação para colocar na mensalidade do 

automóvel, ou do apartamento, você já começa a regredir, em todos os sentidos. Aí você 

passa aqui com seu carro bonitinho, aí você olha aqui e fala assim: puxa vida, essas pessoas 

aí vive numa condição sub-humana. Sim, concordo. Mas ele também vive em situação sub-

humana. Quem é que tá ganhando? Nem um dos dois. Ele vive também em situação sub-

humana porque ele também não tem qualidade de vida. É o mesmo que aquela história que 

nossos avós contam: é melhor morar numa choupana do que morar num palácio com 

infelicidade. É melhor comer pão seco e feliz, do que morar num palácio, num banquete, e 

infeliz. Então é assim, o que é o ideal, é morar aqui? Não. Não é morar aqui. O ideal é você 

morar num apartamento, no A, que foi colocado aqui, bloco A e bloco B, mas com 

qualidade de vida; com condições de lazer, e aí envolve tudo, envolve sono, repouso; 

condições, sabe do quê, de educação, que é muito importante, educação é tudo! cultura, 

saúde, e os outros requisitos. Então, a gente vive numa sociedade assim hipócrita, numa 

sociedade que, primeiro, não tem cultura, porque nem sempre estudo é cultura; às vezes a 

pessoa é formada e você vai conversar com ela e você percebe que ela está totalmente 
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perdida, em suas concepções, em seus conceitos, ela está perdida. De repente você vai 

conversar com uma pessoa que não é formada e ela uma formadora de opinião, ela sabe o 

que ela quer; ela, além de ser formadora de opinião, ela pode ser formadora de opinião 

distorcido, mas pelo menos você sabe que ela tem um conhecimento, você sabe que ela tem 

um discernimento das coisas. Ela não é uma pessoa que está sendo empurrada, pela mídia; 

que ela tá sendo empurrada totalmente, pelo grupo de massa. Então, eu acho assim, se falar 

de moradia, não é, porque hoje, as pessoas procura, é, principalmente agora, nós estamos na 

época de política, aí a pessoa bate o olho aqui e fala assim: puxa, nós temos que dar, 

entendeu, moradia de qualidade; mas moradia de qualidade, você é geógrafo, você sabe, 

que a ONU-ela estabeleceu o seguinte: o que é uma moradia de qualidade? Uma moradia 

de qualidade não é só uma casa, com quatro paredes, com porta, com janela, com ar 

condicionado, e com móveis dentro, moradia de qualidade é aquela que você está dentro 

dela e você tem acesso a todas as outras, todas as outras, é... necessidades, como lazer, isso 

sim, não sei se você lembra, pra poder curtir a casa, curtir a família. (...) E eu garanto pra 

você, Jean, no Brasil-aqui, eu garanto, hoje eu tô aqui, mas eu tenho muitos amigos de 

classe média... Eu vou ser sincero pra você: eu já morei em casa com piscina. Tá bom; 

morei em casa com piscina; não é essa piscininha de fibra não, viu, piscina, piscina mesmo; 

porque existe essas piscininhas... Eu morava em Pouso Alegre, Minas Gerais, aqui 

pertinho. Eu venho de classe média, entendeu. (...) Eu tenho 38 anos. [Você nasceu aonde?] 

Não, eu sou assim, eu, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu sou filho de retirantes do 

nordeste; minha família é nordestina, Bahia, e minha mãe é de Alagoas; eu sou daqui de 

São Paulo. Acontece o seguinte, meu pai morreu, eu era muito cedo, eu sei que meu pai era 

de Ilhéus. Não sei se você conhece, é uma região muito rica, entendeu, de cacau, né, muito 

rica de turismo. Ele era fazendeiro; fazendeiro e comerciante. Muito bem de vida. Muito 

mais bem de vida do que as pessoas hoje... antigamente não tinha esse negócio de classe 

média A, classe média B, classe média C, né; existia só uma coisa: era rico. Antes, a uns 40 

anos atrás. Era só rico e classe média, mas a classe média nem era falada, era só rico: ô, o 

fulano é rico. Você sabe, de repente poderia até ter, mas essa classe média ficou muito 

famosa de agora, de uns dez anos pra cá. Então era assim: o fulano é rico. Porque 

antigamente... antes do governo Lula já existia a classe média... é agora com o Lula 

apareceu, mas antes não existia telefone em todas as residências. Quem tinha telefone já era 
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considerado mais ou menos, entendeu. Não era todas as casas que tinha telefone. Telefone 

era coisa assim que até se vendia. Eu peguei uma parte dessa, não foi toda a minha vida. 

Mas eu peguei uma parte em que telefone era vendido. Quando eu era criança: “Ah, você 

não quer comprar minha linha?” Cê fala isso hoje em dia o pessoal até dá risada. Não tem 

valor mais nenhum, hoje. “Cê quer comprar minha linha, eu tô vendendo”. Tinha pessoas 

que tinha cinco linhas telefônicas, nove... Chega uma hora que não tem quantas linhas de 

telefone. Então, naquele tempo meu pai tinha telefone. Aí as pessoas olhavam assim: 

“Nossa, ele tem telefone!” Tinha carro! Carro antigamente era assim preciosa. Eu tô 

falando antigamente quando eu era criança. Hoje, tem gente aqui que tem carro. Não são 

muitas, mas tem. Eu sei. Então é o seguinte, são coisas que não tem méis valor, e vai perder 

mais ainda. Daqui uns 15 anos vai ser como nos Estados Unidos. Dez anos: carro vai ser 

praticamente descartável. Então é o seguinte, antes era assim, ó: telefone, carro, não era 

todo mundo que tinha, era a classe média. Empregado?! Hoje qualquer um tem empregado. 

Hoje a pessoa tem empregado em casa, pra lavar a roupa... Até aqui dentro tem pessoas que 

têm empregados. Pra lavar as roupas... Mas empregados antigamente era a classe alta que 

tinha. Fazenda?! Não era qualquer um que tinha. Sítios, casa... Exemplo: aquela pessoa que 

tinha um luxo, como banheiro, com chuveiro, banheira dentro; quem que tinha isso?... Meu 

pai tinha. Então era uma família assim bem próspera. Quem anda de avião antigamente? As 

minhas irmãs sempre iam de avião. Não sei se você lembra?! Hoje, se você ver bem, 

qualquer um anda de avião. Qualquer um hoje... Então, tudo bem, voltando à origem. Então 

meu pai era muito bem, né; muito bem de vida. [Irmãos] Era eu e cinco irmãos. Meu pai 

faleceu eu tinha 5 anos. Aí os meus irmãos – você sabe muito bem que você não pode 

vender uma propriedade sem fazer inventário – aí os meus irmãos fizeram um “jeitinho”, 

né, muito bem feito, e me passaram pra trás. Vieram aqui pra São Paulo... é, tinha a 

fazenda... não era só uma fazenda, tinha uma em Ilhéus e tinha no Mato Grosso também, e 

tinha uma casa na cidade, e tinha outra casa aqui. Aí eles venderam, eu tinha 11 anos na 

época, venderam tudo, não sei como, entendeu. Vendeu pro juiz, lá na... inclusive ele é da 

Bahia, vendeu pro juiz. Eu descobri que eles venderam pr’um juiz. E aí, eles vieram aqui 

pra São Paulo, todos vieram aqui pra São Paulo, né, chegando aqui compraram boas casas, 

compraram casa no Ipiranga – até hoje essas casas são boas. [Eles moram lá ainda?] Não 

moram por que a maioria já morreu. É, eu era o caçula. Então, compraram duas casas, têm 
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uma vida muito confortável. Até que veio o Plano Collor. Não é uma família de muita 

cultura, de... meu pai sim, tinha muita cultura, era formado. Eu estudei até o primeiro ano, 

da faculdade. Cheguei. Biologia. Só que aí eu não dei um seguimento porque... por vários 

motivos, não foi só um não. Eu fiz até o primeiro semestre. Por vários motivos. Porque não 

tinha condições; naquela coisa que eu falei pra você, tava acontecendo muitas coisas, tava 

começando a ficar doente, a escola era muito cara, não sei se você conhece a Unisa, em 

Santo Amaro. Eu sempre estudei toda a vida nesse curso de escola, sou adventista. A Unisa 

ela passou depois, porque faliu. Inclusive tem... ela... é assim: quem patrocinava isso tudo 

era a Golden-Cross – a Golden Cross é do segmento adventista também... ela era particular, 

o dono era adventista e fazia assim (***) que a gente tinha com eles, ta e ta e ta. Então, 

resumindo, pra resumir, aí eles vieram aqui pra São Paulo, tal, e – eu nasci aqui, mas a 

gente ia pra lá e voltava, tal; a família metade aqui, metade lá – vieram todo mundo aqui; 

compraram duas casas... Levaram uma vida irresponsável. [E sua mãe?] Minha mãe... ela 

era assim: ela tinha uma irmã e minha irmã sumiu, praticamente... né; e minha mãe deu o 

caminho que ela queria dar, né; minha mãe não tinha muito voz ativa, com a morte do meu 

pai. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu... é... aonde foi que eu me perdi, porque eu não 

tive apoio da família; não tive apoio da família. Eles me enviaram pro Colégio Adventista – 

que essa parte é interessante – sabe, o Colégio Adventista-ele tem assim um internato... Não 

sei se você conhece lá? Eles têm um internato. Então o que minha família fez? A minha 

família me colocou no internato. Com 14 anos eu fui para o internato. Morava lá. Mas só 

que lá é particular: é caro! Eles pagavam. Pagavam pra mim estudar, entendeu. Caríssimo! 

E chegou e eu fiz 17 anos, fiquei de maior, veio o Plano Collor – não sei se você lembra – e 

a minha família – a família que perdia era a que não tinha muito conhecimento na área 

financeira – e só sei que foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Minha família quebrou geral, 

foi aí que eu me ferrei. Eu não tinha 18 anos, mas minha família quebrou e falou assim: 

olha, nós não vamos mais bancar. Até então eu já tinha um entrave com eles, né, porque 

eles sabiam o que tinham feito comigo. Eu não sabia, vim a descobrir depois. “Nós não 

vamos mais pagar o estudo pra você”: quando eu tinha 17 anos. Bom eu falei assim: agora 

que eu não posso mais, vou correr atrás do meu, porque eu tenho direito. Deve ter uma boa 

bolada, não é; aí eu fui correr atrás. Peguei, eu lembro como se fosse hoje, peguei os únicos 

recursos que eu tinha, fui na Bahia, que é onde restava algumas coisas, que eu tinha certeza 
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absoluta: primeiro eu vou na Bahia resolvo algumas coisas lá, depois eu vou pro Mato 

Grosso, e resolvo. Quando cheguei lá me decepcionei. Porque que eu me decepcionei, 

porque ó: não tinha... A pessoa falou assim: a única coisa que você tem, você tem sim, se 

você quiser – porque era várias propriedades, mas das propriedades, a pessoa que quis fazer 

acordo comigo, ele falou assim: se você quiser, você vai lá e pega. Quando eu fui lá, tava 

cheio de “vassoura de bruxa”, que é uma praga – não sei se você já tomou conhecimento: 

“vassoura de bruxa”. Aí eu falei o que que eu vou fazer com isso? Aí tinha que pegar um 

topógrafo... é topógrafo, né? o cara que mede. Tinha que pegar um topógrafo. Aí o cara 

tinha medo de avião. Eu falei assim: não tenho condições e recursos para isso. Agrimensor! 

É isso mesmo! Agrimensor. Aí eu falei, sabe de uma coisa eu vou sabe o quê, vou voltar 

para São Paulo. E voltei para São Paulo. Perdi tudo. Voltei pra São Paulo, fui na faculdade, 

no RU, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa: tava saindo um grupo de equipe 

de vendas de livros, né, que esta empresa, esta casa, esta instituição lá tem uma casa 

chamada Casa (***) Brasileira, que tem um livros muitos bons, na área de saúde. Aí eu 

tava meio perdido, desnorteado; para onde que eu vou agora, porque eu não tenho mais 

aonde morar. Não tenho moradia, não tenho mais nada, entendeu. E eu tinha uma visão 

péssima disso daqui, que já existia na época [ocupação]... Nossa, eu tenho que voltar; não 

sei se foi em 95; vai fazer uns 15 anos. Quinze, vinte anos, muito mais. É, uns 20 anos. Eu 

tenho que fazer os cálculos, eu não sei. Aí eu falei assim, nossa e agora, eu tô perdido. Pra 

onde que eu vou? Tem que pagar mensalidade: é caro; naquela época. Naquela época, 

naquela época, faz muito tempo, já era uns 1000 reais, a mensalidade. Aí eu falei assim: eu 

tô perdido. Aí tava saindo uma equipe, né, que a editora forma estudantes pra os (***); 

então, você não quer participar da equipe? Vamos de lá dá pra você tirar – chama-se 

estipêndio –; estipêndio é uma cota que você paga todo o semestre. Vamos que lá você 

consegue seu estipêndio e você paga e o que sobre você fica com o dinheiro pra você. Mas 

chegando lá – nó fomos pra Curitiba, uma cidade fia – chegando lá a gente ficava numa 

casa bem grande, entendeu, um grupo de rapazes, e começamos a trabalhar: vender livros. 

E eu me destaquei, por incrível que pareça, eu me destaquei! O cara falou assim: “Nossa, 

rapaz, você se destacou, você vende muito bem; vai voltar nas próximas férias”. Só nas 

férias. Aí nas outras férias eu voltei. Aí ficaram entusiasmados: você vende bem, tal! Que 

era muito difícil vender e quem se destacava era mais difícil ainda. Ele falou assim: “Ó, é o 
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seguinte: o diretor da editora – isso passou um tempo, uns quatro anos depois de eu ter me 

destacado – o diretor quer falar com você”. Aí, conversando com o diretor, ele falou assim: 

“Ó, é o seguinte: as pessoas que se destacam aqui a gente oferece uma promoção de líder, 

né; você não quer ser líder?” Aí eu falei: como é que é isso? Ah, não quero, pá, porque 

agora eu tô estudando... “Se você quiser, você vem aqui a gente conversa com você e nas 

próximas férias você vai ser líder”. Entendeu? Aí, beleza, resumindo, me destaquei como 

líder. Aí ele falou assim: “Olha, você não quer ser gerente?” Aí eu falei: como que é pra ser 

gerente? Ele falou: “Ó, gerente já muda, entendeu, você vai ter que ter tudo os seus 

documentos; nós não vamos fazer o registro em carteira, mas você vai reconhecer uma 

firma, você vai abrir uma conta; nós vamos abrir uma conta conjunta, e você vai cuidar da 

finança da equipe e você vai ter assim, é, autonomia pra, entendeu, financeira pra, por 

exemplo, (***) deposita o dinheiro, só que é o seguinte: responsabilidade total; porque tudo 

que acontecer, mesmo que não seja financeiro, entendeu, tanto da parte executiva como da 

parte operacional da equipe, você vai ser responsável”. Eu falei: mas que que eu vou ganhar 

com isso? Ele falou assim: “Você vai ganhar isso, isso, isso, isso e isso”. Eu falei: Nossa! 

Fiquei entusiasmado. “Muito bom, viu, eu topo”. Só que é seguinte, eu me destaquei 

também como gerente, só que na segunda campanha eles... faltaram o comigo. Aí quando 

eu fui ser gerente, o padrão de vida subiu. Passei a ganhar bem mais. Ganhava e tinha 

comissão, e era uma quantia, entendeu, expressiva, bem considerável. Então foi aí que eu 

falei que eu fui morar numa casa com piscina. Fui para uma casa com piscina. Foi assim, 

olha: a editora-ela, ela... porque o gerente, ele tinha um status bom, e tinha muita 

credibilidade, porque vendia era 300.000, 400.000, eu tô falando a nível de varejo, não tô 

falando a nível de atacado. Se você falar a nível de atacado, isso não é nada. 

Trabalhávamos no varejo; nós vendíamos era enciclopédia, de porta em porta. Então isso é 

uma quantia, entendeu, se você for conversar com qualquer pessoa ou qualquer financista, 

financeira, você vai descobrir que para o atacadista isso daí não é nada; isso daí é uma 

ninharia. Mas para uma equipe, é muita coisa. Então, aí (***) nós alugamos uma casa com 

piscina, que eu queria, piscina; apesar que o valor de uma casa com piscina em Pouso 

Alegre não é mesmo que aqui; a especulação imobiliária lá é diferente da daqui. Aí a gente 

alugou a casa com piscina... Aí eu tava muito feliz, porque quem que não gosta de um 

conforto? Uma piscina... Até eu acho que aqueles que pregam muito o socialismo gostam 
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também! Então aí, eu muito feliz e sempre dando o melhor de mim; só que – eu sou muito 

esforçado – só que aí aconteceu o seguinte: o diretor ele escolheu a minha pessoa, e ele 

começou, percebeu – e não começou a gostar – ele viu que eu tava crescendo muito. E 

nessa época ele falou assim: “Ó, a gente tem que pegar e vender o que é mais caro [?]”. 

Porque lá é assim, você faz uma promessa, né; é tipo promessa mesmo: é um contrato mas 

um contrato de boca. Eu acho que aqui nas lojas é assim também. Não sei como é que é, né. 

Uma parte é contrato, outra parte é “se você conseguir tal coisa...” Ele chegou e não 

cumpriu o contrato verbal. Ele falou assim, ó: “Você vai ter tanto e tanto”. E nas contas, 

quando chegou o final do mês, é – eu lembro como hoje – nós fizemos um acerto e eu tinha 

10 mil reais de direito e ele não queria, entendeu? Não queria me pagar os 10 mil reais. Só 

que eu tinha acesso ao dinheiro. Eu falei assim, ó: não, eu vou pegar esse dinheiro. Aí eu 

peguei esse dinheiro... Porque é meu! Entendeu: era meu! Peguei esse dinheiro e foi aí que 

eu vim para aqui. Por quê? Vou te explicar porquê. Porque pegando esse dinheiro eu saí – 

se você pegar minha carteiro hoje, eu não tenho registro, porque eu sempre fui estudante; 

eu sempre fui estudante – quando eu saí; quando eu não era estudante, eu trabalhava com 

essa editora, desde os 17 anos eu tava trabalhando com essa editora. Sempre trabalhando 

trabalhando. [Quanto tempo você ficou nessa editora?] Ah, foi muito tempo! Desde os 17 

anos até quase 30 anos. Até os 28 anos. [O que você deve ter de direitos trabalhistas 

pendentes lá deve ser absurdo] É, exatamente! Como é uma empresa evangélica, eles faz a 

gente assinar um contrato que a gente não vai processar eles porque eles alegam que não 

tem fins lucrativos. São filantrópicos, entendeu. Então, inclusive, eu falei que ia colocar na 

justiça e tal, porque eu fiquei muito chateado. Aí olha só: aí eu falei assim, eles, não, é o 

seguinte: por muito menos, por muito menos as pessoas se queimavam na editora. Agora 

imagina eu fazer isso: eu fui lá na editora, fui no banco, peguei e saquei os 10 mil reais. 

Peguei e falei: olha tô pegando o que é meu. Aí ele falou assim: “Olha, você nunca mais vai 

conseguir vaga em lugar nenhum a nível empregatício, entendeu; porque o que você tá 

fazendo é cruel, é, sabe o quê, é imperdoável”. [Furto?] Não isso não é não porque senão 

eles teriam me colocado na justiça. Ou se não chamado a polícia. Eles iam perder muito 

mais; muito mais! Porque eu já trabalhava há muito tempo, e tem mais, eu tinha direito a 

muito mais coisas. Você sabe que uma pessoa que é gerente, ele se dedica integralmente. 

Ele atende telefone à meia noite, ele atende telefone à uma hora. Então aí eu peguei o 
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dinheiro. Mas se fosse hoje, eu não teria pego. Não porque eu me arrependi porque eles me 

mandaram embora. Eu me arrependi porque eu sei que isso me causou muito retrocesso na 

minha vida. Entendeu? Muito retrocesso. Por quê? Porque é o seguinte: eu ia em outros 

lugares, e eles ligavam lá. Hoje com a advento da internet não precisa você ir lá e falar; eles 

com os documentos seus rastreiam tudo de você. Aí ta, ta e ta, ta! Rastreava e descobria. 

Eles contavam a versão deles. Se eu contasse a minha versão, a versão deles sempre ia 

valer. Aí foi o que aconteceu: eu falei, puxa, tô num mato sem cachorro. Aí chegou um 

momento que meus recursos acabaram totalmente. Eu falei, e agora? Entendeu?! Vou parar 

de estudar, porque não tenho a mínima condição, de estudar. Ou eu como ou eu estudo. E 

chegou um momento que ficou pior ainda, que eu falei assim: vou parar de morar também! 

Ou eu moro, ou eu como. Porque eu vou dizer pra você: tem momento que o aluguel, se 

você paga um aluguel, você não tem condições de manter sua alimentação. Aí eu falei 

assim: ficou realmente difícil. Eu já cheguei a pagar aluguel em vários bairros aqui em São 

Paulo. Eu falei assim: e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou, entendeu, eu vou fazer o 

seguinte, eu vou, é, morar na periferia, em condições sub-humanas... Não fique pensando 

você que uma pessoa que paga aluguel ela mora numa situação muito diferente daqui. A 

única diferençazinha é que tem um banheiro, médio; mas o banheiro é tão pior quanto o 

daqui. Então você paga 500 reais num lugar pior do que aqui. Em vários lugares: em casa 

de pensão, em cortiço aqui no centro... Em todas as modalidades de moradia que você 

imaginar, eu já morei. Já morei em pensão; pensão quando eu falo é pensão que mora oito 

pessoas num quarto onde você tem direito a só uma vaga. A sua vaga é um colchãozinho. 

Que se chama: pensão-vaga. Já morei em pensão... Quanto eu pagava? Lembro, lembro! 

Porque não faz muito tempo isso! Faz pouco tempo, antes de morar aqui. Eu morava num 

pensão, uma vaga, eu pagava 300 reais. Tinha direito só a um banho... E tem mais! Tinha 

que ter cuidado, porque se chegasse uma cara “doido”, deitasse, e urinasse, caía em cima de 

você. Isso é fato verídico, viu, não é uma coisa que pra dramatizar não. Isso é o que 

acontece. [Com você aconteceu isso?] Aconteceu também. Não aconteceu porque eu vi que 

o rapaz tava “doido” e levantei antes. Trezentos reais; se você “chiar” muito, o dono manda 

você desocupar, porque tem uma fila, um monte de gente querendo. Não tem problema. 

Beleza, essa daí se chama pensão-vaga. Tem a pensão, que é a pensão que é a seguinte: já é 

um pouco mais evoluído. É assim: é um corredor como esse; você vai aluga um cômodo e 
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não tem nada. Não tem ventilação, não tem janela, não tem nada. Entendeu? Só tem a copa. 

Às vezes eles abrem um buraquinho aqui em cima, pra entrar ar. Isso também é pensão. 

Essa daí já é 500 reais um quarto. Morei também. Em todas as modalidades eu morei. Aí, 

morei também nesse tipo de pensão que é assim, quer ver? É assim, ó: ela é só a área, é um 

espaço, é que nem aqui; só que num espaço deste tamanho aqui, ele chega custar até 700 

reais [ele se refere ao quarto], sem banheiro sem nada dentro, é banheiro coletivo, chama-

se... só que por ser grande e com janela chega a custar até 700 reais. Não é porque tem 

janela, é pelo tamanho; e a janela também. Então geralmente é por metro quadrado que eles 

cobram. Então, por exemplo, 100 metros quadrados... eu descobri isso fazendo uma 

pesquisa... 100 metros quadrados 100 reais, 200 metros quadrados 200 reais, é isso daqui, 

metade desse quarto aqui [Ele quer dizer, na verdade, 10 metros quadras e 20 metros 

quadrados]; dava 300 metros quadrados, então dá isso daqui, né, acho que é assim, então aí, 

pagava 300 reais. Mas eu não morava num lugar que nem esse daqui, eu morava num 

lugarzinho pequeno, que não cabia nem a geladeira... Não isso não é quarto. É o seguinte: 

tem a pensão-vaga, tem essa pensão que é sem-janela, que é a modalidade; tem a pensão 

com-janela. E tem a outra pensão, que é aquela pensão que é assim, ó – que eu deveria ter 

contado primeiro essa – que é assim, você pega, aluga um espacinho, você é casado, tem a 

sua esposa, o cara vem e dá uma ordem de despejo pra você, você não sabe; essa eu devia 

ter falado primeiro, você é casado e tem um apartamento ali, ta bom, cê tá empregado, 

bonitinho, você alugou um apartamento com sala e cozinha, tem lavanderia, tem tudo; aí 

ficou ruim pra você – que é uma coisa inteligente isso, é uma coisa inteligente – ficou ruim 

pra você e você recebe uma carta de despejo. “Ò, se você não pagar o mês que vem nós 

vamos te despejar”. Aí sabe que o cara faz – tem muita gente fazendo isso daqui, em São 

Paulo, viu; na sua pesquisa, se você pesquisar é bom, porque tem muita gente fazendo isso 

daí – aí sabe o que a pessoa faz, ela faz o seguinte, inclusive essas pensões surgiu disso, 

dessa ideia, que dá dinheiro, entendeu, a pessoa tá num aperto, recebeu uma carta, que vai 

ser despejada, aí sabe o que ela faz? Ela vai na rua embaixo e põe assim, ó: “Ambiente 

familiar, aluga-se vaga”. Entendeu? “Casa de estudante, de fino trato”. Só que quando você 

chega lá, é a casa da pessoa que tá devendo, só que ela não conta pra você. “Olha, eu tô 

alugando”. Mas por que você tá alugando? Aí sabe o que é que ele faz? Ele pega uma 

arinha lá da lavanderia dele, como ele não pode fazer às vezes mudanças, né, que ta no 
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contrato que não pode, ele pega e põe um tapume desse aqui ó, na varanda, põe ali, passa 

aqui; aí você chega e pergunta, quanto você tá alugando? Aí sem brincadeira nenhuma, sem 

drama – sabia? – ele abre a porta, quando você pensa que vai abrir a porta pra entrar num 

espaço, pra entrar num cômodo, quando você abre a porta e você entra tem só a cama e um 

lugar só pra você já sentar. [Você chegou a morar num lugar assim?] Cheguei a morar. É o 

seguinte, eles cobram, às vezes, por dia; que às vezes a pessoa pode ir e não voltar mais. E 

tem mais, nessa aí você não pode deixar nada. Ele já fala assim, ó: aqui é um ambiente 

familiar, mora a minha patroa, você tem que respeitar muito. Entendeu? Aí depois você 

descobre – que eu na realidade nem queria fazer aquilo... Agora uns continua fazendo 

porque viu que é lucrativo. Aí quando ele vê que é lucrativo, ele começa alugar sabe o quê, 

o quarto dele! Aí ele aluga o quarto dele e vai morar na cozinha. E você descobre que ele tá 

morando na cozinha. Aí ele aluga mais um quarto e de repente a casa tá toda alugada. Mas 

é porque ele tá com dificuldade de pagar o aluguel. Entendeu? Existe essa modalidade. E aí, 

já falei três, né, agora falta só uma: e a modalidade mais civilizada é aquela que a pessoa tá 

morando sozinha – inclusive passou até um filme, né, muito tempo atrás: “Mulher solteira 

procura”; não sei se você já ouviu falar desse filme –, então, essa modalidade civilizada até, 

é assim: você tá num apartamento e você quer rachar. Aí você faz assim, ó: você vai na 

internet; ante não existia muito acesso na internet; eles colocavam assim: dividi-se um 

apartamento. Isso é uma opção. Morei nesse também. É assim, é uma forma mais civilizada 

mas é assim, ó: se o apartamento tiver dois quartos, você vai ter mais privacidade, mas se 

não tiver, às vezes, você não tem. Isso acontece, por exemplo, você tá com uma mina 

[garota] e vocês chegando e aí, “para aí!” E aí você não tem. Então foi todas as 

modalidades que eu falei pra você. E essa modalidade que é a ocupação. Que foi a última... 

[Já aconteceu com você de ser despejado, como muitos moradores daqui me relataram, por 

estar numa dessas modalidades de pensão, a que você se referiu, de sublocação?] Ah, sim! 

Ante de eu vir morar aqui, aconteceu isso. É assim, ó: é o que mais tem aqui em São Paulo. 

Antes de eu vim morar aqui aconteceu isto. Inclusive eu vim morar aqui por isto. Eu tava 

morando num lugar que era invadido – e é uma história engraçada – o lugar era invadido – 

porque aqui é ocupado, aqui é legalmente – lá é assim: o proprietário tava devendo não sei 

quantos mil de IPTU; aí, ele chegou e fez um acordo com um rapaz: “Você vai lá e invada, 

aluga tudo, me passa X e o restante fica tudo seu”. Aí eu fui morar lá. Cheguei lá: “Aluga-



 CCXLV 

se, ambiente familiar”. Eles gostam de colocar “ambiente familiar”. [...e de “fino trato”...] 

Não, “fino trato” é só pensão. Esses lugares aí põe: “ambiente familiar”. [Não tem nada de 

familiar?] Não tem nada de familiar! E até que ponto “de fino trato” não tem às vezes. 

[Nesse “ambiente familiar”, o que acontece?] De tudo que você imagina. [Drogas?] Tudo o 

que você imagina! [Briga?] Briga. [Morte?] Morte. [Chegou a presenciar isto?] Já! Várias 

vezes. Lá onde eu morei mesmo, num período de quatro meses, aconteceu cinco mortes. 

Aqui no centro de São Paulo; no centro da cidade. [Aonde, Glicério, Brás...?] ...É, eu 

prefiro não mencionar, entendeu. [Você pode contar como foi?] Não, aí já é entrar em 

detalhes. Mas geralmente é brigas, entendeu... não sei. [D., faz um gesto de que não quer 

falar sobre o assunto] Mas aí aconteceu o seguinte, aí eu fui morar lá, pagando caro, viu; 

era trinta por dia. Lá era por dia. [Por mês...] Dá 900 reais, entendeu. E se chiasse, vai 

procurar outro lugar porque lá era lotado. E era um lugar péssimo pra morar, sabia. Aqui 

parece o paraíso. Aí e peguei, é... olha só, fui morar lá e quando foi um dia, né, ordem de 

despejo. Eu falei: ué, por quê ordem de despejo? Mas é pra quem? “Não, você tá sendo 

despejado porque o proprietário aqui...” Entendeu? Não! Tava sendo a terceira ordem de 

despejo. Eu falei: como terceira ordem de despejo se eu entrei aqui e não tô nem há um 

mês... Aí foram pesquisar... E o cara fugiu. O cara fugiu. Quando fomos procurar: cadê o 

cara? Ah, mas não era dele? Ele falou que era dele; e ele veio com o advogado e o 

advogado falou que era dele. Tava até com um papel judicial. Eles pega o advogado lá, às 

vezes o cara nem é advogado, às vezes até é. É advogado dele. É advogado dele! “Não, ele 

é dono, tal; ele é o dono, tal”. Ele vinha de carro, mostrava os documentos e você via os 

documentos. Só que documento, meu filho, é muito fácil você fazer. SE você não tiver uma 

perícia, para você investigar, é muito fácil. E aí é o seguinte: como é que fica agora? Então, 

o lugar é invadido e a gente pagava aluguel. Então, eu acho que eu falei tudo em 

modalidades de pensões. [Você já morou na rua?] Já morei na rua. Eu já morei na rua mas 

não foi bem morar na rua, não é. Foi assim: eu tava vindo de São José dos Campos. Eu tava 

vindo do Rio. Quando chegou em São José dos Campos eu falei assim: puxa vida, se eu não 

for para São Paulo e ficar em São José dos Campos, o dinheiro vai render mais. Porque do 

Rio até São Paulo é um preço, até São Paulo, é outro. Então é melhor ficar logo em São 

José dos Campos – é até engraçado. Aí eu cheguei até São José dos Campos, “nossa, vai 

render meu dinheiro”. Burro! Eu devia ter ficado na casa de um amigo lá em Volta 
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Redonda. Porque eu tinha que sair do Rio de qualquer jeito. Não queria ficar no Rio. Ah, 

vou indo pra São Paulo, entendeu. Mas eu falei, era bom... aí eu fiquei em São José dos 

Campos. E o dinheiro rendeu mesmo, né, porque na época, não, até mesmo agora, a 

passagem eram uns 30 reais. Eu acho. Aí eu falei: vou ficar em São José dos Campos. E 

fiquei. Chegando em São José dos Campos... Ah, já fiquei em hotel também! [Hotel é mais 

tranquilo?] Tem uns que não. Tem uns que você saí, que você chega... e você paga lá 

embaixo e o quarto já tá alugado. Aí, mandam você ficar esperando; mas isso daí não vem 

ao caso porque não é definido como moradia... Bom, aí eu cheguei e fiquei em São José dos 

Campos. Chegando lá, eu fui procurar uma amiga não achei. Aí eu pensei: e agora, o que é 

que eu vou fazer? Aí eu falei: vou procurar vender alguma mercadoria, porque eu sempre 

fui do ramo de vendas, né; eu vou comprar umas revistar, porque eu sou muito bom pra 

vender. Aí fui comprar umas revistas e vendi bem no primeiro dia, sabe. Vendi 200 reais, 

num dia. “Nossa, tá bom!” Aí eu falei assim: puxa vida, ninguém é de ferro; ah, eu vou 

curtir! Aí eu fui numa balada. E curti. Aí no outro dia, eu fui no vender de novo. Me dei 

mal. No terceiro dia, também. Aí como eu tinha ido na balada e o dinheiro tava acabando 

eu falei assim: não vou vender mais. Não vou mais mexer com isso aqui agora; não tá 

dando certo. Só que o dinheiro tava pouco. Aí pensei assim, olha, eu tenho duas opições, 

vou numa pensão, que é baratinho, ou num hotel... Aí eu fui numa pensão, num hotel... Aí 

comecei a fazer as contas. Bom, se eu for num hotel, vai ser tanto de dinheiro, se eu for 

numa pensão vai ser tanto. Ó, sabe de uma coisa? Aí eu tava passando assim, e vi um 

viaduto. Quente! Tava quente, calor. Aí eu falei assim: puxa vida, a gente dorme quantas 

horas? Quem tem condições dorme oito, numa cama confortável. Eu posso muito bem 

dormir aqui nesse jardim apenas cinco horas, passa rapidinho, e economizar o meu 

dinheiro: 20 reais. Foi isso que eu fiz. Dormi, na rua. E economizei aquele dinheiro. Sabe 

de uma coisa, foi a minha salvação; porque foi aquele dinheiro, que eu tinha a semana 

inteira, que me salvou, me alimentei; e  depois eu vim aqui para São Paulo, fiquei na casa 

de um parente. Aí depois aconteceu isso que eu te contei, essas enroladas todas. Aí depois, 

vim parar aqui. Como eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque eu me revoltei nesse 

lugar que eu morava. Eu passava aqui na frente e falava: bom, pelo menos, eu não moro 

num lugar – porque quem não conhece aqui, acha que isso daqui é invadido; acha que aqui 

só tem marginal; acha que aqui só tem bandido; acha que aqui só tem mendigo; e não é 
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verdade, entendeu; existe muitas pessoas aqui, a maioria, que são pessoas-trabalhadoras, 

pessoas simples; às vezes até que não teve muita sorte, mas são pessoas sinceras, 

trabalhadoras – e eu tinha uma visão totalmente errada, equivocada; eu pensava assim, 

olha: “Essas pessoas são tudo vadias! Eu não sou vadio. Eu posso tá, entendeu, 

desfavorecido momentaneamente, mas vadio eu não sou. Deus me livre de um lugar 

desses!” Só que um belo dia eu acordei, passando por aqui, eu falei assim: mas que 

diferença faz desse lugar pro lugar que eu tô morando? A diferença é que as pessoas que 

tão morando aí – aí volta no princípio: a diferença é que eles pegam o dinheiro que era pra 

pagar aquele lugar horrível, eles pegam e investem e alimentação, investe em saúde, investe 

sabe no quê? num tênis, numa roupa. A única diferença é essa, e chegando nessa conclusão, 

eu cheguei e falei sabe de uma coisa, eu acho que eu tô sendo esperto, eu acho que eu tô 

sendo inteligente, morando lá, e eu acho que eu tô tendo qualidade de vida morando lá, e 

eles é que tão tendo qualidade de vida. Aí eu falei assim: ah, eu vou procurar conhecer esse 

movimento. Aí eu fui, procurei um amigo meu, e ele falou assim: “Por que você não vai 

fazer parte desse movimento? Pra você tá com uma moradia? De forma digna, entendeu; 

sem roubar nada de ninguém...” Porque nós aqui não estamos fazendo nada de..., nós 

estamos aqui, mas nós estamos dentro da lei, dos nossos direitos. Se você vê, moradia é um 

direito do cidadão. Aí quando eu conheci o movimento, eu me apaixonei. Eu falei: “Nossa, 

que movimento legal, entendeu, é um movimento assim em que, se você conhece, você 

começa a olhar com outros olhos. Até você conhecer, você tem uma visão, duvidosa. 

Quando você conhece, você fala assim: Nossa, devia ter muito mais outros movimentos 

desses; devia ter muito mais pessoas participando. Por quê? Porque é o seguinte: é um 

direito do cidadão. É um direto do brasileiro. E não só do brasileiro, é um direito da 

humanidade! É um direito de todos! E eu tô feliz aqui, viu! E eu pretendo seguir... [Como é 

quando foi que você veio?] Foi o ano passado. Existe o movimento de base, onde lá eles 

expõe a ideologia, a filosofia... Eu nem diria filosofia porque filosofia é algo muito... 

entendeu? Eu diria... os objetivos, entendeu. Você vê como é que funciona; por exemplo, 

você viu aquele rapaz, que eu tirei o lixinho e ele colocou de novo? Mas por que que eu 

tirei; por causa que é o seguinte: eu tirei o lixo, porque na pia, era um lixinho pra você 

colocar pequenos resíduos, e o que ele estava colocando, ele estava colocando lixo. E tava 

vindo rato. O lixo você não pode colocar ali, entendeu. O lixo você põe, você põe no seu 
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saco – o lixo particular! – põe num saco, você amarra, e põe lá embaixo. Tem a hora de 

colocar, né. Tem a hora de... é das 16 às 8 [20h00]. Lá embaixo. Lixo, que é assim, você vai 

lavar um copo, entendeu, aí tá ali dentro do copo, digamos, um caroço de limão, né, você 

fez uma limonada, aí você põe lá. Só que tava acontecendo o oposto, sabe o quê, lixo 

particular. Vamos supor, o arroz azedou... jogava lá. Sobrou uma panela de feijão... não 

queremos mais, a panela... inteira! Nesses dias eu peguei uma panela inteira lá dentro! E o 

rato tava vindo... [O coordenador tem uma certa autonomia] Sim, o coordenador não tem 

uma certa autonomia, ele tem autonomia total! É assim, ó: o coordenador-ele vai pro lado 

bem das normas de uma comissão, entendeu; ele não pode chegar assim e falar: ah, eu vou 

pegar e tirar uma pessoa daqui e, entendeu, e colocar outra pessoa. Ele não pode fazer isso. 

Ele tem que agir dentro das leis internas; do regulamento interno. Tem um regulamento pra 

ele. Aí ele vai tomar as decisões dentro de um regulamento interno.(...) Amanhã é minha 

folga, tá. [Você trabalha em quê?] Eu trabalho; tô trabalhando. É assim, ó: eu era camelô; e 

uns dos motivos pelos quais eu vim pra aqui, também não foi só porque eu fiquei 

descontente com a outra moradia, não; é porque eu era camelô e camelô ganha bem, viu. É 

um outro estudo que se um dia o pessoal puder fazer, vai se surpreender a respeito do 

camelô. O camelô ganha muito bem. Porque é o seguinte, e é até bom, viu, Jean, é Jean, né? 

É é assim ó: às vezes eu parei na minha vida e pensei assim: Nossa, puxa vida, é, é, eu sou 

espírita, né, e é assim, ó: esses dias eu tava comentando com uma entidade e falei assim: 

por que esse retrocesso; e ontem, comentando, eu cheguei e falei bem assim: olha, eu 

agradeço esse retrocesso, porque esse retrocesso tá sendo um grande aprendizado pra mim. 

Nossa, eu passe por várias etapas, que se a pessoa olhar, dependendo da óptica que a pessoa 

olha, é um aprendizado riquíssimo. Entendeu? Dependendo, dependendo! Dependendo da 

óptica que ela olhar ela pode ficar doida. A minha vida é uma decadência. Não! Eu não 

vejo assim. Eu vejo que eu vou sair dessa situação; eu vejo que eu vou, entendeu, dar uma 

guinada, uma reviravolta na minha vida, entendeu. Não pense você que todas as pessoas 

daqui não têm sonhos? Têm sim! Porque moradia, Jean, é uma coisa muito básica, é uma 

coisa mínima. Entendeu? Eu tava comentando exatamente ontem assim, ó: uma moradia, a 

pessoa vai sonhar? vai, mas ela não vai sonhar só com uma moradia; isso é uma coisa 

básica. E é até uma vergonha pros nossos políticos: ah, você tá lutando por quê? Por uma 

moradia. É uma coisa básica, uma coisa mínima, que você tem que ter. Isso é uma coisa tão 
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antiga. Que eu até falo assim, ó – não sei se você já ouviu seus avós falando – “quem casa 

quer casa”. É uma coisa mínima. É uma coisa banal. De primeira... [Como alimentação] É, 

como alimentação. E a gente tá nessa luta como se fosse... entendeu; tem gente lutando pra 

ter um empresa, lutando pra ter um título... então pra você ver como nós estamos atrasados. 

Como nós estamos... é uma coisa assim, bem desumana. Então, olha só, eu fui ser camelô. 

Porque eu vim pra cá. São dois motivos: o primeiro, é que eu fiquei descontente. Eu 

descobri que eu estava sendo enganado, pagando por uma coisa que a prestação de serviço 

não correspondia com o pagamento. E eu era camelô. E eu ganhava bem. Eu pagava 700 

reais o aluguel. Não, 900 reais, porque era 30 por dia! Eu pagava 30 por dia. Aí você falava 

assim: mas se você pagava 30 por dia, pra morar lá; por que que você não pegava o seu 

dinheiro e alugava um apartamento? Porque entrava na burocracia: exige carteira, fiador. 

Não tem registro em carteira, tem que ter fiador. Aí por isso que eu pagava lá. E esse é um 

dos motivos pelos quais muitos aqui no centro lucram. Eles assim: eles ganham vantagem 

em cima das desvantagens dos outros; onde existir... sempre vai ter alguém pra sugar, 

entendeu. Aí é o seguinte, eles sabem que tem muita gente que não pode alugar um 

apartamento. Ó, um apartamento desse aí, ó, atrás desse prédinho ali... aquele prédinho ali, 

ó, com a janela, uma cortinazinha... ó, um apartamento ali é, ó bem ali, que você tá vendo, 

ali... é melhor eu abri aqui pra mostrar pra você... Um apartamento desse aqui, quer ver, 

olha só, você vê como existe um grande... vem cá ver, olha aqui... Esse apartamento aqui, 

ele tem banheiro, tem quarto e sala, aí é 300 reais. Trezentos reais, aí. Só que tem 

condomínio, né. Não passa de... de... de 500 reais. Com condomínio, não passa de 600. 

Esse outro que tem aqui também, não passa de 500 reais. No máximo 700, com 

condomínio, negócio de porteiro e tudo mais. Aí eu pergunto para você: por que muita 

gente paga caro para morar num lugar muito ruim? Porque eles não têm os requisitos que 

eles exigem: carteira assinada... Ah, você não tem carteira assinada, mas você é o quê, você 

é comerciante; você tem fiador? Estão pedindo três fiador; e quem é que quer ser fiador 

hoje em dia? Ninguém! Se ele aceita ser fiador seu, é que ele sabe que ele pode tomar muita 

coisa de você. E aí é o seguinte, quem tem muita coisa não vai querer fiador, já tem as 

coisas... né! Aí eu era camelô, aí eu pagava 900 reais de aluguel, que era 30 por dia. Aí eu 

falei assim... Aí, entrou a polícia na rua. [O que você fazia?] Eu sou doceiro. Vendia doce. 

Eu sou, como é que é, confeiteiro. Eu fazia, e era um doce de primeira linha, viu. Era tão de 
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primeira linha que os comerciantes compravam, só que eu não falava que era eu que fazia. 

Eu falava assim: olha, esse aqui vende lá, numa panificadora. Aí, o que aconteceu é o 

seguinte: eu pagava aluguel, 900 reais, e vivia muito bem! [Quanto você ganhava, tem uma 

média?] Eu ganhava... não, não tem média não... era assim: eu vendia por dia, livre, livre, 

todos os dias, 100 reais livres. Livre. Quando eu falo livre é livre mesmo. Livre, livre. Cem 

reais livres, por dia. Só que tinha sábado e domingo que era estorno, na feirinha da 

madrugada ganhava 300 reais livres; final de ano nem se fala! Eu pagava para uma pessoa 

só para lavar as coisas – era muita coisa, muita bandeja, muita forma – eu pagava o 

equivalente a 700 reais, pro’um ajudante meu. E o aluguel. E eu curtia também, no final de 

semana ia para uma balada... Aí você fala assim, pô, mas o que foi que aconteceu? 

Aconteceu o seguinte, que a polícia militar entrou na rua. Isso foi o ano-passado-agora. Foi 

o ano passado. A polícia militar entrou na rua e quebrou todo mundo que era camelô. Tem 

muitos camelôs aqui dentro que pagava aluguel, que morava em apartamento bom e que tá 

aqui. Quebrou muito camelô, quebrou, quebrou, quebrou muito camelô. Aí o que foi que 

aconteceu? Sabe de uma coisa, vou pro sem-teto. E tô aqui. E aí o que que eu faço hoje? 

Não dá pra trabalhar na rua; aí eu tenho aquele outro quesito que eu já passei pra você: hoje 

eu fui trabalhar na faxina. Aí eu tô trabalhando nessa empresa aqui, ela me abriu as portas, 

entendeu. É, uma empresa: eu trabalho no SESC. Trabalho no SESC e uma pessoa de lá, 

que ganha 1500 veio falar pra mim: “Ah, você”... Não, ganha... não, é 1500, o cara é 

formado... “não, porque você...” Eu falei, não: depende! O nosso salário gira em torno de 

uns 900 reais. O nosso, né. Eu falei: é, se você ganha 900 reais, mas você ganha 2000, e 

você gastar 2100, e aquele 900 reais gastar apenas 300; quem ganha 900 reais ta ganhando 

mais que você. Então é isso. Então é isso que aconteceu, entendeu. Então graças a... a 

moradia aqui, eu posso dizer, entendeu, não é ainda o ideal, o ideal é moradia digna. Mas 

eu posso garantir pra você que aqui é um passo para qualidade de vida. Qualidade de vida 

digna; qualidade de vida que todos gostariam de ter. Por quê? Porque, querendo ou não, 

através desse movimento aqui a pessoa vai ter condições de guardar um dinheiro, vai ter 

condições até mesmo de procurar um emprego, viu; porque às vezes a pessoa mora numa 

situação tão difícil que não tem condições nem de procurar um emprego. Então é isso, e eu 

acho que eu fui bem claro. [Partido político] Eu sou filiado ao PT. É, eu sou filiado ao PT. 

Olha, filiado mesmo, eu sou filiado a pouco tempo, mas depois que o Lula... porque antes 
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eu era PSDBista. Eu era. Era simpatizante, mas sempre votava no PSDB. Por conta de 

meus pais, entendeu. Outro nível de vida, não é. Então, se dedicava mais, com as ideias e 

pá pá pá. Aí depois que o Lula entrou – eu não votei no Lula, eu achava que ele ia fazer um 

péssimo governo – só que aí, eu me surpreendi. Mas eu me surpreendi não foi porque o 

Lula fez um ótimo governo também, foi porque eu descobri que os outros não fizeram 

nada! Eles tinham capacidade pra fazer sim. Não fizeram nada. E que antes a gente tava na 

dúvida: se não faz é por que é muito difícil ou é por que não quer? Quando o Lula entrou, 

eu descobri que os outros não fizeram nada porque não queriam. Não quiseram fazer. Não 

tinham compromisso com o social, não tinham... Tinham outros interesses, com outras 

ideologias. Porque se eles quisessem eles teriam feito também. Não é verdade? E aí eu 

cheguei e falei assim, olha: se o Lula é uma pessoa dentro dos ditames da sociedade, é uma 

pessoa que não tem cultura, é uma pessoa totalmente despreparada, dentro dos ditames da 

sociedade; porque na realidade a realidade é totalmente diferente. Às vezes você conversa 

com uma pessoa que diz que é formada, em altos cursos, você percebe que de inteligência 

ela não tem nada. [O Lula é...] Autodidata! Então eu comecei a admirar o governo dele. E 

também comecei a admirar também o PT. Quando você percebe que é o seguinte, é um 

partido que cresceu. E nada cresce por acaso! Entendeu? E nada cresce por acaso! Se uma 

coisa cresce é que existe um porquê por trás. Então, cresceu, ficou grande. É, modernizou-

se. E a gente gosta de evolução; o ser humano gosta de evolução. Se você volta aqui daqui 

há três meses e me encontra do mesmo jeito que eu estou agora, você fala assim: puxa vida, 

ele não evoluiu. Você fica apático. Se você vier aqui daqui duas semanas e você vê novas 

ideias, e você vê um novo ambiente. Você fala: tá havendo progresso. Então, eu comecei a 

abraçar isso. Olha, este partido ta havendo evolução, não só evolução administrativa; mas 

evolução de ideologia, que é mais importante, né; de ideologia, de filosofia. Aí eu cheguei e 

falei: sabe de uma coisa, vou me filiar a esse partido. E me filiei ao partido. E é assim: 

quem se filia pode se desfiliar também. Se você perceber, num determinado momento, que 

não é o desejado, você se desfilia e vai pra outro, entendeu. Né? A gente tem o direito de ir-

e-vir. Então é isso, eu me filiei e eu acho que tá no caminho certo... A Dilma, não sei, se ela 

vai fazer um governo tão assim aclamado como foi o governo Lula, né, porque a gente tá 

ainda no começo. É o primeiro ano, né? Muita coisa pode aconter... E você, é de que 

partido? [Reservo-me ao direito de omitir aqui a minha resposta] Você é socialista, né. (...) 
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O anarquismo, Nossa, você foi tão longe agora. O anarquismo não é... não é... o que que 

tem haver o anarquismo com a anarquia? Porque anarquismo vem de anarquia! E anarquia 

na minha concepção é algo pejorativo. Quando eu lembro da palavra anarquia, eu lembro 

de vândalo! [Reservo-me novamente ao meu direito de omitir aqui a minha resposta] Mas 

isso aí é uma utopia, né, Jean, uma utopia. Porque não existe... (...) Você é de que religião. 

[Reservo ao meu direito já mencionado a pouco] Mas qual que se aproxima mais dos seus 

conceito? [Aqui eu posso responder: talvez o teólogo da revolução, Thomas Münzer, e os 

anabatistas no início?] Nem vou falar de igreja porque senão... [Religião] Eu sou do 

candomblé. {eu tenho um amigo que é pai de santo de um templo, chamado Itarobá, da 

umbanda] É praticamente a mesma coisa. [Só que na umbanda não sacrifício, não é?] 

Muda, muda assim, ó: na umbanda, eles não raspam a cabeça, no candomblé raspa. E na 

umbanda também mudam os números, as cores. O dia de Oxossi é quinta, né. Na umbanda 

muda de dia, de número.  O numero é seis de Oxossi, na umbanda já muda. A cor de 

Oxossi é azul. Na umbanda é verde. (...) Eu já foi evangélico, sabia? Porque é assim, meu 

pai é da Bahia, então meu pai; é assim, meu pai e minha mãe é de origem afro-

descendente... é de origem, como se fala? Afro-descendente, né? Não, afro-descendente é 

outra coisa. Então a nossa origem é... é... lá da Bahia lá, e todos eles são do candomblé. Só 

que meu pai, numa determinada época, passou para a igreja evangélica. E havia uma 

incompatibilidade, na educação: meu pai queria que eu fosse evangélico e minha mãe 

queria que eu fosse do candomblé. Aí eu ficava um tempo com meu pai, como evangélico, 

e geralmente quem é evangélico é muito evangélico mesmo, aí, muito evangélico, tanto que 

eu sabia a Bíblia de capa a capa. O que você dizer de Bíblia, eu conheço. Só que é o 

seguinte, eu sempre me dediquei, é genético, né, ao candomblé, mesmo sendo evangélico. 

Eu fui para a igreja adventista, graças ao meu pai. Aí eu falei: puxa, mas eu não sou feliz 

aqui, eu não me identifico com isso. Eu só me identifico com o candomblé. Entendeu? Aí, 

eu falei assim: sabe de uma coisa, vou voltar para o candomblé. E voltei para o candomblé. 

E lá eu sou feliz. Aí eu conheço todo tipo de religião, a nível de evangélico, a nível de 

religião eu conheço profundamente, porque eu também já fui evangélico. [A Andréia me 

contou que existem igrejas evangélicas que atualmente passam a maquininha para os fiéis 

passarem o cartão de crédito] Você não tá gravando não, né? [Eu tô gravando] Então 

desliga o gravador que isso que eu vou falar eu não queria que você gravasse. [Aqui peço 
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desculpas, mas não cumpri com minha palavras e não apertei o botão “pause”. Como 

acredito ser importante o depoimento, além do que vou omitir nomes, não achei necessário 

desligar o gravador] É o seguinte então, eu vou falar para você: as religiões, Igreja 

Universal, Igreja Mundial... não, eu não gostaria de falar de Assembleia... mas todas essas 

religiões, que surgiu agora, eles metem o pau no espiritismo. Só que eles usam todas as 

técnicas do espiritismo lá. Só que se eles falasse assim... que já tem uma aversão pelo 

espiritismo, não vai... então eles põe a igreja. Por exemplo; vou dar um exemplo pra você: 

se você tem um problema amoroso, você vai no espiritismo, e, por exemplo, a pessoa quer 

fazer um trabalho, ela fala assim: pega uma peça da sua esposa, ou de seu namorado, de 

roupa. Se você liga o canal lá na igreja evangélica, eles falam a mesma coisa. Não é o 

mesmo processo? Se você for estudar o espiritismo, você percebe que o pai de santo-ele 

põe a entidade em você, ele tira a entidade... Você vai no espiritismo, né, você é médium, 

então pra você receber uma entidade, o pai de santo põe. O pai de santo representa tipo o 

quê, um pastor? Represente um pastor. Um pastor é tipo um pai de santo. Aí você chega lá, 

porque eles expulsão o demônio lá? Não, na realidade ele tá expulsando o que ele mesmo 

põe. Ai, você quer dizer o quê, que as entidades lá são ruins? Não. Eu não quero dizer isso. 

Eu quero dizer o seguinte: que é assim, ó: nossa corpo é uma matéria, ele é comandado pelo 

quê? Pela sua cabeça. E nele, através de sua cabeça, você determina quem vai te 

acompanhar. Se a partir de amanhã você quer decidir que você não vai tomar banho, você 

não vai tomar banho. Porque você determinou. Então é assim, ó: se você quiser que um 

espírito ruim te segue, você vai determinar que um espírito ruim te siga. Se você quer que 

um espírito ruim te siga, através de quê? através de suas atitudes; através de seus 

pensamentos; através de seus hábitos. Se você quer que um espírito vem e incorpore em 

você, você vai precisar de um médium. Aí você vai atrás de um médium. Mas quem é que 

vai decidir se um espírito é bom ou é ruim? É você. Então a partir do momento que a 

pessoa vai numa igreja evangélica e o pastar vem e fala, “ah, você está com um espírito 

ruim”, e ele tira, e ele põe; tudo isso daí é uma determinação do próprio pastor. Então 

quando ele fala assim, ó: você traz a roupa... às vezes, eu vejo canal evangélico; eu falo 

assim: Nossa, como é parecido! Tudo parecido. Só que quem não conhece, acha que aquilo 

lá é uma trapaça, usando os mesmos recursos do espiritismo, eles usam lá dentro, pra pegar 

os fiéis... ali eu não vou não porque ali é macumba. Eu costumo falar assim, ó: você é um 
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empresário, muito rico, aí você tem uma loja, muito famosa, e acontece, sabe o quê, uma 

coisa que te queima. Aí você fala assm: puxa vida, eu não posso mais continuar com essa 

bobeira aqui. Sabe por quê? Porque ninguém vai entrar, saiu na televisão saiu na Globo. 

Ninguém vai entrar aqui, eu tô queimado! Aí sabe o que você faz? Você pega, vai no 

cartório, fala assim, ó: quero abrir outra empresa. Só que a empresa antes chamava-se 

“Azul”, só que agora ela não vai mais chamar “Azul”. Ela vai se chamar sabe o quê? 

“Preto”! Aí, um belo dia, as portas fecham e começa a reformar a loja. “Ah, essa loja não 

existe mais, faliu”. Aí de repente aparece lá: “Grupo Preto”. “Ah, nessa eu vou entrar, não é 

grupo ‘Azul’”. Isso é o que acontece na Igreja Universal. E se você ver o culto dele, você 

vai perceber que ele veio do candomblé. Não sei se você já leu? Ele veio do candomblé. O 

Edir Macedo veio do candomblé. Se você ver o próprio livro dele, a biografia, ele fala. Ele 

fala! E pra quem conhece tanto o espiritismo quando a igreja evangélica, sabe o que vai 

acontecer? Vai descobrir que lá é espiritismo puro. É espiritismo puro. Lá é o espiritismo 

disfarçado de igreja evangélica. Um dia eu vou gravar isso. Eles usam todos os coisos. Eu 

tenho como gravar sabe como? Levando você num centro de espiritismo e depois te 

levando a uma igreja da Universal. Você vai ver como os procedimentos é o mesmo. Tem 

fundamento. Sexta-feira, eles usam o vermelho. Inclusive, eu tinha um jornal aqui que tava 

escrito o seguinte, “A hora da revolta”, e todo mundo de vermelho, na sexta-feira. 

Inclusive, quem usa vermelho na sexta-feira é quimbanda; que a quimbanda é um grau só 

de esquerda. Só de esquerda. Porque é assim, ó: o candomblé, ele é dividido em várias 

partes, tem a parte de direita, tem a parte de esquerda. A parte esquerda é a parte que 

trabalha com os espíritos só, assim, entendeu, só atrasado. Não é bem atrasado, desculpa. 

Os espíritos estão em evolução; a quimbanda só trabalha com esses espíritos, que são os 

exus, entendeu; só com esses espíritos. A umbanda não, a umbanda só trabalha com os 

espíritos evoluídos, mais evoluídos. O candomblé trabalha com os dois. E lá não, você pode 

pegar um caractere da umbanda, e pegar também um só de caráter de quimbanda, e aplicar 

na sua vida. Você entendeu? Eu sou de magia negra... Às vezes, a pessoa pensa, magia 

negra é outro segmento, entendeu, através de quê... aí você vai dizer, o Davi, por que você 

afirma isso, com que base? Com base do que se conhece dentro do candomblé, no básico, 

dentro do que se conhece no espiritismo em geral... Não, eu frequentei várias religiões, até 

na bruxaria eu fui. Bruxaria, é... maçonaria eu não fui; pra você ir para a maçonaria você 
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tem que ser convidado, né. Eu só participei como na “veste branco de hindu”, que é aberto 

ao público. Porque é uma reunião que é aberta ao público. Lá, você não pode entrar, 

entendeu. Mas eu já fui do protestantismo ao neopentecostal e voltei para o espiritismo que 

onde eu acho que vou ficar até o resto da vida. [A bruxaria] Aaaahhhh, a bruxaria-ela é 

fascinante! Sabia, porque a bruxaria tem vários segmentos. Que, inclusive, quem tem que 

dar aula para mim é você, porque se estuda muito bruxaria em geografia, não é? Não 

conhece! Pô, tem um tempo que a bruxaria ela tem várias faces, entendeu. A inquisição... 

você lembra da Inquisição? Você que tanto sabe de cor, dá ate aula disso... que matava 

muito, na Inquisição... Então, na realidade, você tá pensando que eu tô fazendo bruxaria, 

mas na realidade quem tá fazendo bruxaria é você! Entendeu? Porque é tudo muito 

profundo. A bruxaria é o seguinte, não se dá pra falar em pouco tempo, em bruxaria, porque 

é muito vasto, né. Se você pegar a história, lá; por isso que eu tô dizendo que essa área é 

sua, se você pegar a história... Ah, desculpe, você falou geografia! Eu tô falando história 

agora. E a bruxaria-ela vem desde a época de Jesus. E as pessoas veem a bruxaria de uma 

forma muito errada também; porque existe a bruxaria boa. Aquela parte que faz o bem. E a 

pessoa só lembra da bruxaria quando... com aquela caricatura de narizão, entendeu, 

vassoura, verruga. E não. Não! Às vezes, as verdadeiras bruxas, mesmos, elas fazem o bem. 

Têm umas que fazem o mal; faz umas maldades. Mas eu vou o que é maldade; eu vou dizer 

uma coisa pra você, Jean, pra ser mal, não precisa ser bruxo, basta ser ser humano. Porque, 

às vezes, você acha que você não é um bruxo, que você não é do espiritismo, da 

quimbanda, mas você – um amigo meu fala que a pior macumba é a rua [?]; eu já diria o 

seguinte que o pior mal está no coração. Então às vezes você fala assim, Nossa, eu vou pra 

igreja todo dia... e não é eu que falo isso é Jesus Cristo que fala isso... o mal é originário; é 

do coração que sai todo o mal... então esse negócio que “ah, eu vou eu tal igreja”: não! O 

mal está no ser humano! Se você quiser, você vai ramificar aquilo. Ah! mas eu... Não! Está 

em todos os seres humanos. Não é nem em um , nem dois... Não. Em todos! Qual é a 

diferença que fulano procura fazer o bem. Ah, aquele ali é bonzinho! Não, não existe 

ninguém bonzinho. Existe pessoas com atitudes louváveis; existe pessoas com atitude boa. 

A única diferença é que o mal está ali ó, incubado. Você pode ser um cara bonzinho que 

for; mas chega uma que você pensa, “ah, se eu tivesse uma varinha mágica, eu chegava 

e...!” Não é verdade? Não máximo, que bonzinho que você seja, entendeu. É isso. Só que a 
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nível de bruxaria o que eu vou dizer pra você é que os bruxos hoje... hoje não existem mais 

aqueles bruxos, porque os bruxos... porque a bruxaria, para você ter poder, você tem que ter 

conhecimento, e o conhecimento, a nível de bruxaria, ele é passado verbalmente; ele não é 

passado assim só com livros – com livros também... E os verdadeiros bruxos eles falam 

numa linguagem, aquela linguagem antiga... o hebraico? Não, o hebraico não... é... é... 

[Sânscrito?] É, é isso aí! Então, você tinha que ter essa linguagem, entendeu. E os livros 

verdadeiros de bruxaria, eles estão nessa linguagem. E uns se perderam, os pergaminhos se 

perderam. Você já deve ter ouvido falar desse livro, que eu até tenho, quer dizer, tive, 

porque eu despachei, por cauda da religião, o... o... o São Cipriano, né; alguns tem até 

curiosidade. Só que esse livro aí, porque é assim, ó, a magia, quanto mais original, mais 

forte ela é; quanto mais ela vai fugindo do original, ela vai se desfragmentando, entendeu; e 

passou-se muito tempo, foi feito muitas traduções, e é aquela história, cada um conta uma 

história. Eu tô contando uma história pra você, se chegar à décima pessoa, a versão já muda 

um pouco, ou muda de sotaque, ou muda de bairrismo... Cada pessoa tem uma maneira de 

contar. Então é o seguinte, eu diria que bruxo mesmo, a nível mundial, já não existe, de 

uma forma muito original. Porque a magia ela existe, ela existe, e isso é bíblico. E eu não 

queria pegar pesado mas se eu disser pra você que Jesus foi um bruxo, aí você vai dizer, 

pegou pesado. Isso é uma coisa muito polêmica. Se eu disser pra você... se eu disser pra 

você... Não! não há esse possibilidade, eu acredito que foi sim. A bíblia, do começo ao fim, 

ela está repleta de magias. Que que você me diz de uma pessoa que anda por cima das 

águas? Que que você vai dizer de uma pessoa que prega, que se você tiver fé, você vai 

dizer, montanhas saia daqui e vai para lá? Que a bíblia prega isso. Que que você me diz de 

uma pessoa que transforma a água em vinho? Isso é magia. E foi em cima dessas 

conclusões que eu cheguei que eu voltei para o espiritismo, entendeu. Só que se você falar 

isso no mundo evangélico, vão falar que você tá possuído. Meu amigo, a bíblia é 100% 

espírita. Aí você olha pra mim e diz: dane-se, eu não acredito na bíblia. Mas há 

probabilidades sim... (...) Uma contextualização, uma contextualização, que é a parte mais 

importante. Que adianta, ó, você tá conversando comigo aqui-agora, né, já pensou se você 

tivesse aí-agora com um terninho italiano, uma gravata é... eu nem sei, entendeu... da maior 

grife, não ia tá contextualizado nossa situação aqui-agora. Puxa vida, não ia bater. Então 

um dos motivos pelos quais eu acho... a gente começou a falar de habitação e terminou em 
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religião. Não tem nada a ver! (...) Eu leio muito; não, não, eu não tenho televisão e eu vou 

dizer por quê. Eu não tenho televisão agora, inclusive vou comprar uma, amanhã; eu não 

tenho televisão porque eu acho que a pessoa tem que se auto-educar. Eu tinha sabe o quê? 

Uma biblioteca. Ela não tá aqui e eu vou te dizer porquê... eu, é muito difícil... eu posso ser 

surpreendido a qualquer momento [despejo]. Livros são coisas preciosas. E eu vou dizer 

uma coisa pra você que você não me perguntou: mas eu sou analfabeto a nível de 

informática. Eu sou totalmente contra... Eu não sei [mexer num computador] mas vou ter 

que aprender. Por um motivo só, não porque vai ser muito útil pra mim, porque eu não 

troco uma boa leitura de um livro pela internet. Eu não troco. Eu acho que você tem que 

pegar um livro e sentir a magia. A magia de uma boa leitura. Você tem que pegar o livro e 

ver: olha, esse autor errou! Será que ele errou foi por causa da cultura dele, ou foi por causa 

da grafia ou foi um erro, sabe do quê... Não, ele não errou não. É por causa da cultura dele. 

Olha, esse daqui tem um problema na máquina. É um erro gráfico. Isso porque a pessoa que 

lê tem que se transportar para o mundo da leitura. Quando você tá na frente do computador, 

além de você ter grandes chances de ficar doente, porque pode ter várias doenças por causa 

de computador, você perde toda a magia da leitura. É muito superficial. É a mesma coisa 

que eu falar pra você: olha, ó, Jean, deixa de tomar um suco de laranja, que tem muitas 

propriedades de vitamina, pra tomar um suco artificial. Artificial mesmo: um suco artificial 

de pozinho. Aí você vai dizer: não, mas é mais gostoso. É mais gostoso, é mais fácil, é mais 

prático. É mais conveniente. A laranja dá mais trabalho, você tem que descascar, tem que 

espremer, tem que coar. E o suco não, você joga ali dentro, joga água e mexe. Então a 

informática é isso. Mas ela é útil? É. Mas ela tem muito mais inutilidades do que utilidade. 

E a gente não vai perceber isso agora, a gente vai perceber isto só no futuro. No futuro você 

vai perceber que isto aí vai causar a destruição do ser humano. Sabe quem foi que falou 

isso? Foi um grande filósofo. Ele disse assim, ó: “Dê-me uma máquina e eu destruirei a 

humanidade”. Sabe quem foi que falou isso? Me fugiu da mente agora. Você conhece; ele 

faz parte do mundo... você faz geografia... o contexto é o seguinte... ele foi antes da 

Revolução Industrial, bem antes... muito conhecido, muito famoso. Não, não, não... não, ele 

é muito conhecido. Ele tá sabe o quê, lá na classe de Pitágoras; não, Pitágoras não... Ele era 

vegetariano. É, ele é grego. Esse era grego também. É dessa linha. Mas você conhece, 

conhece. Deixa pra lá. Mas ele falou isso: dê-me uma máquina e eu destruirei a 
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humanidade. E é verdade, sabe por quê, porque é o seguinte, ó: você pode fazer uma análise 

profunda, que você pode perceber que os casamentos estão sendo mais destruídos, as 

pessoas não estão mais se enamorando; olha quantas casa noturnas aqui em São Paulo, na 

internet. Ah, mais você fala assim: “Ah, isso é uma coisa muito antiga!” Não, mais você 

não vê ninguém perder tempo hoje, conversando em um clube... Hoje sabe quem tava 

fazendo inscrição lá no SESC, só velhinho, terceira idade; tem piscina, tem um montão de 

coisa. E a internet tava lotada! É uma coisa muito superficial, muito banal. Quantas pessoas 

não fora iludidas através do bate-papo. Ó, eu posso muito bem chegar no bate-papo agora, 

catar e falar assim, ó: eu sou loiro, dos olhos azuis, entendeu; eu posso falar, eu moro sabe 

aonde, nos Jardins, minha casa tem uma piscina ou eu moro num duplex. Eu posso até falar 

que eu sou primo de um jogador de futebol famoso. Eu posso falar, olha: você é isso, você 

é aquilo, e ta e ta e ta. E isso é uma coisa de relacionamento e se a gente for falar a nível de 

saúde? E se a gente falar de quantas pessoas não foram demitidas por causa da tecnologia? 

Mas aí você fala assim, ah, mas você é totalmente avesso à tecnologia? Não. Eu sou a favor 

da tecnologia desde que ela não ocupe o lugar do ser humano. Quer dizer, a televisão é 

importante? É importante. Mas ela tira o prazer de um diálogo... Você acha que se eu fosse 

um viciado em computador eu taria conversando com você agora? Fala a verdade! Todo 

esse tempo?! Nem te atenderia. As pessoas hoje não atendem mais por causa disso. Ta bom, 

Jean, eu acho que a gente foi bastante abrangente. Começamos sobre habitação e 

terminamos... [É eu também preciso ir embora mas só mais duas perguntas] Também é o 

seguinte, eu tô conversando hoje porque amanhã é minha folga, porque é também porque 

eu sou guiado pela minha energia. A minha energia mandou dar atenção então eu to dando 

atenção. [Hoje na cidade ninguém tem tanto tempo... Você participou da construção daqui] 

Participei sim, da próxima vez que você vier... São famílias muito carentes, umas são 

carentes porque não tiveram acesso à cultura e não tem bons hábitos, por que os hábitos 

formam atitudes, inclusive, eu acho que inverti, atitudes formam hábitos. Eu só sei o 

seguinte, muitas pessoas daqui é assim: é, você como um coordenador um líder de um 

grupo, você tem que lidar com diversas situações... a questão aqui, é que muitas pessoas são 

oriundas de lares desestruturados, então elas vêm trazendo isso para as novas gerações. 

Então, às vezes, não têm acesso à cultura. Não tem iniciativa e, ao não ter iniciativa, se 

desilude. E cabe a você, por estar à frente do grupo, tentar entender cada caso. E procurar 
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trazer o mais próximo da tua realidade. Então quando você tá aqui, num lugar desse aqui, 

por exemplo, você vai em lugar e vê que não tem pia, outros você vê que tá com a porta 

estragada, em outros você percebe que não tem o lixo nas portas, outro lugar você 

percebe... aí você fala: puxa vida, poderia ser diferente. Mas por que que não é? Extamente 

pelo primeiro quesito que eu coloquei, entendeu. Vem de família, de falta de estrutura, de 

falta de... de... às vezes, a pessoa-ela é boa mas ela não teve condições lá atrás de ter uma 

educação, de ter uma formação; e ele traz isso para os filhos, os filhos traz pros netos. Isso 

não é só a nível só daqui, isso é a nível de Brasil inteiro! É cultura, isso é cultura. Então, a 

gente tem que lidar com isso. Aí você fala assim: puxa, eu gosto de um banheiro limpo, 

mas o banheiro que eu vou não tá limpo – e limpeza não precisa de dinheiro – e aí cabe 

você entender que isso é uma cultura que vem lá de trás. Há duas condições: ou você 

procura trazer isso pra sua cultura, entendeu, com uma dificuldade; ou você vai para a 

cultura delas. Mas o objetivo é trazer para a cultura do certo. Então aí que a gente procura... 

eu participei da construção – e se você vinhé aqui numa outra oportunidade, é bem raro de 

eu estar, entendeu – mas, é, eu retomei os estudos... Eu retomei os estudos, tô fazendo, sabe 

o quê, o terceiro ano – ah, mas você não falou! – fiz sim, mas foi só um semestre. Como eu 

estou devendo na faculdade que eu estudo – até hoje estou devendo, não é – eu estou 

devendo, e como eu quero prestar o curso de outra faculdade. Eu tô fazendo um curso, é 

tipo cursinho, é ali do SESI; então fazendo pra mim voltar a estudar. Então é difícil você 

me pegar aqui. Só que quando você vim aqui aí você vai ver como vai tar pintado, você vai 

ver que ali tem uma pia, eu coloque uma boa pia... [Quando vocês construíram isso daqui, 

você se aproximou dos outros moradores?] Sim, com certeza, isso aproxima, sabe por quê? 

Porque é o seguinte, né, é assim, ó: existe duas formas de você se aproximar de alguém: 

quando há felicidade e quando há infelicidade, você vê que tem muitas pessoas que se 

unem na guerra, é no momento de guerra, de dor e é por causa disto que elas se unem. E às 

vezes elas se unem mais nestes momentos, de dificuldade, que um olha pro outro e fala: 

opá, nós estamos no mesmo barco, vamos remar juntos. É assim que eu me sinto. E aqueles 

que não se unem, é, eles não ficam, porque eles mesmos se sentem traidores. A partir do 

momento que você vê que tá todo mundo remando junto e você não ta remando junto, você 

se sente um peixe fora do aquário. Você se sente mal, você se sente indigno. Na hora de 

construir é todo mundo junto, faz mutirão. Tem mutirão na hora de limpar... Olha, não é 
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sempre que é uma coisa assim, mas no final acaba todo mundo entendendo a missão. (...) 

Eu espero que eu tenha contribuído com seu trabalho de uma forma positiva. [Centro] Meu 

objetivo é a casa própria no centro. Por quê? Tem um porque. Como tudo na vida é regido 

pelo porquê. E esse porquê é um porquê bem assim, como eu poderia dizer, um motivo em 

todos os sentidos. No sentido cientifico, no sentido financeiro. Em todos os sentidos é um 

porquê muito importante. Ah, não é só eu quero por querer, no centro. Não. Por quê? É 

assim, ó: quando você mora no centro – se você vive no centro – eu vivo aqui no centro, eu 

trabalho no centro. Por que que eu vou pra periferia? Você já imaginou, eu com uma casa 

na periferia trabalhando no centro? Eu vou perder duas horas pra chegar aqui, três ou quatro 

horas... tem a ver com a qualidade de vida. Beleza, além de perder as horas, eu vou me 

submeter à condições de transportes sub-humanas também! Se você pega o metrô hoje, 

você vai perceber que aquilo, que nem animal suportaria. Anti-higiênica, desumana, 

perigoso, entendeu. Se você analisar em todos os quesitos... aí você vai pr’um bairro, você 

perde hora, que você podia tar se divertindo com sua família, conversando. Você perde o 

tempo que poderia ser usado em hora de lazer. Tá bom?!   E tem mais: você vai ficar longe 

de tudo! Dizer que você vai ficar longe dos equipamentos de lazer, dos equipamentos de 

cultura; você vai ficar excluído: é como se pegasse você e colocasse num saco: ó, você é 

um cachorro, um gato, não te quero! Muitas pessoas fazem isto: não quero mais, pronto! 

Mas se você pega e joga, ele volta; se você joga no lixo, ele volta; se você pega um 

cachorro e joga no luxo, ele não volta?! É como se você fizesse o seguinte, botasse ele 

dentro de um saco, desse uma volta bem grande lá no fim da cidade e jogasse você lá pra 

você nunca mais voltar. É isso, quando eles pegam uma casa e dão pra você lá na periferia, 

eles estão fazendo isto. É como se fosse um cachorro: ó, se eu jogar ele lá na esquina, ele 

volta. Então vou fazer o seguinte, como eu não quero ele de maneira nenhuma participando 

da casa, eu vou amarrar ele num saco – tem gente que faz isso – aí põe no bagageiro do 

carro e dá uma volta lá no fim da cidade e joga ele lá. Não sai desse lugar porque nunca 

mais quero ver você. Não, o cidadão não tem que ser tratado assim; o cidadão tem que tá no 

centro! No centro de tudo! Não só no centro da cidade, ele tem que tá participando da 

cultura, do lazer, tem que ter acesso à saúde, tem que ter acesso à cultura, educação... e é 

aqui no centro, que você tem mais acesso, a esses equipamentos de qualidade de vida. 

Porque lá tem tem, só que às vezes falta saúde. Tem bairro aí que o médico só vai uma vez 
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por semana. Tem periferia que escola fecha, porque não tem policiamento. Tem periferia 

que escola fecha, por tá tão distante, entendeu, tá no abandono. Então sim! Uma moradia 

aqui! Aqui no centro; de preferência nesse prédio aqui, viu. Pelo que nos conta, esse prédio 

aqui já está ganho. Então é isso, Jean... Você é estudante, não tem nenhum cachê não para 

essa entrevista?! (Risos) Ficou sem graça! Não, se tiver algum cachê eu quero: olha, eu 

falei! (...) Se a gente for falar de religião, aí meu amigo, nós vamos entrar num outro 

campo... Aquele que sabe de tudo, não sabe nada... Porque é o seguinte, rapaz, que é que 

sabe de cultura? Eu não sabia que você tava gravando, você falou que tava gravando mas 

eu me perdi, se eu soubesse que você tava gravando eu ia perguntar que linha que você 

queria que eu seguisse, porque, se é para estudo... Você tá fazendo uma tese? (...) Se eu 

puder ir, entendeu, eu gosto de teses, Nossa, são fantásticas... Uma vez eu li uma tese de um 

agrônomo, Nossa, cara, eu vou falar uma coisa pr’ocê, inclusive era sobre alimentação, às 

vezes, você come tomate, não sei se você tem conhecimento no assunto, tem alimentos que 

têm uma substância chamada licopeno, que combate câncer, esse tipo de coisa, entendeu. 

Aí você vai assim... Por isso que eu falo, a nossa sociedade-ela é muito sabe o quê, ela 

carece da falta de cultura, da falta de informação. Você vai num médico e aí o medico diz 

assim: alimente com comida que tem vitamina B12, porque você tá com carência dessa 

vitamina, tá bom? Aí você pede uma listinha dos alimentos que têm vitamina B12, aí você 

vai lá e come... eu vi isso numa tese, de doutorado... só que, porém, você acha que você tá 

comendo só que não tem vitamina B12. Sabe por quê? Porque o alimento só vai ter aquela 

vitamina se o solo tiver enriquecido, preparado pr’aquilo. Então muitas vezes você tá 

comendo determinada coisa e acha que tem vitamina C não tem. Porque o solo não foi 

preparado e o agrotóxico usado tirou as propriedades. E aí que vai a vigilância... mas as leis 

só tão no papel. E isso é só uma pequena questão. Agora você imagina muitas vezes que 

você acredita piamente naquilo ali e quando você vai fazer uma pesquisa você descobre que 

é tudo besteira. (Risos) Foi um prazer, viu; sucesso nos seus estudos... Quando você voltar 

aqui, você vai ver o antes e o depois... Bons estudos! 

 

[Entrevista 26] 

 

R.: Não, sou da Bahia, de Ilhéus. Eu vim pra cá em dezembro de 98. 
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Filha: Eu vim trabalhar primeiro, mas depois ela veio. Mãe nome é G., tenho 36 anos.  

 

E você, dona R., quantos anos a senhora tem? 

 

R.: Eu... eu... 

 

Já tá escondendo a idade? Eu também! Não precisa contar... 

 

R.: Eu tenho 63. 

 

G.: Eu já vim empregada. Eu trabalhava numa lanchonete no Hospital Santa Cataria. 

Comecei fazendo salgado, depois fui pro balcão, depois pra caixa. Minha mãe vendia 

acarajé... Minha mãe teve sete filhos. Quando eu vim pra cá, eu morei um tempo na Vila 

Alpina, depois fui morar com uma moça que fazia salgado, eu trabalhava com ela. Depois a 

gente morou em frente ao hospital mesmo, ali na Alonso de Carvalho, na Paulista mesmo. 

Lá era apartamento. Era apartamento, apartamento. Na Vila Alpina a gente morou em casa. 

Pensão moramos um tempo na Aclimação. Aí depois nós fomos embora pra Penha e 

começamos a morar em casa. Só quando, nesse ano agora, a gente veio morar aqui. Minha 

mãe veio depois, eu vim primeiro. Eu vim em 97. [Como é que você vieram para o Prestes 

Maia] Minha irmã morava na Mauá, aí ela falou assim: vocês deviam morar lá na 

ocupação, porque assim vocês juntavam dinheiro para comprar uma casa; não paga aluguel 

e junta dinheiro pra comprar uma casa. Aí amanhã nós vamos olhar. Chegamos aqui, 

olhamos. Aí voltamos, nós fomos se embora e falamos que não queríamos mais. Depois, 

aconteceu que viemos. Aí eu disse, “a gente podia pintar”. Aí, viemos. Aí, tamos aqui. 

Hoje, eu trabalho numa lanchonete também, registrada; meu patrão, é muito bom mesmo, 

acho que é benção de Deus. Minha mãe faz comida aqui, mas é a vida inteira assim, mesmo 

quando ela não saí pra vender, o povo comia em casa; sempre quando tem final de ano, ano 

novo, sexta-feira santa, esses negócios, lá em casa sempre tá cheio, mesmo que não seja pra 

vender, tem gente pra comer; meus irmãos, os amigos deles vão tudo lá pra casa, sempre foi 

assim. [E dá pra ganhar um dinheirinho aqui, vendendo marmitex?] Dá, dá pra ganhar. 
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[Tem muita gente que come aqui? Dona R.: “Vixi!”] Tem. No começo não, mas depois foi 

aparecendo; o povo não quer ir lá fora, chegam aqui, ficam sabendo que ela tá vendendo 

marmitex. [Vocês pretendem um dia voltar na Bahia?] Eu não. Toma mãe... [“Saia daí, saia 

daí”, R. para o gato que sobe na mesa] Quando a gente é servo de Deus, Ele faz o que quer 

com a gente, se Ele determinar eu volto. Se Eles nos obriga... Eu falo assim, nós somos 

evangélicas, nós somos assembleianas. Então, quando a gente é evangélico, a gente diz que 

não vai. A gente deixa pra Deus fazer, porque se Ele tiver propósito para gente voltar para 

lá, então a gente concorda. Então quando Ele tem um propósito a gente acaba aceitando, 

porque nós estamos na terra pra trabalhar para Ele. Deixa a gente trabalhar para Ele, porque 

nós temos que trabalhar para Ele também. Então, se tiver algum propósito... [Melhorou a 

vida de vocês duas vindo para cá] Ah, eu acho... a gente lá vivia bem, mas aqui a gente 

economiza, a gente guarda. Então, se demorar muito pra sair uma casa aqui, dá pra guardar 

e pensar em comprar uma casa. Esse é objetivo. [E vocês querem ganhar uma casa pela luta 

no movimento?] Pelo movimento... Mas pra mim tanto faz, se eu não ganhar pelo 

movimento, eu pego o meu dinheiro e compro uma casa. Então pra mim, o que vier 

primeiro tá bom.  

 

Quanto que é? É sete reais, né? 

 

R.: É, é sete reais. Não, com o bife é oito. Na semana passada eu fiz uma feijoadinha aqui. 

Então, se semana que vem você passar por aqui eu vou fazer. 

 

Dona R., então você chegou a trabalhar com acarajé? 

 

R.: Aqui. Trabalhei muito, cheguei a trabalhar 14 anos com acarajé. Mas depois que este 

prefeito daqui entrou na prefeitura, ele não deixou. Mas... então de alguma maneira a gente 

tem que trabalhar, né. De alguma maneira a gente tem que se virar, porque ficar sem 

trabalhar não dá. Aqui no Bom Retiro, não trabalhei, mas na lá Penha eu vendia acarajé, na 

rua, numa barraquinha. Na roça? Trabalhei sim; quando eu era criança eu trabalhei na roça. 

[Era terra de vocês?] Não, não era. Era uma fazenda. [Era arrendado] Não, era contrato. Era 

assim: meu pai era contratista. [Era tipo um meeiro?] Eu acho que sim. Eu não entendo; eu 
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não sei porque eu era muito pequena, aí eu não sei como era. Eu sei que ele era contratista, 

ele tinha direito de criar gado, animal, tudo que ele quisesse; entendeu? Aí ele tava se 

programando até para comprar uma fazenda do filho do proprietário. Uma fazenda. Mas 

quando ele tava se programando para comprar a fazenda; aí ele vendia na feira, farinha 

arroz, (***), milho, milho verde, milho seco, e ele caiu do cavalo e o facão entrou aqui 

nele; ele tava com o facão amarrado na cintura; sabe, o facão entrou aqui nele e ele morreu. 

Eu tinha 10 anos. Não, não, porque eu era pequena e o meu cunhado... – Você gosta de bem 

passado ou mal? – e o meu cunhado, que era marido da minha irmã, que ficou no controle 

das coisas, ele vendeu tudo; que meu pai tinha animal, meu tinha um chiqueiro, que ele 

matava gado, matava porco, pra vender... Então ele vendeu tudo; meu cunhado vendeu 

tudo; até o dinheiro que meu pai tinha pra comprar a fazenda naquele tempo, a fazenda era 

450 réis, aí meu cunhado também gastou o dinheiro da fazenda, não se preocupou de 

comprar; porque se ele comprasse era bom até pra ele mesmo, né. Mas ele vendeu tudo, e aí 

acabou com tudo. Vendeu gado, vendeu cavalo... [Tinha muito gado?] Tinha. Eu acho que 

tinha 11 cabeças. Eram dez vacas produtivas e um reprodutor. [A senhora gostou de São 

Paulo?] É, gostei. Eu sinto falta da Bahia, mas foi bom vir pra cá. 

 

Centro ou periferia? 

 

G.: Eu gosto mais da penha. Eu gosto de morar aqui por que fica perto do meu trabalho. 

Mas eu gostava da Penha. 

 

R.: Posso por aqui no seu prato? (...) 

 

Vocês gostam de morar aqui? 

 

G.: Eu gosto, mas eu só acho que tem muito barulho; a gente á acostumada a dormir cedo. 

Mas eu não gosto do banheiro, porque só tem um por andar. 

 

R.: Eu limpo o banheiro, quando eu volto lá já tá tudo sujo.  
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G.: Tem discussão, não é briga de sair no tapa, mas é muita gritaria. E fala muito alto, e não 

tem horário, é quarto, cinco, três horas da manhã... então... [“É só o que eu não gosto”, R.] 

É só isso. Mas se tivesse um banheiro... eu nem uso aqui, tomo banho onde eu trabalho. Já 

tomo banho por lá, tudo por lá. [Hoje tá sem água aqui?] Não, é só lá em cima, aqui em 

baixo nunca falta. Aí o pessoal vem tudo pra baixo. Quando minha irmã falou pra vim pra 

cá, e eu vi que ia só ter um banheiro, aí eu já desisti. Mãe, esse aqui [um marmitex] é do 

rapaz, ele já tá vindo. Pra usar o banheiro a gente faz o seguinte, ela lava, aí depois que ela 

lavou, eu vou. A senhora da frente também lava o banheiro pra dar banho nos filhos. Aí da 

pra usar. [E vocês estão morando aqui desde quando?] Março, né, mãe? [“É pra fritar mais 

cebola”, R.] Mas tirando isso daí, eu não acho ruim não morar aqui. [Partido político] Pra 

mim tanto faz. Porque eu mesmo, se for falar... [Não liga pra política] não. No PT, eu votei 

num deputado, que eu vi na propaganda. [Manoel Del Rio?] Não, nós não távamos aqui 

ainda. Eu não conhecia ainda o Manoel Del Rio. Num outro candidato que tava fazendo 

propaganda. Votei em Maluf. Votei! [A senhora também?]  

 

O que vocês acham do Maluf? 

 

R.: Eu acho assim: Eu votei nele, porque ele deixa a gente trabalhar, né. Ele deixa a gente 

trabalhar.  

 

E a Marta? 

 

G.: Foi a Marta que começou tudo isso... 

 

R.: A Marta é a mesma coisa do Kassab. Na gestão dela, na Luz, carregaram a minha 

barraca. E queriam que eu pagasse 200 reais, naquela época, pra puder pegar de volta. [A 

senhora não tinha dinheiro?] Não, não. [Deixou?] Deixei. 

 

G.: Aquela moça, do perueiro, que vendia capa de celular, levaram tudo dela... 
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R.: Levaram tudo, o pessoal trabalhando, foi uma época... Ela mal acabava de chegar, 

estava desmontando as caixas, e levaram tudo... levaram tudo! 

 

Então depois da Marta piorou? 

 

R.: Piorou! A gente só trabalhou tranquilo no governo do Maluf e depois do Pitta.  

 

G.: Roubar todo mundo rouba, porque é assim, o deputado que não se corrompe ele deixa a 

política, é um dos dois. É assim que acontece: ou ele deixa a política... porque a carne do 

ser humano já tende pro pecado; então o negócio é esse ou eles aceitam a se corromper, ou 

então eles largam a política. Pra mim é assim. [Os gatos comem comida ou é só ração?] É 

só ração. Ás vezes, um pedaço de carne, um pedaço de frango, eles comem, mas depois 

passam mal. [“A vasilha dela tá lá embaixo”, R.] (...) [Os gatos miam bastante agora] (...) 

[Televisão] O que eu gosto mais é jornal, quando não passa muita tragédia; mas jornal 

agora só passa tragédia. [“Eu assisto mais programa evangélico”, Raimunda] Eu gosto de 

jornal, gosto mesmo! [Novela?] Novela é assim, eu gosto mais é a das “seis”, aí o resto, 

assim, as outras, eu não ligo muito, eu não assisto. Então é só a das “seis”, o “Cordel 

encantado”; é a única que a gente assiste mais, o resto... [Mas essa realidade do “Cordel 

encantado” é a realidade do sertão, igual a da Bahia, do nordeste? Não é meio fantasioso?] 

É meio fantasioso, não que lá na cidade onde a gente morava não tinha muito aquele 

negócio... mas eu tinha um colega que ele morava em Duas Serras, então-ele contando ele 

passava por mal pedaço mesmo; ele até brincava comigo: “Ah, mas você nasceu na cidade, 

então você não passou como a gente passou”. Mas ele contando... [Mais sofrido?] Bem 

mais. Mas eu não acredito que tem uma vila tudo bonitinho que nem tem na novela. Tá 

bom! Vai lá pro sertão pra ver se é assim que nem na cidadizinha de Borogodó [cidade da 

novela]... [É mais sofrido] Com certeza, a gente vê no Fantástico... No Fantástico eu vi 

outro dia... uma reportagem em que um menino de 12 anos torcia para o Palmeira, e o 

sonho dele era ganhar uma camisa do Palmeiras, e aí eles foram levar pra ele. Chegando lá, 

eles descobriram que as crianças tudo naquela faixa etária trabalhava na roça, colhendo 

laranja, da fazenda lá no pomar e cada mil laranjas que elas colhiam era 25 centavos que os 

donos pagavam: trabalho escravo. Vinte e cinco centavos é o quê? Vinte e cinco centavos e 
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tinha muitos que não ganhavam, eles trocavam por café e por comida. [Pra ganhar um real 

elas tinham que colher quatro mil laranjas, é isso?] Pra você ver. Aí passou um pai de um 

menino e aí perguntaram pra ele: o que que o senhor acha? Ele disse que achava bom, 

porque não tinha de onde tirar o dinheiro “então eu agradeço por eles pagar 25 centavos por 

mil laranjas”. Absurdo isso! Absurdo. Então, passou também no Fantástico eles colhendo... 

no Ceará... eles colhendo mandioca, duas meninas de 3 anos, um dedo cortado... – Daqui 

meia hora mais ou menos você vem buscar, tá? é com arroz... – ...habilidade pra fazer 

aquilo, quanto tempo ela tava descascando mandioca? De 3 anos; fora as outras, mais 

velhas que tavam descascando também. Então, vai descobrir o que tem nesse sertãozão que 

a cidade de Borogodó não mostra... E tem muitos que trabalham e não recebem também, 

como os cortadores de cana que tavam passando fome aqui em São Paulo. Eu não acredito 

que seja do jeito que é Borogodó. Passa pra Record, só passa tragédia; passa pra 

Bandeirantes também só passa tragédia... Mãe, vai ter que lavar tudo porque o Baixinho 

quer mais um marmitex. Me dê aquela panela e a tampa... Outro dia meu patrão mesmo deu 

risada, porque tem um outro senhor, que trabalha comigo, que falou: “Minha filha, você 

assistiu TV ontem?” Não, porque na Record só passa tragédia, não passa outra coisa. Na 

Sonia Abrão, também só passa tragédia. Aí outro dia tá lá a minha irmã assistindo Sonia 

Abrão, eu chego na casa dela, e ela assistindo Sonia Abrão: “Adolescente mata ex-

namorada”; pega ela e leva pr’uma firma longe, enche ela de facada e só descobrem porque 

(***). Só passa tragédia. Só tem pessoas estressadas, só tem pessoas sem paciência, 

qualquer coisa já quer matar... [E a Crackolândia?] Gente! A primeira vez que eu passei ali 

eu vi tanta gente, tanta gente! Tanta gente se destruindo, meu Deus, que coisa absurda! 

Aquele lugar fede, é lamentável; aquele lugar é lamentável! Ali é triste, aquele povo, gente 

nova, muitos sem família. [“Acaba com a pessoa, arrasa, é terrível o efeito disso... Oi, meu 

querido?” R. Nesse momento um morador chega e puxa prosa com dona Raimunda e G.] 

Não, se o senhor pegar e cuidar bem... eu só peguei essa porque eu fique com medo dos 

meninos matar. [“Aaahhhh!”, morador]  Eu acho que ela tá com algum problema na coluna. 

Alguma coisa, tem que levar no centro de zoonoses pra poder ver se eles fazem alguma 

coisa; porque senão a gente tem que levar no veterinário. Vou levar no veterinário. Ela tá... 

Ela deve tá sentido dor, já dei remédio; já dei remédio pra ela, e qualquer coisa [...] Não! 

Acho que não, acho que deve ser... acho que deslocou. Eu acho que deve ter um perto do 
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Campo de Marte, uma zoonose; você sabe? Se o senhor quiser, você pode levar ela amanhã. 

Porque eu só peguei porque eu fiquei com medo, e ela é nova... [“E é bonita! E é de raça!” 

Raimunda] E se não fosse de raça, eu teria pegado do mesmo jeito... [Caramba!] Então, eu 

tô achando que foi um osso dela que fraturou [Conversam ao mesmo tempo, e a gravação 

fica um pouco ininteligível] ... Eu acho que é um osso... [“Ela... ela... Uma raça rara, uma 

raça rara; uma senhora quis comprar por mil reais, mas ela não vendeu, porque fui eu que 

dei pra ela” R.] ... Aí... mas... [“É uma raça rara, você leva pro veterinário...” R.] Ela deve 

tá no máximo com três anos de idade; eu não sei a idade, mas eu acho... [“Você leva no 

veterinário... que raça ela é...” R.] Então... [“É rara, essa raça... Aí ele disse pra mim levar 

lá, mas eu...” R.]... Eu peguei... [“Não é?” – “Sim” eu respondo, “aí, eu gosto muito de 

gato, e quero ver se ela dá outra cria pra mim pegar”, R.] (...) [Desculpa-me, mas que raça 

eles são? “É angorá, siamês, aquela lá também é siamês... a minha amiga-ela quer angorá... 

a pequenininha...”, R.] A pequenininha já tá dada! [Eu tô com um cachorro e um gato. “Que 

raça ele é?” R.] (...) [A conversa continua... “porque o gato... aquela gatinha... gatos...”] (...) 

[“Só que as pulgas não acabam; eu não sei se é o que tá acontecendo? Eu tenho Baygon...” 

morador] É bom o senhor perguntar amanhã... [“... o que que tá acontecendo...”morador] 

Isso! [Eu também tô com esse problema, no meu gato e no meu cachorro, eu comprei um 

remédio caríssimo e não adiantou nada!] (...) [“Eu também comprei, desses que passa no 

cangote, não adianta nada! Eu comprei, para uma cachorra que eu tinha, uma cockie com 

poodle, lindo. Lindo! Lindo demais. E eu dei o cachorro, entendeu. Eu choro todo dia, por 

causa do cachorro. Eu falava, ‘vem com o papai, vm!’ Só que o gato, o gato não gosta de 

banho... Meus filhos também...” morador] (...) [“Miau, miau. Vem com a mamãe! Mas os 

meus toma banho, eu dou banho”, R.] (...) [“Gato tem medo de água...” morador] O preto 

não corre não! O preto fica paradinho pra tomar banho... [“Minha irmã... Eu comprei um 

sabonete anti-pulga-sarna, anti-piolho... Aí as pulgas ficam todas assim, mortinhas... Então, 

amanhã, eu passo aqui”, morador] Ô mãe, empresta a gaiola pra ele levar o gatinho lá! Ele 

vai levar no centro de zoonoses... [“Eu vou levar... Eu vou com ela assim mesmo”, 

morador] Eu vou levar ela lá pra cima... [“Eu tenha um saquinho, aí sabe o que eu faço, eu 

tiro, aí amarro o saquinho... Tá bom, brigado!] Tá bom, aí o senhor vai e fala com ela pra 

ver se ela taí amanhã, tá? [“De manhã cedo, ele tem que levar”, R.] (...) [Eu vou no ensaio 

do pessoal do teatro. É no sexto andar? (...) Obrigado pela comida, tava muito boa. 
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Qualquer coisa eu volto pra comer uma feijoada] Aí, sim! [Aí, sim!] (...) [“Quando você 

vem comer uma feijoada, você passa antes, porque eu não faço toda quarta-feira, porque 

tem muita gente aqui que não gosta.] (...) [Normalmente, antes de vir pra cá, eu almoço 

antes; hoje por causa do feriado, como eu vim pra cá muito cedo, e até agora eu não 

almocei, e o ensaio do pessoal do teatro começa daqui a pouco... Obrigado!] Obrigado você 

[“Obrigado você. Tudo de bom!” R.] (...) [Bom feriado!].   
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