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Para Luciana, 
Que compartilha comigo as ruas onde tudo isso aconteceu

Aos que morreram naquele agosto de 2004

A todos os sem-teto



Pode-se dizer que este mal radical surgiu em relação a um 
sistema no qual homens se tornam supérfluos. Os que mani-
pulam esse sistema acreditam na própria superfluidade tanto 
quanto na de todos os outros, e os assassinos totalitários são 
os mais perigosos, porque não se importam se estão vivos ou 

mortos, se jamais viveram ou se nunca nasceram.
Hannah Arendt
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Introdução

No dia 19 de agosto de 2004, uma quinta-
feira fria, uns 16 graus, às quatro da manhã, na 
região da Praça da Sé, São Paulo, ocorreu um 
massacre. Dez sem-teto foram atacados. Dois de-
les morreram na hora, quatro faleceram no hos-
pital, outros quatro sobreviveram.

Em 22 de agosto, um novo ataque aconteceu. 
Dessa vez, cinco desabrigados foram agredidos 
da mesma maneira que os anteriores. Um deles 
morreu na hora.

Dez anos após esses acontecimentos, não 
houve punição e mais agressões foram cometidas 
contra pessoas em situação de rua, não apenas 
em São Paulo, mas por todo o Brasil.

v
Na manhã do dia 25 de abril de 2011, eu me 

vestia para o trabalho enquanto assistia ao notici-
ário matutino na televisão. Uma das notícias que 
mais me chamou a atenção foi a história de um 
bebê deixado em uma caçamba dessas de entulho 
de obra, na Praia Grande, região litorânea de São 
Paulo. 
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O abandono da criança ocorrera uma sema-
na antes, dia 18 de abril de 2011, e o assunto ain-
da era pauta naquele 25 de abril. Toda a ação foi 
registrada por câmeras de segurança. Nas ima-
gens divulgadas pelo noticiário, o recém-nascido 
é levado por uma mulher até a tal caçamba e lá é 
abandonado.

As mesmas tomadas mostram, minutos de-
pois, um catador de latas e de papelão se aproxi-
mar do local e revirar o lixo. De repente, o ho-
mem espanta-se com o que encontra em meio 
aos dejetos. Sai correndo até uma escola, chama 
por auxílio e retorna ao ponto inicial acompanha-
do por um professor da instituição de ensino. 
Ambos, então, retiram o bebê do lixo. A criança 
receberia, posteriormente, cuidados médicos.

Aquela história me tocou bastante, em espe-
cial, por envolver um sem-teto, assunto que seria, 
naquela data, tema de uma palestra que eu profe-
riria à noite na Unesp, especificamente no Cedem 
– Centro de Documentação e Memória, localiza-
do na Praça da Sé.

O objeto da conferência seria as chacinas que 
relatei nas linhas atrás. Os ataques selvagens co-
metidos contra os sem-teto no centro de São 
Paulo foram o mote do meu livro Corações 
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suspensos no vazio (2010), obra que pontuaria a pa-
lestra. Os eventos ficaram conhecidos como 
massacre da Sé ou massacre do Centro. Em 2014, 
ano em que escrevo este texto, completam-se dez 
anos daqueles acontecimentos.
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O massacre

Os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte...
William Shakespeare

Na palestra de lançamento do meu livro 
Desacelerada mecânica cotidiana (2008), em Vinhedo, 
uma pessoa da plateia, discorrendo sobre os pro-
blemas do centro de São Paulo, assunto adjacente 
à trama do romance, disse entender que a maior 
parte das agruras da cidade seria causada por ha-
bitantes que não nasceram na capital.

Ainda segundo esse espectador, tais pessoas 
seriam (nas palavras dele) a “escória do Brasil”. 
Educadamente, eu disse em retorno que não con-
cordava com seu ponto de vista. E isso até por-
que, expliquei, conforme poderia ser lido na ore-
lha do meu livro que estava ali sendo lançado e 
que motivara a palestra, eu não nasci em São 
Paulo. Consequentemente, portanto, pela teoria 
daquele homem, eu faria parte da “escória do 
Brasil”.

v
Uma das coisas legais de ser escritor é poder 

se relacionar intimamente com as palavras, 
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ressaltando ou subvertendo os significados que 
elas possuem.

Naquele dia de lançamento de livro em 
Vinhedo, o ouvinte mencionou o termo “escó-
ria”. Interessante... eu acho que nunca cheguei a 
usá-lo nos meus textos. Mas se eu quisesse, pode-
ria ter me valido de “escória” sem problemas de 
consciência. Se eu a usasse para expressar o pen-
samento de alguma personagem preconceituosa, 
por exemplo, palavras pesadas seriam recorren-
tes, e seria a opinião da personagem, não o meu 
modo de pensar. Caso eu quisesse usar “escória” 
em um texto que refletisse minha opinião, basta-
va subverter o sentido negativo que o termo car-
rega e o colocar intencionalmente a meu favor.

Vamos exercitar aqui esse raciocínio. 
Imaginemos que eu fosse um músico e letrista 
punk e estivesse discutindo com minha banda o 
nome de uma composição que protestasse contra 
o massacre dos sem-teto do Centro. Adicione a 
isso o fato de que o meu fictício conjunto musical 
costumeiramente defenda que o extermínio dos 
desabrigados tenha sido resultado de um crime 
encomendado por comerciantes, lojistas da re-
gião da Sé, uns tais pequenos empresários que se 
sentiam incomodados com a “escória” que eram 
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aqueles sem-teto que tanto importunavam o dia a 
dia do comércio, espantando os fregueses.

Assumamos também que eu, membro da 
banda punk aqui imaginada, já tenha a ideia da 
letra da música de protesto contra o massacre. O 
tema seria, então, o repúdio à violência, à limpeza 
urbana, à eliminação física de seres humanos in-
desejáveis – a dita “escória” do neoliberalismo. 
Pronto, assim surge o nome da música: “Escória”.

Visualizemos, agora, a letra completa da can-
ção. Ela seria bem simples, praticamente umas 
quatro estrofes intercaladas por um refrão de 
protesto que repetisse à exaustão o termo “escó-
ria” durante uns poucos minutos de duração da 
música.

Voltemos, agora, ao início, naquela palestra 
em Vinhedo, e comparemos o efeito que havia lá 
no uso da palavra “escória” com o impacto do 
mesmo termo aqui na fictícia letra da canção da 
minha imaginária banda. Percebe-se facilmente a 
diferença, não?

Três anos depois de Vinhedo, eu estava na 
Unesp para iniciar a palestra sobre o massacre do 
Centro e sobre o meu último livro até então, o 
citado Corações suspensos no vazio.
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Eu comecei contando aquela minha experi-
ência da “escória”. Depois, explanei sobre a nos-
sa capacidade de transgredir os significados das 
palavras, pondo-as ao nosso favor. Expus aos es-
pectadores exatamente o caso da letra da música. 
Em seguida, eu citei mais dois exemplos do uso 
das palavras. Vou relembrá-los aqui.

Três dos meus melhores amigos são negros 
(um deles estava na Unesp naquele dia). Nós nos 
conhecemos muito bem, temos em mente nossos 
sentimentos e esses meus parceiros sabem que 
não tolero racismo. É natural, portanto, que, de-
pois de anos de amizade, a gente se trate mutua-
mente com brincadeiras, palavreado próprio e tal, 
sem que nos sintamos ofendidos.

Assim, eles não se surpreendem quando eu 
ligo para perguntar como vão a família, essas coi-
sas prosaicas, e, dada a nossa intimidade, digo: “E 
aí, como vai a negada?” – aliás, foi um desses 
meus amigos que começou a se referir a si próprio 
e aos filhos com essa palavra, entendendo que es-
tamos flertando com o vocábulo, despindo-o de 
preconceito. Nós sabemos que o termo, ao sair 
das nossas bocas, não terá caráter pejorativo.
Outro exemplo que usei na Unesp foi o substan-
tivo inglês loser. Experimentemos ouvi-lo numa 
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canção do Iggy Pop ou do Lou Reed, em exem-
plos hipotéticos, e, depois, vamos mentalizá- lo 
saindo da boca do George Bush. Fácil perceber a 
diferença, não? Então, eis um dos grandes bara-
tos de ser escritor: dar novos sentidos às 
palavras.

Recuperando a ideia original com que iniciei 
o evento do Cedem – a lembrança daquele senhor 
que disse, em Vinhedo, ser a “escória do Brasil”, 
presente na capital paulista sem nela ter nascido, 
a razão dos problemas do centro de São Paulo –, 
prossegui alertando que, eu mesmo, sendo “escó-
ria” ou não, de fato não nascera em São Paulo.

Eu vim bem cedo do Rio de Janeiro, meu lo-
cal de nascimento, para a Pauliceia. E tal como 
me esforço com as palavras, me empenho em me 
relacionar bem com a cidade.

O próprio local onde a palestra da Unesp 
ocorria, a Praça da Sé, é rico em significados para 
mim. É que comecei a trabalhar perto dali. Nela, 
foi onde ocorreram as mais diversificadas mani-
festações cívicas, com destaque para os comícios 
das Diretas Já. A Sé, infelizmente, foi o local onde 
aconteceu, em agosto de 2004, o massacre que 
chocaria o país e repercutiria no mundo todo.
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Os ataques
O primeiro ataque, como mencionei no iní-

cio, ocorreu em 19 de agosto de 2004. Dez sem-
teto que dormiam na região da Sé foram golpea-
dos de maneira padronizada e sistemática. Fazia 
frio e havia névoa na madrugada em que o crime 
aconteceu. Duas vítimas morreram no local, qua-
tro faleceram no hospital e os demais 
sobreviveram.

As causas dos óbitos foram semelhantes: 
traumatismo craniano e hemorragia interna, am-
bos ocasionados por golpes precisos que, por sua 
meticulosidade, evitaram derramamento excessi-
vo de sangue.

Três dias depois, 22 de agosto, novamente na 
madrugada, mas dessa vez em região um pouco 
distinta da anterior, uma nova investida tomou 
lugar. Nessa ocasião, cinco sem-teto foram ataca-
dos, sendo que um morreu na hora. 

As perícias feitas nos corpos apontavam para 
golpes proferidos muito provavelmente por por-
retes cilíndricos, talvez de plástico. Na época, essa 
análise das pauladas indicava que os crimes pu-
dessem ter sido cometidos com o uso da 
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chamada “tonfa”, instrumento comum entre 
PMs e guardas municipais.

De pronto, chamou a atenção das autorida-
des o fato de as chacinas terem sido cometidas de 
maneira “profissional”. Quatro hipóteses foram 
levantadas como eventuais causas dos massacres. 
A primeira teoria apontou para uma possível bri-
ga entre os próprios sem-teto. Tal argumento foi 
logo descartado devido às precisões dos golpes (a 
forma “profissional” a que me referi). Outra ra-
zão para a violência seria talvez uma ação de re-
presália de traficantes que atuavam na região. A 
terceira hipótese era que os crimes haviam sido 
perpetrados por skinheads. Finalmente, a última 
possibilidade dizia respeito às mortes terem sido 
encomendadas pelos comerciantes do entorno.

Repercussões imediatas
O massacre foi amplamente noticiado no 

Brasil e no exterior. New York Times, El Clarín, El 
Pais e Le Monde foram alguns jornais estrangeiros 
a darem espaço ao caso. No país, todos os princi-
pais periódicos impressos abordaram os eventos. 
As redes de tevê, claro, cobriram os acontecimen-
tos, assim como o rádio e a internet.
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O presidente da República encarregou o mi-
nistro da justiça de dar total atenção aos crimes. 
Pessoas públicas de diversos setores da sociedade 
manifestaram repúdio aos ataques, como Marta 
Suplicy, então prefeita da cidade; Geraldo 
Alckmin, governador do estado; Márcio Tomás 
Bastos, ministro; o rabino Henry Sobel; a monja 
Cohen; e tantos outros, em especial o padre Júlio 
Lancelotti, que sempre atuou com estratos sociais 
menos favorecidos, como os próprios sem-teto.

Além de pessoas, entidades manifestaram-se 
formalmente em repúdio aos crimes, entre elas, a 
OAB, a Pastoral do Povo da Rua, a Rede Rua, o 
jornal O Trecheiro, a revista Ocas” e diversas outras 
organizações da sociedade civil.

Como forma de reagir tempestivamente aos 
assassinatos, o governador exigiu sua apuração 
imediata, no que Saulo de Castro Abreu Filho, 
secretário de segurança, deu à polícia o prazo de 
um mês para a elucidação do caso. Dez anos de-
pois, o massacre do Centro não teve desfecho.

Suspeitas e trajetória do caso
Uma das melhores coberturas jornalísticas 

que o assunto recebeu foi, a meu ver: “Por quê?” 
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(Caros Amigos, ano VIII, n. 94, jan. 2005), de auto-
ria de Marina Amaral e João de Barros.

Nas seis grandes páginas da revista, a dupla 
de repórteres esmiúça o caso, aventa hipóteses, 
aponta direções a seguir para a plena identifica-
ção dos culpados e aborda as incoerências e erros 
do processo.

A matéria apresenta, inicialmente, a figura de 
Jaime, que trabalhava como segurança particular 
de algumas lojas do Centro. É ele quem, no co-
meço das investigações, foi detido após ter sido 
acusado por testemunhas cujas identidades foram 
mantidas em sigilo. No entanto, não foi possível 
reunir provas suficientes e o suspeito acabou 
liberado.

Em seguida, é descrito um relato pormenori-
zado do submundo do centro de São Paulo, am-
biente marcado por uma rede de segurança parti-
cular contratada pelo comércio local, esquemas 
de extorsão, tortura, abuso de autoridade pelos 
guardas civis, tráfico e uso de drogas e agressões.

No meio desse cenário ilícito, surgem novos 
suspeitos: os policiais Jayner Aurélio Porfírio, 
Marcos Martins Garcia e Cleber Bastos Ribeiro 
– na época, investigados pela corregedoria da 
PM; os três com envolvimento no tráfico de 
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drogas e passando por esgotamento físico e men-
tal. Jayner e Garcia acabaram presos e submeti-
dos a reconhecimento pelas testemunhas. Outro 
a ser investigado foi Francisco Luiz dos Santos, o 
Chicão. Seria dele o Opala preto e seria ele o mo-
torista do veículo que, de acordo com as testemu-
nhas, serviu de transporte aos assassinos dos 
sem-teto.

Não tendo sido cumprido o prazo que o se-
cretário Saulo estipulara para a conclusão da in-
vestigação, as coisas foram esfriando e, por insu-
ficiência de provas concretas, os crimes não 
foram elucidados, restando, em 2005, quando a 
matéria foi publicada, uma versão oficial para os 
ataques: dois dos mortos, o travesti Pantera e 
Maria, eram “aviões” do traficante Jayner, que, 
junto com Garcia, os matou; enquanto os demais 
teriam sofrido os ataques para despistar. A rede 
de extorsões, corrupção, tráfico de drogas e ex-
ploração dos “serviços” dos sem-teto seria, por-
tanto, a causa do massacre do Centro.

Em 23 de março de 2005, outra pessoa en-
volvida nos eventos da Sé foi assassinada. Tratava-
se de Priscila Machado da Silva, que foi retirada 
por policiais de uma pensão no Glicério e execu-
tada a tiros. Ela havia sido testemunha da morte 
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de Maria Baixinha, esta, por sua vez, também 
uma testemunha dos ataques do dia 22 de agosto 
de 2004.

Devido à ajuda de uma testemunha desse 
novo crime, o processo avançou com a prisão 
preventiva de cinco policiais e um segurança. No 
entanto, o juiz Richard Chequini, do Primeiro 
Tribunal do Júri de São Paulo, rejeitou a denúncia 
e o processo foi encerrado.

Quando o massacre do Centro completou  
nove anos, o caso vinha sendo acompanhado 
pela advogada Michael Mary Nolan. Ela esperava 
por novas provas que suscitassem a reabertura do 
processo e provocassem um julgamento para, en-
fim, resultar na punição dos assassinos.

Nessa mesma época, era aguardado que o 
juiz Alberto Anderson Filho, da 1a Vara do Júri de 
São Paulo, profissional que acompanhava o caso 
da morte da Maria Baixinha, agendasse uma data 
para retomar o processo. O presente ensaio vai 
até esta época e estágio de apuração dos crimes.
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Os mortos, os sobreviventes 
e as minhas personagens

Ainda na Unesp, discorri um pouco sobre a 
questão de o meu livro não ser, efetivamente, 
uma matéria jornalística a respeito do massacre 
do Centro. Eu articulei a novela em cinco partes 
e um posfácio no qual explico as motivações pes-
soais da obra e dou conta de que tudo é mesmo 
ficção baseada no massacre, literatura, portanto, 
não reportagem.

O primeiro capítulo teve o título “Os cora-
ções” e inicia por descrever uma manhã paulista-
na de verão em que, inusitadamente, começa a 
chover (nos verões da cidade, como sabemos, 
chove mais ao final da tarde, não logo de manhã). 
A temperatura também cai bastante nesse am-
biente que descrevo no começo da novela.

As cenas dessa parte do livro são narradas 
em terceira pessoa e apresentam ao leitor os “dois 
primeiros corações da história”, o casal de prota-
gonistas da obra, simplesmente chamados de 
“velho” e “velha”. Pelas imagens que aparecem 
nessa parte da trama, acabamos concluindo que o 
massacre dos sem-teto já ocorrera. 
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O velho está ferido na cabeça e agoniza. A 
velha, que não está machucada, tenta confortá-lo, 
abraçando-o, tencionando barrar com isso o 
avanço do sangramento que o parceiro apresenta. 
Então, ela abraça o já moribundo companheiro; 
beija as feridas do pobre homem.

Logo após um corte de cena, esse primeiro 
capítulo muda de ambiente, deslocando o leitor 
em direção a um lúgubre quarto e cozinha na 
zona leste da cidade. É lá que encontramos o 
“terceiro coração da história”.

Trata-se de um jornaleiro que trabalha no 
Centro, conhece o velho e a velha e nutre por eles 
compaixão e amizade. O homem costuma ajudar 
o casal dando-lhes papelão nos fins de expediente 
na banca. Pela manhã e ainda em casa enquanto 
se prepara para o trabalho, ao ouvir o noticiário 
transmitido por um radinho de pilhas, o jornalei-
ro fica chocado ao tomar conhecimento dos ata-
ques aos sem-teto.

v
Escolhi um jornaleiro para compor a trama 

do livro porque eu adoro bancas de jornais. Essa 
minha personagem é um homem solitário, doce e 
sensível aos problemas do velho e da velha. Eu o 
concebi baseando-me em algumas pessoas reais. 
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Duas delas eram mesmo jornaleiros. A primeira 
era o seu Manuel, um português que tinha uma 
banca na rua Líbero Badaró. Ele morreu no fim 
dos anos 1990; a banca ainda está lá no mesmo 
local, apenas passou a outro proprietário.

Eu era cliente e amigo dele e, por muitos 
anos, passava na banca quase que diariamente. 
Isso até meu trabalho mudar da região. Apesar da 
distância, continuei freguês do português, indo 
até ele apenas uma ou duas vezes por semana. 
Numa dessas minhas visitas, soube pela filha dele, 
Vera, que o Manuel havia falecido. Pouco depois, 
a banca foi vendida.

O segundo jornaleiro em que me baseei ao 
criar minha personagem era um senhor que tinha 
uma banca no Vale do Anhangabaú. Nas proxi-
midades, existe até hoje uma árvore que o ho-
mem, quando o conheci, jurou que a havia 
plantado.

A árvore em questão é um belo ipê rosa – 
que eu incluí na trama do livro e que teve impor-
tância simbólica para a história, conforme discor-
rerei adiante.

Além do homem do ipê e do seu Manuel, ba-
seei o jornaleiro no dono de uma padaria que eu 
frequentava na Bela Vista. Tal senhor, um 
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português como o seu Manuel, tinha um bom co-
ração, era um sentimental, peça rara que ajudava 
uma sem-teto que costumava ficar na frente do 
estabelecimento.

O português, espontaneamente, dava-lhe pa-
pelões, deixava a mulher beber água na padaria e 
usar o banheiro de lá. Ele me garantiu que a sem-
teto não pedia nada além da água e que fazia 
questão de pagar o café e o pão com manteiga 
que, às vezes, consumia por lá. Fazia isso com os 
trocados que obtinha na venda de papelão e lati-
nhas para reciclagem. Era quase um trato entre 
eles: o homem dava os papelões para a mulher, 
esta, ao vender o material, pagava o que pedia na 
padaria.

Finalmente, além dessas pessoas, o jornaleiro 
do meu livro foi idealizado com leves traços do 
meu próprio pai. Foi do meu velho que herdei o 
costume de ouvir rádio de pilhas. Sou apaixonado 
por rádios antigos e passei o hábito de ouvir um 
radinho ao jornaleiro do meu livro – como vi-
mos, é por meio de um aparelho desses que ele se 
informa do massacre dos sem-teto.

Já o velho e a velha, por mim chamados de 
principais corações, foram baseados em diversas 
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histórias de vida que colhi por aí. Adiante, expli-
carei melhor a gênese dessas personagens.

Esses são os meus protagonistas. Antes de-
les, porém, estão os mortos e os sobreviventes do 
massacre do Centro; os verdadeiros corações sus-
pensos no vazio.

v

Fui pra rua mesmo! Cansei de ser chamado de aberração e 
coisa do demônio pela minha família...

Chamada de “Mãe da Rua” pelos sem-teto da 
região da Sé por causa do carinho e instinto pro-
tetor que nutria pelos companheiros de relento, 
Pantera foi uma das vítimas do massacre do 
Centro; talvez, o mais importante dos mortos pe-
rante as investigações. Tida como vaidosa – na 
medida do possível a alguém ser asseado quando 
mergulhado na condição de rua –, Pantera incen-
tivava os colegas a procurar sair daquela situação 
de vida. 

Larguei todo mundo, todos eles. Pra valer. E vim pro Centro, 
vim mesmo; pra me vestir do jeito que eu gosto, pra pôr pra 

fora a mulher que eu tenho dentro de mim...
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Seu verdadeiro nome era Ivanildo Amaro da 
Silva e tinha 41 anos ao ser morto. Quando isso 
aconteceu, Amaro, travesti, já estava há mais de 
quinze na Praça da Sé.

Eu estou aqui, tomando todas, cheirando, fumando crack, 
fudidona, aidética... E não foi sempre isso que eu fui pra eles, 

uma aberração, um troço, uma trava, bichona torta?

Pantera foi reconhecida pela irmã e enterrada 
no Cemitério da Saudade, em agosto de 2004.

Cosme Rodrigo Machado, 56 anos, um sem-
teto que sofria de problemas mentais, outra pes-
soa que acabou morta no massacre do Centro; 
Machado foi enterrado no Cemitério da Vila 
Formosa, em agosto de 2004.

Antônio Odilon dos Santos, com 71 anos na 
data dos ataques, também morreu e foi enterrado 
no Cemitério Dom Bosco, em Perus.

Antônio Carlos Medeiros, à época da tragé-
dia do Centro com 43 anos, sobreviveu às agres-
sões, mas faleceu em setembro de 2004. Foi en-
terrado no Dom Bosco, mesmo cemitério onde 
foi sepultado Antônio Odilon dos Santos.
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Maria, cerca de 50 anos, também morta no 
massacre, foi enterrada no Cemitério de Perus.

José Manuel da Cruz, 49 anos, estava próxi-
mo de Pantera no dia do massacre. Sobreviveu.

Messias Rodrigues Moreira, 28 anos, também 
escapou da morte.

Vanderlei Moreira Alves, egresso do sistema 
prisional um ano antes, escapou com vida dos 
ataques. Tinha 30 anos na ocasião.

Daniel Gomes Souza, o Tuta, 44 anos, sendo 
dez deles passados na rua, sobreviveu à chacina.

Elias Franco da Silva, por volta de 50 anos 
quando o incidente ocorreu, escapou de ser 
morto.

Maria de Lourdes Souza, 50 anos, uma das 
sobreviventes, disse ao DHPP que era faxineira e 
estava desempregada havia apenas três dias quan-
do, então, passou a dormir nas ruas.

Regildo Rufino Félix dos Santos, 36 anos, 
sobrevivente.

Rivelino Joanella Lemes Pedroso, 25 anos, 
após ser socorrido pela polícia e levado ao hospi-
tal, fugiu de lá no dia seguinte.

Além desses, mais dois homens sem identifi-
cação morreram no primeiro ataque. Suas idades 
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estimadas eram 40 e 45 anos. Ambos foram en-
terrados no Cemitério Dom Bosco, em Perus.
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Quem são os sem-teto?

Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje, não há mendigo que eu 
não inveje só por não ser eu.

Fernando Pessoa

Na palestra da Unesp, fui acompanhado pelo 
escritor, jornalista e crítico de arte Oscar 
D’Ambrósio, de quem sou amigo já há alguns 
anos. Oscar iniciou a conversa fazendo um apa-
nhado do meu livro. Além dele, para a mediação 
do debate, éramos acompanhados pelo Prof. Dr. 
Antonio Celso Ferreira, que, muito simpática e 
educadamente, conduziu os trabalhos, organizou 
as perguntas e administrou o tempo.

Na fase das discussões com o público, um 
dos espectadores pediu voz e fez, em palavras 
bem semelhantes, o seguinte comentário: “Eu 
vejo tanta gente morando na rua e penso que po-
demos resumir todo esse povo em três categorias: 
drogados, criminosos e doentes mentais. O que o 
senhor acha disso? Quem são os sem-teto?”.

Além dessas indagações, o jovem fez outra 
pergunta; esta sim mais simples, e eu comecei mi-
nha réplica por ela. Mas, antes, numa pausa que 
fiz após responder, o professor Antonio falou 
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bem baixinho para mim: “Se você não estiver 
confortável para responder àquela pergunta do 
começo, pode deixar que eu respondo no seu 
lugar”.

Eu agradeci de maneira bem discreta e assu-
mi a réplica eu mesmo. Então, eu disse ao espec-
tador que não saberia dizer se todos os sem-teto 
poderiam ser resumidos naquelas tipificações por 
ele aventadas. Concordei, claro, que existiam pes-
soas drogadas, criminosas e doentes mentais en-
tre os sem-teto. Mas eu não me sentia confortável 
em generalizar a ponto de dizer que todos na rua 
poderiam ser categorizados daquele jeito. 

Assim, não concordei com a teoria, até por-
que conheci alguns sem-teto que não se encaixa-
vam em nenhuma das tipologias ali elencadas. E 
complementando, eu disse: “Uma boa forma de 
tentar entender o universo da rua, fugindo da ar-
madilha da tentação de generalizar, é conhecer 
uma importante pesquisa feita pelo governo e 
que resultou em um lindo livro do Ministério da 
Saúde, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e que você pode baixar em pdf  do site do 
próprio Ministério, até porque a obra não será co-
mercializada. Navegue por lá e procure pelo título 
Rua: aprendendo a contar. Eu acho que lendo esse 
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estudo a gente pode ter elementos para avaliar 
melhor o perfil dos sem-teto. Então, convido 
você e todos os que estão aqui a explorar a 
pesquisa”.

v
 O estudo Rua: aprendendo a contar foi organi-

zado por Júnia Valéria Quiroga da Cunha e 
Monica Rodrigues. A edição é de 2009 e teve far-
to material fotográfico de Alderon Costa, amigo 
meu da Rede Rua, do jornal O Trecheiro e da revis-
ta Ocas”.

O trabalho é resultado do I Censo e da Pesquisa 
Nacional sobre População em Situação de Rua, realiza-
do pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) entre agosto de 2007 e 
março de 2008.

A execução propriamente dita do projeto 
coube ao Instituto Meta, que identificou 31.922 
pessoas em situação de rua em 71 cidades. Os 
resultados vieram à tona em abril de 2008 e o li-
vro, como mencionado, saiu em 2009 para ser 
baixado gratuitamente direto do site do MDS1.

1 Caso o leitor tenha interesse, o livro está disponível em: <http://www.
mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/2009/rua-aprendendo
-a-cantar-pesquisa-nacional-sobre-a-populacao-em-situacao-de-rua>. 
Acesso em: 8 jun. 2014,
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No primeiro artigo, de Laura da Veiga, Júnia 
Quiroga e Marina Novo, é explicado que a ori-
gem do censo deu-se por clamor dos próprios 
movimentos sociais dos sem-teto. A semente do 
trabalho foi lançada durante o Primeiro Encontro 
Nacional sobre a População em Situação de Rua, em 
2005.

Desde o primeiro momento em campo, era 
de conhecimento dos envolvidos que o projeto 
seria árduo. É sabido que os censos levam em 
conta que a pessoa seja domiciliada, tenha um 
CEP para informar, documentos de identifica-
ção, essas coisas. Um levantamento cujo objeto 
de estudo seria os sem-teto, obviamente, não po-
deria contar com esses itens básicos a uma conta-
gem de pessoas para elaboração de um perfil.

Outro aspecto introdutório importante, cabe 
citar, foi que o censo não se restringiu a apenas 
quantificar os atores sociais estudados. A aborda-
gem procurou, também, conhecer as característi-
cas das pessoas entrevistadas em relação a um 
conjunto de elementos a serem esmiuçados para 
a construção de estratégias públicas de enfrenta-
mento do problema das pessoas em situação de 
rua.
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O levantamento foi elaborado em seis muni-
cípios da região centro-oeste; oito da região nor-
te; 13 da nordeste; 36 da sudeste; e nove na sul. O 
conceito adotado pela pesquisa foi oriundo da 
snAs/mds: “A população em situação de rua é 
um grupo populacional heterogêneo, constituído 
por pessoas que possuem em comum a garantia 
da sobrevivência por meio de atividades produti-
vas desenvolvidas nas ruas, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a não referência 
de moradia regular”. 

A faixa etária do público pesquisado foi de 
18 anos ou mais. O total de 71 cidades não incluiu 
São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. 
A justificativa para isso foi que tais municípios 
haviam sido escopo de censos semelhantes em 
períodos anteriores. As 31.922 pessoas identifica-
das nas jurisdições pesquisadas equivalem a 
0,061% da população total das cidades 
abordadas.

A maioria dos recenseados é do sexo mascu-
lino (82%) e relativamente jovem (entre 25 e 45 
anos de idade). Outro ponto a citar é que 67% 
deles era de cor negra.

Substancial contingente de sem-teto da 
amostra não concluiu o primeiro grau de 
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escolaridade (63,5%) e um percentual muito re-
duzido (0,7%) disse ter superior completo.

Os principais motivos relatados como razões 
de ida para as ruas foram: alcoolismo e/ou dro-
gas (35,5%); desemprego (29,8%); desajuste fa-
miliar (29,1%).

A permanência (em anos) na rua também é 
algo a destacar. Cerca de 48,4% disse estar na si-
tuação de rua há mais de dois anos e 30% afir-
mou estar há mais de cinco.

Quanto à procedência em relação ao municí-
pio onde a pessoa se encontrava, tem-se que 
45,8% sempre viveu no mesmo lugar, 30,3% mo-
veu-se de um município para outro dentro do 
mesmo estado.

Sobre afazeres na rua, 70,9% confirmou 
exercer alguma atividade remunerada, sendo que 
58,6% atestou ter alguma profissão; apenas 15,7% 
nomeou a mendicância como postura permanen-
temente adotada para obter dinheiro.

Nas considerações finais, o estudo resume o 
perfil dos sem-teto a partir da amostra. Tem-se 
que se trata de um contingente da população bra-
sileira que está alijada de direitos e situada nos li-
mites inferiores da pobreza. Além disso, consta-
ta-se a predominância de negros. Em geral, 
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grande parte dos entrevistados possui pouca 
escolaridade.

Pela leitura de Rua: aprendendo a contar, duas 
concepções recorrentes sobre os sem-teto são in-
teressantes de serem revistas. A primeira é a ideia 
de que grande parte das pessoas em situação de 
rua é migrante (lembram-se do incidente em 
Vinhedo com o uso do termo “escória”?). A des-
peito de a pesquisa não incluir São Paulo – onde 
reconheço ter muita gente que pensa que todos 
os sem-teto vieram de fora da cidade –, a repre-
sentatividade da amostra de pessoas estudada 
pelo censo pode indicar ser um tanto exagerado 
afirmar que todo sem-teto é migrante; e isso em 
qualquer município. O segundo estereótipo a ser 
revisto diz respeito às formas econômicas de so-
brevivência nas ruas. A mendicância ficou, per-
centualmente, em último lugar no rol de ativida-
des para ganhar a vida como sem-teto. E isso 
justamente quando o senso comum aponta-os 
unicamente como mendigos.

Quem são os sem-teto? A resposta, para 
mim, talvez, não venha da pesquisa do MDS. 
Pessoalmente, busco solucionar a questão na mi-
nha experiência pessoal, em um passado bem 
distante...
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v
No bairro onde eu morava quando criança, 

lembro-me de constantemente ver pelas ruas 
uma mulher negra, sempre sozinha, bastante suja 
e, eventualmente, alterada, transtornada, gritando 
para o vazio uma série de coisas sem sentido para 
quem a visse. Ela era uma sem-teto, talvez a pri-
meira que eu tenha visto.

A mulher era apelidada de Maria Tijolo. Isso 
porque ela costumava carregar tijolos, pedras, pe-
dregulhos, etc. e atirá-los em quem a 
importunasse.

Outro desabrigado que perambulava por lá 
era um senhor de chapéu e terno velhos bastante 
puídos pelo uso. Outra característica dele é que o 
homem carregava um saco cheio de tralhas. 

Os vizinhos, quando o viam, o chamavam de 
o Homem do Saco, uma recorrente lenda urbana, 
um clichê que existe em cidades de todos os ta-
manhos e permanece em nosso imaginário pela 
jornada dos anos.

Eu, no entanto, não o chamava de Homem 
do Saco. Preferia me referir a ele como o Homem 
do Chapéu. Eis o segundo mais antigo sem-teto 
que conheci.
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Uma vez, em companhia da minha mãe, pas-
samos perto da Maria Tijolo. Ela estava transtor-
nada, bastante agitada, socava o ar, proferia quei-
xas que não compreendíamos, mas não atirava 
nenhum tijolo, pedra, nada, enfim, nos que passa-
vam por ali; não cometia, portanto, nenhuma vio-
lência contra os outros.

Aquela recordação até hoje é muito forte. 
Fiquei assustado por ver a pobre mulher agindo 
daquela maneira; tive medo. Certos dias, quando 
fico sozinho e tento lembrar como era a vida na-
queles tempos, a imagem da Maria Tijolo é uma 
das primeiras a me visitar; e de tão real a lembran-
ça, parece que eu posso vê-la por perto enquanto 
rememoro.

Mas voltemos àquele ponto em que, em 
companhia de minha mãe, vi a Maria Tijolo imer-
sa naquela crise de nervos. Após ver tudo e muito 
me impressionar, perguntei à minha mãe: “Ela 
não tem casa, não tem para onde ir? Tá 
doente?”.

Minha mãe respondeu: “Ela é como o 
Homem do Saco, filho. É alguém que a gente 
nunca deve achar inferior, achar que a gente é 
melhor... Eles são pessoas de rua... Gente como a 
gente, mas que passam por problemas sérios, 
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muito maiores do que os problemas que a gente 
tem...”.

v
Quem são os sem-teto? Rua: aprendendo a con-

tar talvez possa nos ajudar a compreender melhor 
todo esse universo dos que estão em situação de 
vulnerabilidade social. Da minha parte, no entan-
to, dispenso a pesquisa, apesar de ter gostado 
muito dela. Prefiro confiar nas palavras distantes 
da minha mãe: “Gente como a gente...”. Foi as-
sim que aprendi quem são os sem-teto...
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 Corações ausentes e 
suspensos no vazio

Não devemos importunar o falecido com nossas queixas e 
gritos; mas devemos tratá-lo como tratamos alguém adormecido   

quem não ousamos acordar, porque esperamos que venha a 
despertar por si mesmo.
Søren Kierkegaard

Ainda durante a parte que me cabia falar na 
Unesp, expliquei que mais uma coisa legal de ser 
escritor era a construção de personagens e o de-
senvolvimento posterior de uma afeição por elas. 
Eu me apaixono por quem dou vida no papel – e 
também pelo ambiente das histórias, no caso, 
nossa cidade. 

Algo muito importante na concepção da mi-
nha literatura, antes mesmo de ela existir, foi uma 
identificação com São Paulo, em especial o seu 
centro. E isso eu já havia comentado na palestra.

Sou “escória” na teoria daquele meu interlo-
cutor em Vinhedo; não sou nascido na Pauliceia, 
mas gosto bastante dela, mesmo com seus defei-
tos, imperfeições, dificuldades cotidianas. Este é 
o meu lugar, aquele que decidi fotografar e, de-
pois, tranformar em objeto da minha literatura.
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E falando em fotografia, na palestra, registrei 
que precede a minha escrita o fato de eu ser fotó-
grafo. Assim, antes de tudo, veio o hábito de cap-
turar imagens na rua. 

Para as pequenas exposições que fiz com a 
Luciana, via projeto Diálogos com a Cidade – um 
trabalho coletivo cujo assunto principal é foto-
grafia urbana –, tivemos de fazer sucessivas cami-
nhadas pelo Centro clicando, tentando entender 
melhor nossa metrópole, e isso nos levou a escre-
ver. Uma coisa puxou a outra.

A questão dos sem-teto entrou para valer na 
minha vida na época de desenvolvimento da fo-
tografia. Foi em um curso de fotojornalismo, 
para ser preciso, que isso aconteceu. Como uma 
das tarefas, eu tive de fazer um ensaio com pesso-
as em situação de rua. A proposta, que resultou 
em uma pauta que demandou três meses, foi a de 
fazer fotos de adultos desabrigados, não instantâ-
neos de sujeitos caídos, inconscientes, bêbados 
ou drogados. Nada disso, mas, sim, retratos com 
dignidade em que eles posassem para mim. Essa 
incumbência obrigou-me a ter de conversar com 
eles, pedir autorização, ouvir a história de cada 
um daqueles indivíduos. E essa foi a melhor parte 
de todo o processo... 
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Em 2002, conheci a revista Ocas” 
(Organização Civil de Ação Social). Trata-se de 
uma publicação baseada na pioneira The Big Issue, 
de Londres. Há diversas outras como ela no mun-
do: a Hecho, de Buenos Aires, a Cais, de Lisboa  
etc. As publicações são vendidas por adultos em 
situação de rua. Cada um dos vendedores é ca-
dastrado e segue um código de ética para vender 
a revista.

Eu não me limitei a ser apenas mais um leitor 
da Ocas”; na época, tornei-me amigo dos que a 
editavam e, sobretudo, dos que a vendiam. Além 
disso, por intermédio dos sem-teto, conheci a 
Rede Rua, organização que batalha pelos interes-
ses das pessoas sem um lugar fixo para morar.

A convivência ali foi enriquecedora. Conheci 
diversos tipos de gente, desfiz estereótipos, com-
preendi um pouquinho melhor o universo das 
ruas. Há nelas todo tipo de gente. Na revista, co-
nheci um fisioterapeuta sem-teto, músicos sem-
teto, artesões sem-teto, um ex-aluno da FGV, na-
quela época, também um sem-teto. Um episódio 
em particular pode demonstrar quão interessan-
tes aquelas vivências foram. Vamos a ele.

v
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Conheci Carlos Donizete logo após tomar 
contato com a Ocas”. Eu o vi pela primeira vez 
em frente à Biblioteca Mário de Andrade, centro 
de São Paulo, vendendo a revista. Eu me aproxi-
mei e puxei assunto.  Descobri, então, que havia 
muitas coincidências entre nós dois. Para come-
çar, fazemos aniversário no mesmo dia (27 de 
agosto). Em seguida, o gosto comum que ambos 
temos por leitura e o fato de sermos escritores. 

Ele nasceu em Goiás e veio para São Paulo 
após diversas desilusões pessoais. Tornou-se 
sem-teto e, na tentativa de sair dessa situação, foi 
frentista, florista e, finalmente, vendedor da 
Ocas”. Carlos trabalhou lá de 2003 a 2004, perío-
do em que pude editar alguns trechos de um livro 
que ele escrevera e me mostrou logo que nos co-
nhecemos. Preparei o material com ajuda da 
Luciana e o direcionamos a uma casa editorial 
para incluí-lo em uma publicação cooperativista. 
O responsável pelo projeto da antologia aceitou o 
trabalho e alguns poemas do Carlos saíram em 
livro.

Quando deixou a revista, Carlos retornou a 
Goiás. Ele me disse que estava indo embora por-
que vislumbrava oportunidades profissionais me-
lhores. Continuaria amando a experiência que 
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teve no trabalho, mas estava partindo porque se-
ria melhor e era a hora de deixar lugar para outros 
como ele. De certa forma, ali se concretizavam 
algumas coisas que a Ocas” se propõe a fazer: ser-
vir de ponte entre realidades sociais distintas e 
possibilitar articulações para a saída das ruas. 
Naquela ocasião, perdi o contato com ele. Mas, 
antes da partida, Carlos anotara meu endereço. 
Isso foi valioso.

v
Após um dia comum de trabalho, cheguei a 

minha casa e encontrei a primeira carta. Não es-
tranhei a letra que descrevia o destinatário (eu es-
tava acostumado a ler os manuscritos dele na 
época que revisei seus poemas) e, antes mesmo 
de conferir o remetente, a alegria se instaurou. 
Era uma carta do Carlos. O endereço era de 
Caiapônia, Goiás.

Na correspondência, Carlos descrevia as 
principais mudanças em sua vida pessoal. Estava 
engajado em projetos não governamentais de 
preservação ambiental e constituíra nova família. 
Enfim, era uma nova fase, repleta de desafios.

Tratei de responder rapidamente. Algumas 
semanas depois, outra missiva chegou. 
Novamente a respondi. Dali em diante, foram 
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diversas as cartas nas quais eu pude acompanhar 
os progressos no trabalho dele, receber fotos de 
Caiapônia, pedidos de exemplares da Ocas” e tri-
vialidades em geral. Nas cartas que eu enviava, 
além de responder ao que me solicitava, enviava-
lhe os livros que publicava e notícias gerais da mi-
nha vida.

No ano de 2010, soube que Carlos se tornara 
presidente de uma OnG dedicada a reflorestar 
áreas de Caiapônia. Documentários e entrevistas 
foram realizados sobre esse trabalho. Seu último 
projeto, naquela época, era o de adoção de árvo-
res. Qualquer um poderia fazer o depósito de um 
valor específico na conta da organização. Com o 
dinheiro, ela confeccionaria uma placa com dize-
res especificados por quem adotaria a espécie e 
com o nome de quem fizera isso. A placa seria 
afixada na árvore (sem maltratá-la, claro), geral-
mente, ipês-amarelos. Em uma das minhas últi-
mas cartas, enviei cópia do depósito bancário e 
um esboço do que gostaria de escrever na placa 
que seria colocada na árvore que adotei.

Com o passar dos tempos, acabamos por nos 
desencontrar, mas guardo com muito carinho to-
das aquelas cartas. A escrita manual fomentou 
entre nós os sentimentos da amizade 
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desinteressada e da solidariedade. Emoções que 
serão por mim preservadas em pilhas nostálgicas 
de cartas convencionais. Foi assim, portanto, que 
mantivemos nosso contato por anos a fio. Uma 
relação que começou pela escrita e pela leitura, os 
mesmos elementos que, por intermédio da Ocas”, 
possibilitaram colocar frente a frente duas pesso-
as que, aparentemente, eram tão diferentes, mas, 
que no final, se mostraram tão semelhantes.

v
A experiência com a revista e o trabalho fo-

tográfico com os sem-teto me fizeram nutrir uma 
afeição especial por todos os que perambulam 
por São Paulo, de pronto, sem me importar com 
o caráter que possam ter, atos passados que os 
levaram ali e coisas assim. Isso é outra discussão. 
O que notei em mim foi uma tendência a incluir 
no meu mundo interior aquelas pessoas em situa-
ção de rua, mesmo que eu não aceite como nor-
mal, como parte dos problemas inerentes a qual-
quer grande cidade, ter pessoas ao relento.

v
Nunca vou esquecer aquela manhã gelada de 

agosto de 2004. Eu tomava banho escutando a 
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CBn. Foi quando a moça na emissora not iciou 
a tragédia do Centro.

v
Os dias posteriores foram de choque e de re-

volta nacional. O que a minha razão se negava a 
aceitar era sair à rua, comer, trabalhar, discutir 
afazeres, agir como se nada tivesse acontecido. 
No serviço, fiz uma experiência: perguntei a algu-
mas pessoas se elas sabiam o que tinha aconteci-
do. Várias delas não sabiam. Umas disseram ter 
ouvido por cima a notícia...

A coisa que mais chocou foi a forma bárbara 
como se dera o massacre e a sua total falta de 
sentido. Estávamos diante do absurdo. No vazio. 
E essa sensação de impotência me agrediu muito. 
No início, eu fiquei desiludido. Sentia que a litera-
tura e a fotografia que fazia não ajudavam em 
nada. Passei a achar que o que eu produzia e a 
forma como eu pensava o meu trabalho nada 
mais eram do que uma maneira ingênua e utópica 
de me posicionar frente ao abismo social em que 
vivemos. Eu havia fracassado como pretenso au-
tor de São Paulo. A ignorância, a violência e a 
impunidade haviam me derrotado. Decidi parar a 
escrita daquele tipo de literatura.
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A recuperação do ânimo foi gradual. Em 
2004, eu já havia escrito os três primeiros livros 
que publiquei posteriormente. Os dois iniciais, eu 
consegui editar até 2005. O terceiro demorou um 
pouco mais; saiu em 2008. E nessa linha de tem-
po, por volta de 2006, enquanto escrevia apenas 
crônicas leves, textos técnicos para o serviço e 
algumas resenhas, surgiu a ideia de encarar nova-
mente o massacre do Centro. Então, surgiu 
Corações suspensos no vazio, que viria a ser publicado 
em 2010.

v
O primeiro capítulo do livro apresenta, em 

terceira pessoa, os protagonistas da trama: o ve-
lho, a velha e o jornaleiro.

As duas partes seguintes da narrativa são ex-
clusivamente dedicadas ao velho e à velha. A nar-
ração passa a ser em primeira pessoa e o livro dá 
igual espaço aos dois no desenrolar da trama.

O casal foi concebido, como disse, a partir de 
várias histórias reais. Um ponto em comum entre 
ambos os protagonistas é que os dois não são ig-
norantes, incultos, carentes de estudo, como mui-
to do senso comum perversamente classifica to-
dos os sem-teto. Em vez disso, eu optei por 
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descrevê-los como dois humanos sensíveis, 
educados.

O velho é um ex-professor de línguas e ex-u-
niversitário de filosofia, bacharelado que não che-
gou a completar. A velha, por sua vez, não tem 
curso superior, mas é alguém que gosta muito de 
ler e de escrever. Ex-presidiária, ela veio parar na 
situação de rua após participar de um roubo a 
uma casa, ação na qual agiu em companhia de um 
antigo namorado e de um amigo. A incursão aca-
bou em tragédia: o assassinato do dono da pro-
priedade invadida. Todos os três que cometeram 
o crime foram presos logo depois.

Na cadeia, ela dedica-se a escrever em uma 
oficina de literatura coordenada por uma autora 
voluntária na instituição penal. Após retomar a 
liberdade, acaba indo parar na rua por falta de 
oportunidades de trabalho devido ao passado. 
Após muito tempo nessa situação, ela conhece o 
velho e se junta ao homem.

Ele, por seu turno, virou sem-teto após di-
versas decepções pessoais, cuja dor foi amenizada 
no álcool. Por meio da narração fragmentada que 
o velho faz, os leitores sabem que o homem se 
culpa – e foi culpado pela família – pelo 
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afogamento do irmão mais novo, incidente ocor-
rido no interior do estado.

A partir de então, condenado pelos pais por 
ter supostamente provocado a morte do caçula 
da família e desprezado por eles, nosso protago-
nista se apega a um tio, talvez sua última ligação 
social. No entanto, ele acaba por perder contato 
com o parente, uma vez que este decide sair da 
pequena cidade onde viviam e ir à capital motiva-
do pela procura de melhores condições de vida e 
de trabalho.

Duas outras decepções, dessa vez amorosas, 
e o alcoolismo – já crônico na juventude – o fa-
zem decair de vez e ir parar na rua. Assim, a falta 
de vínculos afetivos duradouros, a perda, a des-
truição de expectativas, e não o vício por si só, 
são os fatores que o levam a abandonar o confor-
to de um lar e a companhia da família.

Uma vez no trecho, ele passa por uma fase de 
adaptações marcada por diversas internações es-
pontâneas que resultam inócuas, passagens cons-
tantes por albergues, brigas com outros sem-teto 
e bicos sem importância; tudo acabando por in-
tensificar os transtornos causados pela bebida.

Apenas quando ele conhece a velha é que as 
coisas começam a melhorar, o que não significa 
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para ele a saída das ruas. E é sobre isso que trata 
o final do capítulo dedicado ao velho, um tema 
polêmico, incômodo e pesado. Refiro-me a um 
certo preconceito que temos em aceitar que de-
terminados sem-teto não querem mais sair da 
rua, mesmo que isso seja possível para eles, o que 
soa estranho para nós. Permanecer como está, 
portanto, pode ser uma convicção pessoal de 
quem está em situação de rua. Mas parece que 
tendemos a pensar que tais sujeitos deixaram to-
talmente de ter livre arbítrio quando o assunto é a 
decisão de estacionar na situação atual. É mais ou 
menos o incômodo, guardadas as diferenças, que 
vemos em determinadas pessoas que se acomo-
dam em um emprego opressor ou ficam em um 
casamento fracassado, tudo por comodismo. E 
isso é tolerado socialmente. Só que não aceitamos 
que um sem-teto decida mesmo permanecer 
como desabrigado. Por não nos conformarmos 
com essa questão, chegamos até mesmo a negar a 
eles o direito à cidade.

No fim do capítulo, vemos o velho discutir 
isso com sua parceira:

Não pude prometer a ela que mudaria, que me-
lhoraria. Não a enganei a respeito de deixar a 
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bebida. Não a iludi sobre ter esperanças de ten-
tarmos sair da rua. Ela aceitou, me quis assim 
mesmo. Juntos, achamos maneiras de nos virar. 
O buraco no túnel, as latas e o papelão que ca-
tamos. O amigo jornaleiro. Essas coisas foram 
nos ajudando.

Uma vez, ela me questionou:

“Velho, eu não tenho condições de sair da rua. 
Mas você, tão inteligente, estudado, podia. 
Tenho certeza de que você conseguiria sair des-
sa, voltar a dar aulas.”

Fingi descaso, e nada respondi. Ela insistiu. Eu 
sorri, me fiz de distraído. Ela me encarou e, sé-
ria, disse:

“Não é verdade? Sei que você pode sair da 
rua.”

Encurralado, acabei respondendo:

“Olha, velha, eu respeito a sua opinião, fico até 
orgulhoso que pense assim, mas não concordo 
de jeito nenhum.” 

Ela abaixa a cabeça. Eu me aproximo e a abra-
ço. Continuo:

“Mesmo que eu concordasse, ainda assim tem 
uma coisa que me impede de sair dessa vida.”
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Faço uma pausa. Ela pergunta:

“O quê?”

“É que... eu... eu simplesmente não quero 
mais...”

v
A velha narra sua trajetória no capítulo a ela 

dedicado. O trágico crime do qual participou é 
relembrado de forma esparsa. Os tempos na ca-
deia seguem esse mesmo padrão de recordação e 
narração no livro. Tudo aqui foi baseado em um 
caso real e semelhante vivenciado pela prima de 
um amigo e a mim relatado por ele.

 Nesse ponto da narrativa, surge uma nova 
personagem que modificará o rumo da trama. 
Trata-se de uma outra desabrigada, uma ex-pro-
fessora. Essa mulher acaba reconhecendo, na rua, 
duas fotógrafas que ela sabe serem estudantes de 
jornalismo. A mulher as identifica e as chama 
para conversar.

“Moça, moça! Lembra de mim?”

“Desculpa, senhora, não me...”
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“Você fez um trabalho de faculdade comigo, 
lembra? Eu sou a ex-professora que mora na 
rua, vende café e escreve poesia, lembra?”

“Ah, sim...”

“Você fez uma matéria comigo, foto e tudo... É 
que aconteceu um negócio chato comigo e 
achei que você pudesse me ajudar. O rapa le-
vou minhas coisas. Eles não entendem a dife-
rença entre vender contrabando e vender café. 
Então, se me ajudar, sei lá, se puder fazer uma 
matéria de jornal e...”

“Desculpa, é que temos de...”

“A matéria que você fez comigo... tão linda... 
Achei que você podia me ajudar... Fiz mais po-
esias, quer ver? Tenho algumas de cor, pos...”

“Senhora, vou deixar o meu cartão. Pode ligar 
depois e...”

“Eles não sabem a diferença entre vender café 
e contrabando, droga e... Eles não sabem que 
escrevo poesia, que fui professora, que fui tema 
de trabalho de faculdade... Eles não sabem que 
sou estudada, que ensinava crianças. Me ajuda, 
me ajuda, por favor.”
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As duas fotógrafas tentam se livrar dela. 
Entram no café. A professora segue elas. Logo 
depois, um segurança traz a mulher pelo braço. 
Ela grita: “Eles não sabem que escrevo poe-
sia... Eu só quero a minha banquinha de café de 
volta...”

A velha acompanha a cena e consegue ouvir 
tudo. Então, decide seguir a mulher. Finalmente, 
quando a encontra, acabam conversando e fazen-
do amizade. Mais tarde, a velha e o velho vão pas-
sar a noite em companhia de um grupo de outros 
sem-teto amigos da ex-professora.

Essa personagem, nessa mesma cena com as 
fotógrafas, já havia aparecido em outro livro meu, 
Desonrados (2005), em uma história chamada 
“Degradações”. Baseei-me em um acontecimen-
to semelhante e verídico que presenciei no centro 
da cidade. As tais fotógrafas retornam no final, 
especificamente no capítulo narrado pelo 
jornaleiro.

v
Voltando à Unesp, eu disse que tomara diver-

sos cuidados na elaboração do livro. Duas pre-
cauções bem importantes foram por mim 
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comentadas na ocasião. A primeira delas foi a re-
afirmação de que o trabalho não era mesmo uma 
peça de jornalismo.

O massacre dos sem-teto na Sé ocorreu em 
circunstâncias diferentes das que narro na trama. 
Não houve, da minha parte, demasiada preocupa-
ção com as localizações exatas dos ataques. Aliás, 
como vimos, as reais agressões ocorreram em 
dois dias distintos, já no meu livro, abordo uma 
única ofensiva.

Outra diferença, prosaica dessa vez, é que a 
real tragédia ocorreu no inverno de 2004, mas eu 
a descrevo durante um verão e não especifico o 
ano em que o caso acontece.

A segunda preocupação narrada por mim na 
Unesp foi que o livro não dá voz aos sem-teto. 
Fato, eu nunca tive essa pretensão. A história das 
pessoas em situação de rua vem sendo, aos pou-
cos, narrada por elas mesmas. Por isso, mantive 
tudo como expressão pessoal sobre os trágicos 
acontecimentos de 2004, sem ser arrogante e 
achar que com uma pequena novela eu seria ca-
paz de falar em nome de quem está em situação 
de risco social.

Corações suspensos no vazio foi meu singelo tri-
buto aos sem-teto mortos naquele ano, aos 
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sem-teto que viriam a ser mortos depois e em ou-
tras partes do país, às pessoas que conheci na 
Ocas” e àqueles distantes sujeitos que fotografei 
no ensaio do curso de fotojornalismo. Enfim, 
tudo foi feito para aquelas pessoas que, nas pala-
vras da minha mãe são: “Gente como a gente...”

Nunca esqueci o que aconteceu. E aprendi 
rigorosamente as lições que tive: nunca, em qual-
quer momento da minha vida, me senti melhor, 
superior a qualquer sem-teto, esses corações sus-
pensos no vazio, muitos deles ausentes hoje.
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Repercussões simbólicas 
do massacre

Nós devemos recordar o falecido, chorar em silêncio (...). 
Aquele que carinhosamente guarda a lembrança de um 

falecido pode apropriar-se de algumas palavras de um salmo de 
Davi que também fala da recordação: Se eu de ti me esquecer, 

que minha direita também se esqueça de mim”. 
Søren Kierkegaard

No prefácio que o Marçal Aquino fez para o 
meu livro, ele diz:

No exato instante em que escrevo estas linhas, 
ataques similares ocorridos em Maceió, 
Alagoas, vitimaram 31 sem-teto e mendigos no 
período de dez meses.

Entre 2004, ano do massacre do Centro, e o 
do texto acima, 2010, como Marçal Aquino men-
ciona, ocorreram muitas outras ofensivas contra 
os sem-teto, que prosseguem até os dias de hoje.

Há duas tristes características em comum em 
cada evento de agressão e extermínio de desabri-
gados. A primeira é o evidente viés higienista que 
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tais atitudes possuem. Mesmo que a maior sus-
peita para a causa dos eventos de 2004 seja acerto 
de contas por esquemas escusos e corruptos en-
volvendo tráfico de drogas e segurança particular, 
a feição higienista estava presente. Até porque 
suspeitamos que os criminosos possam ter mata-
do muito mais pessoas apenas para dar a impres-
são de que os crimes foram mesmo motivados 
por faxina humana. O outro aspecto é a impuni-
dade que sucede essas chacinas.

Mas se ocorreram tantas outras violências 
contra a população em situação de rua, por que as 
de 2004, em São Paulo, foram tão emblemáticas?

Posso arriscar algumas hipóteses. O primeiro 
fator diz respeito à região onde os crimes ocorre-
ram. A praça da Sé é um lugar cristão, mas de 
convergência de outras religiões e, também, é 
uma região que, historicamente, é marcada pela 
memória de eventos cívicos, como a luta pelo 
voto direto na época da transição da ditadura 
para a democracia.

Crimes daquela natureza, envolvendo pesso-
as em situação de risco e fragilidade social, justa-
mente em um local com as características que a 
Sé tem, ferem muito nosso ânimo.
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Outra face acintosa do massacre do Centro 
foi a maneira orquestrada, sistemática, calculista e 
fria com que os assassinatos foram cometidos.

Uma terceira e enorme nuance foi a caracte-
rística de martírio que os acontecimentos tive-
ram. Todas as vítimas acabaram por virar márti-
res dos demais sem-teto. Seus assassinatos 
revestiram-se de um conteúdo simbólico cuja 
força talvez os matadores jamais esperavam. Os 
extermínios, então, viraram bandeira de reivindi-
cações por direitos e aquela violência acabou por 
dar força ao subterrâneo a céu aberto que é a si-
tuação de rua.

Nesse sentido, a eliminação sistemática da 
miséria acabou por fixar a própria exclusão social 
na pauta de discussões dos dias que sucederam os 
ataques, transformando o massacre do Centro 
em um marco dos direitos dos sem-teto, do direi-
to à cidade.

Triste, mas penso na possibilidade de a elimi-
nação daquelas pessoas, ironicamente para os cri-
minosos, ter tomado o rumo oposto por eles es-
perado. A violência perpetuou a memória das 
vítimas, não apagou a lembrança dos que 
pereceram.
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Caso tivessem morrido de outra forma, dra-
mático dizer, talvez aqueles sem-teto jamais se-
riam recordados como vêm sendo até hoje. 
Virariam mortos no sentido sociológico mais 
triste da palavra, que é o de não serem lembrados. 
Devemos pensar nos mortos. Se não fizermos 
isso, vamos relegar a eles o desaparecimento defi-
nitivo, aquele que ocorre em nossos espíritos. O 
esquecimento é a irrelevância da memória, o que 
para mim é a pior das penalidades que podemos 
impor a alguém. 

v
Eu elegi três símbolos no livro. O primeiro, 

logo no início da história, é a imagem de uma 
pietà. Isso ocorre na cena em que a velha abraça o 
velho ferido e moribundo.

A segunda simbologia é representada pelo 
ipê rosa plantado pelo jornaleiro no centro da ci-
dade. A árvore perde todas as suas pétalas no co-
meço da trama. Ao final do livro, ainda deflorada, 
é observada pelo jornaleiro. É quando entra um 
narrador em terceira pessoa:

Ele parece morto... Sabemos que ele não está 
morto. Muito tempo depois, o jornaleiro sai do 
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torpor. Só percebe um vento forte quando este 
sopra umas poucas folhas secas do chão em di-
reção ao seu rosto. Sente, então, mais uma 
inexplicável emoção. Dessa vez, estranhamen-
te, é algo bom, desconhecido. Olha para a ár-
vore pela última vez nesse dia. Sim, ela viverá 
novamente, tem certeza disso...

O ipê simboliza a amizade entre o jornaleiro, 
o velho e a velha. Após o massacre, o ideal de 
fraternidade que os une é agredido profunda-
mente – a perda de pétalas que o ipê sofre repre-
senta isso.

O reencontro com a velha viva, no fim do 
livro, reacende no consciente do jornaleiro uma 
fagulha de esperança de melhora, mesmo que 
esta não repare as perdas sofridas no massacre. 
Então, o ipê recuperará suas cores, sua vitalidade, 
será como uma fênix. Isso porque a tragédia do 
Centro simbolizará uma nova luta pela sobrevi-
vência e pela dignidade por parte da velha e de-
mais pessoas em situação de rua.

Por fim, para entender o terceiro símbolo no 
livro, cabe repassar a cena em que o homem da 
banca encontra as duas estudantes de jornalismo 
– aquelas que desprezaram a professora que virou 
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sem-teto. Ambas foram fazer uma pequena en-
trevista com comerciantes do Centro para uma 
matéria sobre a reforma de um túnel e como es-
tava a percepção local sobre como a rotina seria 
afetada. O túnel em questão era o mesmo onde o 
velho e a velha costumavam dormir. O jornaleiro 
foi um dos escolhidos para a reportagem.

Reproduzo o texto para melhor construir o 
raciocínio:

“O senhor disse que o ipê perdeu as flores na-
quele dia do temporal, umas semanas atrás, 
certo?”

“Isso mesmo.”

“Mencionou, também, que a noite anterior foi 
a do massacre dos mendigos, na praça.”

“Sim, foi.”

“Falou pra gente que durante o temporal uma 
pessoa morreu aqui perto.”

“Acharam o corpo no jardim.”

“Mas havia um outro corpo, no caso, no túnel. 
O senhor soube?”

Demoro a responder. Quando o faço, sou seco:

“Não, nunca ouvi falar.”
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“Mas disseram que o senhor até conhecia ele. 
O homem devia ser um dos que foram agredi-
dos na praça; a cabeça tinha marcas.”

A conversa fica estranha. Tento dar um basta 
em tudo: 

“Não sei de nada. Pra mim, somente uma pes-
soa morreu, a mulher achada no jardim. E eu 
não conheço nenhum mendigo.”

“Nem de vista?”

“De vista, sei de um monte deles; vejo todo dia, 
claro. Só que eu não dou muito papo pra eles e 
também não soube desse negócio de mais al-
guém morrer no túnel.”

“E também não viu a retirada do corpo, mes-
mo estando aqui em frente? Nem leu nos jor-
nais, depois?”

“Minha filha, após tanto tempo vendendo jor-
nais, me desinteressei por ficar lendo eles.”

Ela expressa um ar de quem não acreditou em 
nenhuma palavra que eu tinha falado. A outra 
moça torna:

“O pessoal por aqui tem comentado sobre o 
massacre?”
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“Sim, ficam falando. Teve aquela manifestação 
de protesto na praça, vocês souberam?”

“Viemos cobrir.”

“Mais que isso, não sei. Logo logo a imprensa 
vai parar de cobrir, não vai?”

Elas não gostam da insinuação. Uma delas 
responde:

“Se depender da gente, as matérias vão conti-
nuar saindo.”

Eu provoco ainda mais:

“Aí está o problema: não vai depender de 
vocês.”

As moças desanimam. Eu falo novamente:

“Morte de mendigos é algo que cai no 
esquecimento.”

Aqui está o terceiro símbolo do livro. As três 
negações que o homem da banca faz a respeito 
dos sem-teto foram ditas para encobrir a fuga da 
velha. Correspondem, metaforicamente, às três 
negações que Pedro fez sobre Jesus.

v
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Antes de encerrar esta abordagem sobre os 
símbolos no livro, relembro que expliquei na 
Unesp a gênese da capa e das fotos que estão na 
obra, todas elas de minha autoria.

A maioria das imagens não existia antes de eu 
escrever a novela. Elas foram tiradas quando es-
tabeleci o conceito do vazio, termo que está no 
título do trabalho. Um dia, me deparei com umas 
pobres bonecas decapitadas e caídas na rua. As 
fotos que tirei delas são as únicas, no livro, em 
que há referência ao corpo humano. Nelas, estão 
contidos todo o horror e abandono daquelas frias 
e tristes madrugadas no Centro.
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Mudar os rumos da história

Nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a História.

Walter Benjamin

Eliane Alves de Oliveira, a editora do livro, 
escreveu um texto de apresentação e o dispôs na 
orelha da obra. O trecho final diz: 

Ler Corações suspensos no vazio é um tributo aos 
sem-teto massacrados e um convite á reflexão 
sobre nossa postura diante dos fatos. Esse livro 
certamente nos norteia sobre o que estamos 
construindo para o porvir. Mudar os rumos da 
História é apenas uma questão de atitude indi-
vidual e coletiva.

Reli esses dizeres na palestra da Unesp para 
introduzir um último aspecto simbólico rele-
vante acerca do massacre do Centro. A questão 
em si é a da vontade humana por mudar as coi-
sas pela força da memória. Lembremos que em 
todos os sucessivos anos após a tragédia, os mo-
vimentos dos sem-teto fizeram manifestações 
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sobre o caso; tentam com isso não deixá-lo cair 
no esquecimento.

Quando eu recebi as provas do livro, e nelas 
o texto da orelha, tive uma excelente reação; gos-
tei sobremaneira do que a Eliane havia escrito. E 
quando leio “...mudar os rumos da História...” 
sinto que o ideário da obra ficou muito bem 
representado.

Comentei, então, no encerramento da confe-
rência, que aquela era verdadeiramente a preten-
são do meu trabalho, ou seja, motivar no leitor 
uma postura mais positiva a respeito da realidade 
dos sem-teto, não se conformando em conviver 
com um cenário em que pessoas são mortas a 
pauladas e agir como se nada daquilo afetasse a 
sociedade.

Eis a utopia do que escrevi: mudar do indivi-
dual para o coletivo. Esse, aliás, foi o percurso 
que segui durante o processo de criação. O drama 
social coletivo, pauta de redações criminais, é ab-
sorvido, internalizado, passado do âmbito da plu-
ralidade para o do indivíduo para, então, lá, sendo 
absorvido e feita sua catarse, finalmente, voltar 
para o plural no desejo de que a situação possa 
ser modificada.
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Esse foi meu objetivo ao escrever Corações 
suspensos no vazio, como ainda o é nesses dez anos 
do massacre do Centro.
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Conclusão

Mudar os rumos da História...

Ao término do livro, no capítulo que chamei 
de “O fim da representação”, a velha e o velho 
estão sozinhos no buraco do túnel onde ficam. 
Ele está moribundo após a agressão. Chove mui-
to e começa uma violenta inundação. Pouco de-
pois dessa cena, o velho morre nos braços da par-
ceira. Sem nada mais poder fazer, a velha decide 
ir embora dali, mesmo que isso signifique enfren-
tar a tormenta.

... é apenas uma questão...

Na manhã da palestra, dia 25 de abril de 
2011, eu assisti pela tevê àquela matéria sobre um 
bebê recém-nascido deixado em uma caçamba na 
Praia Grande. Toda a cena foi gravada por câma-
ras de segurança e as tomadas foram exibidas no 
jornal. Nelas, é possível distinguir uma mulher 
andando até a caçamba e nela depositando o 
bebê.
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... de atitude...

Quando a velha já está fora do buraco, mas 
ainda no túnel e em meio ao aguaceiro, ela ouve 
uma buzina enquanto tenta sair dali. Intrigada, a 
mulher vira-se em direção ao barulho. Não vê 
bem o que se passa. O som persiste. Então, a 
sem-teto decide ir até lá descobrir o que se passa. 
Chega, então, perto do carro e passa a ouvir 
gritos. 

... individual...

Após deixar o bebê na caçamba, a mulher sai 
do local. A câmera de segurança continua regis-
trando tudo. De repente, vê-se uma outra pessoa 
se aproximar. É possível concluir que é um ho-
mem e, também, que é um catador de papelão e 
latinhas. Ele vai até a caçamba e começa a mexer 
no entulho que há por lá. Então, toma um susto e 
sai correndo dali após tocar algo inesperado.

... e coletiva...

A velha, finalmente, alcança o carro. 
Descobre, ali, uma senhora inconsciente no lugar 
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do motorista e, no banco dos passageiros, uma 
menina desesperada. Pela janela aberta, a velha 
abre a porta do automóvel. Faz uma nova desco-
berta: a motorista não está desacordada, mas 
morta. Fala com a criança:“Calma, calma! Está tudo 
bem, agora, vou tirar você daí”.

Então, a velha retira a menina do carro, pede 
para ela segurar bem forte em suas costas en-
quanto carrega o corpo da motorista. Assim, com 
a criança agarrada a ela, sai andando com o peso 
da garota nas costas e com o do cadáver em seus 
braços; tudo isso em meio à enxurrada. 
Empreende ali um enorme esforço físico que 
nunca imaginara ser capaz de fazer.

v
O homem que encontrou o bebê na caçam-

ba, após sair correndo, foi até uma escola nas 
imediações. Lá, chamou por socorro. Um profes-
sor da instituição decide ajudar. Os dois retorna-
ram ao local e retiraram a criança do meio do lixo. 
Era uma menina.

O bebê resgatado foi socorrido e levado à 
escola. Com a ajuda de uma professora, a menina 
foi reanimada com respiração boca a boca e mas-
sagens. A criança, levada a um hospital, permane-
ceu por um tempo na UTI. O catador, por sua 
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vez, após salvar a recém-nascida, foi embora, vol-
tou para sua rotina de rua.

Alguns dias depois, uma equipe de jornalis-
mo foi até a Praia Grande procurar pelo sem-teto. 
E o achou. Seu nome: Andrey Antunes Cofrin, 
que confirmou aos repórteres a história da ca-
çamba. Disse: “Me assustei. Nunca pensei que ia 
encontrar uma bebê no lixo”. 

O catador relatou que após perder o empre-
go, ser deixado pela esposa e morar um período 
com sua mãe, foi parar na rua. Disse à matéria 
que estava nessa situação havia mais de um mês. 
Foi quando encontrou o bebê.

Aquele acontecimento, para Andrey, seria 
um sinal de que a vida poderia melhorar. A chan-
ce de sobrevida que a menina teve após ter sido 
salva, para o catador, seria um sinal de que ele 
também poderia ter uma oportunidade de sair 
das ruas: “Deus tinha uma carta na manga...”.

Ao terminar seu depoimento à reportagem, 
o sem-teto expressou o desejo de visitar a menina 
quando ela saísse da internação. A criança, segun-
do os médicos, não teria condições de ter sobre-
vivido sem a ajuda de Andrey.
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Post Scriptum 
textos suspensos no vazio

Os textos a seguir não têm relação com o 
massacre do Centro. Mas todos, de certa maneira, 
dialogam com o assunto “memória”, este sim um 
tema caro ao ensaio que encerro aqui. As três 
narrações que apresento foram produzidas em 
épocas diferentes, mas trazem, além da mencio-
nada questão da lembrança, outro ponto em co-
mum: a temática da exclusão social. É o caso da 
situação dos sem-teto, presente nas duas primei-
ras histórias; e da moradia em uma favela e a difi-
culdade de locomoção para ir ao trabalho, ambas 
as situações vividas pela protagonista da terceira 
narrativa. Voltando à questão da memória, ela 
aparece nessas histórias seja pela perda da capaci-
dade de se lembrar do passado (“As que serão 
cultivadas”), seja pelo exercício de se recordar 
dos motivos que levaram a situações difíceis de 
vida (“O caubói vendedor de amendoins e o cata-
dor de papéis”), ou até mesmo pelo cultivo de 
memórias como forma de reconciliação com um 
passado de fracassos (“Calos nas mãos de 
diarista”). 
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As que serão cultivadas1

Porque todo homem precisa ter para onde ir. 
Dostoiévsky

Dos dias em que o velho chegava com doces,
Das noites em que emitia seu incurável ronco
Enquanto o rádio de pilhas, ligado, sem ser mais 
ouvido por ele,
Ficou a lembrança.

Dos domingos em que mesmo cansado,
Fazia inúmeros churrascos
A proferir palavrões sobre o futebol na TV,
Ficou a lembrança.

Das ocasiões em que chegava cansado,
Tarde e com o avental imundo de sangue das car-
nes do açougue –
já prevendo as inúmeras brigas com a minha mãe,
Ficou a lembrança.
Do momento em que o velho começou a esque-
cer as coisas,
A perder a coordenação motora,
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A não reconhecer mais ninguém...
E esquecido, indigente, feito trecheiro2, parou nas 
ruas...
Para vagar pela praça, até por lá desaparecer,
Ficou a lembrança.

Todos os dias, noites, momentos, ocasiões...
Para aqueles que o conheceram,
Para as ruas em que esteve,
Para a praça que o teve,
Sem que essa fase tenha sido um simples trecho,
Somente lembranças...
As últimas, as que serão esquecidas;
As demais, as que serão cultivadas.

v

nOtAs 
1 Até a data de sua escrita, esta era a minha única incursão 
no campo da poesia. “As que serão cultivadas” surgiu em ho-
menagem ao meu pai, morto pelo mal de Alzheimer, doen-
ça degenerativa que, dentre outros graves efeitos, destrói as 
lembranças do paciente. A memória – tema recorrente neste 
ensaio e motivo pelo qual incluí o poema aqui –, ao final do 
processo degenerativo, é totalmente destruída. Até isso acon-
tecer, no entanto, uma coisa muito estranha acomete a pessoa 
com essa doença. As lembranças mais antigas acabam, por um 
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período, sendo preservadas; já as do passado mais recente, es-
tas são apagadas. No poema, eu me utilizo da própria estraté-
gia do Alzheimer para fixar na minha memória as mais antigas 
e melhores lembranças que tenho do meu pai, aquelas antes 
da doença devastá-lo (as que serão cultivadas). No entanto, 
apago as recentes recordações dos terríveis momentos finais 
da deterioração física e mental que ele sofreu (as que serão 
esquecidas).
2 A palavra trecho surge para consolidar a parte ficcional do 
poema, quando meu pai desaparece. Trecheiro é um termo 
popular derivado da palavra trecho (no sentido de período, 
fase) que, na linguagem urbana, significa “pessoa em situação 
de rua” em substituição a “pessoa de rua” ou “morador de 
rua”. A diferença entre os termos é mais que sutil. O morador 
não é da rua mas, sim, está na rua (no trecho, por um trecho, 
por uma fase não permanente). Trecheiro é, também, o nome 
de um jornal paulista que, há anos, é distribuído gratuitamente 
e dedica-se a tratar assuntos relacionados ao povo das ruas. O 
trecho representa, no poema, a transição final do protagonis-
ta, que vencido pela doença, desaparece fisicamente, mas terá 
sua memória preservada pelos entes queridos, por mais que a 
enfermidade a tenha ferido.
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O caubói vendedor de amendoins 
e o catador de papéis3

Uma lúgubre madrugada de estrelas invisí-
veis em um céu carregado. Uma brisa amarga que 
tenuamente balança os galhos das poucas árvo-
res. Uma poça de água reflete o amarelo envelhe-
cido das lâmpadas que vão sendo apagadas à me-
dida que o cinza, lentamente, se torna um fraco e 
poluído azul por onde, por sua vez, passarão raios 
de sol que, rasantes, percorrerão os vãos de al-
guns prédios e iluminarão as fachadas velhas, su-
jas e pichadas de tantas outras construções. Uma 
luz pródiga iluminará o caminho que deverá se-
guir a bicicleta que carregará verduras; a mesma 
luz fará esquentar o asfalto de muitos motoboys, 
carros, ônibus, táxis. Raios que aquecerão tam-
bém as linhas dos trens suburbanos e dos metrôs 
de superfície. Uns poucos policiais caminharão 
por calçadas sujas onde alguns sem-teto serão 
despertados pelo calor da manhã, por cães ou por 
ratos. Um varredor disputará com um carrinheiro 
o lixo entulhado. Botecos serão lentamente povo-
ados por peões que virão de longe para trabalhar 
duro nas obras da cidade. Agências bancárias e 
seus vigias... quanto trabalho terão... Transeuntes 
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cruzarão caminhos uns dos outros; confrontar-
se-ão sem se notarem. Marreteiros começarão a 
arrumar suas quinquilharias. Engraxates circula-
rão. Portas comerciais começarão a ser levanta-
das. E ele, catador de papel, em pausa rara no seu 
pesado trabalho, sentado na praça, alheio a todo 
esse movimento da cidade, perdido em pensa-
mentos e lembranças: “Foi aqui, nesta mesma 
praça e neste mesmo banco, tempos atrás, que 
conheci o caubói vendedor de amendoins”. 
Enquanto tremia pela abstinência, com os nervos 
clamando pelo álcool, naquele dia quase perdido 
na memória, o catador viu jovens trajando roupas 
pretas se aproximarem do centro da praça: “Eram 
dois meninos e uma menina com visual meio ro-
queiro. Ela carregava uma garrafa de vinho bara-
to. Eles acendiam cigarros. Era um domingo bem 
cedo como hoje, e eles deviam ter acabado de 
chegar de uma balada. Subiram numa árvore, ajei-
taram-se nos galhos, abriram o vinho e começa-
ram a beber”.

Já totalmente transtornado pela abstinência, 
o catador de papéis pensou em se levantar e ir até 
a árvore tomar para ele a garrafa: “Então, fui sur-
preendido por alguém. ‘Vem comigo’. Virei-me e 
o vi pela primeira vez, pele negra, chapéu de 
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caubói, camisa quadriculada, botas, lenço saindo 
do bolso. ‘Vem, vamos beber’. Não esbocei rea-
ção...” Por fim, o catador foi com aquele estranho 
para um boteco perto da praça.

O caubói contou seu nome, o catador disse o 
dele. O caubói confessou ser alberguista, o cata-
dor falou sobre sua companheira, uma velha e 
também catadora de papéis. Falou sobre o buraco 
no túnel onde moravam naquela época. O caubói 
veio de uma cidadezinha mineira, o catador expli-
cou de que parte do Brasil ele viera. “O visual de 
caubói ele justificou como sendo fruto de lem-
branças que tinha dos filmes de bangue-bangue. 
Outra coisa que me disse era que a roupa lhe aju-
dava a chamar a atenção dos outros na rua. Aquela 
indumentária, bota de couro e tudo, pensava ele, 
o ajudava a vender os amendoins que vi na caixa 
de papelão que ele carregava. E nesse ponto, eu 
não tive vontade de me abrir quanto à minha an-
tiga profissão, de como a vida era melhor antes da 
minha queda”. E o catador viu nos olhos do 
caubói um grande brilho quando este comentou 
os planos de juntar dinheiro e voltar para sua ter-
ra. Igual iluminação no olhar era percebida nele 
quando passou a contar a história de um amor 
que deixara em Minas. Da namorada, alimentava 
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o desejo do reencontro. Da mãe, velha e cega, 
deixada numa casinha na roça, uma ponta de re-
morso por nunca mais terem se falado. E da vida 
ali na cidade, uma sensação doída de decepção. 
Mas, apesar de tudo, uma fé naqueles amendoins, 
fonte de dinheiro que o faria retomar projetos. 

Lá pelas tantas pingas vagabundas que be-
biam, o catador de papéis cometeu o erro: “E 
quanto dinheiro você já juntou?”. O caubói se 
calou. Limitou-se a entornar de vez o copo. Seu 
olhar, logo em seguida, deserto de esperanças, 
mirou os vidros empoeirados das garrafas nas 
prateleiras do bar, os ladrilhos cafonas das pare-
des, o Cristo mal pintado num calendário pobre e 
por ali dependurado, a TV desligada no fundo. 
Então, fez ponte do seu silêncio à mudez do cata-
dor com um sorriso envergonhado da roupa ridí-
cula, daqueles sonhos todos, dos malditos amen-
doins que a poucos interessavam. “Ele ofereceu 
alguns deles a mim”. Então, o caubói disse que 
queria ir embora. “Feito um anjo da minha guar-
da, me abraçou e quis sumir dali logo após pagar 
as canas. Não pude deixá-lo ir sem antes dizer 
que eu conhecia um lugar bom, uma região legal, 
onde ele iria, com certeza, vender amendoim aos 
montes. Tive vergonha da mentira... Ele pareceu 
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perceber. Sorriu e agradeceu a dica”. Os dois ho-
mens saíram do bar. Fora, o sol forte não lhes foi 
indiferente; castigou para valer. “Suei muito. E 
quando perdi de vista o caubói vendedor de 
amendoins, do meu corpo senti escapar muito 
mais água do que aquela forçada naturalmente a 
sair por conta do sol agressivo”.

v

nOtA 
3 Esta história está em Corações suspensos no vazio. Eu a extraí de 
lá, modifiquei seu texto e o compactei para transformá-lo em 
algo independente do livro original.
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Calos nas mãos de diarista4

Como se fosse hoje, de uma maneira muito 
real, o parquinho com suas atrações simples, ela 
ao lado do namorado, alegre e cheio de energia, 
ganhando ursos de pelúcia em barracas de pesca-
ria ou de tiro ao alvo. E ambos lá, tão felizes, 
moça de futuro, rapaz da sua vida. O desperta-
dor, ao lado da foto do filho débil, toca antes 
do sol de horário de verão surgir. Ela, ima-
gens do passado desfeitas na mente, estica o 
braço e, ainda sonolenta, a contragosto de se 
levantar, tenta silenciar o relógio para que o 
barulhento não acorde o menino, que dorme 
no mesmo quarto.  O casal no parque, tênues 
lembranças de um tempo bom, de uma minguada 
felicidade antecessora dos períodos de fúria que 
viriam. Antes que o garoto acordasse, deitada 
ela tenta, só que, vacilante no amanhecer, 
não alcança o despertador; e quando o faz, 
não cala o aparelho, o derruba de cima do 
criado-mudo, produzindo mais barulho. A 
família orgulhava-se dela. Moça ainda, cheia de 
futuro, arrumando logo um partidão, marido ho-
nesto, homem de profissão, desses que um dia 
pagarão salários, não os receberá de outros. No 
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desastrado alvorecer daquele dia, o desperta-
dor, quando cai de cima da mesinha de cabe-
ceira feita de uma madeira já carcomida, toda 
riscada e manchada por auréolas de copos 
que são postos sobre sua superfície, causa 
um terremoto proporcional às reduzidas di-
mensões do móvel barato. Balança o porta
-retratos com a foto do filho retardado; des-
penca um par de brincos lá deixado; cai no 
chão o boleto de aluguel. E o que os parentes 
dela passaram a estranhar foi a desproporção en-
tre o que o par falava e o que se via efetivamente. 
Tudo faltava na casa deles. A velha pintura des-
cascando e pedindo nova demão; as torneiras va-
zando, desperdiçando água e aumentando as con-
tas a pagar a cada fim de mês; a televisão, então, 
mais chuvisco e fantasma do que tudo; e o carro, 
barulhento nas raras vezes em que circulava pelas 
ruas, enferrujando ao sol e à chuva enquanto 
muito repousava na pequena garagem, decerto 
pela falta de dinheiro para encherem seu tanque e 
consertarem suas avarias. A luz nem sequer 
aparecera, e ela já estava em puídos panos, 
com outros tantos trapos de trabalho dentro 
da mochila. Seu ritmo ia aumentando graças 
ao estímulo causado pelo cheiro de café 
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fresco, aos poucos impregnando a cozinha, 
que faz par com o quarto e completa o todo 
do imóvel. Nas primeiras vezes, até fugia toda 
machucada para a casa da mãe. O cuidar das bor-
doadas e o minar do roxo dos olhos tão logo a 
recuperavam a faziam voltar para o marido, con-
trariando novamente a família, demais de incon-
formada diante da subserviência da moça para 
com aquele bronco e nada parecido homem das 
promessas do início. As crises matinais do filho 
têm sido raras. Só que, hoje, antes que ela sa-
ísse para o trabalho de diarista, o menino teve 
uma recaída, deixando os nervos dela em 
frangalhos. Então, coisas, objetos, parcos 
pertences, cacarecos por assim dizer, foram 
quebrados, engordando o saco de lixo que a 
mulher vai pôr na rua, antevendo desde a es-
cada pessoas indo a pé para os pontos de ôni-
bus ou de bicicleta para os seus locais de tra-
balho, todos eles vigiados por uma assembleia 
de velhas antenas de TV, poucas delas para-
bólicas, postas sobre uns tantos e interminá-
veis puxadinhos com suas paredes despela-
das, expondo os blocos que as erguem; triste 
visão que a favela onde moram tem a ofere-
cer. A cada retorno para o marido violento e 
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bêbado, a mãe lembrava-lhe a ingratidão pelo es-
forço que todos faziam para curar as dores físicas 
e as da alma, chagas produzidas pelas brigas. E a 
moça, parecendo pouco ou nada ligar para repro-
vações, buscava o marido nos bares; o barrigão 
dele se esparramando nos balcões, o vexame das 
privadas inundadas de vômito, quando, prevendo 
a chegada constrangedora da esposa, ele refugia-
va-se nos banheiros das espeluncas. Fatos omiti-
dos da família, talvez por vergonha, talvez para 
não piorar ainda mais a opinião deles sobre o es-
poso. E assim ia. Longa descida de paralelepí-
pedos, cruzando duas ruas no percurso, 
atenta a eventuais carros que pudessem ir-
romper na neblina, ela chega ao ponto de 
ônibus. Bilhete-único carregado com o di-
nheiro que recebe dos vários patrões para 
quem limpa, lava e passa, ela paga a condu-
ção que a levará a mais uma jornada de traba-
lho. A pança dele crescia com a cerveja e a cacha-
ça; a dela, com as trágicas sementes que ele 
colocava nela periodicamente. O primeiro nem 
chegou a ver a luz do dia. O segundo, o bem-su-
cedido, quando compreendeu a vastidão de fra-
cassos que o cercava, sumiu ainda pequeno de 
casa. O terceiro, o que veio ao mundo no 
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negrume de uma noite distante, o que tem tantos 
problemas, o que quebra as coisas durante as cri-
ses, o que é nervoso, o que não consegue anotar 
simples recados telefônicos, o que é, apesar de 
tudo isso, o motivo pelo qual sua mãe vence odis-
seias diárias. Os anêmicos faróis do ônibus ilu-
minam o caminho, atravessam a pouca luz 
do início do dia. Encolhida em um dos ban-
cos, ela calcula a rotina que virá, as coisas 
que fará para pessoas que mal encontra. 
Dado momento, pela janela, vê um parqui-
nho perto da praça, mas tão distante dela. 
Enxerga ali uma moça e um rapaz brincalhão 
ganhando para ela brinquedos de pelúcia e 
outras bobagens em infantis competições de 
barracas inocentes. Relembra os planos, os 
sonhos não concretizados. Mas nenhum cul-
pado pelos malogros hoje habita sua memó-
ria. E ao desviar a atenção da janela e olhar 
para as próprias mãos, vê nelas os calos de 
diarista; este é o início de mais uma jornada 
de trabalho. Neste momento, o coletivo che-
ga ao terminal, lá encontrando outros ôni-
bus. Ela nota que a luz do dia já é soberana e 
que o escuro já se fora completamente, inclu-
sive, o do seu coração.
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nOtA

4 Este conto foi feito em homenagem à minha diarista, a 
Efigênia. Nunca tive coragem de dizer isso a ela. Em março de 
2014, ele foi publicado na França como parte da antologia Je 
suis toujours favela.
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