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Com 52 anos, Sônia Maria Ferreira Cardoso é missionária da comuni-
dade Aliança de Misericórdia. A instituição católica, fundada por 

dois padres Italianos em 2000, tem o objetivo de evangelizar e acolher 
pessoas em situação de rua além de reinseri-las na sociedade. A entre-
vistada, moradora da Zona Leste de São Paulo, fala como iniciou sua 
trajetória e o que a motivou a entrar na comunidade, também sobre 
a convivência e métodos para a reinserção social desse grupo. Além 
dos trabalhos realizados nas ruas de São Paulo, relata sobre as Casas 
de Acolhida espalhadas pelo Brasil e outros sete países. Sônia faz um 
apelo às autoridades políticas locais cobrando apoio para a Aliança 
de Misericórdia e outras entidades que trabalham com as pessoas em 
situação de rua.

ALIANÇA A SERVIÇO DA SOCIEDADE

Ações da Aliança de Misericórdia ajudam diversas pessoas em situação de 
rua.

Por: Izabele Silva; Jefferson Souza, Nayara Meira, 
Paola Santos e Samuel Oliveira
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CÓDIGO: Como você entrou 
e se interessou por este 
protejo?
Sônia Maria: Eu não conhe-
cia nada sobre a comunidade, 
mas a minha filha gostava 
de ir aos bailes católicos, 
foi então que vim conhecer. 
Comecei a vir todas as sema-
nas, fiz amizades e através 
delas e dos eventos conse-
gui me aproximar melhor da 
Aliança de Misericórdia.

CÓDIGO: Diante de todas 
as situações vividas na 
Aliança,  em algum mo-
mento você já pensou em 
desistir do projeto?
Sônia: Algumas vezes passa 
na cabeça, sim. Não por cau-
sa do projeto, mas, no meu 
caso, pensei em desistir por-
que moro muito longe. 

CÓDIGO: Qual o método 
utilizado para resgatar 
as pessoas em situação 
de rua? 
Sônia: São quatro passos: 
O primeiro é um núcleo de 
convivência, que ocorre 
durante o dia onde os mora-
dores de rua vão para tomar 
banho, almoçar, tomar café 
e tiram documentos para 
passar com médicos e den-
tistas; O segundo passo 
é a triagem, quando eles 
decidem ir para uma casa 
que vivem um momento de 
desintoxicação; O terceiro 
passo é a Casa de Acolhi-
da, com duração de um ano 
onde o objetivo é oferecer 
um lar a eles, e, por último, 
o quarto passo é a reinser-
ção da pessoa na sociedade.

CÓDIGO: Aliança de Miseri-
córdia não atende somente 
em São Paulo, mas também 
em outras cidades e em sete 
países pelo mundo afora. 
Existe apoio dos governos 
dos outros países?
Sônia: A ajuda geralmen-
te vem das igrejas, que são 
quem nos abrem caminhos 
lá fora e, assim, vamos aos 
poucos nos aproximando 
das pessoas marginalizadas, 
que infelizmente tem em to-
dos os lugares.

CÓDIGO: Existe apoio do go-
verno do Brasil?
Sônia: Os nossos maiores 
parceiros são empresas pri-
vadas, mas temos ajuda da 
Prefeitura de São Paulo e do 
Governo do Ceará. Não é o 

suficiente, porque quando 
se trata de pessoas em situ-
ação de rua as necessidades 
são diversas. Contamos tam-
bém com o apoio de pessoas 
que pagam boletos mensais, 
sendo sócios que ajudam em 
nosso orçamento.

CÓDIGO: Você acredita que 
os meios de comunicação 
deveriam dar mais espaço 
para mostrar o trabalho 
de vocês? 
Sônia: Sim, deveriam. Vejo 
muita propaganda que não 
ajuda em nada. Se valo-
rizassem nosso trabalho 
ganharíamos mais parceiros e 
conseguiríamos cobrir todas 
as nossas despesas porque 
tem muita gente de bom cora-
ção que não nos conhece.
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CÓDIGO: O projeto possui al-
gum canal de divulgação?
Sônia: Nós temos algumas 
ajudas como a TV Canção 
Nova, com o programa “His-
tórias em Oração”, tem a TV 
século XXI, com o programa 
“Arte da Vida”, onde os missio-
nários gravam aqui e vamos 
apresentando. Além dessas, 
temos a internet, todos os 
meios de redes sociais, então 
vamos veiculando, levando 
informações, programas com 
palestras etc.

CÓDIGO: Qual perfil das pes-
soas que são acolhidas pela 
Aliança de Misericórdia?
Sônia: São famílias que estão 
desempregadas, nas drogas, 
prostituição e com carência de 
formação escolar. 

CÓDIGO: Você citou um 
assunto importante, edu-
cação, o que você acredita 
ser necessário?
Sônia: Nós vivemos em um 
mundo onde se tem muita in-
formação, mas muitas não são 
mais importantes do que com-
partilhar momentos juntos, 
ajudando a outra pessoa. En-
tão, precisava passar pra eles o 
valor humano, da amizade, par-
ceria, valor do estudo, porque 
hoje em dia é algo meio bana-
lizado. Todo mundo estuda de 
qualquer jeito, então valori-
zar as bibliotecas, museus, os 
meios de cultura que nós te-
mos e que todos pudessem ter 
acesso aos estudos, cursos 
superiores, aí, sim, com certe-
za iriam cortar uma boa parte 
da marginalização do mundo.

CÓDIGO: Recentemente nós 
vimos que teve a interven-
ção militar na Cracolândia, 
em seu ponto de vista o 
que você achou sobre toda 
essa situação?
Sônia: Bom, o que foi fei-
to foi errado, tanto que já 
voltaram praticamente to-
dos para lá. Se tivesse um 
plano de governo ou se 
fosse realmente a Aliança 
que fosse ver essa parte a 
intervenção não seria des-
ta forma. Eu creio que foi 
como se fosse varrer o lixo 
embaixo do tapete, não 
adiantou muita coisa. É 
tudo uma estrutura, quan-
do se prende um traficante 
não há lei que o segure lá 
dentro da cadeia. Tudo é 
uma questão de lei, mas 
seria interessante se fosse 
tudo trabalhado em con-
junto, Aliança e o estado.

CÓDIGO: O que você acha 
que deveria melhorar na 
Aliança de Misericórdia? 
Sônia: O que mais me traz 
alegria é quando você vai 
visitar uma criança ou 
uma pessoa que estava na 
rua. Você encontra aquela 
pessoa bonita, cheirosa, 
alegre, isso nos dá uma 
grande felicidade com o 
resultado. Agora o que 
não agrada muito são as 
pessoas que são do con-
tra aquelas que falam mal, 
que não conhecem o tra-
balho, que não valorizam 
e que não ajudam e ainda 
atrapalham, isso chateia 
um pouco.
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Marianna Dias, 26 anos, estudante de Pedagogia da Universidade 
do Estado da Bahia, possui um temperamento forte e discursos en-

corajadores que a levaram à presidência da UNE (União Nacional dos 
Estudantes). Decidiu seguir com a vida de militância estudantil mesmo 
com a oposição de sua mãe que depois se orgulhou dos 79% de vo-
tos que a elegeram no 55º Congresso da UNE em 2017. Candidata da 
chapa “Frente Brasil Popular: A unidade é a bandeira da esperança”, 
a presidenta assumiu a responsabilidade de lutar pelos estudantes em 
um dos momentos políticos mais críticos da atualidade. Hoje, mora em 
São Paulo e participa ativamente de lutas políticas pelos interesses dos 
estudantes e das minorias. Quem já viu Marianna discursar sabe bem o 
que é ser persuadido por palavras de revolução, luta, força e união. Na 
entrevista, Marianna fala das distorções da mídia sobre o movimento 
estudantil e como lidam para mostrar sua visão à sociedade.

SABER É REVOLUCIONAR

A presidenta da UNE explica o funcionamento, causas e lutas do maior 
movimento estudantil universitário do Brasil.

Por: Fernanda Souza, Kelvim Caires, Leonardo 
Mozelli e Priscila Ferreira
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CÓDIGO: Na prática, como é 
o funcionamento da União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE) como organização?
Marianna Dias: Buscamos 
mecanismos para estar 
sempre presente na nossa 
base, que é a universidade. 
Passamos em salas de 
aula, conversamos com os 
estudantes, explicamos 
o nosso ponto de vista e 
mobilizamos o pessoal 
para os nossos eventos. 
O movimento estudantil 
é mais trabalhoso e 
mais complexo do que a 
manifestação, que é um dos 
métodos do movimento. 
Organizamos assembleias 
nas universidades, palestras, 
congressos e as mais variadas 
atividades que buscam 
envolver e reunir estudantes 
em torno da organização.

CÓDIGO: Quais mecanis-
mos de comunicação vocês 
usam para viabilizar o 
movimento?
Marianna: O nosso 
principal campo de atuação 
é a universidade que 
antes era completamente 
elitizada. Só estudava 
quem tinha dinheiro. 
Hoje nós temos uma 
universidade muito mais 
popular e acessível, por 
meio do ProUni, do FIES, 
das cotas etc. A partir da 
expansão da universidade 
pudemos trabalhar com a 
popularização e, inclusive, 
a possibilidade dessas 

pessoas, que moram nas 
periferias, no interior, na 
zona rural da cidade, terem 
contato com organização 
política e social para além 
daquilo que já existe na 
própria comunidade. A 
nossa principal forma de 
comunicação é na sala 
de aula, porque antes da 
internet e whatsapp, há 80 
anos, a UNE já fazia assim. 
Agora, é óbvio que nesse 
tempo recente aumentamos 
a nossa capacidade nas 
redes, então conseguimos 
falar para mais pessoas e 
àquelas que não estão na 
universidade também.

CÓDIGO: Qual foi a partici-
pação e o posicionamento 
da UNE nos protestos de ju-
nho de 2013? 
Marianna:  Nós parti-
cipamos ativamente e 
reconhecemos como um 
ponto importante da nos-
sa história,  mas também 
sabemos que havia contra-
dições naqueles protestos. 
No final das contas eram 
manifestações pedindo 
mais Estado. O sentimento 
inicial que motivou tudo 
aquilo foi uma pauta mui-
to justa, muito coerente, 
muito correta. A pauta do 
transporte em São Paulo, 
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que gerou repressão, foi 
uma faísca para o Brasil 
pegar fogo.

CÓDIGO: Você acredita 
que a mídia distorce o mo-
vimento estudantil? 
Marianna: Eu acho que a 
coisa mais forte que a nossa 
geração teve, de forma bem 
recente, foi o movimento 
de ocupação das escolas e 
das universidades. Tivemos 
Michel Temer na televi-
são dizendo que a culpa do 
ENEM ter sido adiado foi das 
entidades estudantis UNE e 
UBES e que essas entidades 
iriam pagar multa de 30 mi-
lhões de reais. Então, não foi 
o William Bonner falando 
no Jornal Nacional, não foi a 
Jovem Pan falando na rádio, 
foi, sim, o Presidente da Re-
pública distorcendo todo o 
movimento de ocupação das 
universidades e das escolas 
em rede nacional. Ele fez um 
pronunciamento para falar 
isso. Eles chamam as ocu-
pações que nós fizemos de 
invasão. Nunca aparece na 
televisão manchetes como 
“estudantes conquistam 
10% do PIB para educação”, 
“estudantes conquistam as 
cotas”, “estudantes conquis-
tam o ProUni para jovens 
de baixa renda terem con-
dições de se formar”. Nunca 
aparece assim.

CÓDIGO: Quais são as medi-
das que vocês buscam para 
reverter essa imagem pe-
rante os cidadãos?
Marianna:  Criamos di-
versos instrumentos de 

comunicação alternativos. 
Tem o Circuito Universi-
tário de Cultura, Arte e 
Comunicação (CUCA), que 
tem a responsabilidade de 
fazer cobertura colabora-
tiva dos nossos eventos. 
Também temos parcerias 
com o Mídia Ninja, Jor-
nalistas Livres, Revista 
Fórum e blogs. Vamos bus-
cando essas mídias que são 
parceiras e têm um com-
promisso maior em contar 
realmente o que estamos 
fazendo. Elas vão montando 
essa rede para nos prote-
ger da narrativa daqueles 
que querem desconstruir o 
nosso movimento.

CÓDIGO: Como a UNE vê as 
mudanças na Base Nacional 
Comum do Ensino Médio 
ocorridas em 2017?
Marianna: A principal 
questão que nós precisa-
mos ver das mudanças no 
governo de Michel Temer 
é o método. Os estudantes 
e professores, que são as 
pessoas que fazem a esco-
la brasileira existir, com 
toda dificuldade do mundo, 
foram ouvidos? Por si só 
precisa ser questionada por 
isso. Tem coisas boas que 
o governo de Michel Temer 
propôs em relação à essas 
mudanças, mas não adianta 
você aprovar uma “carta de 
boas intenções” e não ter 
investimento para transfor-
mar a escola brasileira.

CÓDIGO: Segundo o 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), meio milhão de 
jovens entre 16 e 17 anos 
tiraram o título de eleitor 
este ano. Na sua visão, qual 
fator está desencadeando 
esse aumento de interesse 
na política?
Marianna: Acho que tem 
um fator muito forte cha-
mado Bolsonaro. Porque ele 
conseguiu criar uma torcida 
organizada a favor e uma 
contra ele. Isso deu uma me-
xida em jovens que vivem 
uma geração de liberdade e 
de conquistas muito maio-
res. Acredito que desde a 
redemocratização do Brasil 
essa é a eleição mais impor-
tante que temos, porque é 
um divisor de águas extremo 
que gerou uma mobilização 
de pessoas que querem votar 
e decidir o rumo do país.

CÓDIGO: A UNE se declara 
apartidária, então, 
entendemos que possa 
haver pessoas de diversos 
partidos e vertentes 
políticas. Ocorrem conflitos 
de interesses? 
Marianna:  Todas as nos-
sas decisões são tomadas 
em fórum e aprovadas pela 
maioria das pessoas que 
tem direito a voto. Na nossa 
diretoria diversos estudan-
tes são filiados a partidos, 
mas essas opiniões uni-
tárias não prevalecem às 
opiniões coletivas. A UNE 
só não aceita o fascismo, 
mas de resto estamos aí 
para somar.
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Zulmira Galvão Alvarenga, aposentada de 85 anos, foi cofundadora 
do grupo de mães – Movimento de Saúde da Zona Leste. Iniciado 

em 1979, exigia melhoria na saúde pública, especialmente para o Jar-
dim Nordeste e seu entorno. O único hospital de toda região ficava no 
Tatuapé e não dava conta de atender toda a população. As mães, fre-
quentadoras da Igreja Católica, com o ideal de lutar por justiça social 
e não por caridade, decidiram reunir forças para conquistar postos de 
saúde e hospitais em outros bairros. No início de 1980, durante o regime 
militar, elas foram até a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo 
falar com o secretário João Yunes para reivindicar melhorias imediatas. 
Com a união do grupo, organizaram o primeiro conselho de mães para 
fiscalizar os postos de saúde e a implantação de hospitais nos bairros 
São Mateus, Guaianases, Itaquera e Emílio Matarazzo.

MOVIMENTO NA ZONA LESTE CONQUISTA 
MELHORIAS NA SAÚDE PÚBLICA DE SÃO PAULO

As moradoras do Jardim Nordeste foram às ruas exigir políticas públicas para 
a saúde.

Por: Estela Aguiar, Gabriela Cuerba e Vitor Hugo  
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CÓDIGO: Como foi a tran-
sição de grupo de mães 
para um movimento de 
bairro do Jardim Nordeste 
pela luta de saúde na Zona 
Leste? 
Zulmira Galvão Alvarenga: 
Não foi  muito tranquilo. 
Nós éramos um grupo de 
mães que pertencia a igre-
ja,  algumas companheiras 
achavam que deveríamos 
fazer caridade e outras, 
como eu,  achavam que 
não,  que deveríamos bus-
car justiça social ,  porque 
nós pagávamos impostos 
e não tínhamos retorno. 
Levávamos nossos f i lhos 
bem longe para serem 
consultados e para se tra-
tarem e nem sempre todos 
tinham dinheiro para pa-
gar o transporte.  Então 
elas logo entenderam que 
quem queria fazer um 
trabalho que nem nós fi-
zemos,  t inha uma visão 
mais social ,  mais políti-
ca.  Nós questionávamos 
muito o governo,  era uma 
época de ditadura e tinha 
esse agravante.  Elas não 
queriam ir atrás,  que-
riam deixar tudo na mão 
de Deus,  e que devíamos 
fazer alguma coisa,  assim 
que era possível  fazer,  por 
exemplo,  lutar para que ti-
vesse um centro de saúde, 
pois o posto de saúde era 
o que precisávamos,  para 
nos prevenir.  Não íamos 
só cuidar da doença,  que-
ríamos evitar as doenças. 

CÓDIGO: Antes de ampli-
ficar o movimento, como 
era o atendimento de saú-
de na Zona Leste? 
Zulmira: Era horrível, lota-
do. Não tinha atendimento, 
nós não queríamos que 
nossos filhos tivessem sa-
rampo, era uma época de 
epidemia, então tinham que 
tomar vacina e muitas mães 
não podiam ir até lá. O ôni-
bus custava uns 30 centavos 
e as pessoas não tinham 
esse dinheiro para sair aqui 
do bairro e ir até um lugar 
mais longe, às vezes tinham 
que pegar duas conduções, 
era muito difícil. 

CÓDIGO: Como foi o pro-
cesso desta luta até chegar 
às construções dos postos 
de saúde na Zona Leste? 
Zulmira: Tínhamos reunião 
semanal e vimos que se você 
quisesse um posto de saúde 
no seu bairro precisava ter 
uma luta muito grande, com 
bastante gente. Então co-
meçamos a conversar com 
pessoas que conhecíamos 
e fomos nos expandindo no 
bairro através delas, se de-
senvolvendo. Percebemos 
com isso que nós precisáva-
mos de força, que nós nunca 
iríamos conseguir um posto 
de saúde ou qualquer coisa 
se não lutássemos. 

CÓDIGO: Foi o movimento 
que contribuiu para as me-
lhorias do SUS? 
Zulmira: Sim! Nós não tí-
nhamos nada. Através do 
movimento quase todos 
os bairros, talvez um ou 

dois não, tiveram seu pos-
to de saúde. Conquistamos 
hospitais em São Mateus, 
Guaianases, Itaquera e Er-
melino Matarazzo. 

CÓDIGO: Em agosto de 
1983, cerca de três mil 
pessoas foram até a Secre-
tária de Saúde do Estado 
de São Paulo para obter 
melhorias na saúde públi-
ca. Aquela manifestação 
rendeu uma matéria no 
Jornal Folha de São Pau-
lo, ganhando notoriedade 
nacional. Como foi a reper-
cussão para o movimento?
Zulmira: Foi um crescimen-
to muito grande, quando 
você consegue alguma coisa 
os outros ficam querendo 
saber como faz para conse-
guir. Houve uma unificação 
nos bairros e outras pesso-
as passaram a nos convidar 
para ir nas reuniões deles. 
Assim, ficamos conhecidos 
em outros bairros e ganha-
mos mais popularidade. 
Tinha a reunião dos bairros 
e da região, depois fizemos 
a reunião da Zona Leste, que 
abrangia todas as regionais. 

CÓDIGO: Em geral, 
como a mídia retratou o 
movimento? 
Zulmira: Contribuiu bas-
tante, por incrível que 
pareça, a Globo que con-
tribuiu.  Todas as vezes em 
que os convidamos, eles 
vinham. Passavam no jor-
nal, sabe? Acho que eles 
contribuíram bastante. Não 
sei quais eram as intenções 
deles, mas ajudaram. 
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CÓDIGO: Como era feita 
a divulgação e a comuni-
cação das reivindicações 
naquela época para chamar 
atenção da comunidade 
para a causa?  
Zulmira: Distribuíamos 
panfletinhos que fazía-
mos para a população. 
Íamos no centro de saúde, 
pois se tornou um local 
que frequentávamos com 
frequência. Na fila havia 
muita gente, então podía-
mos dar os panfletinhos, 
convidando as pessoas 
para a reunião, falando o 
que queríamos fazer. Todos 
ajudavam na divulgação, 
tivemos muita colaboração 
das igrejas e também das 
pessoas além do bairro. 

CÓDIGO: É previsto na Cons-
tituição o direito à saúde e 
no decorrer dos anos, com 
a privatização de hospitais, 
transformaram esse direito 
em produto. O povo desis-
tiu de acreditar no SUS ou 
está sendo induzido a con-
sumir o serviço privado?  
Zulmira: Eu tenho uma 
impressão muito triste, por-
que nós batalhamos tanto e 
agora quase tudo foi jogado 
no lixo. Muitas vezes quan-
do vamos (ao SUS) não tem 
um médico, sou obrigada a 
pagar. Mas isso não quer di-
zer que desacredito do SUS, 
pelo contrário, eu acredito 
que é melhor para todos. 
Convênio é para quem tem 
dinheiro, e quem não tem? 
A maioria não tem. O SUS é 
uma necessidade, acho que 
as pessoas deveriam brigar 

para voltar à questão da 
saúde com verba, porque a 
primeira coisa que eles ti-
ram é a verba da Saúde.
 
CÓDIGO: O Ex-prefeito João 
Dória, Governador eleito de 
São Paulo, tem como proje-
to o fechamento de UPAS e 
AMAS em algumas regiões. 
A senhora acha que esse 
tipo de projeto deslegitima 
a luta da Zona Leste? 
Zulmira: É claro. Nós luta-
mos tanto. Eu acho que me 
dediquei uns 30 anos da mi-
nha vida a esse movimento. 
Ele tem que contribuir e 
acrescentar mais coisas 
porque a população au-
mentou. Ele quer diminuir? 
Deve melhorar o que tem. 
Não preciso falar mais nada. 
Não concordo e fico triste, 
mesmo, poxa vida! Mas não 
me arrependo do que fiz, 
não me arrependo. 

CÓDIGO: Existe pessoas 
como a Solange: Aposenta-
da, inspirada na iniciativa 
de vocês. Ela fiscaliza o 
serviço de saúde no Conse-
lho de Moradores do Capão 
Redondo e Campo Limpo, 
na Zona Sul de São Paulo. 
Como você vê esse legado 
e inspiração que deixaram 
para o povo? 
Zulmira: Eu acho que isso 
que me satisfaz muito. Nós 
deixamos uma semente. 
Quando você me fala que 
saiu de São Paulo para vir 
até aqui para eu contar um 
pouco daquela época, eu 
fico muito satisfeita, real-
mente, porque nós fizemos 
história. Isso é um legado 

que as pessoas têm que 
continuar. Fico revoltada 
quando as pessoas falam 
que não vão usar o SUS por 
ser um programa para “po-
bres”, sempre argumento 
que é universal, indepen-
dente de classe social. A 
maioria dos aposentados, 
hoje, se o programa não 
existisse, morreria. 

CÓDIGO: Em algum momen-
to você pensou em desistir, 
por conta da família? 
Zulmira: Não. Eu briguei, 
lutei muito com a família, 
mas principalmente com o 
meu esposo. Ele queria che-
gar em casa e me encontrar. 
Com essa militância você 
fica totalmente voltada a 
isso. Você tem que se dedi-
car ao movimento. Desde o 
momento em que eu come-
cei achei que tinha que ter 
um equilíbrio entre a família 
e o movimento, meu tempo 
tinha que ser equilibrado 
entre os dois, eu consegui. 

CÓDIGO: Algum partido 
político quis se aproveitar 
do movimento e levantar a 
bandeira?  Havia pessoas 
de algum partido que auxi-
liavam na luta? 
Zulmira: Havia interesse 
pessoal, discutíamos muito 
isso. Por exemplo, quando 
fazíamos as caravanas, alu-
gávamos muitos ônibus, 
tinha muita oferta de político 
para viabilizar o transporte; 
nós não aceitávamos, porque 
sabíamos que qualquer coisa 
ficava aquele negócio, né? 
“Toma lá, dá cá”. 
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Nilson Garrido, 60 anos, natural de Olinda (PE), chegou em São Paulo 
quando era criança. Desde 1998, Garrido é responsável por um pro-

jeto social reconhecido na grande mídia, em especial, na comunidade 
local, que o respeita por tudo que ele tem feito. Morando na academia 
que criou (sob um viaduto no bairro do Brás), ele vive de forma simples 
cuidando do seu projeto e do estacionamento que é uma forma de 
conseguir recursos financeiros para conservação dos equipamentos es-
portivos. De forma alegre e orgulhosa de seus feitos no esporte e de suas 
realizações sociais, o pugilista, que deixou para trás sua casa, família e 
conforto para se dedicar inteiramente ao seu sonho, sem receber auxí-
lio do poder público, depende exclusivamente de doações de pessoas 
e empresários que conhecem o trabalho e contribuem, inclusive, com 
cestas básicas.

A MAIOR LUTA DA CARREIRA

Pugilista mantém uma academia debaixo de um viaduto no centro de São 
Paulo.

Por: Gustavo Oliveira, Diego Dias e Willian Moreira
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CÓDIGO: Como surgiu a 
ideia de montar a academia 
debaixo de um viaduto?
Nilson Garrido:  Minha 
ideia surgiu dentro da luta 
de boxe onde meu filho 
veio a sofrer um coma. De-
pois que ele se recuperou, 
eu larguei a academia e fui 
para a rua cuidar dos meni-
nos de rua. Tive a ideia de 
montar um projeto social 
para pessoas carentes e foi 
onde tudo começou, prati-

camente uma nova etapa 
dentro do nosso esporte. 
O boxe sempre foi relacio-
nado a pessoas humildes 
dentro da sociedade, uma 
coisa que realmente me-
xeu muito, porque debaixo 
do viaduto sabemos que 
é desagradável. O espa-
ço também tem uma coisa 
sinistra, com uma visão 
diferenciada de tudo, pois 
as pessoas passaram e 

começaram a ver e foi se 
transformando, se tornou 
uma academia totalmente 
diferenciada mais do que 
imaginávamos na vida.

CÓDIGO: No início deste 
projeto, as pessoas estra-
nhavam o local?
Garrido: No começo nin-
guém conhecia. Todo 
mundo tinha receio, fi-
cavam meio abismados, 
querendo saber o que era 

(a academia), mas depois 
de um tempo foram se 
adaptando e entendendo 
que o espaço era somente 
pra ajudar o povo. 

CÓDIGO: Você recebe al-
gum tipo de incentivo da 
prefeitura ou do governo 
para o projeto?
Garrido: Único incentivo 
que eu tenho é verbal, de que 
eu posso usar o espaço.

CÓDIGO: Mas você acei-
taria receber incentivo 
financeiro?
Garrido: Não, porque o di-
nheiro público é o “dinheiro 
amaldiçoado”. O dinheiro 
desses políticos aqui dentro 
não vai entrar. Temos uma 
bandeira diferenciada, não 
queremos dinheiro de fora, 
porque se nós tivéssemos nos 
curvado para ele no passado 
(governo Estadual e Federal), 
ter aceitado alguma coisa, 

acho que hoje isso aqui es-
taria lá na boca da federal 
(Polícia) sendo averiguada. 
Temos uma parceria com 
a Prefeitura porque isso 
aqui é um espaço público 
e no momento em que me 
deram verbalmente, eles 
passaram a ser parceiros 
do projeto. Não pago o alu-
guel do espaço e isso ajuda 
muito, apesar da água e luz 
que eu pago.
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CÓDIGO: Você não quer re-
ceber nenhuma ajuda dos 
órgãos públicos, mas e do 
setor privado?
Garrido: Nós não temos aju-
da e não queremos ajuda de 
fora. Ajuda nós damos para 
quem está doente, uma pes-
soa que está numa situação 
precária. Aqui pedimos doa-
ção e os empresários que se 
sensibilizam com o projeto 
ou que conhecem através 
da mídia, contribuem. Mui-
tos empresários, políticos 
e muitos outros dos órgãos 
públicos me ajudam, mas eu, 
Garrido, não preciso de ajuda.

CÓDIGO: E no início do 
projeto, como você divul-
gava o espaço?
Garrido: Eu nunca quis di-
vulgar isso aqui, porque é 
uma área pública. O governo 
tem que dar direito ao lazer, 
esporte, cultura, saúde e 
segurança. Nunca achei con-
veniente ficar divulgando, 
para não bater de frente com 
o poder público, mas nós 
chegamos a um bom senso, 
de que eu estava fazendo o 
que eles não faziam. Se eles 
me dessem a garantia de 
papel assinado de que iria 
fazer melhor do que eu aqui, 
eu me retirava.

CÓDIGO: Agora falando 
um pouco do pugilista 
Garrido, como foi sua car-
reira profissional?
Garrido: Minha carreira foi 
correndo sempre atrás de 

sonhos, tentando fazer algo 
diferente dentro do esporte. 
Pegando ônibus lotado, car-
regando uma marmita sem 
mistura e treinando. Sem-
pre buscava o objetivo de 
disputar uma olimpíada 
representando nosso país 
e, ao final, ver a bandeira 
tremulando em primeiro 
lugar. Fui campeão paulis-
ta, até campeão brasileiro, 
mas nunca cheguei a dispu-
tar uma olimpíada. Quando 
meu filho entrou no boxe eu 
decidi parar. Fiz minha des-
pedida do boxe no mesmo 
evento em que ele ganhou o 
título paulista. Foi a primei-
ra vez no planeta que pai e 
filho lutaram no mesmo lo-
cal e no mesmo dia. Depois 
fui convidado a carregar a 
tocha olímpica e deste dia 
tenho uma réplica da tocha, 
que ficou de recordação. 
Quando criança sempre quis 

uma medalha das olimpí-
adas, hoje, ao invés de ter 
uma medalha, eu tenho a 
tocha, então foi bem mais 
gratificante.

CÓDIGO: Pesquisando na in-
ternet, percebemos que te 
chamam de herói algumas 
vezes. Você se considera 
um herói?
Garrido: Eu me considero 
um lutador, um guerreiro, um 
gladiador e, o que eu mais 
gosto de ser chamado, “o lou-
co do viaduto”. Digo pra você, 
foi um chamado de Deus 
que homem nenhum faria. 
Larguei casa, família, e bem-
-estar social para dar tempo 
para o próximo sem querer 
nada em troca. Quando eu saí 
da minha casa apenas com a 
roupa do corpo. Então, como 
diz o Cidade Negra: “Você não 
sabe o quanto caminhei, mas 
cheguei aqui, cara.”
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Esdras Andrade Araujo, 23 anos, começou seu sonho de trabalhar com 

animais como adestrador de cães na cidade de São José dos Cam-
pos. Por defender essa causa, foi eleito vereador e é conhecido como 
Protetor dos Animais. De maneira instintiva, ao realizar um salvamento 
à beira da estrada, fundou o Projeto Social Esdras Protetor que, apesar 
das dificuldades, tem conseguido colaboradores, inclusive uma ajuda 
de grande importância: a divulgação de sua causa na grande mídia. O 
salvamento e reabilitação de animais acabou se tornando o princípio 
fundamental do seu projeto. O Projeto Social conta apenas com doa-
ções através da internet e ajudas da comunidade. Esdras demonstra um 
amor imenso pelos animais e conta sobre o início do seu projeto e histó-
rias marcantes. Também comenta como funciona o mundo pet, tanto 
em relação ao lado glamouroso quanto em relação ao lado árduo. 

PROJETO DOA AMOR E SALVA VIDAS

“Se os animais criassem uma religião, o demônio seria o homem”, diz Esdras.

Por: Douglas Gomes, Pedro Vicente, Vinicius 
Araujo e Vinícius Mota
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CÓDIGO: O que te incen-
tivou a realizar o Projeto 
Social Esdras Protetor? 
Ser Adestrador sempre 
foi seu sonho?
Esdras Andrade Araujo: 
A efetividade em resgatar 
um animal e realizar esse 
projeto vieram a partir 
dos meus 15 anos. Não tive 
um incentivo maior, como 
algo físico. Quando eu per-
cebi, realmente, já estava 
envolvido e rotulado pela 
sociedade como “Protetor 
dos Animais”. Eu sou ades-
trador desde os 13 anos, 
sempre tive o sonho de fa-
zer veterinária, mas minha 
família nunca teve condi-
ções. Então, tive que seguir 
pelo caminho da adestração 
de cães. E, devido a minha 
baixa idade e pouco dinhei-
ro que recebia por adestrar, 
tive que pedir ajuda pra 
uma das minhas clientes, 
que era a Bruna (capitã da 
Seleção Brasileira de Fu-
tebol Feminino). Ela me 
ajudou a comprar medica-
mentos, em troca dos meus 
serviços de adestração, o 
que foi o ponto inicial para 
esse lado social.

CÓDIGO: Referente aos 
meios de comunicação e às 
mídias sociais, qual o tipo 
de abordagem eles têm 

referente ao seu projeto?
Esdras: O que dificulta 
são as pessoas que acabam 
denunciando certas posta-
gens e nós acabamos sendo 
punidos. Eu fui banido no 
Facebook por um dia, por 
três dias, por uma semana 
e duas vezes por trinta dias 
e nesse tempo todo tivemos 
que ajudar vários animais. 
Pelo Instagram nunca fui 
banido, mas já fui avisado, 
por causa de imagens for-
tes. Não posso postar só 
o animal curado, porque 
eu dependo desse giro de 

doações, bazares, rifas e 
bingo, para poder custear o 
tratamento de cada animal. 
Preciso das mídias sociais 
para poder dar certo.

CÓDIGO:  Qual é o senti-
mento quando se salva um 
animal? Qual foi o resgate 
que mais te marcou? 
Esdras: Não é um sentimento 
passível de descrição, mas 
é uma gratidão imensa, 
mas claro que tem as 
frustrações. Foram vários, 
porém os dois que mais 
me marcaram foram o do 



CADERNO DE ENTREVISTAS 15
Rick pela situação que eu 
vi,  demorei 1h30min para 
encontrá-lo, por causa da 
situação de desunião dos 
protetores de animais,  me 
bloquearam nos grupos de 
proteção, não ajudaram e 
não queriam que ajudasse 
o cachorro agonizando. 
Quando cheguei e vi 
aquela cena foi muito 
marcante: Amarraram 
uma bomba nele. O outro 
caso foi da cadela Vivi, 
ela era estuprada pelo seu 
dono, na época tivemos 
que pular na casa dele, 
chamamos a polícia e ele 
ficou na esquina e nem veio 
realizar um B.O. Quando 
entramos na casa e vimos 
tudo que tinha lá dentro, 
ela com a vulva dilacerada, 
pingando sangue.

CÓDIGO: Por que ter um 
animal doméstico? Quais 
são os pontos positivos?
Esdras:  Para as  crianças 
é  muito bom,  pois  já  foi 
comprovado cienti f ica-
mente que eles  se  tornam 
mais  sociáveis .  Por exem-
plo,  uma criança autista 
que tenha algum animal , 
é  extremamente interes-
sante para ela  e  a  famíl ia . 
Tem casos de pessoas que 
não gostavam de animais , 
por  não terem t ido contato 

e  que hoje  tratam como 
f i lho,  pois  viram que ele 
(animal)  é  maravi lhoso. 
Já  vi  casos que o  animal 
reconci l iou a  famíl ia ,  mas 
sei  que foi  comprovada a 
social ização da criança 
na sociedade. 

CÓDIGO: Você acha que 
o que é veiculado na 
Grande mídia sobre 
o mundo pet  muda o 
comportamento das 
pessoas? 
Esdras:  S im,  com certeza. 
A mídia  é  inf luenciadora, 
não podemos mentir. 
Principalmente a  Rede 
Globo,  quando um 
protetor  vai  para o 
programa de Televisão, 
por  exemplo.  Isso gera 
um respeito  nas pessoas . 

CÓDIGO: Como a sociedade 
participa do projeto?

Esdras:  Na grande maioria, 

doações em dinheiro. 

Porém, a população tem 

que entender que essa 

não é a única forma de 

auxiliar no projeto,  tendo 

um pouco de atitude,  a 

sociedade pode ajudar 

com carinho e amor, 

também, algo importante, 

o valor afetivo.

CÓDIGO: Como é combati-
do o tráfico de animais?
Esdras:  Não  tem 
combate ,  porque  todo 
mundo ganha  dinheiro . 
No  quesi to  tráf ico  de 
animais  s i lvestres ,  São 
Paulo  por  exemplo ,  é 
uma das  p iores  c idades . 
Tivemos casos de prender 
vários  animais .  Eu tenho 
animais  s i lvestres ,  mas 
são todos legal izados e , 
inclusive ,  um é de resgate . 
O tráf ico acontece e  não 
é  combatido porque 
envolve dinheiro.

CÓDIGO: O que 
você pensa sobre o 
crescimento do mercado 
pet  e  da proporção que 
ele tem tomado? 
Esdras:  O problema é que 
o mercado pet não atinge 
muito a questão da causa 
animal.  Claro que têm pes-
soas que adotam animais 
de rua e acabam cuidan-
do como se fosse de raça. 
Porém, o mercado em si 
é mais focado realmente 
em animais de “pedigree”. 
Empresas fazem parcerias 
com criadores e cobram 
mais barato, então esse 
mercado é bem distinto do 
mercado da causa animal 

que está começando a ga-

nhar seu espaço agora.
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Fundada em 1991, a Soweto Organização Negra é uma entidade civil 

de ação social, sem fins lucrativos e atuante na defesa dos direitos da 
população negra. O nome faz homenagem aos heróis do Levante de 
Soweto, um dos episódios mais sangrentos na década de 60, que sim-
boliza o esforço coletivo para garantir dignidade e direito social para 
os negros. Um prédio comercial com instalações antigas localizado no 
centro da cidade de São Paulo é a sede da Soweto. Nas paredes são 
encontrados lambe-lambes em prol da causa feminista e da luta da 
população negra, além de fotografias dos membros da organização.  
Lina Rosa, aos 72 anos e vice-presidenta da Organização, calma e com 
um sorriso cativante, relembra vários momentos de sua trajetória como 
estudante de Jornalismo e professora da Universidade de São Paulo. A 
ativista ressaltou a importância do combate ao racismo institucional, a 
necessidade do ensino sobre a diversidade étnico-cultural africana e 
a urgência de um maior lugar de fala para a população negra, alguns 
dos problemas que se perpetuam na sociedade brasileira.

LEVANTE DE SOWETO E A LUTA PELA EQUIDADE

O movimento negro ainda sofre com racismo, principalmente o institucional

Por: Giovane Cossa, Kauê Reis, Mônica Moreira, 
Quézia Alves e Vitória Karoline
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CÓDIGO: Quais são os de-
safios enfrentados pelo 
movimento negro brasileiro? 
Lina Rosa: Tem a questão do 
racismo que não é atual. Ele 
acontece há 500 anos, desde 
quando resolveram trazer os 
africanos para cá. Então, o 
maior desafio é esse precon-
ceito enraizado na sociedade 
brasileira, principalmente 
nas instituições.

CÓDIGO: Qual é a importân-
cia de organizações como a 
Soweto para a nossa socie-
dade e como vocês fazem 
para se manter?
Lina Rosa: Estamos sempre 
chamando atenção para o 
racismo, principalmente o ins-
titucional. Aqui, somos todos 
voluntários, cada um contribui 
com o que pode. Nos dividi-
mos para pagar o aluguel, site 
e outras coisas. Nem sempre 
posso ajudar, então eu contri-
buo com a limpeza da casa.

CÓDIGO: Quais são as for-
mas de comunicação que a 
Soweto utiliza? 
Lina Rosa: Nós prioriza-
mos o contato pessoal, mas 
usamos as redes sociais e 
site, o que facilita o diálogo 
com os estudantes.

CÓDIGO: Vocês trabalham 
com ações comunitárias 
para que os jovens tenham 
acesso às informações que 
não são dadas na escola?
Lina Rosa: Nós lutamos pela 
inserção da Lei 10.639, ins-
tituída no Governo Lula que 
obriga o estudo da história 
da África, mas raramente é 
encontrada uma escola que a 
coloca como disciplina. Às ve-
zes, somos convidados a ir às 

escolas falar sobre isso ou os 
professores trazem seus alu-
nos aqui. Mas como exigir algo 
que os professores não rece-
beram durante sua formação? 
Então, fica uma coisa quase 
que impossível de implantar.

CÓDIGO: Existe uma di-
visão entre aqueles que 
consideram a Lei de Cotas 
necessária e outros que acre-
ditam que apenas reforça o 
preconceito?
Lina Rosa: Realmente existe 
essa divisão, inclusive dentro 
da própria comunidade negra. 
O verdadeiro sentido da lei de 
cotas é apenas uma reparação 
para as pessoas negras que 
foram trazidas para o Brasil 
contra sua vontade. Quando os 
europeus chegavam aqui, re-
cebiam infraestrutura, mas o 
negro não teve nada disso. A lei 
de cotas é difícil de entender, 
tenho um sobrinho que rejeita 
essa lei, acha que é mais uma 
humilhação para ele.

CÓDIGO: Apesar do racis-
mo ser crime inafiançável, 
acompanhamos diversas 
práticas racistas. A lei 
está sendo aplicada de 
forma correta?
Lina Rosa: Pode ser que em 
alguns casos sim. É difícil me-
dir isso, pois a maioria dos 
negros são pobres e precisam 
cuidar da própria sobrevivên-
cia, não dá tempo de checar 
essas coisas. Quem deveria 
fazer isso é a segurança e as 
mídias. Os meios de comuni-
cação deveriam se preocupar 
com a pessoa que foi vítima ou 
procurar o réu para saber se 
ele cumpriu a pena, mas não 
temos esse retorno e se você 
for à delegacia para saber, o 

delegado vai te dizer que ele 
tem mais o que fazer.

CÓDIGO: O racismo institu-
cional faz com que a maioria 
dos alunos negros desistam 
da universidade, é necessá-
rio criar políticas públicas 
para evitar isso?
Lina Rosa: Com certeza. O ne-
gro vai para universidade com 
uma baixa autoestima. Che-
gando lá, ele pode ter a Lei de 
Cotas e estar feliz com aquilo, 
mas sente o racismo, o desinte-
resse dos colegas e professores 
e se coloca numa posição in-
ferior. A própria instituição 
deveria ter uma preocupação 
com esses alunos, não só faci-
litar as cotas, mas ajudar com 
a autoestima para que não se 
sintam desprezados.

CÓDIGO: Como os meios de 
comunicação retratam a 
luta do movimento negro e o 
combate ao racismo?
Lina Rosa: Com exceção do Dia 
da Consciência Negra, não no-
tamos uma preocupação diária 
com o racismo. Eles noticiam e 
depois somem de cena, isso é 
desinteresse pela causa.

CÓDIGO: O que você acha da 
atual representatividade ne-
gra na mídia?
Lina Rosa: Nos últimos anos, 
não dá para negar que te-
nha negros nas mídias, tem 
sim. Mas aqueles que pos-
suem maior relevância, não 
se posicionam como negros. 
A Glória Maria é linda, mas 
nunca se posicionou como 
negra. A única que vejo na 
TV, chamando mais atenção, 
é a Taís Araújo. Os demais se 
comportam como se fossem 
brancos. E quando consegui-
mos entrar, estamos sempre 
nas funções mais baixas.



CADERNO DE ENTREVISTAS 18

Alan Moraes (40) é um artista que começou sua carreira quando ti-
nha apenas 14, quando se apaixonou pelo balé. Já em seu primeiro 

trabalho como bailarino profissional, em 1997, no Corpo de Baile e Atu-
ação, recebeu diversas indicações e conquistou o Prêmio de Melhor 
Bailarino das Noites de Terror do Playcenter (extinto parque de diversões 
da cidade de São Paulo). Estrelou espetáculos como “FÁBRICA” do Nú-
cleo OMSTRAB e adaptações de “A Lenda do Quebra Nozes” e “Paulo e 
Estevão”. Na TV, atuou no programa “Beija Sapo” da MTV BRASIL. Traba-
lhou como vitrine viva na Piazza del Duomo, em Milão, sendo referência 
para outros atores na sua forma de apresentar e trabalhou como ator 
e diretor em diversos espetáculos em El Salvador, Tóquio e Bolívia. Di-
retor, ator, coreógrafo e apresentador, Alan levou sua arte até lugares 
de pouco acesso à cultura, usando o espaço público como meio de 
interação. Defende que o artista é artista em todo lugar, independente 
do palco. Mas a sociedade, o poder público e o setor privado precisam 
trabalhar em sintonia para que esse artista seja valorizado.

UM PALCO PARA GRANDES SONHOS

Do balé ao teatro, um artista capaz de transformar o cenário cultural.

Por: Adriana Herrera, Bruna Santana, Jônatas 
Marques, Natasha Macedo e Teotonio Mariano
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CÓDIGO: O que te motivou 
a entrar na área artística? 
Teve influência da família?
Alan Moraes: Eu comecei a 
carreira artística muito cedo, 
por volta dos 14 anos. Minha 
tia me obrigava a ir no karatê 
e eu odiava, achava que tinha 
que ficar gritando e eu não 
gostava disso. Um dia eu as-
sisti um vídeo de balé e tinha 
aquela música e aula suave 
e decidi que era aquilo que 
queria fazer. Até então, o meu 
propósito era ser bailarino, 
mas veio o teatro, os eventos 
e um monte de oportunida-
des que fui descobrindo. Da 
família, não tive nenhuma 
influência. Muito pelo con-
trário, pouco apoio. Porque, 
na minha época, menino fa-
zendo balé era praticamente 
a ovelha negra, a desgraça 
da família. Mas houve um in-
centivo da minha mãe, que 
apoiou tudo. 

CÓDIGO: Como foi o pro-
cesso para entrar no 
ramo artístico de maneira 
profissional?
Alan: Meu primeiro traba-
lho profissional foi em 1997 
numa seleção para o balé que 
ia integrar a abertura das noi-
tes do terror do Playcenter. 
Foi uma seleção em uma aca-
demia no Tatuapé e tinha uns 
500 candidatos. Desses, iam 
ser selecionados uns vinte, 
era muito concorrido. Minha 
audição foi horrível, mas eu 
fiquei ensinando os passos 
aos outros candidatos en-
quanto esperava uma amiga e 
alguém viu. Na segunda-feira, 
me ligaram da agência com a 
notícia de que eu tinha pas-
sado. Esse foi meu primeiro 
trabalho profissional. 

CÓDIGO: Durante o período 
que você trabalhou como 
artista de rua, qual foi o seu 
trabalho mais marcante? 
Alan: Nós caracterizamos o 
artista de rua, mas, na ver-
dade, o artista é artista. Eu 
passei por vários palcos, 
principalmente a rua. Fiz 
um trabalho de vitrine viva 
na praça de Milão, em frente 
ao Duomo de Milão e aquilo 
foi um laboratório incrível. 
Como é uma cidade turística, 
eu tinha meu chapeuzinho e 
meu sonzinho e queria ver a 
reação das pessoas, além de 
ter dinheiro para pagar as 

coisas do dia a dia. Toda vez 
que alguém depositava um 
dinheirinho, me movimen-
tava, tirava uma foto e isso 
foi uma sensação! A arte 
aproxima as pessoas.

CÓDIGO: Baseado em seus 
trabalhos em espaços pú-
blicos, como você define a 
importância dos artistas de 
rua na sociedade?
Alan: Estamos em um país 
carente de cultura e pouca 
gente tem acesso à ela. Em 
São Paulo, nós temos bas-
tante centros culturais, mas 
São Paulo não é Brasil. Tem 

cidades no interior que não 
existe teatro. Fiz uma cara-
vana cultural pelo interior 
do Estado e tinha cidades 
onde havia uma igreja, uma 
escola e cinco ruas. Nós fo-
mos apresentar “A Lenda 
do Quebra Nozes” em uma 
versão popular brasileira 
e havia pessoas que nunca 
tinham visto um teatro. Eu 
lembro de uma senhorinha 
que estava emocionadíssi-
ma e eles não sabiam que 
quando terminava o espe-
táculo tinham que aplaudir, 
eles não sabiam que podiam 
participar! Então, é impor-
tante estar na rua, quebrar 
a rotina das pessoas. É apro-
ximar as pessoas da arte. O 
artista na rua - não vou cha-
mar de artista de rua, mas 
de artista na rua - faz com 
que pessoas que não têm 
acesso ou sequer não têm 
um teatro na cidade possam 
ter contato com ela.

CÓDIGO: Você acha que a so-
ciedade vê o artista na rua 
de forma preconceituosa?
Alan: Não existe um 
pré-conceito. Existe um des-
conhecimento. Em outras 
cidades que eu pude visitar, 
o artista na rua é geralmente 
meio que largado. As pessoas 
falam “ah, quem é esse cara?” 
Muitas vezes no metrô, entra 
alguém tocando saxofone ou 
violino. As pessoas acham 
um absurdo, que faz barulho, 
mas é porque você está que-
brando uma rotina que elas 
não estão acostumadas. Hoje 
tem mais gente fazendo esse 
tipo de trabalho na rua e as 
pessoas estão começando a 
se acostumar e valorizar.
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CÓDIGO: Em 2011, Gilberto 
Kassab (ex-prefeito de São 
Paulo) assinou o decreto 
que garante o direito de 
liberdade artística. Na sua 
opinião, qual a importância 
do papel do Estado para o 
movimento?
Alan: Eu acho essa Lei funda-
mental. É importante termos 
leis que determinem lugares 
e formas de apresentação, 
porque o artista vai se apre-
sentar em qualquer lugar. O 
Estado só pode intervir des-
ta forma: organizar, trazer, 
garantir a expressão desse 
artista, mais que isso é meio 
problemático. Por exemplo, 
se ele começa a ser controla-
dor do que pode ou não ser 
mostrado em espaços pú-
blicos, aí é complicado. Se é 
público, qualquer pessoa tem 
acesso. Como artista, tenho 
que ter muito cuidado em ze-
lar por este espaço.

CÓDIGO: Você acredita que 
as matérias que são divul-
gadas na mídia ajudam ou 
prejudicam o movimento 
dos artistas de rua?
Alan: Tem muita coisa cul-
tural acontecendo e a mídia 
não dá espaço para tudo isso. 
Os jornais, que deveriam di-
vulgar tudo que acontece na 
cidade, não dispõem de um 
grande espaço e tem outras 
notícias que também mere-
cem destaque. O artista que 
expõe o seu trabalho na rua 
é o mais prejudicado por não 
ter este espaço. Então o que 
salva hoje é a rede das Mídias 
Sociais. Eu vou articular com 
minha rede e o SPAM cultural 
vai acontecer.

CÓDIGO: Projetos como 
o site artistasnarua.com.
br utilizam ferramentas 
tecnológicas para a divul-
gação de arte em espaços 

públicos. Você acha que 
esse é o caminho para a 
aproximação da sociedade 
com esses artistas?
Alan: Perfeito! Hoje nós te-
mos tecnologia, internet e 
acesso à informação. Quanto 
mais somarmos a tecnologia 
em prol dos serviços públi-
cos, melhor! Então, esse é 
mais um sintoma que as gran-
des mídias não conseguem 
divulgar tudo. Vamos criar as 
nossas mídias para que tam-
bém levem essa informação. 
Toda ferramenta que for pa-
ralela aos grandes sistemas é 
muito bem-vinda!

CÓDIGO: Durante os seus 
trabalhos com teatro na 
rua, houve apoio de ONG ou 
projetos voltados para o ar-
tista na rua?
Alan: Existem algumas ONGs 
que são sérias. Elas têm 
parceiros, empresas patro-
cinadoras e dinheiro voltado 
para a fomentação de cultu-
ra. O Centro Cultural Monte 
Azul é um deles. É uma ONG 
dentro de uma comunida-
de, a Monte Azul. Não sei se 
ainda fazem, mas faziam um 
festival de dança de teatro. 
Eles convidam a comunidade 

e selecionam alguns grupos 
para se apresentar. Essa fo-
mentação existe via ONG. 
Reforça o acesso à cultura a 
quem não tem acesso.

CÓDIGO: Como você vê o 
movimento dos artistas na 
rua para o futuro?
Alan: Artista é uma profis-
são falida. Não pense que 
vai ficar milionário. Pode ser 
que você fique, mas é muito 
difícil. Eu sempre falo “boa 
sorte!”. Tem pouca porta 
aberta e muita gente que-
rendo entrar. E, na primeira 
crise, corta-se a cultura. 
Existem ferramentas como 
as Leis de Incentivo à Cultura 
que não deixam essa máqui-
na parar. Ela, às vezes, reduz 
a velocidade. Acho que falta 
na sociedade uma postura 
mais firme em relação a exi-
gir do Estado e do Governo 
que essa verba seja repassa-
da e que não seja desviada 
para a corrupção ou outros 
projetos. Cultura é necessá-
rio! Nós pagamos impostos! 
Nada é de graça. Quanto 
mais gente pagar impostos, 
melhor vai ser o retorno fi-
nanceiro para o país e para a 
gestão cultural.
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A  violência doméstica sempre foi pauta nos meios de comunicação 
do Brasil e, apesar da divulgação dos casos, sua legitimação é 

muito difícil. Marília Kayano faz parte de um trabalho social focado 
na formação crítica e acadêmica de mulheres que buscam o conhe-
cimento como ferramenta de defesa contra a violência. Marília foi 
criada em ambiente livre de preconceitos, o que favoreceu relações 
de companheirismo. Este clima de igualdade a levou a conhecer, 
desde a adolescência, a União de Mulheres, instituição dedicada a 
disseminar os direitos das mulheres na busca por uma sociedade mais 
justa, por meio de cursos, palestras, festas e eventos que abordam 
aspectos relevantes da Constituição Federal de 1988, a Lei Maria da 
Penha e a Lei do Feminicídio.

CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE PARA TODOS

As dificuldades de ações sociais que acolhem mulheres 
em situação de violência doméstica.

Por: Gabriela Stella, Giovana Duarte, Giovanna 
Salvatore e Sheila Pinheiro
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CÓDIGO: Como você conhe-
ceu a União de Mulheres?
Marília Kayano: Conheço a 
União de Mulheres desde os 
17 anos. Tinha familiares que 
eram daqui e a aproximação 
foi mais de amizade do que 
pelo movimento. Acabei vi-
rando da família, me envolvi 
na questão social a partir do 
curso de Promotoras Legais 
Populares que fiz em 2006, 
alguns anos mais tarde en-
trei na coordenação geral.

CÓDIGO: O que mudou na 
sua concepção de socieda-
de ao frequentar a União 
de Mulheres? 
Marília: Vir para cá não 
mudou muito a minha visão 
de mundo, minha família 
já tinha essa discussão na 
convivência. Vir aqui me fez 
enxergar que isso não é uma 
realidade de todas as mulhe-
res e eu posso fazer alguma 
coisa para que venha a ser. 

CÓDIGO: Você comentou 
sobre o projeto “Promoto-
ras Legais”, quais outros 
possuem?
Marília: Os dois projetos 
principais que temos es-
tão atrelados à educação. O 
primeiro deles, e mais anti-
go, é o “Promotoras Legais 
Populares”, que acontece 
desde 1994 em São Paulo, 
ininterruptamente. Ele tam-
bém existe no Rio de Janeiro, 
Brasília e Porto Alegre, veio 
da necessidade de discutir-
mos a constituição federal 

e o direito das mulheres, 
pois com a promulgação da 
constituição, não tínhamos 
noções dos nossos direitos. 
O outro projeto é o “Maria 
Marias”, que fala especifica-
mente da Lei Maria da Penha 
e sua prática. Esse curso 
acontece em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Ciên-
cias Criminais.

vida e direto das mulheres. 
CÓDIGO: Vocês trabalham 
sem amarras a nenhuma 
ideologia específica?
Marília: Nossa ideologia é 
feminista! Não temos proble-
ma com ideologia, mas sim 
estar atreladas a interesses. 
Somos comprometidas para 
que as mulheres tenham di-
reitos iguais aos homens. 
Trabalhamos para quebrar 
muitas lógicas quando fa-
lamos disso e, para isso, a 
autonomia de falar aber-
tamente está diretamente 
relacionada à quebra de al-
guns pensamentos. Em se 
tratando de direito das mu-
lheres, vamos sempre falar de 
tudo, sem constrangimento.

CÓDIGO:Você acha que é 
dada a visibilidade ne-
cessária para os casos de 
violência doméstica? O que 
merece ser repensado?
Marília: A violência do-
méstica no Brasil, mesmo 
desde antes da lei Maria da 
Penha, sempre teve grande 
relevância. O que temos que 

“A violência 
é o argumento 

do não-
argumento”

CÓDIGO:Quais meios de co-
municação mais usam?
Marília: A nossa divulgação é 
muito boca a boca, é fazen-
do contato com conhecidos, 
mas temos também a página 
no Facebook.

CÓDIGO: Vocês recebem 
ajuda de outras institui-
ções ou do Estado?
Marília: Tentamos ser nós 
por nós, para garantir a nossa 
autonomia. Realizamos parce-
rias com instituições privadas 
e com o governo por meio de 
projetos específicos. Essas 
parcerias acontecem através 
de editais ou emendas parla-
mentares. Nossa linha política 
não é partidária, para manter-
mos autonomia no zelo pela 
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ver é a qualidade destas in-
formações. Posso dizer que 
nos últimos anos a mídia 
melhorou muito, pois hoje 
encontramos profissionais 
preocupados em trazer um 
olhar diverso para o que tem 
sido pautado desde sempre. 
As situações não podem 
ser colocadas no prisma de 
“ele é louco” ou no de “ela 
mereceu”. Quando sabemos 
que a violência de gênero 
não é loucura e, sim, uma 
questão social, vemos nas 

jornalístico mostra muito 
de como a própria socieda-
de enxerga estas situações.

CÓDIGO: Leis como a Maria 
da Penha e a do Femini-
cídio vêm para ajudar no 
combate. O que falta?
Marília: Falta seriedade da 
aplicação. O Brasil costuma 
assinar todos os tratados de 
direitos humanos. A questão 
é como isso se reverte aqui, 
a lei Maria da Penha, só veio 
depois que nosso país foi 

CÓDIGO: O que você vê no 
futuro para a correlação 
entre a União de Mulhe-
res e o Governo?
Marília: O Estado sempre 
vai existir e será sempre 
determinante. As posições 
sociais também tendem a 
não modificarem. A nossa 
questão é: que estado é 
esse que vamos ter? Essa 
pergunta é o nosso foco, 
para buscar uma sociedade 
inclusiva. Quando vejo um 

judiciário de maioria juí-
zes, brancos e homens, eu já 
limito mulheres, indígenas 
e negros a se enxergarem 
ali.  Se eu tenho essa rea-
lidade, preciso começar a 
mudar desde baixo, no mé-
dico do posto, no professor 
e todo o proletariado, tra-
zendo diversidade social. 
Um estado onde eu me en-
xergo, posso ter esperança 
em ser defendida.

condenado por organismos 
internacionais que fazia par-
te. É interessante que essa lei 
seja a mais conhecida do Bra-
sil, isso mostra a importância 
da discussão do assunto. No 
país que não é o mais letrado 
do mundo e com IDH baixo, as 
pessoas não conhecem a lei a 
fundo, mas sabem que tem 
algo para combater a violên-
cia doméstica, isso é muito 
bom, é um alcance grande 
que precisa ser respeitado.

populações que mais sofrem 
como LGBT, negras, periféri-
cas e indígenas, uma busca 
na vítima para desculpa que 
consiga legitimar a violên-
cia sofrida. Ainda vemos um 
banho de sangue, onde ou a 
mulher mereceu, ou o agres-
sor era louco. Isso mostra 
a falha do Estado, que não 
consegue impedir o crime e, 
depois que ele acontece, não 
dá resposta suficiente para 
que seja inibido. O olhar 


