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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, ................................................. (naturalidade, idade, profissão, endereço) estou 

sendo convidado a participar de uma pesquisa denominada: “Identidade, discurso e poder 

do morador de rua: a construção de uma utopia através do jornal Aurora da Rua cujos 

objetivos e justificativas são revelar a identidade, a singularidade e a originalidade do jornal 

de rua por revelar a nossa realidade, sobretudo da Cidade de Salvador, por um ângulo positivo 

e por ser um instrumento de resgate da nossa dignidade e dar-nos uma visão social. Sei que a 

pesquisa busca identificar as motivações que legitimam este posicionamento vivido, de modo 

especial, pela Comunidade da Trindade onde o jornal é produzido por nós, moradores de rua, 

com ajuda de voluntários e mediadores. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de como morador ou ex-

morador de rua, voluntário ou mediador ligado a esta Comunidade ou ao Movimento de 

População de Rua dar testemunhos de minhas experiências de vida através de entrevistas, de 

depoimentos, de imagens, falando de mim, das condições de produção do jornal, da vida em 

comunidade ou, às vezes, da experiência de viver sozinho nas ruas, nos viadutos ou em 

albergues. 

Estou alertado de que, da pesquisa a se realizar, podem-se esperar alguns benefícios, 

tais como maior visibilidade do homem de rua, em relação a outros grupos de excluídos, 

revelar a importância do Jornal Aurora da Rua diante de jornais similares como o Boca de 

Rua (Porto Alegre) ou O Trecheiro (São Paulo), denunciar a representação de uma sociedade 

desigual que luta pelo nosso extermínio ou apagamento. 

Tenho consciência também de que possíveis desconfortos e riscos decorrentes do 

estudo possam acontecer como a tentativa de desqualificar os resultados da pesquisa devido 

ao preconceito contra o morador de rua, de se considerar a pesquisa como naturalização da 

miséria ao invés da higienização social, i.e., erradicação total dos moradores de rua. 

Tenho ciência de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, nos identificar será mantido 

em sigilo.  Fui informado de que posso recusar a participar do estudo ou retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar e de, por desejar sair da pesquisa, 

não sofrer qualquer prejuízo à assistência que vinha recebendo. 
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É-me assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como me é garantido 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que queremos saber antes, durante e depois da minha 

participação.  Como participante, terei direito a uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico a receber ou a pagar por minha participação. 

O pesquisador garantirá, no final da pesquisa, a comunicação dos resultados finais 

com a apresentação da tese e a doação de alguns exemplares para os arquivos da Comunidade 

da Trindade. 

O pesquisador envolvido com o referido projeto é o Prof. José Gomes Filho, 

doutorando a Universidade Federal da Bahia e, com ele, posso manter contato pelos telefones: 

71 32674219, 996070786, 992363038 ou então, com o Comitê de Ética em Pesquisa abaixo 

discriminado: 

 

Prof. Dr. Eduardo Martins Netto 

*Coordenador – Comitê de Ética em Pesquisa 

Maternidade Climério de Oliveira 

Universidade Federal da Bahia 

Rua do Limoeiro, nº 137- Nazaré 

CEP.: 40.055-150 Salvador-BA 

Fone: 55 7132839275 

E-mails: cepmco@ufba.br / cepmco@gmail.com  

Horário de funcionamento: 07 às 12h / 13h às 16h (seg. a sex). 

 

                                                        Salvador, 09 de janeiro de 2014.  

 

___________________________________________________________________________ 

          Nome                                          - Participante 

___________________________________________________________________________ 

         Prof. José Gomes Filho             - Pesquisador 

 

 

mailto:cepmco@ufba.br/
mailto:cepmco@gmail.com
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APÊNDICE B 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados 

 

Eu, José Gomes Filho, abaixo assinado, como pesquisador envolvido no projeto de título: 

“IDENTIDADE, DISCURSO E PODER DO MORADOR DE RUA: A CONSTRUÇÃO 

DE UMA UTOPIA ATRAVÉS DO JORNAL AURORA DA RUA me comprometo a 

manter a confidencialidade sobre os dados coletados nos arquivos do jornal Aurora da Rua 

junto à Comunidade da Trindade, à Av. Jequitaia, nº 165, casa 6, CEP: 40460-120, na cidade 

de Salvador, Bahia, sob a liderança do Ir. Henrique Peregrino da Trindade, bem como a 

privacidade de seus conteúdos, como preconizam os Documentos Internacionais e a Res. 

196/96 do Ministério da Saúde. 

Informo que os dados a serem coletados dizem respeito a quatro ou a cinco números do jornal, 

envolvendo a análise e interpretação de textos e de imagens, sobretudo os temas das 

reportagens de capa que se materializam na produção de um texto coletivo sem autoria 

definida, entre as datas de 2007 a 2013, ressaltando que a reprodução dos textos ou das 

imagens, envolvendo os moradores de rua, tem apenas propósito científico.  

                                    Salvador, 24 de outubro de 2013 

 

Nome R.G. Assinatura 

José Gomes Filho 06694228/43 _____________________ 

Henrique Peregrino da Trindade  ____________________ 
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APÊNDICE C 

Roteiro de Entrevista I: Jéssica e Henrique (mediadores do Aurora da Rua) 

 

1. Objetivos 

 Identificar as condições de produção do jornal 

 Reconhecer as formações discursivas do discurso do jornal 

 Descrever as características da linguagem do jornal 

2, Tópicos em foco 

 Motivação para a produção do jornal 

 Orientações para a produção 

 Processo de produção do jornal 

 Circulação e venda dos jornais 

 Avaliação final do jornal 

3. Elaboração das perguntas 

3.1 Motivação para a produção 

o Desde quando você começou a trabalhar no Jornal Aurora da Rua? 

o Por que veio trabalhar com o jornal? 

o Você trabalha como voluntario ou como jornalista profissional? Explique 

o As condições de trabalho são favoráveis ou não? Por quê? 

o Quais as vantagens ou desvantagens para se trabalhar num jornal alternativo como o 

Aurora da Rua? 

o Você já conhecia os movimentos sociais como o MST, movimento negro, sem tetos, 

movimento população de rua antes de trabalhar no jornal?  

o Tomou conhecimento dos jornais alternativos, ligados a movimentos sociais, como a 

Voz Operária, O Trecheiro, ora ligados a sindicatos ou a pastoral da Igreja Católica? 

Explique. 

o Como foi a sua descoberta dos “street papers” (jornal de rua) como o Aurora da Rua, 

Boca de Rua, etc.?  

o Você lê os trabalhos acadêmicos sobre o jornal Aurora da Rua”? Qual é a sua 

avaliação? 

o  Você se interessa por leitura relativa à exclusão social, como a Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire, Ecos, da Ocas, O que é apartação, de Cristovão Buarque, 

etc.? Explique. 

o Como foi a sua experiência no encontro internacional dos jornais de rua na Alemanha? 

Explique. 

3.2 Orientações para a produção 



295 

 

 

o O que pode ou não pode ser dito no Jornal Aurora da Rua? 

o Trabalham-se os aspectos negativos ou positivos, ou os dois? 

o Por que identificar os aspectos positivos é mais relevante do que abordar os negativos? 

o O que orienta o jornal em relação aos moradores de rua é a filantropia, o 

assistencialismo religioso, o discurso de autoajuda ou o respeito aos direitos humanos? 

Qual é a ideologia do jornal? Explique. 

o Em que aspectos de conteúdo o Jornal Aurora da Rua se difere do Movimento 

População de Rua? Explique. 

o Como jornalista, a produção final dos textos, após as oficinas, tem interferências 

formais do gênero discursivo como editorial, texto de opinião? Explique. 

o Por que a formatação do jornal em oito secções? Qual foi a intenção? 

o Por que o Jornal Aurora da Rua tem este nome? Qual é a relação com a Trindade ou 

com a Comunidade da Trindade? 

3.3 Produção do jornal 

o Como é feita a escolha das pautas? Explique. 

o Como são feitas as oficinas de textos? Explique. 

o Qual o critério para a escolha dos lugares das oficinas? 

o Em que consiste o papel dos mediadores na oficina? 

o A redação dos textos coletivos é feita de que maneira? Explique 

o Por que a fala dos moradores de rua não traz marcas do seu registro? 

o O que sempre se repete na estrutura e linguagem dos textos coletivos? 

o Quem faz a arte final? 

o O que se entende “o morador de rua faz o Jornal Aurora da Rua”? 

3.4 Circulação e venda do jornal 

o Como é feita a escolha ou a seleção dos moradores que vão vender o jornal? 

o Em que consiste o curso de preparação e formação dos vendedores do jornal? Explique. 

o Onde o jornal é mais vendido?  Quem divulga o jornal pelas escolas, pelas faculdades, 

pelas igrejas? 

o O jornal tenta retratar a realidade dos moradores de rua da Comunidade da Trindade ou 

de Salvador de um modo geral? Explique. 

o Como o jornal contribui para o resgate da cidadania do morador de rua? 

o Por que o jornal não faz concessões ou “parcerias” no sentido de adotar publicidade? 

Explique. 

o Em que aspectos, você acha o jornal Aurora da Rua um jornal singular em relação a 

outros similares? Explique. 

3.5 Avaliação final do jornal.    

o Como você avalia se cada edição do jornal cumpriu os seus objetivos? 

o O jornal recebe críticas por alguma publicação por parte dos moradores, dos mediadores 

ou do público leitor? Como ocorre?  Como se faz o “feedback”?                     
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APÊNDICE D 

Roteiro de Entrevista II: Crispim, Sérgio, Sueli (vendedores do jornal) 

 

1. Objetivos 

 Conhecer a vida pregressa dos vendedores 

 Descrever como se deu o ingresso no jornal e na comunidade 

 Explicar o processo de criação do jornal: etapas 

 Narrar e descrever o processo de venda e de circulação do jornal 

 Explicar o processo de mudança de vida por causa do jornal 

 Avaliar se os objetivos do jornal são alcançados 

2. Tópicos em foco 

 Motivação para a produção e a venda dos jornais 

 Orientações para a produção e venda dos jornais 

 Significado do jornal para a sua vida 

 Recepção e circulação do jornal 

 A avaliação da venda dos jornais 

3. Elaboração das perguntas 

3.1 Vida pregressa 

 Por que você foi parar nas ruas?  Qual é a sua origem? 

 Qual o seu perfil como morador de rua: pedia esmolas, vivia abandonado, era 

dependente químico, alcoólatra, vagabundo? 

 Onde você perambulava pela cidade? Onde dormia e fazia as suas necessidades? 

 Sofreu algum tipo de violência? Teve algum atendimento pelos poderes públicos? 

 Frequentou algum albergue noturno? 

 A rua representou para você sofrimento, exclusão ou mesmo sensação de liberdade? 

 Como descobriu a Comunidade da Trindade e o jornal Aurora da Rua? 

 Como foi o processo de acolhimento junto à Comunidade? 

3.2 Produção e venda dos jornais 

 Por que preferiu vender os jornais a reciclar material descartável ou mesmo fazer 

artesanato?  O que motivou esta opção? 

 O que significava o jornal como forma de restituir-lhe dignidade? 

 Qual era a sua motivação para participar das etapas da produção do jornal e depois a 

venda do jornal? 

 Como foi a sua experiência de liderar a equipe dos vendedores como secretário do 

jornal? O que resultou desta experiência? 
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 Tinha participado de movimentos sociais anteriores?  

 O que motiva a existência do jornal é o assistencialismo religioso, o discurso dos 

direitos humanos?  

3.3 Significado do jornal 

 

 Em que aspecto, a experiência do jornal o ajudou na opção de fazer cinema em Vitória 

da Conquista? 

 Explique como o jornal e a vivência da comunidade da trindade o ajudaram a 

recuperar filiações afetivas, psicológicas, culturais?  

 Você pode descrever como este processo aconteceu com outros colegas seus? 

 A representação do homem de rua apresentada pelo jornal se distancia ou se aproxima 

da realidade crua da realidade? Em que aspectos ela pode significar uma boa “utopia” 

ou uma forma sutil de doutrinação religiosa? 

 Para você, afinal, qual é a finalidade última do jornal? Ele é feito para os moradores de 

rua, para o público em geral ou ambos? Explique. 

3.4 Recepção e circulação do jornal 

 Você chegou a vender quantos jornais? Quais os locais mais preferidos? 

 O que dizem as pessoas quando lhes apresenta o jornal? 

 Como as pessoas reagem ao saberem que o jornal é produzido por moradores de rua? 

Explique. 

 Que aspectos positivos ou negativos aparecem no momento da circulação do jornal? 

3.5 A avaliação da venda do jornal 

 A venda do jornal é suficiente para manter-se com um mínimo de dignidade? 

 A venda do jornal é feita só por moradores da comunidade da Trindade? Explique. 

 O que o vendedor fala nas reuniões de avaliação e de aconselhamentos? 

 Como são montadas as estratégias de venda? 

 Existem críticas ao jornal? 
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APÊNDICE E 

Entrevista nº 01 – Sérgio (ex-morador de rua e vendedor do jornal) 

 

JG - Por que você foi parar nas ruas? 
Sérgio - Minha entrada no mundo das ruas foi através do álcool. Quando era criança, aos sete 

anos de idade, minha mãe passava o dedo no copo de cachaça e passava na minha boca, aí aos 

nove anos eu já estava numa situação de alcóolatra, então resolvi vir para Salvador, meus 

familiares me descobriram que estava em Salvador, mandaram me buscar e levaram de volta. 

Mesmo assim, sofri muito e minha mãe me abandonou. Foi aí onde fui morar nas ruas e viver 

em liberdade. Apareceu, então, um corte de cana, pois eu estava em São Paulo. Subi num 

ônibus e fui trabalhar no corte de cana. Pensando que eram mil maravilhas, mas o que 

aconteceu pra mim foi a pior misera na minha vida. Não tinha dinheiro pra voltar pra casa, o 

jeito foi morar nas ruas em São Paulo. Eh... Eh... levei 16 anos nessa vida, né..., dormindo 

debaixo de marquises, debaixo de viadutos, nos bancos da praça. Onde dava pra dormir, eu 

dormia, botava meu colchão, meu papelão, meu lençol e ali ia dormir, mas... 

JG - E aqui em Salvador? 
Sérgio - Aqui em Salvador, eu dormi aqui... aqui... no comércio, mas em São Paulo eu dormi 

na Praça da Sé, no Minhocão, não faltava lugar em São Paulo. Acordava com jato d’água, 

pontapé por parte dos guardas municipais, mas... mas... o duro era quando você via um 

tiroteio de polícia com bandidos, você tinha que buscar um lugar pra se esconder... Muitos 

amigos meus já faleceram por causa disto e.... Hoje dou graças a Deus por não estar mais 

nessa vida, por ter saído dessa vida... sofrida... e... peço a Deus que ilumine o caminho  destes 

moradores de rua, que possam também sair desta vida...não foi uma vida fácil, foi uma vida 

dura. 

JG - Você sofreu algum tipo de violência? 

Sérgio - Muitas vezes... muitas vezes, eu sofria violência por causa do preconceito da própria 

sociedade, a sociedade olhava a gente como os outros... com maus olhos, porque eles falavam 

pra gente... achavam que a gente poderia estar ameaçando eles, mas, graças a Deus, eu nunca 

ameacei ninguém, mas... eh... algumas pessoas falaram para mim se não saísse eles iam bater 

em mim de pau... eu tenho que sair. Já fui acordado pelos guardas municipais de pontapé 

assim... tanto aqui, como em São Paulo e no Rio. Em janeiro, o sofrimento foi terrível porque 

pegaram minhas roupas, levaram e jogaram fora e mandaram eu sair da cidade. E aí quando 

eu fui procurar uma assistente social, a assistência social não me ajudou em nada e... aí... 

fiquei sem eira nem beira, só com o documento de identidade e o... o CPF. Mas... pra mim... 

No Rio, mas em São Paulo foi terrivelmente. 

JG - Quando estava na rua, onde você fazia as suas necessidades? 

Sérgio - Às vezes, a gente fazia no banheiro químico, no banheiro público e quando não 

aguentava fazia atrás dos muros, dos contêineres. A gente tentava, mas não conseguia.  

JG - Você teve alguma assistência do poder público? 

Sérgio - Na verdade, aqui em Salvador... em São Paulo eu consegui sim... fui morar lá num 

albergue chamado Boa Esperança, certo? mas era só dormir, comer, beber, tomar banho, só 

isso mais nada. 

JG - Você é de que lugar aqui na Bahia? 

Sérgio - Sou do interior dum lugar chamado Brumado 

JG - Você perdeu seus contatos sociais, afetivos? 

Sérgio - Com minha mãe, com minha irmã, meu irmão eu perdi tudo, estou tentando 

recuperar agora, eu encontrei uma prima e uma sobrinha, estou tentando recuperar estes 

contatos de novo com meus parentes. 
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JG - Quando e como você conheceu a Comunidade da Trindade? 

Sérgio - Na verdade, quando estava no albergue em Roma, eh... eh um rapaz me chamou pra 

poder vir até o projeto “Levanta e anda”. Fiquei meio assim. Quando cheguei lá ao projeto 

“Levanta e anda”, encontrei-me com Lúcia. Ela chegou assim sorridente e eu perguntei por 

que tanta alegria, ela me disse... a alegria porque eu estava indo pela primeira vez ao projeto, 

estava conhecendo o espaço. E aí... nisso começou o projeto “Levanta e anda”, o movimento, 

a Igreja da Trindade e o jornal “Aurora da Rua”. E aí fui me engajando com a população em 

situação de rua...no caso de melhorar a minha situação de vida, porque o que fizera antes... 

ninguém vai dar valor a quem vive nas ruas, mas, quando eu fui conhecendo a luta das 

pessoas, soube dos assassinatos dos moradores de rua da falta de políticas públicas, aí fui me 

engajando mais e hoje eu sou fruto da família do movimento. 

JG - Como foi o seu contato com o jornal Aurora da Rua? 

Sérgio - Na verdade, no início, eu fiquei meio assim... pensando o que este jornal poderia 

dizer à população de rua? As meninas chegavam lá no albergue, distribuíam os jornais de 

cortesia e eu ficava sem entender pra que servia este jornal. Aí estava lá um vendedor do 

jornal que não está mais aqui em Salvador, está agora em São Paulo me disse: por que você 

não vende o jornal? Disse que não conhecia bem o jornal, mas que ia tentar pra ver. Fiquei 

algum tempo amarrado, mas depois decidi mesmo vender o jornal “Aurora da Rua”. Enfim 

conversei com o pessoal e estou até hoje, mas, graças a Deus, o meu relacionamento com eles 

são ótimos. Agradeço muito a oportunidade que eles me deram. E através deles, posso levar a 

informação para toda a sociedade, que a mídia só faz esconder, a melhoria da população em 

situação de rua, como a pessoa pode se transformar, agora... porque ela não nasceu na rua, não 

foi abandonada, nasceu num... num hospital. Então o que acontece? Quando alguém é 

abandonado na rua ou em algum lugar, muita gente tem assim um preconceito de que ele pode 

ser bandido, vagabundo, maconheiro, ladrão. Eu, graças a Deus, não tive isso, algumas 

pessoas de mentalidade louca não sabem nada da realidade. Eu, graças a Deus, não tive isso... 

de chegar feliz, nunca fumei maconha, nunca cherei crack, nem cocaína. Eu pensava que 

poderia melhorar, me transformar, que poderia ter uma vida melhor do que era antes. Eu, 

graças a Deus, consegui. 

JG - Para vender o jornal, você participou do treinamento? 

Sérgio - Sim, como eu já tinha trabalhado como camelô, essa capacitação pra mim foi um 

pouco assim... pra pegar experiência, porque como tinha estudado... pra poder conversar com 

as pessoas, oferecer algum produto que eu vendia no caso eu vendia plástico e alumínio, aí a 

capacitação pra mim foi excelente, porque, hoje se alguma pessoa tiver algum canto e não 

tiver capacitação adequada, certo? ... não consegue o reconhecimento das pessoas. Então, já 

que você tem alguma capacitação, já que você entende um pouco daquele trabalho, tudo vai 

dar certo, mas se você não tem capacitação adequada não adianta, certo?...  porque,  se não for 

assim, a pessoa não... não... consegue ... levantar-se, mas, quando você tem uma capacitação 

adequada, você vai no caminho certo, mas com cuidado, porque alguém pode às vezes 

ultrapassar. 

JG - Como está acontecendo a sua experiência na Rodoviária? 

Sérgio - Na Rodoviária... na Rodoviária, a experiência pra mim está sendo uma coisa assim 

muito bacana, porque muitas pessoas vão viajar e às vezes passam assim nas cidades e veem 

aqueles moradores de rua, passam assim... bom... Salvador, uma cidade tão linda, cheia de 

moradores de rua, de pessoas morando na rua, cheia de mendigos...mas ninguém sabe o que já 

passou naquela população em situação de rua. Quando a gente chega na Rodoviária...quando a 

gente chega e bota ali o carrinho, as pessoas ficam encantadas, mas não sabem da realidade. 

Aí eu conto a minha experiência que eu já passei de morar nas ruas, tento passar pra eles o 

que a gente já conquistou. No caso, eu passei mais de 10 anos bebendo, 16 anos de rua, certo? 

Então, quando a gente passa isto pra eles, as pessoas dizem assim: “Poxa, nunca ouvi falar do 
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jornal ‘Aurora da Rua”, mas estou gostando de sua fala, porque eu também tenho 

comunidade... conheço jornalista... às vezes... faz faculdade, mas, nas matérias deles não há, 

eles não colocam... uma... (como é que fala?) uma matéria que fala sobre a população de rua 

às vezes. Só sobre serviço social ou... ou... outros temas. Quando veem o jornal de rua ou o 

Movimento População de Rua, eles querem falar difícil, não gostam de falar de um surdo 

aposentado, mas querem ajudar de qualquer forma. Isto é que é bom! O povo brasileiro... vou 

falar... o povo brasileiro pode ser... não saber votar, mas na hora da compaixão, na hora da 

solidariedade, ele é solidário. Às vezes, eles não entendem, eles têm medo daquela pessoa, 

não votam porque têm medo, mas a solidariedade é o que importa. 

JG - Por que você acha que o jornal melhorou na sua vida? 

Sérgio -  Eu estava tendo muita dor de cabeça no caso de transporte, como mover de um lado 

pro outro, às vezes faltavam coisas que eu precisava... cigarro... sapato, mas hoje, graças a 

Deus, eu tenho estas coisas como vale transporte, trago as coisas pessoais e também ajudo 

outra comunidade, que é a Comunidade Marta e Maria. Eu tenho uma grande satisfação de 

ajudar... Ela fica lá em Plataforma, ajuda também as pessoas em situação de rua. É um 

trabalho muito interessante. 

JG - Como você tomou conhecimento do Movimento População de Rua? 

Sérgio - Na verdade, foi Lúcia mesma que me convidou, porque eu fazia parte do projeto 

“levanta-te e anda” e lá no projeto ela me chamou para fazer parte do Movimento População 

de Rua e aí eu aceitei. Quando ela me chamou pra o Movimento, não medi esforços, porque... 

eu sou uma pessoa assim... sei que eu quero o melhor não só pra mim, mas também pro 

outros. Muitas pessoas pensam assim: “Poxa, aquele cara tá na rua porque quer”.  Não, 

ninguém vai pra rua porque quer, ninguém vai pra ruas por opção, mas por falta de opção, por 

falta... como se diz... de oportunidades. 

JG - Qual a diferença entre o Movimento População de Rua e a Comunidade da 

Trindade com o jornal “Aurora da Rua”? 

Sérgio - Olhe, na verdade, a diferença é porque o Movimento da População de rua não é 

assim um local que a pessoa possa dormir, e a comunidade sim, a comunidade assiste, mas o 

movimento é só político. Então, cuida no caso de “Minha casa, Minha Vida”, da capacitação 

sobre trabalho emprego e renda, saúde, educação, cultura e lazer. Mesmo assim, só na área de 

capacitação de profissionais e na busca de políticas públicas para a população em situação de 

rua. 

JG - Você participou das oficinas de produção de textos? Como acontece? 

Sérgio - Sim! Primeiramente, as reuniões acontecem de quinze em quinze dias e, em alguns 

casos, faz-se um trabalho psicoativo com psicólogos ou... algumas pessoas da sociedade que 

estão assim... que trabalham com a população de rua com a Comunidade da Trindade e o 

jornal. 

JG - Como ocorrem as oficinas? Quem produz o texto? Quem anota? 

Sérgio - Para todos os efeitos, na verdade, é um trabalho que a gente faz. A Íris, ela vai para 

alguns locais como... para produzir os textos com a gente, nós, moradores de rua, perguntando 

como está a vida em situação de rua e o que a gente já conquistou.  

JG - Vocês escolhem a pauta ou é ela que indica? 

Sérgio - Na verdade, é meio a meio, aí a gente decide... o que vai ser 

JG - Quando a matéria está pronta, vocês leem, criticam antes de ser publicada? 

Sérgio- Às vezes sim, às vezes não precisa, porque a edição saiu às mil maravilhas, 

normalmente é nota 100. 

JG - Qual é a motivação do jornal? É autoajuda, assistência religiosa...?  

Sérgio - Na verdade, não tem essa assistência religiosa, eu acho que não tem essa parte, 

porque o jornal não divide religião, mas um todo assim em que a pessoa se redime, procura 

um exercício de uma melhoria de vida, como aconteceu comigo. Então, quando precisa 
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melhorar... a saúde dele e encontra alguém que possa ajudá-lo naquela melhoria da vida dele, 

é uma bênção, porque, se ele não pensar como eu, de que preciso melhorar e não tem quem 

ajude, aí fica difícil... mesmo que possa conseguir sozinho, mas é muito complicado a pessoa 

querer melhorar de vida assim sozinho, do jeito que está hoje a população de rua: abandonada, 

sem ajuda do governo, sem ajuda da sociedade. Às vezes, a sociedade tenta até ajudar como 

algumas pessoas... aquele grupo de evangélicos que leva com a sopa, mingau, à noite, mas 

aquela sopa é só à noite e durante o dia ele vai comer o quê? Se não pegar a sua latinha... tem 

o prato do povo... e à noite? À noite, eu pergunto, não tem onde tomar banho, se for usar um 

banheiro químico, um banheiro público, não tem 

JG - Matias, como o morador de rua se vê? A sociedade acha que ele é um pária, um 

marginal, mas como o próprio morador se vê? 

Sérgio - Eu mesmo me achava... achava temível em algumas partes, mas também, em 

algumas partes, feliz. Por que feliz? Em todo lugar a que chegava, as pessoas me abraçavam, 

era querido pelos moradores de rua, aliás, ainda sou até hoje. Mas triste sob os casos de 

violência que acontecem no Brasil inteiro. Quando vejo falar na televisão que um morador de 

rua foi assassinado em algum lugar, fico angustiado com isto, porque... é uma coisa assim que 

a gente fica de mãos atadas sem poder fazer nada. Quando a gente tem um grupo que possa 

nos ajudar, ainda vai, mas se não tem... como se diz... uma defensoria pública ao nosso lado, 

os moradores de rua tava tudo assassinado, porque a violência hoje tá no Ceará, a violência 

em Goiás, a violência aqui na Bahia e em São Paulo, tudo morador de rua e... e... isto me 

deixava assim angustiado porque eu já assisti cenas assim de dois moradores de rua serem  

assassinados e você não poder fazer nada, porque, se fosse pra uma delegacia dar queixa, era 

perigoso porque eu podia ficar preso. Por quê? Os autores normalmente eram “filhinhos de 

papai”, policial, guarda municipal, então eu ía dar queixa de quem? Eu vi aquela cena em 

Goiás, eles bateram num morador de rua que estava fumando maconha, mas não bateram num 

“filhinho de papa” que estava atrás cheirando cocaína? Porque um era filho do delegado e o 

outro era filho do Prefeito da cidade. Por que não foram bater neles? Não, foram bater no 

morador de rua. 

JG - A maioria dos moradores de rua conhece o jornal “Aurora da Rua” e o Movimento 

População de Rua? 

Sérgio - Na verdade, aqui, em Salvador, uma boa parte conhece o Movimento. Têm alguns 

que vão chegando agora ainda não conhecem por pouco tempo, mas muita gente... sim, a 

maior parte, a maioria já conhece o “Aurora da Rua” e o Movimento População de Rua. 

JG - Por que não tem muita gente no Movimento População de Rua? 

Sérgio - Na verdade, lá no Movimento, eles... a gente tem uma média de 80 a 150 pessoas em 

cada por reunião, a gente tem dividido... o centro24horas, temos um albergue em Roma que é 

direcionado por uma pessoa do Movimento População de Rua, um “Centropop” da Baixa de 

Sapateiros que também é direcionado por uma pessoa que foi do Movimento População de 

Rua. A gente faz assim capacitação. A gente manda o pessoal do Movimento para poder fazer 

a ficha e de lá são direcionados para alguns lugares para fazer a capacitação. A gente faz a 

inscrição no Movimento e de lá são enviadas para determinados locais. Fizemos capacitação 

na construção civil, na Arena Fonte Nova com algumas pessoas que eram carpinteiros; 

fizemos capacitação com culinária, mecânica hidráulica e com inclusão digital lá no Centro de 

Cultura da Câmara dos Vereadores. 

JG - Matias, o jornal “Aurora da Rua” trabalha mais os aspectos positivos ou negativos 

das pessoas que estão em situação de rua? 

M - Positivo. Por quê? Na verdade, ele tenta melhorar a autoestima da população em situação 

de rua. Primeiramente, levar o conhecimento para a população e a sociedade em geral, o que é 

e por que o morador está nas ruas, também mostrar como as pessoas... aquele vendedor ele 

pode mostrar pra aquele que está nas ruas para dar um passo à frente pra frente pra melhorar 
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de vida também. Não vou dizer assim que ele vai ser um milionário, mas pode ser... eh... 

como se fala... deixar brotar em si... pra sair daquela vida ruim em situação de rua. Pode ser 

alguma coisa assim mais espontânea sem a implicância da sociedade. 

JG - Antes de vender na Rodoviária, você vendia o jornal onde? 

M - Aliás ainda continuo vendendo o jornal na Igreja Nossa Senhora da Luz, lá na Pituba. 

Primeiramente quem abriu as portas foi outro vendedor (Vânio) que começou a vender. 

Depois colocaram outro vendedor e não deu certo. Aí eu disse: vou lá pra a Igreja N. Senhora 

da Luz, lá estou até hoje. O pessoal me aceita muito bem... subo, desço, vou à cozinha, entro 

na Igreja. 

JG - Qual a recepção que as pessoas têm sobre o jornal? 

Sérgio - Na verdade, sempre o pessoal fala... quando tem alguém que não conhece o jornal, 

eles chegam e falam assim: “olhe, comprem este jornal que é muito bom, que é pra ajudar as 

pessoas em situação de rua.” Algumas pessoas já vêm com aquela raiz de ajudar mesmo. 

JG - Por quanto tempo você está vendendo o jornal?  
Sérgio - Vou fazer agora em agosto um ano. Muito bom... bom! Adorei fazer isto, tem 

algumas pessoas que estão me pedindo pra mandar pelo correio, mas não posso, porque só 

pode ser por assinatura. 

JG - Quantos jornais você vende? 

Sérgio - Eu vendo de 200 a 300 jornais por mês. Não levo tudo de vez, mas aos poucos. 

Pretendo vender mais ainda. 

JG - Por causa do seu trabalho, você já recebeu algum convite para trabalhar de 

carteira assinada? 

Sérgio - Ainda não, na verdade, a minha preocupação agora é ajudar as pessoas que estão em 

situação em rua. Espero que um dia isto chegue pra mim: trabalho com carteira assinada. 

JG - Afinal, o jornal é feito para os moradores de rua e sociedade ou os dois? 

Sérgio - Os dois, porque não há divisão. Vendemos para as pessoas da sociedade, porque 

precisamos tirar a nossa sobrevivência. Uma parte dos jornais é dada como cortesia para as 

instituições, outra parte é para a venda. 

JG - Afinal, fale um pouco sobre o encontro lá no Paraná no II Congresso Nacional da 

População de Rua? 

Sérgio - Foi uma coisa muito grande. Foi uma oportunidade de discutir políticas públicas 

sobre saúde, educação, trabalho e lazer das pessoas em situação de rua. Nós conseguimos 

colocar quatro ementas no documento final. Conheci muita gente. 

JG - Matias, o que você sabe sobre a limpeza das pessoas em situação por causa da 

Copa? 

Sérgio - Sabemos que tem assim uma higienização humana e a internação compulsória. 

Recebemos várias denúncias tanto aqui em Salvador como vários municípios. Aqui em 

Salvador, vou falar a verdade, tivemos uma denúncia de que a Prefeitura estava pegando 

moradores de rua e levando para Camaçari, Feira de Santana e até para Aracaju, deixando lá 

ao deus dará, tomando seus pertences, jogando jato d’água, acordando com jato d’água, as 

pessoas têm que ir por bem ou por mal. 
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APÊNDICE F 

Entrevista no 02 – Jéssica (24 minutos, jornalista do jornal) 

 

JG - Desde quando você veio trabalhar no jornal “Aurora da Rua”? 
Jéssica - Eu comecei em fevereiro de 2011 

JG - Por que você veio trabalhar aqui? 

Jéssica - Na verdade, Vanessa Ive era a jornalista até aquele ano que ficava à frente do jornal, 

ela saiu pra fazer o mestrado dela, ela achou que ficava incompatível trabalhar no jornal e se 

dedicar ao mestrado, por isso saiu pra fazer o mestrado e assumir sua carreira (?) 

JG - Você trabalha aqui como voluntária ou profissional? Se profissional, você explica 

por quê? 

Jéssica - Foi uma escolha do projeto, eles sempre querem à frente do jornal um profissional 

remunerado, eu trabalho desta forma, eu não sou voluntária, sou remunerada. 

JG - As condições de produção são favoráveis ou não para a produção de um jornal 

alternativo? 

Jéssica  -  Eu falava isto para os estudantes... que a gente tem uma liberdade maior de texto, a 

linha editorial do jornal permite que se tenha esta liberdade de chegar mais fundo... como não 

se costuma ver nas mídias tradicionais, os jornais que circulam na cidade, então eu acho que 

isto favorece, dar maior liberdade de trabalho e tem também a questão do tempo, temos um 

período de dois meses, dar pra você trabalhar bem, sem pressa, esta liberdade favorece o 

trabalho voltado para o social, trabalhar de maneira mais consciente, mais madura, com mais 

tempo. 

JG - Pra você, quais são as vantagens ou desvantagens para se trabalhar num jornal 

como o “Aurora da Rua” como profissional? 

Jéssica - A vantagem, como eu falei anteriormente, eu tenho liberdade, tempo pra produzir 

um texto que considero de boa qualidade que atinja os objetivos. As desvantagens...  uma das 

desvantagens é um orçamento apertado, pois trata-se de um jornal, de um projeto social que 

não é financiado por iniciativa pública ou privada, não tem esse apoio, então, vem o temor, 

porque o sustento vem das assinaturas que a gente faz e não da venda dos vendedores 

propriamente dito. Então, as assinaturas, não temos na quantidade que precisamos, contamos 

com poucas as assinaturas, precisamos aumentar isso. Essa opressão de trabalhar num limite 

financeiro, todos projetos sociais vivem num limite financeiro, acaba nos podando, pois 

poderíamos fazer um jornal mensal e não bimensal, a gente poderia ter um jornal maior, com 

mais páginas, não com 8 páginas, mas com muito mais, porque a gente poderia produzir 

artigos ou reproduzir matérias, artigos de uma instituição chamada International Network of 

Street Papers (INSP). 

JG - Você já conhecia os movimentos sociais como Movimento População de Rua, MST, 

o Movimento negro? Na Faculdade, discutia-se a questão dos movimentos sociais e o 

jornalismo? 

Jéssica - Sim, nós tivemos matérias específicas sobre isso, quando discutíamos a questão 

social, como surgiu, a cidadania, a gente falava um pouco, mas eu, particularmente, antes do 

jornal “Aurora da Rua”, sempre fui acanhada neste universo. Não tinha muita aproximação, 

propriedade pra falar, discutir sobre sociedade. Só depois, quando entrei no jornal “Aurora da 

Rua” é que eu tive uma aproximação com os movimentos sociais, eu particularmente passei a 

observar os problemas da população de rua, mas, na Faculdade a gente não vê este assunto 

com profundidade, tudo é superficial. 

JG - Os jornais alternativos, como “O Trecheiro”, “Voz Operária” contêm influência da 

religião católica. Como tomou conhecimento destes jornais ligados mais à Igreja? 
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Jéssica - Foi depois que vim trabalhar no jornal “Aurora da Rua”, porque... o “Aurora da 

Rua” tem uma conexão com estes outros jornais... mas não temos só aqueles ligados à Igreja, 

temos a raiz... (em relação) aos movimentos sociais mesmo, quando comecei a trabalhar no 

jornal, é que me aproximei desta realidade... foi através do Henrique que a partir do momento 

em que começo a trabalhar no jornal passo a ter nova postura (muita zoada) 

JG - Especialmente os chamados “street papers” como o Boca de Rua, O Trecheiro? Foi 

tudo na mesma época? 

Jéssica - Na verdade, eu conheci o Aurora através de um trabalho de faculdade, uma colega 

queria fazer um documentário, nós descobrimos na internet... Eu já tinha visto o jornal num 

“Café com prosa”, que é um evento que a Faculdade faz (o resto não entendi nada) 

JG - O que pode ou não pode ser dito no jornal? 

Jéssica - Na verdade, não sei se a gente poderia colocar nestes termos “pode ou não pode” ser 

dito, porque há escolhas editorais  

JG - O que move o jornal é o discurso da autoajuda, o evangelho? 

Jéssica - Na verdade, é uma mística, é uma mistura disso tudo. Muitos questionam por que 

vocês vendem os jornais (incompreensível). Ela tem que comprar os jornais pra fazer este 

trabalho de controle, saber até quanto pode gastar 

JG -  Em que aspectos o jornal “Aurora da Rua” e a “população de Rua são diferentes? 

Jéssica -  Na verdade, o Movimento é voltado essencialmente dirigido para questões políticas, 

dos direitos. De maneira prática, reivindica direito à moradia, ao trabalho, coisas práticas, já o 

projeto do jornal é que a própria comunidade trabalhe numa perspectiva de, além de que é 

necessário todas estas coisas, precisa ter uma prioridade... (incompreensível) O Movimento 

atua nesta frente; lutar pela casa, lutar pelo emprego e a Comunidade acha que que tem 

como... trabalha no sentido para situar a pessoa humanamente e depois... (incompreensível) A 

comunidade prefere trabalhar o emocional primeiro, preparar esta pessoa emocionalmente 

para que enfrente uma casa, um trabalho de maneira mais equilibrada. A experiência maior é 

esta questão de ser mais humano e o Movimento cuida mais das políticas públicas, já a 

Comunidade prefere trabalhar mais o emocional (nem falo de resgate), a questão do 

cumprimento dos vínculos possa ser restaurado primeiro para que a pessoa voltar pra família. 

JG - Por que o jornal se chama “Aurora da Rua”?  
Jéssica - Então, a prop-, a... o que está imbutido aí nessa questão de se chamar Aurora é 

justamente essas questões imbutidas no que é uma aurora. No amanhecer, em ter uma nova 

chance, em abrir uma nova perspectiva. Então a cada aurora que surge no céu, a gente tem um 

dia a mais, uma nova chance de recomeçar. Por isso o nome do jornal. Eu lembrei de uma 

poesia que Henrique tinha que pensava sob essa perspectiva, de realmente ser uma aurora na 

vida dos moradores de rua, uma nova perspectiva.  

JG - Bom, pensar no jornal. Como é feita a escolha das pautas? 

Jéssica - A gente se reúne (?) a gente se reúne aqui na sede, convida a população de rua 

(inaudível) a gente faz uma disseminação da data, divulgando, e convida quem quiser, pessoas 

em situação de rua, que frequentem projetos, que frequentem os espaços que os moradores de 

rua são (inaudível), a gente chama e faz esse encontro no qual aí a gente vai opinar alguns 

temas. Sempre que começa a reunião de pauta a gente faz um círculo e vai passando um por 

um. perguntando o que é que gostaria de ver no Jornal. Esses temas são elencados no quadro e 

aí a gente para um pouco e destrincha, se a pessoa disser: “Ah, eu queria ver no jornal, o 

jornal falar sobre mães na rua”. Aí a gente pergunta: “Por que esse tema lhe interessa?” Aí a 

pessoa vai dizer: “Ah, porque eu vejo muitas mães na rua, esse tipo de coisa”. Aí depois que 

todo mundo opinar, a gente elenca num quadro e a gente parte pra votação num consenso, pra 

ver. Vai eliminando os que forem pouco votados e aí chega num consenso, aí é definido o 

tema dessa forma 

JG - Como são feitas as oficinas de texto? 
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Jéssica - Depois que a gente sai da reunião de pauta, na própria reunião de pauta a gente 

define, dependendo do tema, a gente define os espaços que podem ser realizadas essas 

oficinas de texto (?). As oficinas de texto, elas podem ser de diversas formas. A gente chama 

de oficina de texto até uma simples conversa em círculo. A gente costuma denominar, mesmo 

que não seja textual… Aqui mesmo, essa frase aqui, foi de uma oficina de texto, a gente lança 

o tema, conversa um pouquinho, matura o tema com eles e aí a gente, ou dá papel ofício, ou 

na conversa mesmo pra quem não quer escrever, quem quer escrever, escreve. Então a gente 

vai colhendo os depoimentos nessas oficinas de texto que vão ser aí, que vai ser a matéria 

prima pro Jornal. (?) uma conversa em círculo, e às vezes a pessoa “Ah, eu não quero falar, 

mas eu posso escrever?”. Aí a pessoa vai lá e escreve, porque não quer falar e a gente recolhe 

esses depoimentos. Quando o assunto é mais melindroso, a gente também pode partir pra uma 

oficina de arte, através de recorte e colagens, de pinturas, que a pessoa vai ali exprimir o que 

ela tá sentindo. E ao mesmo tempo a gente senta perto, no caso eu, eu sento perto, ela vai 

desenhando, aí eu vou perguntando, “Ah, que desenho é esse?”. Ela vai aos poucos se 

soltando e falando sobre o tema. Quando é um tema mais melindroso, por exemplo, a gente 

falou sobre a união familiar, o desgaste, o esgarçamento das relações, essas quebras de 

vínculos, então é complicado você às vezes… Tem gente que não, que fala dos problemas que 

passou com pai e mãe, isso ou aquilo, mas tem gente que é mais fechado. E aí através de 

desenhos ou da própria escrita eles se expressam. Então é dessa forma que a gente realiza 

as… 

JG - Qual o critério que você utiliza pra escolher um local. Aquidabã, Barroquinha e 

antigamente o Largo de Roma? 

Jéssica - Quando a gente vai tratar nas edições, na edição, de um tema que a gente sabe que é 

melhor coletar informações de quem está no que a gente chama de estado de rua bruto. Por 

exemplo, que tá na rua mesmo, que não foi acolhido num espaço como os meninos que estão 

aqui na comunidade. Eles estão acolhidos, então tem um suporte. Então, eu não sei se eu 

poderia dizer que estão num sistema mais humanizado, e aí acaba (sic) vendo as coisas de 

outra perspectiva do que quem está em estado bruto de rua, está na crueza na rua. Então eles 

têm outra forma de depoimento a respeito de determinados temas. Então, quando a gente quer 

um depoimento que vai falar de um assunto que quem tá acolhido já tem uma visão mais 

branda, a gente vai pra rua. A gente vai pro Aquidabã, a gente vai pro Largo de Roma… 

Quando a gente quer um depoimento de quem tá ali na vivência do assunto. Por exemplo, a 

própria questão da Copa. Os meninos que estão acolhidos aqui, eles não estavam nessa neura, 

nesse medo, nesse temor, de ser pego por uma ronda da prefeitura, porque eles estão 

acolhidos. No caso dos meninos que estão na rua ainda, eles tem esse temor forte, sim. Então, 

a gente pode até fazer uma oficina pra falar de outras coisas relacionadas à Copa aqui na 

comunidade. Mas pra falar assim sobre esses medos, temores de ser levados pra galpão (?), 

tirado do convívio social, a gente vai pra rua, porque é lá que tá, realmente, o problema de 

forma mais gritante. Então, é dessa forma. 

JG - Em que consiste o papel dos mediadores na oficina? 

Jéssica - Na verdade, hoje a gente não tem… Não são mediadores. Essa última oficina que eu 

fiz no projeto mesmo, eu fiz sozinha. Então fui eu e os meninos. Nem a própria Lena, que é a 

assistente social do projeto, ela se envolveu na oficina. Ela ficou lá atendendo. Então eu 

convoquei os meninos que estavam ali no salão do projeto, falei sobre o tema, se eles queriam 

participar, se eles queriam dar depoimento. E sentei e fiz um círculo com eles. E foi assim, um 

bate-papo. Em algumas oportunidades, Henrique ou pessoas da comunidade ficam 

estimulando, porque muitos são tímidos pra falar. “Ah, e você, o que é que acha?”, “Ah, e 

você, qual é a sua opinião sobre isso?”. Mas ultimamente, eu estou indo sozinha. Então sou eu 

e as pessoas que são fontes pra matéria. 
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JG - A redação do texto coletivo é feita de que maneira? Como você faz todo esse 

trabalho? 

Jéssica - Então, a gente faz o que a gente chama de coleta da matéria prima que são ou 

escritos, ou gravado, ou de ouvido (?), ou transcrevendo depoimentos, aí depois que eu coleto 

todo esse material, aí eu venho pra sede pra organizar isso de forma textual. 

JG - Agora, por que que alguns números, por exemplo, o texto está assinado. No caso, 

você às vezes assina sua matéria? 
Jéssica - É, porque, a gente assina, eu, Vanessa, na maioria das vezes sou eu, quando a gente 

não faz esse trabalho de coleta com os meninos de depoimentos. Quando é um tema, por 

exemplo, que… Deixa eu lembrar o último tema… Quando eu fui falar dos projetos sociais. A 

gente falou sobre os projetos que acolhem essas pessoas em situação de rua. Então eu fui lá 

entrevistar essas pessoas dos projetos, que trabalham (?). Então é o tipo de matéria que eu não 

colho diretamente, através de oficinas, o depoimento de quem está em situação de rua. Um ou 

outro pode até opinar, mas o foco da matéria foi entrevistar as pessoas que estão à frente 

daqueles projetos sociais que ajudam moradores de rua. Nessa edição, a gente não ouviu 

muito morador de rua. Quando a gente partiu pro Rua 24h, que foi uma edição posterior a essa 

(?) projeto, que a gente foi realmente ouvir se os meninos se sentiam beneficiados por aqueles 

projetos que a gente trouxe na edição anterior, aí o texto já não é coletivo, que aí o material 

vem da fala dos meninos, vem da escrita dos meninos. 

JG - Por que as falas dos moradores não trazem as marcas do seu registro?  Por que isso 

acontece? 

Jéssica - Muita gente já perguntou sobre isso, “Ah, por que vocês não preservam a 

característica da…” Na verdade, a gente tá inserido num contexto dos jornais de rua. Pra fazer 

parte desse contexto dos jornais de rua, pra ser classificado como um jornal de rua, a gente 

precisa preservar essa questão gramatical, essa questão da correção gramatical, dos preceitos 

jornalísticos, tem que ter a hierarquização e tal... Todos esses preceitos, a gente tem que 

respeitar pra gente se enquadrar nisso. E fora que é uma publicação que vai ser lida, e é 

objeto, como o senhor tá fazendo, de estudo, vai ser lida por n classes sociais, por várias 

pessoas. Então a gente procura preservar essa característica da publicação, que é um jornal, 

que não é porque é de rua, ou é feito de forma colaborativa por moradores de rua, que a gente 

vai entrar numa linguagem diferente do que é utilizada no jornalismo convencional. 

JG - O que é que é regular em todas as edições quanto à linguagem, à estrutura, ao 

conteúdo, ao planejamento gráfico?  
Jéssica - Na verdade, o que vai determinar a forma de escrita, ou privilegiar determinado 

aspecto em detrimento a outro, é justamente o tema da edição. Na verdade, eu nunca prestei 

atenção que a gente seguisse… Quando eu entrei aqui pra trabalhar no Jornal, Vanessa na 

verdade falou assim: “Olha…” ... A primeira matéria que eu escrevi, eu contextualizei um 

pouco da faculdade, então eu contextualizei alguns números, trouxe uns números do IBGE, eu 

não lembro direito que tema era. Mas eu trouxe uns números do IBGE, falei um pouquinho 

sobre o contexto global da coisa, e Vanessa me alertou: “Olha, a gente tem que trazer o 

morador de rua já no primeiro parágrafo, porque ele é protagonista, ele é tema central do 

jornal”. Então acho que eu fiquei muito divagando no assunto e fui falar do morador de rua, 

inserir a figura do morador de rua do segundo parágrafo, do segundo pedaço do texto em 

diante. E aí, isso é uma das coisas que é observada no jornal, na escrita do jornal, que você 

tem que logo trazer o personagem principal, ou seja, você tem que falar do morador de rua no 

primeiro parágrafo. Você não pode trazer outros assuntos e só puxar o personagem principal, 

que é o protagonista, que é o morador de rua, lá em baixo. Fora isso, a gente tem uma certa 

liberdade de escrita. E não tem um (?). “Ah, você tem que… no primeiro parágrafo tem que 

ser dessa forma, e você tem sempre que fechar com uma frase positiva, você tem sempre que 

fechar…”. Não tem isso 
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JG - O que se entende morador de rua faz o Jornal Aurora da Rua? Em que consiste 

isso? Ele escreve? 

Jéssica - Também, em alguns momentos como a própria Noemi, a gente tem edições que 

Noemi escreveu. Há muito tempo, antes de Lúcia fazer parte do movimento, ela escrevia 

regularmente a editoria Universo (?) da Rua, que traz um perfil de morador de rua. Porque a 

proposta foi pensada dessa forma, que aquela página do perfil fosse escrita por um morador 

de rua sobre outro morador de rua, pra ter esse olhar. Na verdade, a gente convoca. A gente 

gostaria que mais moradores de rua tivessem disponibilidade não só de tempo que eles 

alegam, mas também de escrita, um pouco de intimidade. Não precisa saber muita coisa, não 

precisa ser versado, letrado, pra escrever. Porque aí entra o meu papel de editar e de corrigir 

gramaticalmente. Mas a gente tem essa página que é destinada, quando aparece alguém pra 

escrever, quando eu convido e a pessoa aceita… Noemi, Roberto, que é um ex-morador aqui 

da comunidade, já escreveu, hoje ele mora na república na UFBA, que ele faz Direito. Bruna 

já escreveu também. Aí a gente também abre espaço pra que determinadas edições a pessoa 

que tem algum tipo de poesia ou de pensamento específico sobre um assunto, a gente estimula 

que a pessoa escreva. Então já publicamos diversas poesias de moradores de rua, o próprio 

Benivaldo (?) já teve poesia publicada no jornal. Então são esses destaques, assim. 

JG - Tá bom. Última parte, último assunto. Como é feita a escolha e a seleção dos 

moradores que vão vender o jornal? 

Jéssica - Na verdade, eu não digo que é um processo seletivo, não é uma escolha. A gente, 

quando distribui o jornal, nos espaços que a gente vai, de albergue, rua etc., a gente convida 

as pessoas, “Olha, venha conhecer o projeto, ele age dessa e dessa forma na vida das 

pessoas…”. Fica falando dos benefícios, do que ele pode tirar de bom. E aí, a gente convoca: 

“Olha, vão lá na sede”. A gente faz um treinamento de três dias. Uma capacitação pra que 

você veja o jornal, conheça produto. E aí, a gente depois parte pra… A gente faz o 

treinamento, convida pra que eles participem dessa formação dos vendedores, e aí quem 

aparece aqui na sede diante desse convite, a gente faz a formação. Aí a gente dando a 

formação, a gente explica como funciona o projeto, explica o que é um jornal de rua, explica 

tudo direitinho. Se no final da formação persistir o interesse, ele se transforma num vendedor. 

JG - Onde o Jornal é mais vendido? Quem divulga o jornal pelas escolas, pelas 

faculdades? 

Jéssica - O jornal é mais vendido em igrejas, escolas e faculdades. Esses três espaços são os 

que os vendedores mais se sentem à vontade pra ir. Agora a gente tá com ponto fixo na 

rodoviária, porque é interessante que a gente pega uma gama maior de pessoas, né? Porque na 

escola e nas faculdades a gente fica restrito a professor e estudante, nas igrejas, aquelas 

pessoas mais voltadas pra religião. Então a gente não pega, não atinge a população numa 

diversidade maior. Então é nesse espaço que o vendedor costuma ir vender. E nas escolas. (?) 

o próprio vendedor (?). Também tem a experiência de levar os meninos pra sala de aula, né? 

Ali eles falam da sua experiência, fala da venda do jornal, como isso é benefício pra eles, 

como não é, enfim. Ele tem toda a liberdade de falar o que eles acham melhor, não tem um 

treinamento. Então eles vão divulgando e aproveitam e vendem o jornal nesses espaços 

também. 

JG - O Jornal é dirigido para os moradores de rua da comunidade ou de Salvador de 

um modo geral, ou os dois? 

Jéssica - Na verdade, a pretensão do Jornal, também não sei se cumpre esse propósito, é 

retratar a realidade dos moradores de rua da cidade. Muitas vezes também, a gente traz um 

pouco de informação de outros locais, mas o grosso da nossa produção é mostrar a realidade, 

é mostrando a realidade dos moradores de rua de Salvador. Por isso que a gente, quando vai 

fazer as oficinas de texto, vai às ruas. Vai no albergue, vai no Aquidabã, vai no Largo de 

Roma. Quando a gente, a gente até evita um pouco fazer uso das fontes aqui da comunidade, 
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porque eles já têm outra perspectiva. Não que a gente não use, mas a gente prefere fazer as 

oficinas em outros locais. Pra gente ter essa diversidade da informação, pra gente ter uma 

informação da realidade mais próxima, né? 

JG - Pra você, como o Jornal contribui para, não gosto dessa palavra, resgaste da 

cidadania do morador de rua? Ou pra sua reinserção, refiliação afetiva, emocional (?)? 

Jéssica - Na verdade, essa palavra “resgate”, também, a gente usa ela com um certo cuidado, 

na verdade. Realmente, é uma palavra complicada, “resgatar”. Não se colocando no papel de 

salvador, nem de… né, essas coisas todas. Mas, na questão da reinserção social, isso é 

comprovado através dos depoimentos dos próprios meninos que são formados pelo jornal ou 

que vendem o jornal. O Seu Gerson mesmo é um exemplo. Ele estava vendendo nas ruas e ele 

se sentia tímido e não sabia abordar as pessoas, porque ele dizia que antes, quando ele estava 

nas ruas, ele nem era enxergado, ninguém olhava pra ele, a não ser que ele fizesse uma coisa 

errada. Então a partir do momento que ele tá vendendo o jornal, que ele começa a dialogar 

com uma pessoa que ele acha que é de um nível superior a ele, que tem outra formação, ele se 

sente importante. Então isso funciona como, é… alimentar a autoestima da pessoa. Então ele 

vai se ver com outros olhos também. E consequentemente, quem é... a pessoa abordada por 

ele também passa a enxergá-lo de outra maneira. E a reinserção social também, no caso dos 

meninos que conseguem emprego. às vezes através do Jornal, vendendo o Jornal, como foi o 

caso de Socorro. A pessoa conheceu ela vendendo o Jornal, viu que ela tinha alguma 

habilidade, chamou ela pra trabalhar. Essa inserção nas escolas. Então todo esse roteiro que os 

meninos fazem enquanto vendedor do jornal, eu acho que age nessa questão. A partir do 

momento que a pessoa começa a se ver de maneira diferente, ela passa isso pro outro. Passa 

uma confiança, passa outro tipo de postura. E isso age internamente, mexe com o psicológico, 

ele passa a acreditar em si próprio, e acha que é capaz de partir pra outras esferas que não 

precisa só ficar aqui no jornal. Ou se ver no jornal, as matérias, como o próprio Gerson, que 

foi perfilado, e as pessoas elogiam. Então isso vai fazendo com que ele se torne mais gregário, 

menos arisco, que se (?) mais, e que fique aí aberto para várias possibilidades.  

JG - Por que o jornal não faz concessões ou parceiras? No sentido de publicidade ou… 

Jéssica - Justamente pra preservar a independência de falar de qualquer tema. A partir do 

momento que você é vinculado a um patrocinador de qualquer espécie, você fica um pouco 

cerceado na sua liberdade de poder falar de algum tipo de assunto. Então, o jornal faz isso 

justamente pra preservar essa liberdade. 

JG - Em que aspecto você acha que o jornal Aurora da Rua é um jornal diferente em 

relação aos outros jornais de rua? 

Jéssica - Algumas publicações de rua, elas falam de diversos assuntos, (?), por exemplo. Ela 

fala do cotidiano em geral, o foco dela não é falar sobre população de rua. Já o Aurora da 

Rua, o (?), falam sobre população de rua. Agora, eu acredito que, da pouca experiência que eu 

tenho, eu não cheguei ainda a fazer visita à redação do (?), à (?), ainda tô em déficit com eles. 

Mas, da pouca experiência que eu tenho, o Jornal Aurora da Rua, ele procura trazer mesmo a 

população de rua pra o processo produtivo do Jornal. Desde a reunião de pauta até a 

finalização, até a entrega. Mário, que era vendedor do jornal, ele entregava o Jornal em outros 

espaços. A gente não tem uma pessoa específica, que não é de rua, pra fazer esse trabalho. A 

gente prefere que o próprio morador de rua vá lá, distribua, fale sobre o jornal, e mostre que é 

possível fazer uma mudança, uma transição do estado de rua pra reinserção social. Então eu 

acho que o Jornal se diferencia nessa maneira de trabalhar e de estar sempre próximo à 

população de rua, fazer com que a população de rua orbite ali em todo o processo produtivo 

do jornal. Coisa que eu acredito que não aconteça muito em outras publicações. 
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JG - Só pra fechar, como você avalia se cada edição do Jornal cumpriu seus objetivos? 

Agora mesmo, da Copa, né? Como é que você sabe se aquilo tudo que foi dito alcançou o 

objetivo final? 

Jéssica - É complicado falar sobre isso, até porque o Jornal poderia circular muito mais, não 

tem uma circulação como a gente gostaria. Ele não atinge determinadas esferas sociais como a 

gente gostaria. Então a gente não tem mecanismos pra mensurar se realmente aquilo ali 

atingiu e fez algum tipo de mudança. Até porque, a gente não trabalha muito dessa forma 

política, usando o Jornal como um instrumento de crítica ferrenha ao governo. A gente 

procura trabalhar a questão mais humana, de mostrar que o morador de rua, ele lida com essas 

dificuldades. Que ele não é coitadinho, como muitas vezes é retratado na mídia, nem também 

é o marginal, o que vai lhe atacar ou qualquer coisa semelhante. Então a gente trabalha nessa 

esfera. E nessa esfera, de humanizar a figura do morador de rua, a gente sente os resultados 

mais presentes do que de uma denúncia que a gente possa fazer. Com relação à Copa, porque 

vai sair, não tem como, a gente trabalha com os meninos, trabalhou com os meninos essa 

temática da Copa, então n denúncias. Polícia que joga água, kombi da prefeitura, não sei o 

que. Então como a gente não circula, não tem uma circulação como deveria ter, a gente não 

pode mensurar se essas denúncias efetivamente contribuíram pra alguma mudança. O que a 

gente sente mais é na questão da humanização, das pessoas que leem o jornal e veem o 

morador de rua de uma forma mais humana. 

JG - De alguma forma vocês já ouviram críticas.com o Jornal, feitas pelas pessoas, ou 

pelos próprios moradores de rua? 
Jéssica - Dos moradores de rua, sim. Mas não críticas a próprio Jornal. As críticas são mais 

direcionadas à comunidade, aí meio que respinga no Jornal. Justamente porque a comunidade 

tem as regras próprias, que você mais ou menos conhece, pra acolher pessoas. Não é todo 

mundo que acolhe, não é todo mundo que você acolhe. Tem toda uma experiência que tem 

que ser vivida pra ser acolhido. Então, alguns moradores de rua acreditam que o Jornal 

também podia ser mais político. Falar mais contra o governo, falar mais contra as autoridades. 

E quando a gente explica isso, alguns não entendem. Mas na maioria das vezes, o Jornal é 

muito bem visto. Pelos moradores de rua e por outras esferas sociais também. Justamente 

porque ele traz essa perspectiva diferente de quem tá na rua. Então, é um material diferente, é 

um enfoque diferente da população de rua. Então, na maioria das vezes, o Jornal agrada, a 

gente não sofre críticas pesadas. Salvo essas questões de alguns moradores de rua cobrarem 

mais uma postura mais política do Jornal. 

JG - Mas eles chegam a demonstrar isso? 

Jéssica - Chegam. Não são cobranças tão agressivas. Mas dizer “Olha, vocês podiam falar 

sobre prefeitura que tá aí arrastando as pessoas?”. Aí quando a gente… No caso, quando a 

Copa mesmo. Eles falaram “Ah, tem uma kombi que tá levando pra Simões Filho”. Aí a gente 

vai investigar. “Você foi abordado?”, “Não, mas eu ouvi dizer”, “Quem você ouviu dizer, 

você pode trazer pra falar comigo?”, “Ah, mas eu não sei o que…”. Então fica nessa coisa 

mais evasiva. É lógico que deve ter ações, não sei se da prefeitura ou, não sei de quem, que 

tentam, lógico, tirar os moradores de rua da rua. Mas a gente ainda não teve nenhuma matéria 

específica provada: “Ah, eu sofri isso, consegui fugir de lá, voltei, tô contando a vocês”. 

Porque fica muito na especulação. Eu tô falando no contexto específico da Copa, né? Fica 

muito na especulação. Aí a gente vai sentar com eles e falar que, como jornal, a gente não 

pode trabalhar com especulações. Agora mesmo, pra fazer essa edição, eu tentei falar com a 

(?), que é a secretaria que é responsável por esse contexto aí que envolve morador de rua, (?). 

Já tem 15 dias que eu tô tentando entrevistar alguém e eles não me dão retorno. Ou seja, o 

Jornal (?) pra dar uma notícia, a gente tentou falar com as pessoas da prefeitura e não 

conseguiu. (?) hotéis em Pau da Lima, outro em Itapuã. Alguns meninos dizem que tem ar-

condicionado, que a pessoa entra e sai a hora que quer, que a alimentação é de qualidade. 
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Outros meninos dizem que é horrível, que é a mesma coisa do albergue, mas eu não sei ainda 

(?) hotéis, a prefeitura, como eu disse, não retornou pra gente nenhuma informação real, então 

fica nisso. Aí a gente tenta explicar pra eles que a gente não pode trabalhar com suposições. 

JG - Albergue que acolhe morador de rua? 
Jéssica - É. Disse que tem um em Pau da Lima, pela Prefeitura, (?), que está, segundo dizem, 

administrando esses hotéis. Alguns dos meninos do projeto disseram que realmente existe e 

que é muito bom. Mas tem outros meninos que já disseram que é a mesma coisa do albergue. 

E tem outros que disseram que foram lá e não acharam hotel nenhum. Aí você fica aí, eu tô 

tentando com a prefeitura pra saber se realmente existe, como é isso, se já tá funcionando, de 

que forma funciona. 
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APÊNDICE G 

Entrevista no 03 com Henrique (idealizador do jornal “Aurora da Rua”) (32 minutos em 

20/11/2014) 

 

JG - Você, quando teve esta ideia (fundar o jornal Aurora da Rua) foi pensando na sua 

experiência na Europa? 

H - Nem tanto a minha experiência na Europa, já tinha conhecido estes jornais de rua na 

Europa, então eu já sabia que existiam como uma proposta de geração de renda para pessoas 

em situação de rua. A coisa é que... no ano de 2006, a gente tinha aqui várias pessoas 

morando na igreja e que todas elas tinham os passos (como) da sobriedade, do cuidado de si, 

da reconciliação com o passado, mas faltava aquilo que já poderia oferecer: a geração de 

renda que era o galpão, a reciclagem, o bazar e o artesanato. As pessoas, que se dedicavam, 

não conseguiam chegar a uma renda que permitisse alugar um quartinho. E a gente não 

conseguia informar isto... A gente dizia: teria que ter uma ideia nova que permitisse a essas 

pessoas já equilibradas, que só faltava um trabalho aqui de ter uma geração de renda que, no 

mínimo, lhe permitisse ter uma autonomia financeira e um quartinho pra alugar. 

Ao mesmo tempo... no ano de 2006, logo no início, nos primeiros meses, antes de março, 

publicaram muitas matérias sobre os moradores de rua nos jornais daqui e, como sempre, 

matérias escandalosas. A primeira página – os vagabundos, os sacizeiros, as páginas policiais. 

E a gente lia isto, a gente se sentia machucado porque a gente já sabia que isto não era 

verdade real da maioria dos moradores de rua, era mais uma estigmatização. A gente 

comentava aqui nas missas... um pouquinho... a gente dizia: como fazer pra que a nossa 

experiência de rua, a nossa visão... toda a aspereza que a gente conhecia da rua, a gente 

conseguia partilhar as notícias com um público restrito: as pessoas que vinham à comunidade, 

portanto deveria ser alcançado um público melhor e tentar de rever um pouco este olhar muito 

estigmatizado desta cidade sobre a população de rua. 

E aí foi em março de 2006 quando fazia uma peregrinação no sertão, eu saí com tudo isto, a 

gente ia pra Canudos. Eu pensava muito que o nosso povo da rua era um pouco o povo de 

Canudos de antigamente, né? Muito estigmatizado, mal cuidado, mal visto, portanto o beato 

(Antônio Conselheiro) tinha concedido certa dignidade de vida ao povo, mas que esta 

experiência a cidade tinha destruído justamente, né? 

Foi caminhando pensando em tudo isto que, de repente, numa noite de insônia, esta história 

de jornal de rua me voltou. Eu tinha acabado de fazer a poesia “Aurora da Rua” durante a 

peregrinação, justamente colocando um paralelo entre o povo de Canudos e o povo da rua. A 

gente dizia (pensava) mais: por que a gente não tenta um jornal de rua pra poder oferecer uma 

geração de renda e, neste momento em que você sonha, tudo se vê: por que não poder tentar 

partilhar este outro olhar que a gente tem sobre as ruas. As duas diretrizes estavam juntas na 

verdade e se casaram, pois tinham um desejo de poder... de ter uma maneira de partilhar esta 

visão, de humanizar esta visão sobre as pessoas de rua e, de outro lado, ter uma geração de 

renda para as pessoas. Ficamos com os dois (ponto de vista), no início, a gente produziu o 

jornal.  

Aí fui pra São Paulo com Ed Carlos, passamos uma semana lá com o pessoal de “O 

Trecheiro” e, conversando com Alderon (jornalista) e o pessoal da revista “Ocas”, descobri 

que a gente teria capacidade para preparar o nosso jornal, porque todo o maquinário não era 

nosso depois da impressão. Bastava uma sala, um computador, uma pessoa que se dedicasse a 

isto. Ponto em prática, a gente contratou, nós ligamos para jornalistas que a gente já conhecia, 

dois toparam e a gente ficou todo o ano de 2006 preparando o jornal. 
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JG - Outra coisa... você sabia da... da Pastoral de Rua lá em São Paulo que era 

responsável por uma série de ações... de publicações ligados aos movimentos sociais? 

H - Não era Pastoral de Rua, não, era do “Trecheiro”. Aí o Trecheiro formou a Fundação do 

padre, o padre Arlindo na década de 90 que, na verdade, foi o pioneiro antes dos jornais de 

rua. Ele tinha entendido que a população de rua de São Paulo era muito grande... tá... não 

havia nenhuma comunicação entre eles. A ideia dele era criar um espaço de... comunicação 

para os moradores de rua, só entre eles. Ele fundou o “Trecheiro” antes de surgir o jornal de 

Londres, antes do primeiro jornal de rua oficial. A única coisa que não era um jornal de rua 

era pelo fato de que não era vendido, era distribuído entre os moradores de rua. Então, hoje, 

por exemplo, os jornais de rua já têm 20 anos e o jornal O Trecheiro já fez 20 anos, então ele 

antecedeu os jornais de rua, mas, como não era vendido e nunca foi pensado como geração de 

renda, foi pensado como informação para circular entre os moradores de rua, assim onde 

havia albergues que se pode fazer e pouco a pouco... para articular política, reivindicar, tomar 

consciência da situação da população, isso foi  (com) o Pe. Arlindo. Quando eu dormia na rua 

em São Paulo nos anos 90,91,92, eu ficava no lixeiro como... vem que depois vai se tornar 

Pastoral de Rua; nesta época não existia ainda a Pastoral de Rua, Pastoral de Rua nasceu 

depois, só havia o.... (luar?). E havia O Trecheiro que era uma grande iniciativa que se 

casava muito bem ao lado das beneditinas, sobretudo, Ivete, Regina, Cristina e Fortunata que 

já havia morrido e Pe. Arlindo que fazia o O Trecheiro que era muito mais esta questão de 

comunicação. E aí começa dar maior visibilidade porque passou a circular entre, é claro, a 

população de rua, mas também você encontrava O Trecheiro em igrejas, em todos os 

movimentos sociais que tinham certo interesse pela população de rua, o jornal chegava até 

estes lugares. 

JG - Que diferenças você acha... encontra entre o O Trecheiro e o jornal “Aurora da 

Rua”? 

H - O Trecheiro não tem esta questão de geração de renda, depende... O Trecheiro, O 

Trecheiro dá gratuitamente (o jornal) à população de rua de São Paulo. O Trecheiro é muito 

mais visto como instrumento de comunicação para a população de rua... entre eles... as 

informações básicas que precisa passar. Pouco a pouco toma um rosto mais político, se torna 

um instrumento de uma classe social para reivindicar os seus direitos também, mas foi 

(resultado) de uma evolução, porque o jornal nunca foi assim no início.  

O “Aurora da Rua” nasceu, como sempre se diz... numa dimensão profética, dimensão de 

geração de renda. Desde o início, ele nasceu para geração de renda pra pessoas que (estavam) 

em situação de rua, por isso ele sempre foi vendido, ele não é dirigido exclusivamente para 

população de rua, é dirigido pra toda a sociedade. E o conteúdo, desde o início, a gente 

desejou que não fosse apenas uma questão de atualidades, nem de informação, de 

comunicação, mas que fosse muito mais um espaço onde se definisse uma reflexão sobre a 

população de rua. É um jornal temático, produzido por jornalistas profissionais, mas sempre 

com a participação das pessoas de rua. A gente estava atrás de pessoas nas oficinas de textos 

desde o início, a gente pensava na possibilidade de chamar Maria Lúcia para escrever textos... 

tirar fotos. Até no início, (tirar) fotos, textos, artes que vinham da população de rua, que eram 

publicadas no jornal. Os profissionais (jornalistas) pra dar acabamento profissional ao jornal, 

o diagramador também, a impressão a cores para ser atualidade já que o jornal O Trecheiro 

era preto e branco e o Boca de Rua também. E essa ideia de fazer um jornal temático, cada 

vez a gente escolhia um tema que tem a ver com a população de rua e aborda o tema era 

abordado de várias maneiras. A matéria central saía das oficinas de textos em que deixa o 

morador de rua falar sobre o tema. Na página 3 normalmente são profissionais (convidados) 

especializados que têm a ver com o tema. À página 7, O brilho da aurora retrata a vida de 

uma pessoa que tem a ver com o tema. À página 8, Arte & Rua liga toda a forma de arte 

produzida pelos moradores de rua. E depois a “tirinha” e a “charge” que se vão produzir de 
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maneira ilustrada e lúdica. ... por isso uma das riquezas do jornal “Aurora da Rua” é.... (são) 

46 edições, agora 46 temas diferentes, muitos temas foram trabalhados duramente, cada vez 

trabalhados (durante) dois meses o mesmo tema. É um trabalho muito aprofundado e a gente 

tem referência por causa disto, né? No Brasil, somos o único a ter tanto... vamos dizer... 

adotados temas ligados à população de rua de diversas maneiras... com muita seriedade e 

muito profissionalismo, deixando sempre que o ponto de vista do morador de rua ocupe o 

primeiro lugar.  

JG - Henrique, o que motiva este trabalho com o jornal “Aurora da Rua”? É um 

discurso religioso, um discurso jornalístico?  
H - Não contém discurso religioso no jornal “Aurora da Rua” não. Diria que é uma coisa 

humanística, ele veio da... nasceu... eu convivi com a população de rua durante anos e anos. 

Minha vida foi sete anos convivendo com a população de rua quando a gente começou. E 

recomeçamos há já 6 anos aqui na Trindade. Todas as nossas experiências nos ajudaram a ter 

um olhar diferenciado sobre a população de rua, sabendo de todos os reveses, de todas as 

violências, de todas as dificuldades, de todas as mortes, mas sabendo também de todas as 

belezas que os homens e as mulheres que atravessam a situação das ruas reservam dentro 

deles: a solidariedade, as partilhas, as experiências espirituais, a luta contra a dependência 

química. Então, o que a gente desejou profundamente é que o jornal pudesse não embelezar a 

realidade da rua que é... muito dura, muito agressiva, muito violenta, mas que revelasse a 

beleza que existe nos seres humanos que vivem em situação de rua. A maioria das mídias 

sociais apresentava o morador de rua como dependente químico, como ladrão, como 

maconheiro, como sacizeiro, violento e não conseguem vislumbrar, através das trajetórias, 

uma questão tão dura, um coração de carne que se esconde. Um chefe... alguém à margem fez 

um jornal sobre o amor na rua, como os casais se formam na rua, com histórias de amor. 

Saber como cozinhar, a gente fez uma edição exclusivamente sobre a cozinha. Como o 

morador de rua cozinha na rua? Você não vê nenhum meio de comunicação social de grande 

porte que trate disto porque não lhe interessa. Acha que o morador de rua só recebe a comida 

dos outros. Não, a gente cozinha, faz um cafezinho, faz uma sopa. Não imagina que exista 

uma culinária de rua. A gente fez um número só sobre estilo de se vestir e muitos moradores 

de rua não vinham (aceitam) qualquer roupa. A gente combina as cores, tem o seu estilo 

próprio, bota um colar ou alguma coisa significante, tem muito estilo, por exemplo. A gente 

sabia disto pela comunicação. E a gente se dizia: ninguém fala disto, ninguém apresenta isto. 

A gente quer apresentar isto para um público... um público muito largo, sobretudo, os 

estudantes, estudantes de universidades, mas qualquer pessoa da cidade de Salvador para 

tentar reverter este preconceito que veio de trás sobre o morador de rua, só apresenta o lado 

negativo. Muitas vezes, aquilo que primeiro se apresenta a você é a pessoa. Encontrar um 

morador de rua fumando “crack” lá na... se aproxima dele, conversa com ele, começa a fazer 

amizade com ele, e você vai descobrir que, atrás do corpo que usa o “crack”, tem, existe um 

coração muito terno, sedento de amor, que sabe que tem humor, sabe fazer uma piada, que é 

capaz de um gesto de solidariedade que não se acredita que exista, independente do fato de 

estar usando ou não. O que se quer é revelar muito esta beleza das pessoas que moram nas 

ruas. 

JG - Neste processo com os moradores de rua, não tem um pouco da “Declaração dos 

“Direitos Humanos” e do “Levanta-te e anda” do Evangelho? 

H - Sim, é claro.  

JG - Em que sentido, você acha que o jornal “Aurora da Rua” se difere do “Movimento 

População de Rua”, liderado por Lúcia? 

H - O jornal não é um movimento político, ele não quer ter uma... tonalidade, uma visão 

política. Ele é político no sentido etimológico da palavra, (de referência) a polis, ele interage 

com a cidade, no caso especial, a cidade de Salvador da Bahia. Neste sentido, é certamente 
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político porque interage com a cidade e apresentando um ponto de vista de uma população 

desprezada (pela) cidade e aí começa a cidade, a “polis” a humanizar o seu olhar sobre a 

população de rua. O que a gente acredita profundamente é que haja uma necessidade de uma 

mudança cultural em relação à população de rua. Há uma necessidade hoje de estabelecer 

rapidamente políticas públicas que possam favorecer a população de rua. Isto é próprio de um 

movimento social- Movimento População de Rua – que desperta (existe) na Bahia e que luta 

muito por isto. O jornal era lá... cada vez mais longe no tempo e mais profundamente (ligado) 

à mudança cultural. O que ele deseja é que a sociedade como tal, a cidade como tal (a “polis”) 

possa ter outro olhar sobre esta vida de sua população (de rua). E fortalecendo este outro 

olhar, humanizar este outro olhar, atingindo, sobretudo, os estudantes, por exemplo, os 

estudantes hoje das universidades que vão querer e ainda vão tomar decisões para a cidade, 

vão se tornar empreendedores, diretores de empresas, vão trabalhar nos jornais ou vão subir 

na esfera política. Se, durante este tempo de estudo, o olhar deles for humanizado sobre esta 

realidade da população de rua. Quando eles vão assumir plenamente a cidadania e tomar 

decisões... e aí sim... para a “polis”, a cidade, eles vão poder levar muito mais em conta esta 

população e, então, tomar decisões mais humanas. Isto não apenas na esfera estritamente 

política, mas, por exemplo, na esfera das empresas. A gente tem, por exemplo, agora... as 

empresas que agora escolhem como responsabilidade social de oferecer algumas áreas para as 

pessoas em situação de rua. 

Então, um dia isto pode virar lei no Brasil, mas, para alguém conseguir tal lei, precisa que 

alguns façam primeiro. Não se inventa do nada, isto se inventa a partir de experiências 

concretas que dão resultados positivos. Para começar este movimento, aí a profecia é que 

começa isto. A profecia está ao lado do “Aurora da Rua” que pode justamente operar esta 

transformação cultural, esta humanização deste olhar para que esta humanização deste olhar 

para que nasçam mínimas... pequenas experiências que um dia possam se tornar paradigmas 

por toda a sociedade. Quem sabe se uma lei dependerá disto. O jornal deseja fazer uma coisa 

muito maior no tempo, nunca imediatista e deseja que para o povo da cidade – a polis – possa 

pensar em termos de inclusão muito mais desta população tão desprezada. 

JG - Entre o que aparece nos textos do jornal “Aurora da Rua” ... em que sentido ele 

reflete a prática discursiva da Comunidade da Trindade? 

H - Há muitas maneiras de abordar a população de rua. Há uma maneira muito antropológica 

e sociológica que é aquela que predomina hoje. E tem uma leitura onde você, sobretudo, 

identifica os moradores de rua como vítimas de um sistema. Se você ler os textos acadêmicos 

produzidos hoje, a maioria está nesta linha. Morador de rua é vítima de um sistema 

econômico, político, financeiro que o exclui, né? Pela diferença, temos de conviver, seja na 

rua durante mais de 2 anos, seja na Trindade agora durante 15 anos, os moradores de rua, a 

gente identifica que as razões de uma pessoa chegar a morar nas ruas não são exclusivamente 

externas. Os países que têm maior proteção social, que tem tudo que você pode imaginar, de 

proteção econômico-financeira tem uma porcentagem de população de rua até superior à do 

Brasil. O Brasil chega até ter 3%, mas há países da Europa que têm uma população três vezes 

mais. Não são apenas os fatores externos que levam a ida de uma pessoa para uma situação de 

rua. Eles são fatores que contribuem, sim, mas existem outros fatores que nós identificamos 

porque a gente sente que são muito mais do interior das pessoas. A maioria das pessoas que 

hoje estão em situação de rua são pessoas que atravessaram muitos traumas na infância de 

vários tipos: abandono por parte da família, abusos sexuais, desprezo por causa de uma 

doença mental, uma deficiência física e que não conseguiram, a partir de si, encontrar o seu 

lugar primeiro na família, porque, quando uma pessoa encontra o seu lugar na família, nem 

chega ir às ruas. Perdendo este vínculo familiar e, depois, perdendo o vínculo social dos 

amigos, dos tios, do pessoal do bairro que podem também parar (amparar) esta pessoa, aí o 

anonimato favorecendo as grandes cidades, (a pessoa) acaba caindo nas ruas. Você não pode 
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encontrar população de rua nas pequenas cidades porque o tecido familiar é muito forte, o 

tecido social é muito forte. Quando uma pessoa chega à situação de rua sente como as pessoas 

se conhecem, sempre alguém consegue encontrar alguma coisa que ajuda esta pessoa a não 

chegar a esta situação. Então, o anonimato favorece isto, mas, inicialmente, tem-se esta perda 

deste tecido familiar e, depois, do tecido social. Esta perda tem – acredito nisso – sempre 

causas interiores da pessoa também. Então, o que nós oferecemos aqui na Comunidade da 

Trindade é cuidar esta dimensão interior e, ao mesmo tempo, que a gente cuida da dimensão 

exterior, então, procuramos estágio para uma pessoa, uma formação profissional, a 

possibilidade de se integrar na sociedade, a gente sempre... devemos ajudar as pessoas a se 

reconciliarem com elas mesmas, mostrando os dramas do passado, os prejuízos da 

dependência química, doença mental, a própria rejeição que, às vezes, a família e a 

sociedade exercem sobre a pessoa, a ponto de as pessoas se autorejeitaren e rejeitar a 

sociedade como resposta por rejeitar os outros. Ajudar as pessoas a curar e a trabalhar tudo 

isto, a harmonizar tudo isto, é o que, muitas vezes, nos sentimos de modo que, quando você 

chega a essa profundidade nas pessoas, teme a pessoa (não) reconciliar-se pelo fato de 

trabalhar quase sozinha, os moradores de rua (são) também assim. A gente, ao longo destes 

anos, falamos do caminho proposto na Comunidade, a gente chama de cinco banquetes. Cada 

banquete corresponde a uma destas reconciliações. Os três primeiros banquetes são 

reconciliações internas. O quarto é o trabalho, geração de renda, e o quinto, a moradia, mas a 

gente bota sempre o trabalho e a moradia como os últimos passos. A gente descobriu que, na 

maioria das vezes, a gente não precisa mais cuidar desses passos, porque a pessoa já consegue 

cuidar de si sozinha. Todo ano, muitos moradores de rua deixam a Comunidade porque 

conseguiram a moradia deles, conseguiram porque tinham o seu trabalho, conseguiram o 

trabalho porque se harmonizaram, se reequilibraram toda esta vida interior também. Então, 

promover políticas públicas só beneficiando trabalho e moradia, ignorando, fazendo um 

aparte (pouco caso) sobre a vida interior das pessoas, muitas vezes não dão os fatos esperados, 

dão apenas uma porcentagem muito pequena da população, infelizmente 5% que 

correspondem àqueles que apenas chegam às ruas com esta dificuldade de trabalho e moradia. 

A grande maioria, a verdadeira dificuldade não está no trabalho e na moradia. 

JG - Henrique, o que dificulta a divulgação do “Aurora” e desse trabalho com o 

morador de rua? 

H - Pra começar, a gente não é bom em “marketing” mesmo, não é o forte mesmo (risos), não 

havia lugar. O jornal já teve uma aceitação muito grande na sociedade, ele poderia ter um 

embate (aceitação) muito melhor, sem dúvida. Temos várias linhas que a gente tenta... hem... 

a gente tem uma dificuldade de encontrar vendedores. Isto é uma dificuldade de todos os 

jornais de rua. Acabei de participar de um encontro internacional, todos dizendo a dificuldade 

de ir atrás de vendedores que vêm, abandonam, passam, somem. Se você deseja que os 

elementos... pessoas em situação de rua sejam vendedoras, (aquelas) que estão em risco 

social, vai lidar com material de fragilidade. Então, precisamos de uma pessoa que se dedique 

tempo integral à formação dentro da equipe de vendedores ao acompanhar individualmente 

cada vendedor para lhe permitir agir, atravessar todas as crises que vai atravessar, superar as 

dificuldades, se afirmar até um dia arranjar um trabalho pra ele. Precisaríamos de um 

acompanhamento muito... muito próximo dos vendedores, a formação que antigamente era de 

quinze em quinze dias, agora passou a ser semanal agora. A gente vê que fazendo uma 

formação semanal você ajuda o vendedor a se firmar e a se fidelizar. Na primeira dificuldade, 

na primeira recaída (podem) abandonar tudo, mas poder se manter e vencer todas as 

dificuldades que ele encontra. 
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JG -  Por que a Igreja não ajuda na divulgação, pois a venda do jornal, nas portas dos 

templos, aparenta ter um sentido de “esmola” para ajudar os “coitadinhos”? 

H - Não é esmola, ao contrário, a gente tenta sensibilizar, mas a maioria da sociedade tem 

uma visão negativa sobre o morador de rua e, mesmo dentro da igreja, o preconceito ainda 

impera, né? Não se confia, tem medo, a pessoa passou pela prisão, usa droga e tudo isto. Os 

estereótipos voltam e, para que uma pessoa consiga dar confiança a um morador de rua que 

quer mudar de vida, que está vestido, fardado, sofre, ainda precisa de muita conversão para 

isto, né? Então, (há) um longo, longo caminho, tanto das universidades, as universidades 

particulares, a maioria a gente tentou, contudo não deixaram que os vendedores entrassem 

dentro do recinto das universidades. A Universidade Federal deixou, por exemplo, uma vez 

que tem um público mais aberto, às vezes tem uma facilidade maior, uma compreensão maior, 

mais aberta, então os nossos vendedores encontraram certas dificuldades de entrar em certos 

espaços, a gente tentou em vários shoppings, mas nenhum shopping conseguiu dar 

autorização, todos aqueles que a gente solicitou oficialmente com ofício e tudo nenhum deu 

espaço pra isso. Entendem que shopping não é lugar pra morador de rua trabalhar, shopping 

deve ser de certa elite, certa classe, eles querem evitar, o contrário, a população (de rua) 

chegar lá. Aí a gente encontra resistência, dificuldades, né... por exemplo, encontramos uma 

parceria com a Rodoviária pra vender jornal na rodoviária... foi uma experiência tão positiva, 

tão positiva que a gente fica com pena de ver outros espaços assim, onde... de certa maneira 

não é um espaço público como um shopping não é um espaço público davam (dariam) chance 

de a população (de rua) ser vendedores, portanto a nossa experiência na rodoviária mostra 

tanto de positivo. Quanta gente que transita pela rodoviária pra pegar ônibus e agora se 

confronta com o vendedor e diz: “Nunca teria acreditado que você pudesse fazer isto”, né? 

Tiram fotos com os vendedores, o Aurora chama a atenção no ônibus, os vendedores dizem 

que voltam pra tirar mais fotos da gente com celular porque ficaram felizes de ver a gente. É 

uma ação positiva que precisava, de fato, de uma autorização para o pessoal porque, por 

enquanto ainda não tinha, diante de muita resistência. Daí o caráter tão profético do jornal, 

que um dia isto chegue às universidades de hoje, às escolas... (para) poder daqui a 5, 10 ou 20 

anos, permitir  que estas pessoas que vão ficar nestes postos de  responsabilidades vão ter este 

olhar diferente (“...quando eu estava na universidade... eu me lembro“) e aí elas podem 

(poderão) trabalhar conosco. A resistência ainda é grande... é... grande!) 

JG - Por que, no registro das falas dos moradores de rua, não deixam os registros 

linguísticos de como eles falam? 

H - É questão jornalística...  às vezes, a gente deixa as fotos, normalmente quando entram as 

falas a gente não retoca a fala das pessoas, porque a jornalista, ela diz que tecnicamente não 

pode. O resto do jornal é todo revisado por vários profissionais, com várias revisões, inclusive 

a linguística. A gente é assim. A gente produziu um livro feito por uma professora da 

Universidade Federal da Bahia... de linguística justamente onde a opção dela foi justamente 

respeitar exatamente o estilo oral das pessoas. As entrevistas feitas foram gravadas e 

chegaram a um texto que foi lido para os moradores de rua. Quando o morador de rua se 

identificava com o texto, ele se fechava, estava cheio de erros ortográficos, de concordância, 

de expressões, mas foi a opção dela deixar. Foi muito belo; no início, não sabíamos se ia dar 

certo... isto dá muita força ao texto. Aqui, eu fiz sete vezes a revisão do livro; se leio o livro 

hoje, eu me emociono, eu choro, porque o fato guardar (preservar) isto, guarda uma força 

muito grande daquilo que a pessoa falou. Se a gente lesse o texto corrigindo-o, transformando 

para um português acadêmico, ele teria perdido muito de sua força. 

JG - Quais são os projetos futuros para o Aurora? 

H - Percebo que o Aurora poderia ter um alcance muito maior na dimensão da profecia na 

cidade, a gente desejava que o jornal entrasse muito mais nas escolas públicas... nas 

universidades onde se vai preparar o futuro de amanhã. Todo estudante em Salvador deveria 
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ter contato com o jornal e poder ler este jornal. É o grande desejo nosso. Acreditamos que o 

jornal tem muita qualidade, já existe há sete anos, com 46 edições, mais de 400 mil 

exemplares imprimidos. Segundo especialistas, cada exemplar é dividido (lido) por três ou 

quatro pessoas, logo mais de 1 milhão de leituras que foi gerado durante este período. O 

Jornal tem valor, que tem impacto, poderia ter beneficiado muito mais pessoas devido à 

geração de renda, muito mais. A equipe de vendas é sempre limitada, poderia ser muito maior. 

Provavelmente, deveríamos abrir a outras pessoas em situação de risco social na cidade de 

Salvador. Talvez, mesmo dormindo nas ruas, mas elas têm um potencial de venda, pois não 

encontram um espaço de trabalho dentro da sociedade como ela está. Elas poderiam, através 

do jornal, se beneficiar. A gente gostaria que estas pessoas chegassem, se tornariam 

vendedoras do jornal e assim poderem ser beneficiadas pelo projeto de geração de renda do 

jornal. Se a gente alcançasse maior difusão, maior impressão, mais vendedores e, 

consequentemente, equilíbrio financeiro, ele poderia ter mais páginas.  A redação poderia 

produzir 12 a 16 páginas sem dificuldades, a impressão custaria muito mais, o que nos 

limitaria.  O jornal poderia se tornar mensal, mas, para isso, teríamos que aumentar a equipe 

de redação porque a gente não quer perder este lado temático, o jornal sério e não quer fugir  

de sua profecia na cidade de Salvador. 

JG – Obrigado. 
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APÊNDICE H 

Entrevista nº 04 – Crispim (ex-morador de rua e estudante de cinema) (duração 1h10min. 

25.05.2014) 

 

JG - Teu nome... completo.  

Crispim - Meu nome é W.M.N 

JG - Eh... eh!... por que você foi parar nas ruas naquela época? 

Crispim - A... a princípio, a primeira vez que fui para situação de rua foi por conta do que... 

chamam de... “rompimento do... dos laços familiares” como alguns falam, existem alguns 

termos técnicos pra definir isto, mas... enfim... que... que me levou a ter que morar com tios e, 

enfim, com outros familiares que não os meus pais e, posteriormente, a ter que cair no mundo 

como... boia fria com minha irmã e, na época, o atual marido dela. E depois, quando a gente 

foi pra São Paulo, ficar (mos) literalmente em situação de rua porque a gente morava debaixo 

do viaduto na cidade de São José dos Campos (SP), certo? Eh... estando em situação de rua, a 

manutenção da situação, ela foi feita basicamente através do contato com as drogas, né? Logo 

que cheguei a São José dos Campos, morando debaixo de viadutos, tive... o meu primeiro 

contato com as drogas... é... com 12 anos de idade e, a partir daí... ela... ela, enfim... esse 

mundo se abriu e foi sendo, foi se tornando o meu mundo. 

JG - Qual é a sua origem? 

Crispim - A minha origem... eu nasci na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte. 

JG - Qual é o seu perfil como morador de rua... você vivia abandonado, agia como 

dependente químico, alcoólatra, pedia esmolas, como era lá em São José dos Campos? 

Crispim - Na verdade, lá em São José dos Campos, a gente vivia como vivem as 

comunidades de ciganos... em acampamentos. Acampamento onde havia um espaço, uma área 

ou espaço livre, a gente se instalava e montava o acampamento. Basicamente, a gente vivia 

de... de... doações, de esmolas como o pessoal chamava, mas, por uma vez ou outra, aparecia 

algum tipo de trabalho ou... eh... eh... por roubos mesmo. A gente... não todas as pessoas do 

grupo, porque tinha muitas crianças, muitas mulheres e tal, mais os homens principalmente, e 

os homens que estavam envolvidos com as drogas... eh... eh a gente saía pra roubar às vezes à 

noite, pra assaltar casas e estas coisas assim. Uma coisa que... era muito doido, inclusive 

porque... eh... eh... começaram a acontecer muitos roubos... noturnos, muitos assaltos a casas, 

a gente roubava televisão e, depois, a gente vendia pra comprar drogas praticamente. Eh... 

eh... que era noticiado nos jornais e tal (e o bacana, não que isso fosse bacana), mas o 
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engraçado é que nunca ninguém desconfiou que poderia aquela galera que estava na rua... 

ali... morando debaixo do viaduto e que precisava de ajuda, entendeu? Falo que era esse o 

modo que... eh... não que todo morador de rua é assim. É bom que isto fique bem claro. Eh... 

naquela época era assim que as coisas (funcionavam), naquela época da minha vida, né? Isto 

foi uma época, um período. Depois de determinado momento, porque... depois de São José 

dos Campos, eu fui pra capital porque... eh... a pessoa com quem minha irmã estava, ela não 

conseguiu manter a relação com ele, né? Por causa de violência e tal, ela foi pra capital, né? 

Foi como fugida dele. Depois fiquei sabendo que estava lá e fui ao encontro dela, né? E lá... 

ela já morava com outra pessoa numa favela em São Paulo. Eh... passei, então, a morar na 

favela, um barraco emprestado exatamente por um traficante. Só que o engraçado é que esse 

traficante, ele não admitia que ninguém que tivesse algum envolvimento com ele fosse 

usuário de drogas. Então, eu continuava sendo usuário só que escondido dele porque, se ele 

descobrisse que eu era usuário de drogas, ele poderia me matar inclusive, entendeu? E, enfim, 

fazia meus “porres” durante o dia neste período. “Porre” eu quero dizer qualquer tipo de 

“porre”: eu trabalhava ou pedia ou roubava e, à noite, usava drogas praticamente. Minha vida 

era assim. Até que um dia que eu... eu... não sei se foi um “insignit”... na verdade foi um 

episódio que aconteceu com um traficante lá... que... enfim... me humilhou, entende? Eh... 

num momento em que eu estava sem dinheiro, ele estava ali tentando conseguir droga pra 

alguém, ele me humilhou na frente dos outros e, com arma e tal... aí eu decidi me afastar 

daquele lugar, e me afastei das drogas. Fui pra as ruas, morar nas ruas de São Paulo, mas me 

afastei completamente das drogas, tanto é que eu fiquei nas ruas ainda durante um bom 

tempo... eh... mais de 1 ano... eh... mas nunca, neste período, não me envolvi com ninguém 

assim com ninguém de rua e tal. Não fiquei perto de ninguém. Procurei ficar isolado no meu 

canto, entendeu? Às vezes, eu olhava um carro pra ganhar um dinheiro, pra comer, às vezes 

eu pedia. Dessa forma, eu consegui me afastar das drogas pela primeira vez, certo? Eh... 

depois eu consegui umas boas oportunidades de emprego, boas oportunidades, diga-se de 

passagem. Sempre aparecia alguém que queria me ajudar, mas, enfim, eu ainda não tinha 

decidido ajudar-me. Então, não adiantava podia descer... o próprio Jesus Cristo à terra pra me 

ajudar também não adiantaria muito porque eu não tinha tomado esta decisão. Isto estava 

muito claro... eh... mas a vida foi seguindo, enfim, algumas vezes saía da rua, conseguia uma 

moradia por conta do meu trabalho, uma moradia de favor e tal, mas logo na sequência 

voltava pra ruas até um momento em que conheci o trabalho de um pessoal, até um pessoal 

estrangeiro que tinha uma ONG que acolhia rapazes, jovens do interior que íam pra São Paulo 
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para tentar a vida, eles davam moradia até a pessoa conseguir se estabilizar. Só que não 

apoiavam menores de idade. Nesta época, eu já tinha 15 anos de idade, e... e... não podia ficar 

lá. Só que me acolheram... provisoriamente,  então decidiram entre eu e eles me levar pra São 

Paulo. Me levaram pra São Paulo, fiquei algum tempo numa casa-abrigo e, depois, me 

mandaram de volta pra minha cidade natal (Mossoró, RN) onde fiquei na casa de um tio meu, 

fiquei um tempo lá. Alguns meses depois, acho que uns dois ou três meses depois, me deu na 

telha de que eu não aguentava mais ficar em Mossoró, ficar na minha cidade, próximo da 

minha família, não sei. Queria ver o mundo de outra forma, decidi ir embora. Decidi que ia 

pro Rio de Janeiro porque não conhecia o Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro. Eh... Saí de 

Mossoró com cinco reais no bolso e... consegui uma carona de Fortaleza direto pra Mossoró, 

inclusive o caminhoneiro que me deu a carona falou que estava indo pro lado errado. Deveria 

ter ido pro Natal pra... Ele então falou que ia até o Rio dar uma carona, mas a empresa não 

permitia. (Tá bom... foi com minha cara). Então ele falou o seguinte: “Vou te dar uma carona 

até Natal e de lá você toma seu rumo certo, porque desse jeito você não chega ao Rio de 

Janeiro.”. E chegando a Natal, no dia seguinte dormi na... na... em cima do caminhão dele, 

porque o pessoal tinha descarregado, estava voltando vazio. Aí no dia seguinte, ele me 

chamou pra tomar café, ele tomava café no restaurante do posto onde parou e falou o 

seguinte: “Vou te dar uma carona, só que você não vai dormir, porque a gente vai tocar direto, 

(entendeu?), eu quero chegar logo.” Então ele me deu essa carona até Macaé, uma cidade do 

interior do Rio de Janeiro. Vim com ele, até que ele quando me deixou lá... na estrada numa 

cidade chamada Cachoeira que tem uma estrada para Macaé porque pro Rio de Janeiro era 

outra estrada e tal. Inclusive, eu senti porque acabou criando uma amizade, né? O engraçado 

nesta época também é que eu mentia minha identidade, eu pensei em uma forma de omitir 

minha identidade. Não falava quem era eu, contava outra história, inventava outra história, 

que sempre vivi nas ruas, não tinha família e tal, adotei um nome de um camarada que eu 

conheci lá... lá... na casa onde vendia jornal que vinha lá de Mossoró, Marcos era o nome 

dele, que morreu afogado. Uma porção da família foi tomar banho no rio e ele morreu 

afogado. E... adotei este nome e fiquei... Quando cheguei lá no Rio de Janeiro, eu matutei 

minha identidade. Não sei por que carga d’água eu não queria ter mais contato com minha 

história. Por mim antes, inclusive, na casa-abrigo em que vivia minha irmã com quem... 

porque quando saí da favela onde morava com ela, onde tinha o bar do traficante, ela estava lá 

também e tentava me acompanhar de alguma forma, só que eu saí escondido dela. Não falei 

com ela pra onde ia. Ela ficou me procurando lá e me achou nesta casa-abrigo. Só que quando 
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ela me achou, eu me recusei a falar com ela. Só anos depois, talvez em 1998, não me lembro 

exatamente a data, quando  fui rever ela, conversar com ela de novo, mas o fato é que acabei, 

nesta carona doida, chegando ao Rio de Janeiro. E chegando lá, fiquei poucos dias nas ruas, 

rapidamente conheci algumas pessoas que me ajudaram a conseguir emprego como ajudante 

de pedreiro na construção civil, coisa que já era algo muito próximo, porque meu pai sempre 

trabalhou em obras e levava a gente pro trabalho e tal. Ah!... Não falei do meu pai. Na 

verdade, o rolo todo começou quando eu tinha sete anos minha sofreu um acidente, por isso 

ficou tantã das ideias pra não falar completamente tantã de ideias, problemas mentais, assim 

não podia cuidar mais da gente. Três anos depois, meu pai faleceu por conta de álcool e 

cigarros, tinha que fazer tratamento e acabou não fazendo, por isso faleceu. A partir daí 

começou a história da família, da ruptura. 

Voltando pro Rio, lá eu já... enfim conheci pessoas que me ajudaram a conseguir algum 

trabalho e desse trabalho já consegui moradia lá mesmo onde trabalhava e tal e passei algum 

tempo lá, só que mais uma vez não sei por que cargas d’água... eu caí, eu ainda não tinha 

voltado pra drogas, ainda estava conseguindo segurar a onda. Inventei de voltar pra ruas de 

novo e voltei, só que desta vez avisado, falei: “Não estou afim de ficar, vou pra ruas” E o 

pessoal de lá: “É uma pena, mas tudo bem!” Aí voltei pra ruas, fiquei nas ruas por muito bom 

tempo, até que eu conheci, eh, uma pessoa que me ajudou muito, inclusive o meu filho tem 

um nome em homenagem a ele. A gente fez uma espécie de trato: ele falou “eu te ajudo, você 

vai voltar estudar, eu te ajudo nos estudos, até completar o 2º grau, depois você vai se virar, 

você vai seguir o seu caminho.” Aí dito e feito, voltei a estudar e nesse voltar a estudar, as 

oportunidades eu agarrei e voltei a estudar ainda no Rio de Janeiro, na capital. Voltei a 

estudar e, em pouco tempo, tive mais alguma experiência de trabalho, experiências muito 

bacanas e, nessa época, eu conheci o teatro, já com 18 anos, né? Comecei a me jogar no 

teatro, nas artes, a trabalhar a arte, queria aprender muito o chão da parte técnica: cenografia, 

iluminação, esta coisa, conheci pessoas fabulosas, trabalhei com pessoas assim fantásticas 

com quem tive oportunidade de aprender muito, inclusive, aprendi iluminação com um dos 

maiores iluminadores do Brasil (não é necessário dar detalhes, acho que não vêm ao caso), 

mas o fato é que essa pessoa que me deu esta oportunidade, que me ajudou a retomar os 

estudos, moradia e tal, faleceu. Faleceu e eu, de novo, fiquei meio desestruturado. Aí nesta 

época que ele faleceu, eu voltei... eu... eu... antes quando eu estava começando a me envolver 

com teatro, comecei a beber, coisa que nunca tinha feito na vida, comecei a beber muito. 

Coisa de passar noites e noites alcoolizado. E depois que essa pessoa morreu, voltei a usar 
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drogas, mas assim... pesado mesmo... pesado, sei lá. Você tem uma pessoa que, né, foi teu 

alicerce, tua base, sabe, uma pessoa que foi pra você coisa que ninguém foi, né... o cara, de 

uma hora pra outra, vai embora e aí eu... enfim, voltei pra drogas, voltei pra ruas, né? Voltei 

assim, já conhecia muitas pessoas, tinha muitas amizades, mas não conseguia mais manter o 

emprego, e os empregos que eu arranjava ganhava muito bem, mas não conseguia pagar o 

aluguel, porque tudo ia pra drogas. As pessoas que conheci já... já... com pouco tempo já viam 

(na época eu não compreendia muito bem) viam que não tinham mais como ajudar pra, né... 

enfim tentando ajudar, porque... eu não queria mais, eu não tinha consciência que não queria 

mais, acabei voltando pra ruas. 

JG - Como foi sua experiência em Vitória da Conquista, depois que passou no vestibular 

em cinema? 

Crispim - Não fui pra ruas, pois estava com a carteira assinada. Quando fui pra faculdade, fui 

demitido e passei a viver do seguro-desemprego, pagava uma moradia lá durante algum 

tempo, num hotelzinho barato e entrei com um processo para eu conseguir uma vaga na 

residência universitária. Aí olha... olha... o bacana... olha... isto afirma a fala que eu fale que 

as pessoas têm uma visão sobre o morador de rua. Pra entrar neste processo desta vaga da 

residência universitária tinha um questionário que era todo calcado em cima do núcleo 

familiar do candidato. Eu, antes de ir pra lá, liguei para o PRAE, um programa de assistência 

estudantil, ligado ao setor de extensão e falei da minha situação, olha eu moro numa 

comunidade que sabe da minha situação de rua, estava na rua, não tenho mais contato nenhum 

com minha família, não tenho a menor intenção de retomar este contato porque este processo 

pra mim, além de trabalhoso, seria muito doloroso. Por enquanto, para mim, não é 

interessante fazer isto, não sei se vou fazer algum dia. Então, assim, eu entendo por núcleo 

familiar meu apenas “eu”, porque, se colocar, como núcleo familiar a comunidade, vai ser 

balaio de gato doido, ou seja, vão ter arranjar muito papel pra eu preencher. E a assistente 

social falou: “Você preenche como sendo você o único do seu núcleo familiar.”. Aí tudo 

beleza e mandei tudo prá lá.  A primeira etapa, além de levar toda a documentação, provando 

que você é pobre, que você não tem dinheiro pra bancar uma moradia lá enquanto está 

cursando, fazendo seu curso lá, era uma entrevista psicossocial. Uma das partes dessa 

entrevista era definir se o candidato era ou não apto ao convívio social. Olhe que coisa 

estranha! Beleza! Fui para a entrevista. Nunca tive problema nenhum com minha história, 

nunca tive problema nenhum... principalmente, depois da comunidade, nunca tive nenhum 

problema com meus problemas ligado a drogas, à prostituição... enfim toda esta maluquice. 
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Me coloquei, eu falei tudo isto que estou falando pro senhor e outras coisas mais. E... não fui 

aprovado. E a desculpa da... olha só... um camarada que vive mesmo em situação de de rua 

(vou lembrar o nome da legislação exata) pelo que se entende você ainda está em situação de 

rua, porque você ainda está com moradia provisória, não está possuindo ainda sua casa, está 

ainda em situação de rua e, mesmo assim, fui reprovado... E a assistente social ainda veio com 

a desculpa de que eles não tinham recursos pra cuidar do meu caso. Entendeu? Beleza, 

tranquilo. Eu tinha que entrar com outro recurso para conseguir a vaga, inclusive a assistente 

social, ela, depois deste processo, ela não continuou lá. Não sei se foi por causa deste 

processo, não sei se por conta, ela foi transferida, não sei. Só que depois deste processo, ela, 

inclusive ela é uma pessoa de caráter... (risos), porque inclusive, na entrevista, tinha uma 

pergunta que achei muito estranha que era a seguinte: “Você sofreu, no seu núcleo familiar, 

alguma violência sexual ou alguma coisa assim? ” Aí a minha resposta foi não, porque, 

inclusive, no meu núcleo familiar, nunca houve este tipo de problema mesmo quando criança. 

A mulher não parava de olhar pra minha cara e disse: “Você deu porque quis né?”. Fiquei sem 

ação.  Entendeu? Fiquei totalmente sem ação. No que isto me define apto ou não a uma vaga 

na residência universitária? Tinha acabado de passar no vestibular, estava matriculado numa 

instituição de nível superior. Devia estar atrelado à assistência social, vivia lá nas ruas, devia 

estar preso, compreendeu? Eu, como morador de rua, me senti extremamente discriminado, 

sacou? 

JG - A forma de atração que o jornal sobre o morador de rua usa aproxima ou não do 

verdadeiro morador de rua? 

Crispim - Ele se aproxima em aspectos... eh... Como eu estava te falando, o jornal não se 

interessa em trazer aspectos, por exemplo, se quisesse, por exemplo, fazer um jornal 

sensacionalista, poderia trazer oitocentas matérias sobre atrocidades que são feitas contra os 

moradores de rua ou até cometidas pelos próprios moradores de rua. Este aspecto, por 

exemplo, não é interessante à proposta do jornal, sacou? Porque é assim... isto tudo mundo 

sabe, ignora, mas sabe, sacou? Mas não sabe, por exemplo, que existem figuras como um 

casal que está aqui na comunidade que é um casal que tem problemas mentais. São pessoas 

que se conheceram na rua, decidiram eh... ficar juntas, fazer a caminhada juntos mesmo nas 

ruas, depois no albergue e depois aqui na comunidade, fazendo a caminhada delas aqui no 

jornal e agora, depois com trabalho e com a moradia, sacou? Isto a população em geral não só 

ignora, como desconhece, não cogita da possibilidade de isto existir, entendeu? Existir um 

amor, sabe, um sentimento que une duas pessoas, a ponto de fazerem esta trajetória. 
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JG- P’ra você, o que mais chama a atenção no trabalho do Aurora da Rua: explorar os 

aspectos os aspectos positivos, negativos do morador de rua, ou os dois? 

Crispim – Não, na verdade, é isso exatamente que acabei de falar... é mostrar exatamente, 

sabe que existe esta pessoa, este ser humano, entendeu? Que ele não é só um drogado, ele 

não é só um pedinte, ele não é só um andarilho, ele não só um maloqueiro, ele é um 

trabalhador que se apaixona, ele é uma pessoa que tem vida espiritual ativa, ele tem uma 

vida sexual ativa, é uma pessoa, independente de questão de gênero e opções e tal, mas é uma 

pessoa que pratica atos, que se interessa pela arte... sabe, que se interessa por todos os 

aspectos humanos que qualquer pessoa se interessa. É uma pessoa que vive sob todos os 

aspectos humanos como qualquer pessoa vive. É claro que o jornal, ele enfoca aspectos, 

como o senhor falou, nos aspectos positivos, ele enfoca nestes aspectos, ele traz a história de 

vida deste casal, traz a história de um artista, de um poeta de rua, traz a história de um 

palhaço que trabalha nas ruas ou, por vezes, a história de um palhaço que trabalha no sinal, 

mas é afastado porque é homossexual, sacou? Ele traz também histórias de pessoas que são 

dizimadas porque são moradores de rua, independente dos problemas como o envolvimento 

com drogas. Também traz pontualmente...pontualmente os processos de higienização que são 

promovidos nas grandes capitais na época de grandes eventos, todo mundo sabe. Na verdade, 

nem todo mundo sabe, entendeu? Mas esses processos existem, e, quando chegam os clichês, 

são noticiados...alguns acham que o jornal não tem grande alcance, mas nenhum outro tipo de 

jornal traz esta notícia. Nenhum outro veículo vai chegar e falar: “Fundação tal pega um 

ônibus, recolhe trezentos moradores de rua e joga em qualquer lugar do mundo que a gente 

nem sabe onde, lugar que nem ele sabe”. Toma seus pertences como se fossem lixo, 

entendeu? 

JG- O jornal é feito para o homem em situação de rua ou para o público em geral? 

Crispim -  O jornal é feito para o público geral, geral no sentido tanto paras pessoas que não 

precisam, não falo de todas, precisam entrar em contato com esta realidade ou aspectos desta 

realidade, é feito também para os moradores de rua, entendeu? É feito para ser uma 

possibilidade de geração de renda para a população de rua. 

JG- Qual é a reação dos moradores de rua, dos vendedores e da comunidade quando sai 

uma edição nova do jornal? 

Crispim-  As pessoas que participam diretamente da construção do jornal, a gente percebe 

que há uma expectativa muito grande. Quando um morador de rua é convidado pra contar sua 

história pra dar brilho ao Aurora, o cara fica muito supersatisfeito, em polgado. A sua 
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expectativa é saber que sua história vai ser publicada, as pessoas vão ler sua história. Não sei 

exatamente que sentimento é esse, porque tive ...  né, nunca fui convidado pra.......mas a gente 

percebe...quando a gente convida um artista de rua para mostrar o quadro na rua a gente 

percebe uma expectativa muito grande. Quando a galera... quando a gente vai no Albergue de 

Roma pra fazer a matéria, pra conversar com o morador de rua, pra construir a matéria 

principal, também depois quando a gente vai lá, volta lá no Albergue de Roma, a gente 

percebe que as pessoas que participaram dessa construção, elas têm uma expectativa muito 

grande, elas ficam empolgadas com esta iniciativa da qual elas participaram, ficam 

empolgadas por ter participado da construção daquilo, entendeu?  Mas também a gente 

percebe, às vezes, as pessoas que não participaram, não tiveram um contato mais direto, não 

têm essa empolgação toda. Têm algumas que até ignoram. Pegam o jornal e colocam no bolso 

como se fosse papel qualquer, às vezes nem leem, jogam fora. Quantas vezes, a gente saiu 

para distribuir o jornal para os moradores de rua em lugares onde o pessoal chama de Boca de 

Rango, ne? A gente saía p’ra distribuir o jornal e depois a gente saía recolhendo os jornais 

que eles jogavam fora, entendeu? Mas outros também recebem o jornal com carinho imenso, 

alguns chegam a falar: “Eu conheço o Henrique, a galera que trabalha no jornal, sabe”. Não 

há ainda o desejo, a vontade de vir, de ser vendedor, de participar mais ativamente, mas a 

gente percebe que há um desejo de inclusão. Da mesma forma como a gente percebe, p’ra 

população geral, quando a gente vende o jornal, a gente percebe que algumas pessoas tratam 

aquilo assim como um produto valioso que eles estão comprando. Quando a gente vende em 

portas de igrejas, algumas pessoas consideram o jornal como material de evangelização, 

outras pessoas consideram como material de pesquisa, outras consideram como 

enriquecimento cultural. Outras pessoas tratam o jornal como esmola, um coitado do morador 

de rua. Tratam como.... eu ... já vendi jornal, depois um casal que comprou o jornal e jogou-o 

na lixeira. O cara pegou o jornal, me deu um real e, na própria lixeira, ele jogou o jornal. Já vi 

isto várias vezes...várias vezes...entendeu? Em compensação, já encontrei pessoas que dizem: 

“Ah! Você é vendedor do Aurora da Rua, eu quero tantas edições p’ra mandar p’ra minha 

irmã, mandar pra minha mãe, não sei o que... tal...tal, entendeu? 

JG- Afinal, você acha que o jornal termina recriando filiações afetivas, culturais em 

relação ao morador de rua? 

Crispim - Olha só: eu não diria que o jornal seria o responsável por isto por algumas 

transformações que a gente percebe, mas o jornal.... a proposta do jornal (quando a gente de 

jornal é complicado, porque, na verdade, é um pedaço de papel, entendeu?). A proposta do 
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jornal é que é transformadora, mas ela não pode ser colocada como, sabe, responsável pela 

transformação de alguém. Ela contribui, colabora para tal, mas não é responsável... “Eu só, 

sabe, decidi sair do mundo das drogas, eu só percebi a dignidade da pessoa pelo trabalho... por 

conta do jornal”. O jornal colabora para isso, mas não dá pra colocar o jornal como 

responsável. A responsabilidade é muito grande...  Isto tem que partir do cara. O jornal de rua 

contribui, assim como contribuiu pra mim como pra muitas pessoas que cuidei, contribuiu pra 

muitas pessoas que conheço, eu acompanhei a trajetória... O jornal colabora... é uma proposta 

transformadora. Se você analisar nos mínimos detalhes, nenhuma proposta pode ser colocada 

neste patamar, porque, primeiro, tem que partir do camarada o desejo de, enfim, de inclusão. 

JG – Você, mesmo fora de Salvador, tem acompanhado o desenvolvimento do jornal 

Aurora da Rua? 

Crispim – Muito pouco... pouco, na verdade, a última excursão que acompanhei foi uma 

edição que saiu no período do “Aurora”, uma pessoa que também foi muito importante pra 

mim aqui na Comunidade que faleceu. Foi morador de rua que também tinha problemas 

mentais, chamado Edson. Foi uma figura que tinha uma trajetória belíssim. Um cara se 

alguém o visse na rua... era um animal, tratava as pessoas como animal... não se via nenhuma 

possibilidade de aflorar a pessoa que, depois, a gente viu o que ela era. 

JG-  Em Vitória da Conquista, o povo conhece o jornal Aurora da Rua? 

Crispim – Muitas pessoas conhecem, inclusive na universidade, muitas pessoas conhecem. 

Algumas pessoas dirigem uma comunidade que recebe o jornal, faz um trabalho de 

acolhimento com a população de rua de lá. É um acolhimento de... como se fala, não dá 

moradia, acolhe apenas durante o dia pra que as pessoas possam chegar já e se alimentar, 

lavar a roupa, neste sentido é mais um trabalho pouco mais assistencialista. A gente leva o 

jornal para ser distribuído entre os moradores de rua. Muitos moradores de rua conhecem o 

jornal. 

JG- O que é diferente entre o jornal Aurora da Rua e o Movimento População de Rua?  

Crispim – O movimento é um movimento político. O Movimento muda de acordo com as 

políticas públicas para a população em situação de rua. O jornal não está interessado se o 

governo vai dar casa ou oportunidade de trabalho. Aqui, o jornal é outro tipo de trabalho. O 

jornal é uma proposta de geração de renda para a população em situação de rua. O corpo do 

jornal tem ideia feliz: mostrar à sociedade aspectos do morador de rua como um ser humano 

que, eventualmente, está em fragilidade social. 

JG – Valeu. Muito obrigado.  
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APÊNDICE I 

Entrevista nº 05 – Sueli (ex-moradora de rua /vendedora do jornal) 

 

JG - Por que você foi parar nas ruas? 

Sueli - Foi por problemas financeiros. Na verdade, aconteceu um verdadeiro tsunami na 

minha vida porque eu tinha uma empresa de massoterapia e de produtos naturais alimentícios 

que eram vendidos nas praias; tinha uma sociedade com amiga, uma amiga, vamos dizer entre 

aspas. Foi uma sociedade que não deu certo. Ela era também massoterapeuta, tinha uma loja 

em Brotas. O esposo dela tinha uma cadeia de lojas. E ela me fez a proposta: você entra com o 

trabalho, pois eu não tinha dinheiro e entro com o local, o que seria a loja, a sala. Só que, 

quando eu fiz meu curso na Uneb, curso de massoterapia e fiz trabalho de capacitação, então 

já trabalhava com isso ai já há algum tempo, mas não tinha feito nenhum curso, mas, mesmo 

assim, eu vi alguém fazendo e aprendi. Não adianta só ter o curso, aí eu tive mais coragem de 

trabalhar o público. A loja estava numa faixa de bons clientes, tudo estava dando certo, o 

dinheiro estava entrando, a loja estava bonita, mas subiu na cabeça dela, ela começou a gastar, 

a gastar por conta, achando que a gente estava bem. Nesta época, eu morava em Brotas, 

morava num quarto e sala alugado. E, de repente, as dívidas começaram a surgir, sem 

controle, porque o dinheiro entrava e ela gastava tudo, porque ela gostava de fazer plásticas. 

As dívidas foram se acumulando, se acumulando, virou uma bola de neve, não tinha mais 

como controlar. Quando estava neste pé, a coisa, ela me abandonou com todo o barco cheio 

de água já. Não tive como, tive que entregar a sala, tive que sair do apartamento em que 

morava, as minhas coisas: móveis, roupas tive que colocar no galpão na casa desta minha 

amiga, que era minha sócia. Eu Passei a morar dentro da loja, eu dormia lá em cima de uma 

maca, mas chegou um ponto que eu tinha realmente que sair, saí da loja, saí assim 

desnorteada, minhas coisas ficaram na casa dela. E fui parar na triagem da Baixa dos 

Sapateiros, nem conhecia aquele lugar. Eu estava andando pela Baixa dos Sapateiros, me 

deparei com uma placa, estava escrito: “Triagem”. Aí cheguei no portão o que era aquilo. 

“São pessoas que estão nas ruas, não têm condição de paga aluguel, vieram de outras cidades. 

São abrigadas aqui, a gente faz uma triagem e depois manda para o Albergue de Roma.” É 

aqui que vou ficar, eu só estava com a roupa do corpo mesmo, as minhas ficaram na casa de 

minha ex-amiga. Fiquei nesta triagem durante 30 dias, daqui me mandaram para o Albergue 

de Roma em que fiquei 7 meses neste Albergue. Foram experiências de vida mais... têm dois 

lados o lado bom, mas o lado ruim que convive com pessoas de todas as cidades, pessoas que 

têm boa índole e pessoas que não têm boa índole. Você convive com todo tipo de gente, só 

com o tempo é que você percebe quem são aquelas pessoas que estão ali, mas há também ali 

pessoas por algum motivo, por alguma intempérie da vida e elas se identificam com você... 

Quando me vi ali naquela situação de perigo só fiquei sabendo que era um lugar perigoso 

porque as próprias assistentes sociais me disseram: “Aqui não é o lugar pra você”. Depois de 

um mês, as assistentes sociais me chamaram e disseram: “Aqui não é lugar pra você, porque 

aqui é perigoso. Você tem que procurar outro lugar pra você ficar.”. Só que não tenho 

parentes aqui; eu não queria falar pra minha família tudo que tinha acontecido. Eu sou de 

Vitória da Conquista, poderia não ter passado por nenhum desses sofrimentos. Se eu voltasse 

pra casa de minha família, mas eu pensei: “Se isto aconteceu comigo, alguma coisa errei, 

preciso aprender alguma coisa.” Resolvi ficar, foram lições, lições de vida, porque eu 

aprendi... e ainda estou aprendendo. Eu me achava uma pessoa autossuficiente porque, desde 

criança, eu estava à frente da minha idade cronológica. Era uma garota esperta. Com 9 anos, 

já viajava sozinha para o Rio de Janeiro quando estava de férias. Sempre fui muito estudiosa, 

mas sempre teve um lado meu de querer ajudar as pessoas mesmo sem saber. Pra o senhor ter 
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uma ideia, quando tinha 9 anos de idade, me elegeram psicóloga da sala, porque eu tinha 

aquela preocupação de fazer aquilo que a pessoa estava precisando, o que podia fazer pra 

aquela pessoa. Só que... no albergue eu descobri que eu não era bem aquilo que pensava que 

fosse. Eu achava que eu era uma pessoa humana, uma pessoa humilde, simples, eu aprendi 

realmente que era uma pessoa rancorosa, uma autossuficiente. Ali foi como se Deus me 

dissesse: “Vou reescrever a tua história, mas vou te colocar frente a um espelho pra você se 

ver por dentro como você é”. Quando me vi na rua junto àqueles mendigos, sujos, mui, que 

ela não é um ser humano, que ela é um lixotos deles perderam a capacidade de sonhar e, tendo 

que ficar naquela fila, segurando metade de uma garrafa Pet pra receber um pouco de sopa pra 

completar a janta que o Abrigo dava, a minha ficha caiu de que eu sou um ser humano, não 

importa a condição social, não importa o grau de escolaridade, não importa se tinha feito uma 

faculdade... 

JG - Você sofreu algum tipo de violência? 

Sueli - Violência não, violência física não, mas violência verbal sim, além da questão d 

discriminação. Teve um dia mesmo que um funcionário do Albergue disse que aquelas 

pessoas que estavam ali eram lixo porque eu disse: “Bom dia” na hora do café, ele já chegou, 

dizendo “Toma aí” como se nós fôssemos um bando de animais. Eu estava na fila e disse: 

“Bom dia” e ele respondeu: “Por que bom dia?” Vocês são um bando de animais. Aí eu disse: 

“Meu Deus, o que é isso”? Não é porque uma pessoa está na rua, que ela não é um ser 

humano, que ela é um lixo. Nós fomos educados, nascemos de uma família, nós não 

nascemos na rua. Por algum motivo, fomos parar naquela situação em nossas vidas, como em 

qualquer outro lugar de qualquer forma. Aí comecei a observar lá dentro do Albergue como as 

pessoas eram tratadas, presenciei momentos de violência contra as pessoas. Teve um dia 

mesmo que eu fiquei chocada, porque um senhor, já de idade, começou a gritar. Quando dá a 

hora de dormir, eles tragam a grade, a pessoa fica presa como se fosse uma prisão. E o senhor 

começou a chacoalhar a grade, eram mais de seis horas. Ele estava gritando, eu estava ao lado 

no alojamento feminino vendo aquela situação. Ele devia estar com problema de fobia ou 

alguma coisa assim. Daqui a pouco, chegaram seis policiais, não falaram nada com o senhor, 

abriram a grade, retiraram o senhor: estava sem camisa, sem chinelos, e começaram a bater 

nele a partir dali. Andou o corredor todo apanhando, três soldados batendo no senhor, sem 

abordar e sem saber o que estava sentindo, depois jogaram na rua. No outro dia, ele chegou 

com um laudo médico para as assistentes sociais, provando que ele tinha problema de fobia, 

ele tinha distúrbio mental. Aí eu falei; meu Deus, tá tudo errado! Pude também socorrer 

também uma menina que estava morrendo, menina usuária de crack, usou crack junto com 

maconha a noite toda e ela já tinha alguns problemas de saúde e era soropositiva também. Ela 

me acordou, dizendo que não queria morrer, que eu ajudasse ela, chamei os policiais que 

ficam de prontidão, era meia noite. Só que ninguém acordou, estavam dormindo no ar 

condicionado, ainda ficaram chateados comigo porque os chamei. Aí disse, relatei o que a 

menina me dissera. “Sim, você quer eu faça o quê? ” Que o senhor ligue pro SAMU, por 

favor, pra pegar a menina, senão ela vai morrer, aí eles ligaram pra SAMU, mas a SAMU 

disse que não ía no Albergue. Aí peguei esta menina, enrolei num lençol, passei o braço desta 

menina no meu pescoço, saí, era mais da meia noite, fui até o Hospital Irmã Dulce, era perto. 

Quando cheguei no hospital, como era uma moradora de rua, não queriam atender...Quando 

eu pedi o nome do médico, que recusou o atendimento, com medo de denúncia, mudou de 

comportamento e atendeu a menina. 

JG - Como você soube do projeto da Comunidade da Trindade? 

Sueli - Foi lá no Albergue, foi assim: teve uma noite, me levantei da cama, eu pedi a Deus pra 

me dar uma luz, pra eu sair dali porque não queria me conformar com aquela situação, tinha 

medo de ficar igual como aquelas pessoas. Ainda tinha capacidade de sonhar, engessada 

naquela situação. Pedi a Deus uma luz ou mandasse alguém pra me ajudar, ou abrisse uma 
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porta de emprego. Aí no dia 8 de março, me lembro como se fosse hoje, à noite, eu ía jantar, 

eu estava com subnutrição. Aí chegaram algumas pessoas, eu estava de cabeça baixa, 

colocaram o jornal bem na minha frente. Quando eu leio o cabeçalho do jornal, estava escrito: 

“Aurora da Rua”. E aí me lembrei da oração que tinha feito a Deus. Quando vi a palavra: 

“Aurora”, falei que foi Deus me mandou uma aurora na minha vida. Alguém ficou comigo, 

não sei se Elias ou Vanessa me parece, que perguntou por que eu estava ali. Aí eu falei que..., 

contei um pouco da minha história. Eles falavam: “Vá até o “Aurora” pra saber como vender 

o jornal e sair desta situação”. Aí eu vim, conversei com Henrique, me falava do jornal, mas 

não tinha um real pra comprar o jornal para revender. Aí ele disse: “Você vai, durante 3 dias, 

fazer uma capacitação, vai receber 10 jornais de graça, como se fosse um anzol pra pescar. Eu 

não acreditei, porque ele nunca tinha me visto, por que ia me dar, confiar em mim desta 

maneira? Aí eu topei, peguei os 10 jornais, fiz a capacitação durante 3 dias, peguei os 10 

jornais, daqui até o Albergue de Roma vendi os 10 jornais. Aí até hoje, os jornais que é (são) 

minha única fonte de renda desde aquela época até agora a venda dos jornais que me abriu as 

portas pra mim, a primeira coisa decorrente foi a autoestima que foi tranquilamente sendo 

resgatada. Quando vou vender o jornal em faculdades como Medicina, Direito, fico 

maravilhada vendo as avaliações deles sobre minha fala, minhas experiências. 

JG - Por que você preferiu vender os jornais a reciclar material ou fazer artesanato? 

Sueli - Toda a minha vida trabalhista, eu sou técnica em contabilidade, sempre trabalhei em 

escritório. Nunca tinha nenhum tipo de experiência com reciclagem este tipo de coisa, mas, 

com vendas, já tinha. Desde os 8 anos, com meus pais, meu pai e minha mãe sempre 

trabalhou com vendas. Eu tinha essa habilidade, tinha esta facilidade de vender. Se eu tenho 

essa habilidade, eu vou pra vendas. Aí, comecei... quando fui procurar alguém, eu pensei que 

coisa de planfetagem, coisas assim, mas quando soube que o jornal era pra ser vendido, 

conheci a história do jornal, qual era o conteúdo do jornal, aí me encantei porque é a nossa 

história. Você não está vendendo uma manchete como os outros jornais, você está vendendo a 

nossa história, história de superação. Então, eu achei lindo isto. Não é fácil, não é fácil vender 

o “Aurora”. 

JG - Por que você diz: “Não é fácil? ” 

Sueli - Já vendi o jornal em vários setores. Muitas pessoas, quando eu dizia que era um jornal 

feito por moradores de rua viravam a cara. Teve um cara numa loja que procurou o jornal. 

Quando eu falei que era feito por moradores de rua, ele disse que queria uma bomba pra jogar 

nos moradores de rua. São palavras agressivas que eu já ouvi e, graças a Deus, não me 

influenciaram. Por falta de conhecimento delas sobre o morador de rua é que me sinto 

desafiada, eu gosto de desafios. Hoje, quando você vai assim às escolas, faculdades é mais 

fácil, mas quando você vai às ruas, quando você vai naqueles locais onde os ricos estacionam 

seus carros em supermercados, a gente vê como esta população pensa sobre o morador de rua. 

Têm medo de se aproximar, pois quando a gente se aproxima dos carrões, já gritam, recusam 

a abordagem. Numa dessas abordagens, eu pedi desculpas. A senhora, em seguida, me 

chamou, disse que eu não era moradora de rua, porque morador de rua não é educado. Eu lhe 

expliquei que tinha sido resgatada pelo jornal e aí ela me parabenizou. Me deu, então, uma 

garrafa d’água porque eu estava trabalhando, não estava pedindo. Ela mudou de ideia, 

comprou o jornal para a neta ler. 

JG - Como você chegou a escrever aquela coluna “Brilho do Aurora” no jornal? 

Sueli- Ah, tá, foi outro presente que a galera me deu. Eu estava numa roda na pracinha de 

Irmã Dulce (oficina de texto). Estava Henrique, a jornalista pra discutir o tema de uma edição 

do jornal Aurora da Rua, eu não me lembro. Aí surgiu um tema, nem me lembro do que falei, 

falei um pouco e aquilo chamou a atenção de Henrique. Aí quando vim pegar os jornais pra 

vender, a jornalista perguntou pra mim: “Você não gostaria de fazer, escrever um perfil do 

morador para o jornal?” Você faz uma experiência, faz uma entrevista com um morador de 
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rua. O tema era “Noite na rua”, pedi tanto a Deus que me ajudasse, escrevi, fiz o rascunho, 

passei a limpo e trouxe aqui. Depois que foi impresso, que eu vi, eu falei “Não fui eu que 

escrevi isto aqui”, uma coisa mais linda, senti que foi uma inspiração, que Deus, naquele 

momento, me inspirou a fazer. Aí, Henrique me convidou se eu queria fazer outros, outros 

textos e eu já fiz uns quatro ou cinco textos. 

JG - Então, o que isto significou para a sua transformação tanto a venda dos jornais 

como a escrita do perfil? 

Sueli - Quando eu vendo o jornal, muitas vezes, a minha primeira fala é dizer que escrevi o 

perfil do morador de rua (“Brilho da Aurora”). As pessoas ficam curiosas (“Foi você que 

escreveu?”. Então, eu fico assim, até hoje, lisonjeada, quem deveria escrever seria uma 

jornalista e não uma moradora de rua. Então, realmente, Isto me fez acreditar que ainda há 

esperança pra mim, que tenho outras capacidades que eu até desconheço. 

JG - Pra você, o que move o jornal “Aurora da Rua” para fazer este tipo de coisa?  

Sueli - (...) Ele viveu muitos anos para sentir a dor do morador de rua. Esse é o diferencial do 

“Aurora”. É um jornal que tem preservado o morador de rua, tem quatro dos meus colegas 

que estão fazendo faculdade, que passaram por este projeto, que saíram do Albergue: um está 

fazendo jornalismo, outro está fazendo administração, recentemente um foi fazer cinema 

(Wandick), por último Antônio tá fazendo “Gestão Financeira”. Eu ainda não voltei pra 

Faculdade porque ainda não deu, falta apenas um semestre para concluir a Faculdade de 

Marketing, hoje tenho outras prioridades na minha vida. Mas este jornal tem resgatado as 

pessoas em situação de rua. 

JG - Quanto tempo você levou aqui na comunidade? Onde você mora? 

Sueli - Fiquei durante 7 meses. Eu moro na minha própria casa. Entrei no projeto “Minha 

casa, minha vida”. Fui inscrita neste projeto através do “Movimento População de Rua”. 

Recebi o meu apartamento, já vai fazer 2 anos que moro no meu apartamento que é lindo: 

dois quartos, sala, cozinha, banheiro lá em São Cristóvão. O condomínio é muito lindo numa 

área que seria militar, mas foi destinada para os moradores de rua. 

LG - Como você participa da elaboração do jornal? Como são feitas as pautas? 

Sueli - A gente faz rodas (“oficina de textos”), chamas pessoas (de rua) que vivem debaixo de 

marquises, no Albergue, no projeto “Levanta-te e anda” onde tem morador de rua. A gente vai 

lá, reúne o pessoal, a gente vai daqui ou de lá, que vivem nas marquises, no viaduto Aquidabã 

juntamente com Henrique. Cada um conta a sua história, votamos o título da matéria, cada um 

dá sua sugestão. Todos nós, não há ninguém que seja da rua, todo o jornal de capa a capa é 

feito por nós, mas é claro que existem pequenos ajustes na escolha de palavras corretas. 

JG - Nas oficinas de texto, de que maneira o morador de rua participa da construção do 

texto? 

Sueli - Nós falamos, não escrevemos nada, sempre fica uma jornalista escrevendo o que a 

gente fala. Antes que seja impresso, todo mundo vê o que está escrito se é isto mesmo, se a 

gente concorda ou não com aquela exposição... se a foto está de acordo com o tema. Quando o 

jornal chega da gráfica, reúne todo mundo pra gente ler o jornal, sobretudo o pessoal que 

vende o jornal. 

JG - Quem elabora o texto é a jornalista com apoio dos moradores de rua? 

Sueli - Exatamente 

JG - De que maneira o jornal reage contra a visão preconceituosa da sociedade? 

N - O jornal não tem interesse em mostrar o lado negativo daquele morador de rua, ou seja 

drogas, álcool aquilo outro, João usou drogas, não. O objetivo do “Aurora da Rua” é 

conquistar o ser humano que está na rua por seu lado humano e bonito embora ele esteja 

fragilizado. Quem for ler o jornal, fica empactado, porque não vai encontrar coisas feias: 

depoimentos de assaltos, de roubos, de assassinato... mas vai mostrar o morador de rua 

enquanto ser humano com um olhar humano, um olhar carinhoso para com o morador de rua. 
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E o próprio morador de rua também, através do jornal, tá mudando a sua mente, sua cabeça, 

porque, quando ele vê ali naquele jornal (que) tem alguma fala dele, que as pessoas da 

sociedade acreditam na sua história, ele lê e começa a pensar: “Sou um ser humano, poxa, 

preciso sair da situação de rua.” O próprio jornal, portanto tem conscientizado tanto a 

população de rua quanto a sociedade. O morador de rua, embora ele esteja numa situação de 

rua, se ele quiser, tem condições de sair dali. Então, todo este espaço que o morador de rua dá, 

através da orientação dos dirigentes do projeto falando da rua faz com que este ser humano 

que perdeu a sua identidade, que perdeu seus familiares, a convivência com sua família, com 

seus filhos, caia em si e acredite em si mesmo, e volte a ter vida que tinha antes de ir pra ruas. 

JG - Qual a diferença entre o jornal “Aurora da Rua” e o “Movimento População de 

Rua”? 
Sueli - Olha, são parecidos, mas com enfoques diferentes. O Movimento População de Rua 

trabalha no sentido de que o morador de rua precisa ter sua casa, enfoca isso. Precisa sair das 

ruas, ter sua casa. E a partir daí,  o MPR vem trabalhando por políticas públicas, pra que o 

morador de rua tenha um centro de saúde, porque ele é sempre mal recebido por ser morador 

de rua, mas agora com a parceria do MPR junto à Defensoria Pública e outros órgãos, o 

morador de rua hoje é melhor tratado do que antes. Já a Comunidade da Trindade com o 

Jornal Aurora da Rua enfoca mais o humano de quem está nas ruas, você precisa levantar 

das ruas e trabalhar, trabalhar. Precisa conseguir voltar a viver como você vivia antes, porque, 

geralmente, não sei quantos por centos de moradores que usam drogas. A proposta do jornal 

“Aurora” é: “Você precisa sair das drogas e precisa retomar a sua vida e lutar”. Tanto que o 

jornal “Aurora”, onde uma pessoa que entra, acolhe aqui na Comunidade, não cobra nada, 

aponta os passos que a pessoa tem que seguir pacientemente, mesmo que esteja doente 

fisicamente, é encaminhado para um hospital, é encaminhado para um setor de recuperação, é 

encaminhado para um posto de saúde, é encaminhado para um oculista. O MPR não acolhe 

porque não tem espaço; a Comunidade da Trindade tem espaço, acolhe o morador de rua até 

ele conseguir alugar sua casinha ou arranjar um emprego. 

JG - Quais os lugares que você mais vende os jornais? 

Sueli -  O local onde mais vendo é quando dou palestras em escolas ou faculdades. Depois da 

palestra, muitos comprovam os jornais, portanto vendo mais nos locais onde dou palestras, 

mas também trabalho com fidelização. 

JG - Você acha que, neste trabalho, tem cunho assistencialista ou religioso? 

Sueli - Quando você vai vender numa paróquia, vender numa missa, você vende, mas a 

pessoa sente que compra o jornal como se fosse esmola, pra você ajudar, é assim que eles 

fazem... Às vezes, a pessoa diz: “Eu não tenho um real, toma aqui uma moedinha”. Aí 

respondo: “Não, não estou pedindo esmola, estou trabalhando, estou vendendo um produto”. 

Outras pessoas chegam e dizem: “Tenho dois reais e fique com o troco pra lhe ajudar”. É 

ruim: vou lhe dar dois jornais e você distribui entre seus amigos. Tem essa coisa de 

assistencialismo, tem... e muito. Então somos nós, vendedores do jornal, que devemos tirar 

isto da cabeça da população. Nenhum morador de rua vende o jornal por esmola, porque nós 

estamos trabalhando o “Aurora da Rua”. Deus nos colocou no nível de ser humano com 

dignidade, “tome aqui, vá trabalhar”. Quando alguém compra o jornal, ele está nos 

incentivando a não ficar na rua pedindo, está resgatando a nossa dignidade. 

JG - O jornal, pra você, é feito para o morador de rua ou para a sociedade? 

Sueli - Ambos. Um morador de rua, para que mude sua visão de si mesmo, porque o 

morador... Ele se acha assim: “Eu sou morador de rua, eu sou um pobre coitado, a sociedade 

tem que dar comida, abrigo, eu sou um coitado”. Isto não é a realidade. O jornal “Aurora” 

tenta mudar isto na cabeça dos moradores de rua, dizendo que a rua não é sua casa, você está 

na rua, mas a rua não é sua casa... Para a sociedade, ela mudar aquele seu olhar, aquele olhar 

de brio, pois o que mais dói para um morador de rua é o olhar, porque a pessoa, que olha pra 
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um morador de rua é como se fosse um crivo, um crivo no olhar. Quando olha, ele tatua no 

morador de rua desprezo, a frieza, a desumanidade. Então, o “Aurora” tenta mudar este olhar. 

LG - Por sua experiência de vender o jornal, isto mexeu com sua dignidade? 

Sueli - Mexeu com minha dignidade, principalmente, a questão do orgulho. Bem, eu era uma 

pessoa orgulhosa, ainda tenho muito que aprender, tenho muito ainda de orgulho, coisa 

inerente a ser humano, mas, hoje, quando um morador de rua eu me identifico com ele. Por 

estar numa situação boa, por não saber o que era pobreza extrema, por ter vivido com eles, 

quando olho pra eles eu me identifico com eles. Pra sair das ruas, é preciso querer, buscar isto 

e agarrar qualquer oportunidade como veio pra mim. Veio pra mim o Albergue, veio pra mim 

a Comunidade da Trindade, veio o jornal “Aurora da Rua”. Pra o senhor ter uma ideia, já 

encontrei emprego na minha área de contabilidade. Não quis. Por quê? Porque eu teria 

abandonar o projeto. 

JG - Por que você mantém esta relação com o jornal mesmo tendo já a sua casa? 

Sueli - Gratidão, porque, no momento mais difícil da minha vida, o “Aurora” me estendeu a 

mão, mas é claro que teve meu lado, teve também a minha conduta. Tive uma boa conduta lá 

no Albergue, as assistentes sociais lá do Albergue me pediam pra ministrar os remédios aos 

pacientes que ficavam lá dentro, eu fiz um bom caminho no Albergue. Teve o meu lado, mas 

sinto muito a gratidão. Se olho pra trás, onde eu estava há seis anos? Na rua. Hoje, eu durmo 

na minha casa.  

JG - Você acha que este projeto do “Aurora da Rua” é solução para os moradores de 

rua de Salvador? 

Sueli - É uma grande solução para Salvador, mas você se observa que são poucos os 

vendedores do “Aurora da Rua” em relação ao número de moradores que estão nas ruas. Por 

quê? Por que não têm mais vendedores? Na população de rua, existe um grupo que realmente 

quer sair das ruas, mas uma grande maioria não quer sair das ruas, quer viver no 

assistencialismo. E a oportunidade que o jornal “Aurora” dá é que ele se revolte, se levante e 

cresça. O projeto não vai trazer morador de rua pra aqui para não fazer nada, pra dar comida, 

dormida, roupa, porque isto já tem nas ruas. 

JG - Muitos moradores de rua recebem a casa, depois vendem a casa e voltam para as 

ruas. O que faltou para estes moradores de rua? 

Sueli - As pessoas que moram nas ruas, elas desconstroem, perdem a noção do que é viver 

dentro de uma casa. Muitos vendem suas casas, tem o colega que vendeu o apartamento por 3 

mil reais. Pergunte onde ele está agora? Nas drogas, nas ruas. Quando ele chegou naquele 

apartamento, ele não soube valorizar aquilo porque já tinha se desconstruído por causa das 

drogas. O MPR não tem culpa, mas o próprio morador de rua que não tem consciência desta 

realidade. 

JG - Você acha que, com toda sua experiência de vendedora do jornal, conseguiu reatar 

os laços afetivos e sociais que tinha antes? 

Sueli - Totalmente. Depois de algum tempo no Albergue, entrei em contato com minha 

família que até então não sabia de nada daquela situação. Por conta da fragilidade das camas 

do Albergue, passei a ter um problema de minha coluna, a coluna inflamou. Aí tive que entrar 

em contato com a família pra mandar dinheiro pra eu comprar os remédios. Aí foi um susto 

muito grande porque eu disse: “Estou no Albergue”. Minha ficou assustada, “a gente tá indo 

pra aí”, “misericórdia”. Não precisa vir não, só quero que mande o dinheiro pra comprar 

remédios. Depois, eu vou aí, ninguém entendeu, acharam que estava maluca. Depois eu fui à 

minha cidade, Vitória da Conquista, conversei com minha família. Hoje em dia, uma vez no 

ano eu vou lá ou eles vêm aqui, graças a Deus. 

JG - Muito obrigado, Sueli. 
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ANEXO A 

 

COMISSÃO DE ÉTICA DA PESQUISA  - PLATAFORMA BRASIL  - 

Dados do Projeto de Pesquisa 

Título da Pesquisa: IDENTIDADE, DISCURSO E PODER DO MORADOR DE RUA: A CONSTRUÇÃO 

DE UMA UTOPIA TRAVÉS DO JORNAL "AURORA DA RUA" 

Pesquisador: José Gomes Filho 

 Área Temática: 

 
 

Versão: 3 

CAAE: 22372313.7.0000.5543 

Submetido em: 13/01/2014 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Situação: Aprovado 

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

 Patrocinador Principal: 
 

Financiamento Próprio  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Documentos Postados do Projeto 

Tipo Documento Situação Arquivo Postagem 

Parecer 

Consubstanciado do 

CEP 

A PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_510101.pdf  

14/01/2014 

09:07:17 

Informações Básicas 

do Projeto 
A PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_223723.pdf  

13/01/2014 

15:54:51 

Interface REBEC A PB_XML_INTERFACE_REBEC.xml  

13/01/2014 

15:54:51 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
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TCLE - Modelo de 

Termo de 

Consentimento Livre 

e Esclarecido 

A 
TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO -

PESQUISA UFBA 2013 a.docx  

09/01/2014 

11:31:28 

TCUD - Modelo de 

Termo de 

Consentimento de 

uso de banco de 

dados 

A Modelo de Consentimento de uso de Dados.docx  

26/11/2013 

23:42:13 

Projeto Detalhado A Projeto de pesquisa do doutorado-letras.doc  

26/11/2013 

23:19:05 

Folha de Rosto A Folha de rosto x.docx  

08/10/2013 

19:10:17 

 

» 

Listar Todos  

 

Tramitação: 

CEP Trâmite Situação Data Trâmite Parecer Informações 

«« « 
 

1 2 

 
» »» 

 

Maternidade Climério de Oliveira 

((MCO/UFBA)) 
Parecer liberado 14/01/2014 

  

 

Localização atual do Projeto: José Gomes Filho 

Voltar Enviar Notif icação
 

Este sistema foi desenvolvido para os navegadores Internet Explorer (versão 7 ou superior), 

ou Mozilla Firefox (versão 9 ou superior). 

 

 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf


336 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

 

ANEXO D 

Edição nº02 – Puro Estilo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

 

 

 

 



340 

 

 

 

 



341 

 

 

 

 

 



342 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



343 

 

 

 

 

 



344 

 

 

 

 

 



345 

 

 

 

 

 



346 

 

 

ANEXO E 

Edição nº 06 – Bicho de Estima e Ação  
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ANEXO F 

Edição nº 12 – Vamos comer fora? 
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Anexo G  

Edição nº 21 – Rua, Minha Casa 
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ANEXO H 

Edição nº 32 – Somos iguais, somos humanos 
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ANEXO I  

Edição nº 34 – O Saber da Rua 
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ANEXO J 

 

Edição nº37 – Transformação, Dignidade e Respeito 
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ANEXO K 

 

Edição nº 39 – Nosso Teto é o Céu 
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ANEXO L 

Edição 0 – Vozes de um Agente Invisível 
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ANEXO M  

Edição nº 7 – Você não sabe o que é Fome 
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 ANEXO N 

Edição nº 2 – O Inverno é um Inferno 
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ANEXO O 

Edição nº 45 – Somos Todos (Des)Iguais 
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