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Como histórias de vida mostram cidades invisíveis 
Karen Worcman 

 
“Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da 

mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das 
escadas, cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras”. 

Italo Calvino
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Sinopse 
 
De que forma pode se entender o Museu da Pessoa frente às propostas museológicas 
atuais? De que forma o Museu da Pessoa lida com as questões museológicas mais 
freqüentes tais como a guarda de objetos, o espaço, o público e a função social da 
Instituição? Mais especificamente, como esta proposta pode apresentar novas 
perspectivas e práticas aos museus urbanos? 
 
Neste artigo, apresentarei a proposta filosófica e as práticas do Museu da Pessoa e 
discutirei de que maneira esta proposta contribui para a compreensão das diversas 
relações estabelecidas entre os habitantes de uma cidade, focando no papel de 
transformação social que essa proposta carrega. 

 
 
Museu da Pessoa: proposta, conceito, filosofia e prática 
 
O Museu da Pessoa é um museu virtual que coleta, preserva e compartilha 
histórias de vida. Fundado em São Paulo, em 1991, nasceu com o objetivo de dar 
a oportunidade para que toda e qualquer pessoa pudesse registrar e preservar 
sua história de vida como parte da memória social; acreditando que essas 
histórias constituem fontes de informações que permitem intervenções sociais em 
diversas áreas como a pesquisa, educação, a cultura, a formação de políticas 
públicas e a produção de conteúdos para as mídias de comunicação. 
 
Nossa metodologia de trabalho desenvolveu-se a partir de experiências práticas 
de aplicação da história oral, mais precisamente da sistematização de um projeto 
de coleta e processamento de depoimentos de imigrantes judeus no Rio de 
Janeiro2. Tendo emergido nos anos 90, o Museu da Pessoa nasceu instigado 
pelos conceitos discutidos na Nova Museologia, como contextualizado por Rosali 
Henriques 3: 
 

                                                 
1
Calvino, Italo. As Cidades Invisíveis. Rio de Janeiro: Biblioteca Folha de S. Paulo, 2003. p. 16. 

2
 O projeto Heranças e Lembranças,ocorrido no Rio de Janeiro de 1988 a 1991 contemplava a 

coleta e análise de objetos trazidos pelos imigrantes judeus, assim como a captação de 
depoimentos, fotos e documentos. Tanto a coleta de objetos quanto a captação de depoimentos 
basearam-se em uma pesquisa prévia que contextualizou as diversas levas de imigrantes judeus 
para o Brasil. O projeto resultou em uma exposição, na publicação de um livro e na constituição de 
um arquivo de história oral, hoje cedido à Universidade do Rio de Janeiro.  
3
Henriques, Rosali. Memória, Museologia e virtualidade: um estudo sobre o Museu da Pessoa. 

Tese de Mestrado em Museologia. Lisboa: Universidade Lusófona, 2004. p.77. 
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“A idéia de criação de um museu virtual com as histórias das pessoas nasceu da 
necessidade de um espaço para o registro das histórias das pessoas. Não um 
espaço para armazenar as histórias das pessoas famosas, mas as histórias das 
pessoas anônimas que não são contempladas pela historiografia tradicional ou 
pelas mídias tradicionais. Nesse sentido, a criação de um museu com as histórias 
dos anônimos, baseada na premissa da democratização da informação, tornou-se 
possível não somente devido ao alargamento da noção de história e de 
patrimônio, mas também devido à própria redefinição do papel dos museus na 
sociedade.” 
 
A idéia de um “Museu” aberto, construído em rede, e que permitisse, da forma 
mais ampla possível, a participação do público como criador de seu acervo levou-
nos a repensar conceitos de espaço, acervo e preservação. As novas tecnologias, 
então incipientes, foram definitivas para o estabelecimento de nossos 
pressupostos de trabalho. Os processos de coleta, produção e organização das 
narrativas de vida levaram-nos a discutir qual deveria ser a “sede” deste museu.  
 
Narrativas são objetos intangíveis por sua própria natureza. Não cabia ao Museu 
da Pessoa transformá-las em objetos tridimensionais - i.e. ter como foco apenas a 
preservação dos suportes -, nem mesmo concentrá-las em um dado “espaço”. 
Nossa primeira conclusão foi a de que esta sede deveria ser virtual: uma base de 
dados organizada de forma a permitir amplo uso pela equipe do Museu da Pessoa 
assim como pelo público. Nossa tarefa era identificar as mais diversas 
oportunidades de captação e uso dessas histórias. Sua difusão em rede foi, desde 
o princípio, nossa opção. O “acervo”, neste sentido, não poderia ser físico. O 
suporte deveria ser digital e a forma de disponibilizar o conteúdo a mais ampla 
possível. Assim, os primeiros conteúdos produzidos pelo Museu da Pessoa 
tornaram-se um conjunto de CD-Roms temáticos distribuídos aos públicos e 
dispostos em quiosques multimídias.  
 
Nosso objetivo era promover usos diversos dessas histórias, tornando-as parte do 
cotidiano de nossa sociedade. Este “uso” obsessivo fez-nos explorar e identificar 
oportunidades de captação de depoimentos e de disseminação dos conteúdos em 
espaços quase que banais de nossa sociedade. Assim, concebemos, desde o 
início, as cabines de depoimentos em vídeo que, de forma itinerante, circularam 
pela cidade de São Paulo em estações de metrô, shopping centers, rodoviárias e 
praças públicas. Mais tarde, essas mesmas cabines itinerantes percorreram 
inúmeras cidades do país chegando até a ser instaladas em plataformas 
petrolíferas no meio do mar. 
 
Conceituar o que entendíamos por “acervo” deste Museu foi nossa segunda 
questão. Como definir que pessoas e quais histórias deveriam ser coletadas e 
preservadas? Quais deveriam ser nossos procedimentos de seleção, avaliação e 
tratamento dessas histórias? O que poderia ter sentido histórico? Se nossa 
premissa era de que a história de toda e qualquer pessoa, desde que fosse seu 
desejo, deveria ser considerada parte de nosso patrimônio, não nos cabia o papel 
tradicional de “curadores” de Museu. A multiplicidade de narrativas de vida deveria 
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ser nossa diretriz. Nosso papel era captar, organizar, preservar, conectar as 
histórias e devolvê-las à sociedade. A grande questão não residia em “o que” 
considerar parte de nosso acervo, mas sim em “como” fomentar a prática de 
registro e uso de histórias de vida nos mais variados setores da sociedade.  
 
O que poderia e deveria alinhar o acervo era nosso conceito e metodologia de 
trabalho. Uma entrevista típica do Museu da Pessoa caracteriza-se não somente 
por seu registro em áudio/vídeo, mas pelo conceito de história de vida que 
permeia esta entrevista. Não é “o que” o depoente tem a informar sobre 
determinado tema o que nos interessa, mas a forma como ele articula sua 
narrativa. Tendo como base o conceito de que a memória de cada um de nós, 
enquanto indivíduos, assim como a memória coletiva de um dado grupo é seletiva, 
entendemos que o que fica registrado é certamente o que, de alguma forma, tem 
significado para aquele indivíduo e/ou grupo. Neste sentido, o que é selecionado e 
organizado como parte de uma narrativa é o que interessa e não a “verdade” 
histórica por trás da narrativa. Da mesma maneira, não é exatamente o “passado” 
que fica registrado, mas sim o “presente” do narrador. Uma história conta muito 
mais de seu narrador do que dos fatos por ele lembrados. Com este mesmo 
partido conceitual, aliamos às narrativas fotos, documentos, objetos selecionados 
pelos entrevistados. Se cada uma das histórias é peça única de nosso acervo, é 
na articulação entre as narrativas que podemos vislumbrar diversas perspectivas 
da História. Neste sentido, nosso partido foi o de trabalhar para permitir ao público 
as mais variadas leituras desse acervo. Assim, tanto a captação quanto a conexão 
entre os depoimentos vêm sendo pensadas de forma que a “curadoria” seja 
compartilhada entre nós e o público.  
 
Esses processos de trabalho vêm sendo revisados ao longo de nossa trajetória. O 
Museu da Pessoa entende que seu acervo é feito pela historia das pessoas e vem 
ampliando esta concepção para que não somente a possibilidade de registrar a 
própria história seja a mais aberta possível, mas também que esteja ao alcance do 
público participar de seu processamento e edição. Assim, se, por um lado, 
identificar e possibilitar ao máximo a autoria do público é um grande desafio, por 
outro lado também passamos a compreender a importância de nosso papel como 
articuladores entre os conteúdos apresentados pelas histórias e as questões 
sociais e políticas vividas pela sociedade de forma geral. 
 
Revisar o conceito de espaço e acervo colocou-nos frente à questão da 
preservação. Se o espaço é virtual e o acervo digital, como lidar com os limites 
dos suportes digitais e com sua guarda na Internet? Para lidar com essa questão 
nos foi necessário reinterpretar não apenas o “objeto” da coleção, mas também os 
paradigmas que norteiam o processo de tratamento deste objeto. Assim, não 
basta transformar o objeto em algo puramente simbólico e intangível, é necessário 
também rever o conceito de preservação como algo distinto da prática cuidadosa 
de selecionar, catalogar e cuidar da perenização de um dado objeto de coleção. 
 
Se retomarmos as práticas correntes de culturas de tradição oral, vemos que 
existem mecanismos estruturados que garantem a transmissão dos saberes e 
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valores, perpetuando desta forma a identidade dos grupos. A preservação, nesses 
casos, se dá muito mais pelo processo contínuo de produção, reinvenção, 
transmissão e apropriação das memórias do que pelo “isolamento” de artefatos ou 
símbolos que representem este patrimônio. A memória é, nestes casos, processo 
contínuo e cotidiano. Como bem coloca Elizabeth Tonkin4, as narrativas orais 
garantem, de forma dinâmica, a produção de uma memória social que estabelece 
a coesão e identidade de um grupo. No entanto, em sociedades onde a cultura 
escrita deu vazão à história documental, a memória veio sendo institucionalizada 
e, pouco a pouco, cristalizada em museus, arquivos e centros de documentação. 
Este processo suscitou muitas questões de preservação, definida como o ato de 
separar e proteger o objeto - aqui entendido como objeto tridimensional  ou 
bidimensional – contra o “desgaste do tempo”. Inúmeras técnicas e suportes vêm 
sendo desenvolvidos e estas conquistas são louváveis. No entanto, na era digital, 
na qual conteúdos são apropriados e produzidos por usuários de todo mundo, a 
questão da preservação da memória volta a existir. O que de toda esta produção 
cotidiana deve ficar? O que significa preservar no mundo digital? Iniciativas como 
a do Internet Archives5 e ações de digitalização de acervos de bibliotecas e 
museus constituem reações tanto às novas possibilidades de preservação e 
armazenamento oferecidas pelas novas tecnologias quanto às inúmeras 
possibilidades de acesso. Muitas dessas ações partem, no entanto, das mesmas 
premissas que regem os museus tradicionais na medida em que têm como 
principal foco a perenização dos documentos e não seu uso6. 
 
O Museu da Pessoa vem aliando algumas práticas de preservação tradicional de 
museus e arquivos (copiagem de fitas, manutenção em acervo climatizado) com a 
procura permanente de reinserção das memórias na vida cotidiana, tal qual estas 
são praticadas no âmbito das culturas predominantemente orais. Nosso grande 
desafio de preservação é, portanto, identificar e estimular o uso contínuo e 
ampliado do acervo de histórias de vida, pois na medida em que essas histórias 
estiverem presentes em publicações, rádios, TVs e salas de aula, estaremos 
garantindo sua preservação, não somente pela perenização de seus suportes, 
mas, sobretudo, pelo processo de uso e reuso de seus conteúdos. Este conceito 
tem norteado nossas ações de difusão e usos do acervo com foco em algumas 
atividades. Posso apontar a educação como uma delas. Trazer conteúdos de 
histórias de vida – desde o processo de criá-las a partir de entrevistas até o de 
usá-las em salas de aula – torna-se uma forma poderosa de introduzi-las nos 
desafios cotidianos da educação e na formação das memórias coletivas das 
futuras gerações.  

                                                 
4
“Can there really be societies without history? This expression is, of course, ambiguous, but the 

logic of my argument is that because social relations imply both continuity and discontinuity in time, 
everyone who practices them practices history, and their practice enters into memory which is 
required if the social practices are to endure and survive.” Tonkin, Elizabeth. Narrating our pasts: 
the social construction of oral history. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. p 111.  
5
 http://www.archive.org  

6
Em artigo publicado na revista DLIB “Digital Division is Cultural Exclusion. But Is Digital Inclusion 

Cultural Inclusion? D-Lib Magazine. March 2002 Volume 8 Number 3, relativizo qual é de fato a 
inovação necessária apresentada pelo mundo digital. 

http://www.archive.org/
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Os conceitos e premissas que balizaram a criação do Museu da Pessoa 
permanecem nossos desafios constantes. Ampliar as possibilidades de 
participação do público, garantir-lhe a autoria e a autonomia de uso e cuidar para 
que essas histórias tornem-se referência constante em várias esferas da 
sociedade vêm sendo nosso norte de atuação desde o princípio. No entanto, 
obviamente, nossas práticas vêm se transformando e interagindo com as novas 
tecnologias e questões que dinamicamente a sociedade nos apresenta. 
 
 
Breve Histórico do Museu da Pessoa 
 
O Museu da Pessoa nasceu em 1991 como uma iniciativa autônoma, 
independente da ação do Estado. Por meio do desenvolvimento de projetos 
variados garantiu a sustentabilidade da organização e o crescimento de seu 
acervo. O caminho inicial foi o desenvolvimento de projetos temáticos, baseados 
na metodologia de captação, processamento e edição das histórias de vida de 
pessoas ligadas a um dado segmento social, grupo ou instituição. Começamos 
nos concentrando no trabalho de capturar diferentes “vozes” que nunca 
escutamos na História. Também desenvolvemos produtos para serem vistos pelo 
resto da sociedade. Nesse período, elaboramos os primeiros CD-ROMs históricos 
interativos no Brasil – nos quais era possível conectar temas específicos (como 
memórias do comércio, história de times de futebol, história dos sindicatos, etc.). 
Buscávamos sempre novas vozes, ou seja, pessoas que poderiam dar uma 
perspectiva diferente da História.  
 
 

 
 
 
 

Exposição “Do Fio de Cobre à Fibra Ótica”, Uberlândia, 2001 

 
Em 1997, apenas um ano depois da criação do nosso site na Internet, 
entendemos o potencial desta mídia como forma de interação do público e 
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criamos uma seção denominada “Conte sua história”, aberta a toda e qualquer 
pessoa que quisesse enviar sua história, suas fotos e documentos pela internet. 
Porém, atuar num país como o Brasil, onde menos de 20% da população tem 
acesso à internet, nos levou a uma série de questionamentos: o que mais 
poderíamos fazer para expandir a idéia? Quais eram os possíveis usos sociais das 
histórias de vida? Como a nossa metodologia poderia ser ferramenta para dar 
visibilidade a diferentes grupos da sociedade? Foi então que passamos a 
disseminar nossas metodologias e práticas por meio de alguns programas como 
os “Agentes da História”7, treinando idosos para entrevistar outros idosos, além do 
“Memória Local”8 – focado em alfabetização e inclusão digital nas escolas públicas 
no Brasil.  
 
Neste mesmo período teve início a rede internacional do Museu da Pessoa. Em 
1999, surge em Portugal, ligado à Universidade do Minho, em Braga, o primeiro 
Museu da Pessoa fora do Brasil. Em seguida, em 2001, surge o Museu da Pessoa 
nos EUA, ligado à Universidade de Indianna, e, finalmente, em 2004, ligado ao 
Centre d´Histoire de Montreal, nasce o Museé de la Personne do Canadá. Apesar 
da idéia de uma rede global de histórias de vida estar presente nas primeiras 
propostas do Museu da Pessoa no Brasil, o surgimento desses Museus ocorreu 
de forma espontânea e por demanda de cada um dos países. Hoje dizemos que o 
Museu da Pessoa é uma rede Internacional de histórias de vida que conecta 
grupos e indivíduos através da produção e compartilhamento de histórias de vida. 
Os Museus da Pessoa compartilham missão, visão, metodologia e possuem uma 
identidade visual comum.  
 
 
 
 

                                                 
7 O programa Agentes da História foi um projeto desenvolvido pelo Museu da Pessoa entre os 

anos 2000 e  2001 e previa a formação e capacitação de idosos na metodologia de história oral. 
Após a formação, os idosos participavam da gravação de depoimentos aos sábados e em cabines 
de depoimentos em eventos. 
8 O projeto Memória Local é uma iniciativa do Museu da Pessoa e do Instituto Avisa Lá que alinha 

uso da memória e aprendizagem oral e escrita em escolas públicas do Brasil. De 2001 a 2006, 
foram desenvolvidos 13 projetos em três estados brasileiros, envolvendo 119 escolas, 177 
professores, 94 coordenadores e 6.678 alunos. 
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Cabine de gravação de depoimentos. Bloomington, EUA, 2005. 

 
 

 
 

Exposição “Histórias da Nossa Terra”, Ribeirão Preto, 2005. 

 
Em 15 anos de existência, o Museu da Pessoa do Brasil realizou cerca de 100 
projetos de memória, 6 CD ROMS, 26 livros, 24 documentários, 40 exposições, 7 
centros de memória e 13 intranets e sites temáticos. O acervo veio sendo 



 8

 

construído ao longo desses projetos e pelo recebimento de histórias pela Internet. 
Hoje temos cerca de 8.500 depoimentos e cerca de 72.000 fotos e documentos 
digitalizados.  
 
Finalmente, em 2007 abrimos um espaço físico com um estúdio permanentemente 
aberto e disponível para captação de histórias. Basta telefonar e agendar o 
depoimento. Cada entrevistado recebe uma cópia em DVD e passa a ter sua 
narrativa disponível no portal do Museu da Pessoa. Neste sentido, passamos a 
refletir sobre qual seria de fato o papel do Museu da Pessoa na cidade de São 
Paulo. Como fazer que este espaço físico tenha algum sentido social para a 
cidade? 
 

 
 

Cabine de gravação de depoimentos na estação São Bento do Metrô. São Paulo, 2001. 

 
O Museu da Pessoa e sua função social na cidade 
 
Mesmo que subjetivas e pessoais, as narrativas individuais e coletivas são 
socialmente determinadas. Como bem afirma Paul Thompson “toda história 
depende, basicamente, de sua finalidade social” 9. Em uma grande cidade 
cruzam-se grupos e indivíduos com heranças históricas diversas. Por trás do 
aparente caos, cada cidade traz, em sua forma de ocupação e convivência de 
seus habitantes, sua história. 
 
Janet Jacobs 10 diz que “cidades grandes não têm a mesma natureza das cidades 
pequenas. Tampouco se assemelham aos subúrbios. As cidades grandes diferem 
das cidades pequenas e dos subúrbios em sua essência.” Segundo ela, cidades 
são organismos vivos e dinâmicos que, em meio à diversidade de usos e culturas, 
permitem a construção de uma rede de apoio – social e econômico – entre seus 
habitantes. Cidades são, neste sentido, sistemas emergentes e auto-organizados 
na medida em que têm sua dinâmica estabelecida localmente pela interação 

                                                 
9
  Thompson, Paul. A Voz do Passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992. p. 20 

10
  Jacobs, Jane. The death and life of great American Cities. New York : Vintage books, 

1961. p. 14. tradução livre. 
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cotidiana entre seus habitantes. Mas um conjunto de mecanismos é necessário 
para permitir esta troca entre estranhos. Johnson diz que  “O encontro com a 
diversdade não significa nada em uma cidade a não ser que este encontro tenha 
alguma chance de modificar o comportamento de cada um. 11”.  
 
Em uma cidade, os espaços são compartilhados com base em acordos implícitos 
que permeiam suas relações no dia-a-dia e, parte desses acordos, decorre de 
memórias coletivas comuns. Compartilhar dessas memórias é estabelecer 
acordos implícitos de convivência e aceitação dos códigos vigentes. A história que 
oficialmente representa esta cidade é certamente uma narrativa dominante. Esta 
narrativa permeia o nome dos bairros, das ruas, e está evidenciada nas 
comemorações das cidades e nos símbolos escolhidos para perpetuá-las. Estes 
são apenas alguns dos mecanismos de memórias encarregados pelo 
estabelecimento da identidade do local. No entanto, as narrativas são seleções 
que traduzem embates de poder e as identidades preservadas nos espaços dos 
museus das cidades traduzem a discussão sobre a quem pertence o espaço 
simbólico daquela cidade. Os que não estão colocados e encaixados nessa 
identidade tornam-se intrusos, estranhos, invasores. Nesta dinâmica rompem-se 
ou estabelecem-se laços de solidariedade e empatia entre pessoas, grupos 
étnicos e classes sociais. 
 
Sob esta perspectiva, é que posicionamos a captação e disseminação de histórias 
de vida. As histórias de vida nos apresentam experiências diversas dentro de um 
mesmo território. Revê-las é trabalhar para inseri-las como parte das narrativas 
constitutivas de uma cidade, é reinterpretar este território, relativizando valores 
implicitamente estabelecidos. Constituir um espaço aberto a toda e qualquer 
pessoa que queira narrar sua história para fazer parte da memória coletiva dessa 
cidade é disputar, na dimensão da memória, o território simbólico de uma cidade. 
Tais narrativas nos apresentam esquinas, casas, lugares e trajetórias muitas 
vezes invisíveis para a maior parte de seus habitantes. O Museu da Pessoa Brasil, 
localizado e fundado em São Paulo, certamente possui em seu acervo muitas 
possibilidades de recortes temáticos que provocam reflexões e descortinam as 
esquinas invisíveis de São Paulo. Um desses recortes é o que apresentarei 
abaixo. 
 
Histórias invisíveis 

Fundada em 1524 por um grupo de padres jesuítas, São Paulo só começou a se 
transformar em uma grande cidade  ao final da segunda metade do século XIX, 
com o término da ferrovia Santos-Jundiaí, em 1872. Seu crescimento resulta da 
expansão das plantações de café no interior paulista. No século XX, em sintonia 
com o ritmo de urbanização e industrialização do país, a cidade passa a ter 
crescimento populacional vertiginoso. O estado de São Paulo apresenta estas 
características de forma mais acentuada, pois é o estado brasileiro mais populoso 

                                                 
11

  Johnson, Steven. Emergence: the connected lives of ants, brains, cities, and 
softwares. New York: Scribner, 2001. p.96. Tradução livre. 
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e também, aquele onde a urbanização foi mais acelerada, pois já atingiu o 
percentual de 93,4%, em 2000. Esses indicadores demográficos são, em sua 
essência, a expressão do peso do papel da economia paulista no âmbito da 
economia nacional. 

Este crescimento populacional foi acrescido com a vinda massiva de imigrantes 
oriundos, sobretudo, da Europa e do Japão. A imigração em São Paulo é 
marcante até hoje, com levas recentes de coreanos e latino-americanos. No 
entanto, é a partir dos anos 50 do século XX que São Paulo firma-se como capital 
industrial do país com a implantação de uma cadeia de indústrias do setor 
automotivo e o início de uma forte tendência de migração interna. Migrantes 
oriundos do campo e das regiões mais pobres do país chegam com suas famílias 
em busca de trabalho e de uma melhoria sonhada em suas condições de vida. O 
grande êxodo rural ocorrido no Brasil entre os anos de 1960 e 1980 transferiu 
cerca de 28,5 milhões de pessoas do campo para a cidade. Tolerados enquanto 
representavam mão-de-obra barata, são vistos hoje como estorvo e sobre eles 
recaem muitos preconceitos12.  

Hoje, São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, com mais de 11 milhões de 
habitantes, e apresenta características típicas de uma megalópole dos países em 
desenvolvimento. Sua concentração populacional é acompanhada pela 
concentração de renda e serviços. Hoje cerca de 38% de sua população vive em 
favelas ao mesmo tempo em que a cidade concentra a maior fortuna do país13. 

                                                 
12

http://www.migracoes.com.br 
13

 Jornal Estado de São Paulo, 15 de julho de 2007.  

http://www.migracoes.com.br/
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 P
Prédio de luxo no Morumbi, bairro de classe alta, ao lado de uma grande favela, a 

Paraisópolis, na cidade de São Paulo.14 

Concentrando levas imigratórias e migratórias a cidade transformou-se. Em meio a 
este frenesi de industrialização e modernização em um ritmo típico da 
antropofagia do terceiro mundo, a cidade desfigurou a si própria. Na parte mais 
central, os bairros mais antigos foram mudando rapidamente suas características. 
Sujeitos a diferentes processos históricos, grupos sociais diversos passaram a 
conviver no mesmo espaço e a atritar-se em seus tempos históricos. As múltiplas 
memórias coletivas da cidade convivem, dando muitas vezes lugar a conflitos 
sociais e, na maior parte das vezes, à indiferença. Segmentos sociais ignoram-se 
mutuamente. As classes esbarram-se pouco. As vidas se cruzam, as memórias da 
cidade se excluem e o tempo de encontro presente se intercambia entre passados 
diversos.  
 
As histórias que apresento a seguir passam-se em uma única região de São 
Paulo, a Zona Leste. Fazem parte de um conjunto de 22 histórias de vida de 
moradores dos bairros do Belém, Pari, Brás e Mooca de vida recolhidas em 
199915. Os personagens apresentam experiências muito diferentes. Suas 
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 Foto de Tuca Vieira – Folha Imagem. 
15 O projeto foi realizado em parceria com o SESC-SP (www.sescsp.org.br). A pesquisa foi 

realizada nos bairros do Belém, Brás, Pari e Mooca. Os entrevistados eram trabalhadores, donas 
de casa, imigrantes e filhos de imigrantes, migrantes, comerciantes, moradores de rua, 
comerciantes e ambulantes. Após uma pesquisa preliminar sobre o histórico de cada bairro, 
realizamos uma pesquisa de rua para identificar possíveis entrevistados e, a partir de uma grade 
temática, convidamos pessoas de diversas idades e de perfis sociais diferentes. 
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trajetórias de vida cruzam-se no espaço e no tempo e, no entanto, são permeadas 
por heranças históricas muito diversas. Por meio de suas histórias vemos como 
um mesmo território pode ser compartilhado no tempo, porém visto e vivenciado a 
partir dos tempos históricos e das condições pessoais e individuais de cada um. 
Esse conviver em um mesmo território não é necessariamente pacífico, sobretudo 
quando as experiências são de total exclusão social. Muitas vezes a presença do 
outro significa “invasão”, decadência e a quebra da identidade originalmente 
estabelecida e compartilhada por um dado grupo. 
 
Dona Myriam Andreozzi16, secretária escolar aposentada, nasceu em 1935. Morou 
no Brás17 toda vida. Filha de imigrantes italianos, sua identidade está 
completamente permeada por um bairro característico dos anos 30. Ela conta: 
 
“Meus avós são de Aversa, uma região da Itália. Eles são todos imigrantes. Lá não 
estava bom, então vieram para cá. Inclusive um dos meus avós, é que trouxe uma 
santa, chamada Nossa Senhora de Casaluce, uma réplica dessa nossa senhora 
que se encontra na cidade de Casaluce. Ele, com os amigos dele, quando 
imigraram aqui para São Paulo em 1900, formaram uma igreja Casaluce no Brás, 
na Rua Caetano Pinto. Era uma pequena capelinha e tinha aquelas festas 
enormes, muito bonitas, pegava as ruas do Brás, a Caetano Pinto de ponta a 
ponta. Uma rua muito comprida, então, todas casas tinham festas. Eram as portas 
abertas, porque não é que nem hoje em dia. Antigamente podia-se deixar as 
portas abertas e o pessoal entrava.” 
 
A infância de Dona Myriam está cheia de memórias de rua afáveis, plena de 
solidariedade entre vizinhos e de uma família cheia de tradições:  
 
“Meu pai era músico, minha mãe dona de casa. Meu pai tocava contrabaixo no 
teatro Municipal e trabalhava naquelas confeitarias onde o pessoal ia tomar o chá 
da tarde às cinco horas. Uma confeitaria que se chamava Confeitaria Bar Viaduto 
na rua Direita. Eles tocavam durante o dia lá. O pessoal ia tomar seu chá, comer 
seu docinho e ouviam as músicas”. 
 
Minha avó era parteira, a mãe da minha mãe, e morávamos juntas. Nasci em casa 
mesmo, no Brás, na Rua Campos Salles. Estou lá até agora, vivi minha infância lá, 
estudei, depois me formei e fui dar aula no colégio da Rua Piratininga, depois fui 
para outros colégios e hoje em dia estou aposentada. Minha infância foi muito boa. 
Nós morávamos todos juntos. As casas eram muito grandes, a gente se dava 
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 Veja o depoimento completo de Dona Myriam Andreozzi em www.museudapessoa.net/memorias  
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 O bairro do Brás abrange uma área que vai da antiga Várzea do Carmo, na região central da 
cidade de São Paulo até a região da Penha, na zona leste da cidade. O bairro se formou num local 
conhecido como as “paragens do Brás”, onde viveu o português José Brás que, em data ignorada, 
erigiu uma capela ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos. A partir de 1920 ocorreu no Brás um 
princípio de industrialização, através do capital acumulado pelo café. Muitas das indústrias de 
fundo de quintal se transformaram em grandes fábricas, cujos proprietários eram, na maioria das 
vezes, italianos. Hoje o Brás já não tem nem tantas residências e nem tantas indústrias, tornou-se 
praticamente um local de passagem para a zona leste da cidade. 
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muito bem, não havia briga, não havia nada. Os quartos eram enormes, tinha 
quatro dormitórios. A sala era enorme, tínhamos dois quintais: um na parte que 
era do tanque, outro na parte grande que era para estender roupa, a cozinha 
grande, o banheiro. Era uma casa grande mesmo, enorme. Era do tempo ainda 
que tinha as casas com porão. O senhor que vendia carne ia com uma carrocinha, 
o cavalo puxava, passava na rua e vendia. Então vinha outro vendendo leite, com 
as cabritinhas, com um sininho, quando você ouvia bater aquele sininho você já 
sabia que vinha o homem do leite. Tinha todas essas coisas, era muito bom. Era 
uma época completamente diferente da de hoje… “ 
 
As brincadeiras de Dona Myriam remetem a momentos idílicos e saudosos. Quase 
como em um conto de fadas: 
 
“Nós tínhamos amizade com os rapazes, meninos que eram todos vizinhos. Era 
uma família. Então a gente brincava de pegador, de esconde-esconde, de 
amarelinha, de tudo. Brincavam os meninos com as meninas juntos, não saia 
briga, não tinha violência, não tinha nada. Nós estudávamos, aquele grupo de 
mocinhas, de meninas e ainda depois do estudo, a gente ainda ia costurar 
vestidinhos para as bonecas...” 
  
O bairro do Brás de Dona Myriam é cheio de ordem e espaços harmoniosos de 
convivência: 
 
“Todo o domingo íamos à matinê. Tinha um cinema lá perto de casa na Rangel 
Pestana, que nós chamávamos de Cine Piratininga, era o maior de São Paulo, 
hoje em dia é um estacionamento. Era sagrado, todo domingo à tarde era a 
matinê. Passava muito seriado, muito bangue-bangue: então você assistia num 
domingo uma parte, no outro domingo continuava; e depois os filmes, de romance, 
aventura, passavam dois, três filmes… Ficávamos lá a tarde inteira, mas era 
gostoso, passava o domingo. Ou então tinha passeio, assim; no sábado à noite, 
nessa Avenida Rangel Pestana. Os rapazes ficavam de um lado parados nas 
paredes e as moças passavam, iam e voltavam, era o divertimento do pessoal 
jovem, com muito respeito... Graças a Deus foi uma ótima infância, uma ótima 
mocidade, passei assim a minha vida.” 
 
Do outro lado da vida, já em um Brás de outro tempo, vamos conhecer o mesmo 
espaço, as mesmas calçadas, tal como vivido e descrito por Marcos Rogério18, um 
rapaz nascido em São Paulo, em 1975. Marcos, filho de mãe solteira, migrante da 
Bahia, vive embaixo do viaduto Alcântara Machado, perto de Dona Myriam. 
Perdeu a mãe aos 6 anos e logo fugiu de casa para a rua: 
 
“Minha infância foi muito sofrida. Com seis anos eu perdi minha mãe, fiquei até os 
12 na casa de meus parentes. Com 12 eu saí pra rua por causa de muito 
sofrimento familiar, muita briga. Apanhava muito de meus parentes; fui pra rua e 
estou até hoje”. 
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 O depoimento completo de Marcos Rogério está em www.museudapessoa.net/memorias  
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As brincadeiras também já apontam para uma infância menos idílica: 
  
“Minha brincadeira, falar a verdade mesmo, era pegar a rabeira de ônibus. Porque 
eu morava bem próximo à favela”. 
 
Da rua, Marcos Rogério vai para a FEBEM 19 na Zona Leste de São Paulo. De 
forma literalmente oposta à de Dona Myriam, a exclusão social imposta pela 
cidade é presente constantemente na narrativa de Marcos: 
 
“Eu passei um ano e 6 meses na FEBEM, no Tatuapé. Lá era muito ruim, os 
funcionários batiam e discriminavam a gente... Mesmo não estando envolvido com 
droga, com roubo... por ter caído lá dentro como carente, pessoas de rua, eles 
discriminavam, batiam, qualquer coisinha colocavam de castigo, eles faziam 
muitas coisas ruins para nós... Quando saí da FEBEM eu fui para a rua. Estou 
com 24, foi quando eu tinha 16 anos, faz uns 8 anos. Fui morar no Viaduto da 
Alcântara Machado, onde eu moro hoje. Eu morei noutros viadutos também, no 
Glicério, morei na Favela da Paz, que é lá mesmo, próximo ao viaduto; tudo, mas 
minha vida foi só rua mesmo. Morei no prédio da Encol, casa invadida também. 
Nós invadimos e depois nós limpamos tudo, colocamos luz, arrumamos tudo e 
ficamos morando até o proprietário vir e conversar. Dependendo da conversa eles 
tiram, dependendo, eles deixam. Mas, com certeza 99% das vezes eles nos tiram; 
eles não deixam.” 
 
Para Dona Myriam, Marcos Rogério representa certamente o invasor de território e 
a quebra de harmonia no bairro do Brás: 
 
“O Brás era um bairro muito residencial, havia muitos italianos e espanhóis, depois 
começaram a vir firmas grandes que começaram a se apoderar das casas. 
Quando construíram o metrô, muitas casas foram desapropriadas, muita gente 
perdeu as casas, teve até pessoas conhecidas amigas da gente que faleceram de 
tanta tristeza, que estavam acostumados, tinham aquelas raízes no Brás. Foram 
para outro lugar e não se habituaram. Com tanto terreno fizeram aquele jardim 
que, infelizmente, tem o CETREM20 perto, nós temos S.O.S. Criança21. Tudo isso 
abala um pouco o bairro. Nós fizemos já abaixo-assinado, a gente pede 
policiamento, mas ficou muito ruim, com todo esse pessoal da S.O.S. Criança dá 
medo de a gente sair na rua. Antigamente não, a gente se reunia e ficava na 
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 Febem-SP - Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor é uma instituição ligada à Secretaria de 
Estado da Justiça e Defesa da Cidadania voltada para o atendimento de crianças e adolescentes 
na faixa de 12 a 18 anos, autores de ato infracional. Recentemente teve seu nome mudado para 
Fundação CASA. 
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 CETREM - Central de Triagem e Encaminhamento do Migrante e Itinerante e Morador de Rua. 
Era uma instituição que albergava migrantes chegados a São Paulo e sem relações de parentesco 
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 O SOS Criança  - Serviço anônimo e confidencial  de Âmbito Nacional de Apoio às Crianças, 
Jovens, Famílias, Profissionais e Comunidade. Atualmente este serviço chama-se Creca – Centro 
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porta, nas noites de calor, nas festas juninas a gente fazia fogueira na rua, tinha 
até sanfoneiro, fazia aquela mesa grande na calçada, mas de todos os vizinhos, 
cada um fazia uma coisa, fazia quentão, vinho quente, fazia aquela festa porque 
era que nem uma família. Hoje em dia você já não pode fazer isso mais de jeito 
nenhum. Então mudou muito, porque você tem medo, tem que ter as portas 
trancadas, grades em janelas, em portas. Que nem na minha casa, tem uma 
janela que tem grade, tive que mandar botar um portão de ferro, ele não fica bem 
na rua, tem um corredor, mas fomos obrigados a mandar pôr, porque a gente tem 
medo, porque não tem segurança, então não é como antigamente, antigamente 
era uma maravilha, você ficava até meia-noite, uma hora da manhã conversando e 
as crianças brincando, não tinha perigo nenhum. Hoje você fica um pouquinho na 
porta, você já vê umas pessoas vindo de encontro à gente, você tem medo, 
porque a violência está demais. O bairro mudou muito”. 
 
Mas, mesmo assim, Dona Myriam mantém sua identidade com o bairro: 
 
“Com tudo isso eu não mudaria do Brás. Porque eu amo lá, nasci no Brás, estou lá 
até hoje, tenho todos os amigos, não gostaria de mudar, isso não, fico lá como 
está, o bairro está bom, está ruim, mas eu fico lá. O Brás é a minha vida, minha 
família, fico até emocionada, o Brás representa tudo para mim”. 
 
Esse mesmo Brás tão amado e construído por memórias afetivas é hoje 
arduamente vivido e odiado por Marcos: 
 
“O pessoal do bairro discrimina bastante por que estamos na rua, o pessoal não 
trata bem, trata mal. O pessoal xinga, o pessoal olha com outro olhar... Se você 
está passando perto, o pessoal sai para o outro lado, atravessa. Se aconteceu 
alguma coisa e você parar por perto e tiver uma viatura, o pessoal já logo chama. 
Nós não temos sossego, nós não temos paz, mesmo sem fazer nada nós não 
temos paz. O bairro não é bom. Gostar ninguém gosta, mas é obrigado a gostar 
porque não tem outro local, outra maneira, então tem que ficar ali mesmo.” 
 
Francisco Edmísio da Silva e Daniel Ribeiro dos Santos fazem parte dos milhares 
de migrantes que chegaram a São Paulo em busca de melhores condições de 
vida, como comenta claramente Edmísio22, pastor protestante, nascido no Ceará, 
que chegou em São Paulo em 1990 aos 21 anos de idade: 
 
“Um paraíso! Quem está lá pensa assim, alguém contou uma história fora de São 
Paulo, essa história era muito conhecida: ah vamos pra São Paulo, lá tudo é fácil. 
Olha, eu estava telefonando e o vento estava levando uma nota, um dinheiro e eu 
nem parei de ligar porque eu sabia que quando eu parasse de telefonar viria uma 
outra... e as pessoas começam a vir por causa dessa história.” 
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Daniel Ribeiro dos Santos23, ex-presidiário, veio com a família aos 8 anos de 
idade: 
 
 “Veio eu, minha mãe e meus dois irmãos. Minha mãe veio para trabalhar. Veio 
para melhorar. Ela trabalhava nas casas de família, doméstica e lá, na Bahia, eles 
pagam muito pouco.. É muito trabalho e pouco dinheiro. Ela conhecia São Paulo, 
trabalhava bastante. Aí trouxe a gente pra cá. Não lembro a data. Acho que eu 
deveria ter uns oito anos.” 
 
Da mesma forma que Marcos Rogério, Daniel lembra-se de uma infância sofrida e 
de uma família desestruturada: 
 
“Nasci em cinco de Setembro de 1972. Eu tenho dois irmãos, uma irmã e um 
irmão. Meu pai era comerciante e minha mãe trabalhava de doméstica. Meus 
irmãos moravam com minha avó e eu morava com meu pai. Porque meu pai não 
queria que eu morasse com minha mãe porque ele achava que ela tinha traído 
ele. Ele achava que eu não era filho dele. Então ele me deixou na casa de uma 
família pra tomar conta de mim. E lá, essa família, depois minha mãe e minha avó 
me contaram, me deixava numa caixa, jogado. Passava a hora de comer, de dar 
comida... A roupa também...que meu pai, na verdade ele não gostava muito de 
criança. Ele sabia que eu estava sendo maltratado.” 
 
Já as lembranças de infância de Edmísio, mesmo vindo de uma família pobre e 
numerosa na área rural, assemelham-se mais às de Dona Myriam: 
 
“Nove pessoas, nove filhos comigo, pai e mãe e alguns outros parentes. A casa 
enorme. Muito grande. Ao lado tinha aquele terreiro enorme onde nós jogávamos 
bola. Nós tínhamos o nosso próprio campo e o nosso próprio time dentro de casa. 
E aí nós fizemos a nossa própria lagoa. Nós tomávamos banho no nosso açude 
ao lado da nossa própria casa. E era muito bom.”  
 
Daniel, que chegou pela primeira vez em São Paulo, ainda criança, lembra-se da 
dura recepção dos conhecidos e da pobreza que o aguardava: 
 
“Eu acho que essa vinda pra São Paulo não foi muito boa porque quando nós 
viemos nós ficamos na casa desse pessoal que minha mãe conhecia há muito 
tempo. E eu me lembro que eles mandavam demais na gente, principalmente eu 
via assim pelo comportamento. Ela não trabalhava. O menino trabalhava. Então 
eles se aproveitavam demais, que minha mãe trabalhava bastante e na casa deles 
não faltava nada. Eles guardavam o dinheiro deles e nós, minha mãe, minha irmã, 
trabalhando também. E eles guardando o dinheiro deles. Aí começamos a nos 
desentender. Saímos e fomos morar com essa tia nossa, lá no Camargo. Era tia 
de verdade. Chegou lá, pior. Eu acho que pelo fato da minha mãe estar sempre 
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trabalhando e não estar em casa perto de mim, então minha tia começou a me 
bater. Minha mãe saia pra trabalhar, minha irmã sempre tomando conta de mim. 
Aí minha irmã começou a me bater também. E minha tia também. Minha tia me 
batia bastante e sempre quando minha mãe chegava, elas falavam que eu estava 
errado. E eu não gostava. Até hoje eu não gosto dessa tia minha por causa disso. 
Depois nós saímos da casa da minha tia e fomos morar sós. Na época, eu lembro, 
era difícil pagar aluguel e tudo. Minha mãe trabalhando de doméstica, sozinha pra 
comprar tudo, porque nós não tínhamos nada. Nós mudamos e quando fomos pra 
casa, não tinha nada, nada, nada. Nem fogão tinha. Cozinhava numa lata com 
álcool.”  
 
Ambos voltam à cidade de origem e acabam por retornar a São Paulo, como conta 
Edmísio.  
 
 “Voltei lá. Com som, televisão, vídeo, arrumadinho... Fiquei um bom tempo lá. 
Mas também não surgiu uma oportunidade de emprego. Foi naquela época que 
houve uma recessão, o governo Collor, aquela coisa toda. Pensei: vou voltar 
novamente para São Paulo. E eu vim novamente para São Paulo... Quando eu 
cheguei aqui fiquei desempregado. Bate aquilo que...sem dinheiro! Eu sempre 
gostei de trabalhar e eu acho que todo trabalho é trabalho digno. Como eu tinha 
corpo avantajado, porque eu treinava, bati em todas as portas. Tudo estava 
fechado. Eu pensei: vou aproveitar meu corpo, vou carregar alguma coisa. Vou ser 
chapa. Sabe o que é ser chapa? Você fica na Marginal, na Dutra e passa aquele 
caminhão. Você dá com a mão. O rapaz tem uma carga dentro do caminhão. Ele 
pára, você vai com ele até o destino dele, seja onde for e lá você descarrega nas 
empresas aquilo que ele está levando “ 
 
Daniel volta para a Bahia com a família ainda criança e aos 17 acaba por retornar 
para São Paulo. Da mesma forma que Edmísio, encontra uma cidade fechada. Vai 
para a casa de parentes que o rejeitam e termina por ir morar com a irmã em 
Guarulhos onde também não se adapta. Daniel vai então morar na casa de 
conhecidos da família e trabalhar em uma loja de laticínios onde, segundo ele, 
começa a roubar: 
 
“ ... aí é que eu comecei a pegar as coisas dos outros. Pegava dinheiro do caixa. 
Assim, qualquer coisa. O que eles pediam eu pegava. Diziam: ah, tá faltando 
isso... tipo queijo, manteiga. Eu colocava dentro da sacola as coisas e dava pra 
eles. E meu dinheiro também dava pra eles. Percebi que eles estavam me 
controlando, ou melhor, estavam me explorando. Saí da casa deles. Eles ficaram 
até aborrecidos. Meu patrão falou: “Sai de lá. Você dorme aqui, amanhã te dou 
dinheiro, você aluga uma pensão por aí. Arruma uma vaga.” Comecei a morar na 
pensão. Lá conheci pessoas malandras. Comecei a sair, comecei a fumar cigarro. 
Na loja em que eu trabalhava, comecei também a roubar. Só que não roubava 
mais pra eles, roubava pra mim. Então já estava começando a pegar bastante 
dinheiro. Comprava roupas boas. Comecei a comprar minhas coisas, a usar 
droga. Sempre trabalhando, usando droga e só roubando meu patrão. Um dia o 
meu patrão descobriu. Só que ele gostava tanto de mim que falou assim: “Olha, 
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você me roubou, só que não vou chamar a polícia porque eu gosto muito de você, 
sei que você não é um cara que é ladrão, você sempre trabalhou direitinho 
comigo. Só que a partir de hoje, você não vai tomar mais conta de nada. Aí eu 
falei: tá bom. Na época eu até chorei, fiquei lá... Acabei por sair do meu serviço. 
Fiquei desempregado. Ele me pagou tudo direitinho. O dinheiro que eu recebi, 
gastei. Foi acabando. Foi acabando e eu sempre usando droga.” 
 
A vida de ambos traduz-se em uma constante batalha com a cidade e com o 
mundo dos excluídos. Só que de formas muito diferentes. Daniel torna-se 
assaltante, criminoso e termina na cadeia: 
 
“Fui morar na favela. Eu conheci um monte de gente lá. Era só droga pintando, só 
droga. E o pessoal arrumou arma pra mim. Aí começamos a roubar por ali. A 
maioria de todas as lojas ali do Itaim [Itaim Paulista]. Comecei a conhecer como 
que era o mundo do criminoso. Não era mais como da primeira vez. Olhava 
detalhadamente tudo pra poder fazer o assalto. Como sair, como entrar, se ia ter 
vigia, se na hora ia ter pessoas ou não.” 
  
Edmísio, por outro lado, sonha em trabalhar na Nestlé. Faz uma promessa para 
conseguir isso e quando obtém sucesso, passa a envolver-se com moradores de 
rua, drogados e criminosos para ajudá-los: 
 
“Deus tinha me colocado dentro da empresa. Eu estava lá no trabalho, e eu 
comecei a perguntar para Jesus o que é que eu podia fazer. E um dia Deus me 
tirou da cama, frio, junho, julho, três horas da manhã. Estava uma garoa muito fria. 
E eu saí ali na Rua Passos, fui em direção ao Largo do Belém, tem um canteiro na 
esquina da Cotegipe. E ali tinha um rapaz , ele era ex-detento, geralmente quando 
eu chegava do serviço era nove e meia, dez horas, eu dividia a minha comida com 
ele. Ele ficava do lado da minha casa também. E um dia uma voz falou dentro de 
mim, hoje eu sei que foi Deus: “Deita do lado dele.” “Mas eu acabei de sair 
debaixo de um edredom, três horas da manhã, um frio, uma garoa dessa.” E 
aquela voz pulsava dentro de mim: “Deita ao lado dele.” E eu deitei naquela grama 
molhadinha onde ele estava. E eu olhava para ele, comecei a tremer, e ele 
normal. Aquela voz dizia para dentro de mim: “Agora você sabe o que é que é a 
vida de um mendigo de rua?” Eu dizia: “Sei por que eu agora sou um mendigo de 
rua. Eu larguei minha casa, larguei minha família, e eu estou deitado aqui em uma 
grama. Alguém pode passar, fazer alguma coisa contra mim, porque eu agora sou 
um mendigo de rua. Eu agora sei o que é que é uma vida de um mendigo de rua.” 
E eu levantei e fui para casa. O coração contristado.” 

 

A vida de ambos prossegue. Daniel cada vez mais embrenhado no mundo das 
drogas: 
 
“...você deve saber que toda pessoa que tenta matar pra roubar é latrocínio. Fui 
tentar roubar um cara que tirava dinheiro do banco. Sempre fazia isso em dupla. 
Enquanto a pessoa entrava no banco, ele ficava atento se a pessoa sacava 
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dinheiro ou não... Quando a pessoa saía eu assaltava. Então nesse dia o cara 
disse: “Ah, não tenho dinheiro.” Meu companheiro tinha visto ele sair com dinheiro. 
Eu mandei ele dar o dinheiro. Ele falou que não. Veio pra cima de mim e aí eu 
atirei nele. Dei dois tiros nele e saí correndo. Não levei nada. Não peguei nada do 
cara, saí correndo. Não sei o que aconteceu. Então, certamente, eu acho que ele 
deve ter morrido. Eu saí correndo pro lado da estação e peguei o trem. Sempre 
quando eu saía, só voltava sempre pra minha favela, que lá eu tinha 
conhecimento. Até hoje, eu conheço o pessoal lá. A partir desse dia eu comecei a 
traficar lá na favela. “ 
 

e Edmísio em seu trabalho de recuperação: 

 
“Na época eu construí uma casinha, para casar. E um dia eu estava em uma 
madrugada encontrei um rapaz e ele disse: “Muito bem. Cafezinho, roupinha e tal. 
Você não teria coragem de me levar para a sua casa, eu sou um viciado.” Eu falei: 
“Ah, eu tenho sim. Vamos comigo.”. Aí cada um foi para um lado e ele ficou 
olhando para mim na rua. Ele falou: “Irmão, você é cristão hipócrita, você fala e 
não cumpre. Eu vou morar aonde?” Aí novamente aquela voz de Deus falou 
dentro de mim: “Ah, dá a tua casa para ele.” Eu coloquei ele para morar comigo. 
Com três dias depois nós tínhamos cinco pessoas semelhante a esse que 
pegamos na Mooca, no Largo do Belém.” 
 
Daniel vai preso algumas vezes: 
 
 “ Dois, quatro, seis... Seis anos. Eu cumpri dois e meio fora, porque dei dinheiro 
Quando eu cheguei lá a cela era...Nossa, eram 30 pessoas, 20 pessoas numa 
salinha pequena. Cubículo. Quando você chega lá, os camaradas que não tiverem 
conhecimento, apanham. Aí eu fui vendo a cadeia como que era. Nunca tinha sido 
preso. Quando você está na rua está tudo bem, você tem a liberdade. Mas quando 
você está na cadeia é diferente. Na rua, você pode mandar. Você tem direito de 
mandar. Mas lá dentro não. Lá dentro você tem que seguir as regras, senão não 
tem jeito. Então ali eu ficava no cubículo, apertado, não tinha nem como se mover. 
Tinha que dormir de lado. Nem deitado, assim... Chama balete. Chama dormir de 
balete. Tinha que dormir de balete. Não dava pra todo mundo. Banheiro: tinha 
gente que dormia dentro de um banheiro. Horrível. “ 
 
e, transferido para a Casa de Detenção de São Paulo 24 , para proteger-se, 
convive com os evangélicos e promete ir à igreja quando sair: 
 
“Mesmo lá dentro você tem que comprar o xadrez. O pessoal chega hoje na 
cadeia, ou vai pros evangélicos – tem uma área só de evangélicos, eles não 
cobram nada – ou não tem local pra ficar, você tem que pagar pra ficar no xadrez. 

                                                 
24

 A Casa de Detenção, mais conhecida como Carandiru, era a maior penitenciária do Estado de 
São Paulo. Em 2002 ela foi demolida e deu hoje lugar ao Parque da Juventude. Foi cenário de 
inúmeras e violentas rebeliões incluindo uma famosa chacina de 111 presos pela polícia, em 1992. 
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Na cadeia, você tem que pagar pra dormir. Paga para os cabeças, o cara dono do 
xadrez, um preso. Parece incrível: a cadeia não é do governo, é do preso mesmo. 
O cara lá dentro que manda no xadrez. Tem camaradas que chegam a ter cinco, 
seis xadrez lá. O cara que chega tem que pagar pra dormir lá, senão vai pro 
pavilhão cinco, que é o local onde só tem homossexual, gente que vacila. Vai 
sofrer, são estupradores, esses camaradas. É o pavilhão reservado pros 
camaradas que eles acham que não são dignos de ficar entre o pessoal... Para a 
liberdade, eram seis anos. Caiu pra dois anos. Cumpri, fui pra rua com liberdade 
condicional. Só que eu não cumpri. Cheguei na rua falei: “Não vou pra igreja, não.” 
Primeiro fui pra casa da minha irmã, fiquei lá um tempo. Aí ela falou: “Oh, aqui não 
dá pra você ficar... Arrumei trabalho, um bico, nada dava certo. Voltei a conhecer 
os mesmos caras. Comecei a roubar, fazer coisas piores ainda do que eu fazia na 
primeira vez. Estava lá na rua, na droga. Voltei a roubar. 
 
E um dia tinha combinado com os caras para assaltar um banco na cidade. Eu 
não fui. “Não vai. Meu filho, não vai, não vai não.” Não sabia que voz era essa. 
“Não vai não. Sai dessa vida. Não vá roubar.” Peguei o ônibus, desci no Brás, ia 
andando a pé. Fui andando, andando e andando. Aí eu lembrei dos irmãos, da 
igreja, de Jesus. Fui pra igreja, fiquei lá sentado. Quando eu cheguei, o camarada 
olhou, lá na portaria, e falou “Você é cristão?”. Falei, “Não sou cristão, não.” Ele 
falou: “Você está angustiado com alguma coisa. Você está precisando eu sei do 
quê; tá precisando de Jesus na sua vida.” Eu comecei a ouvir, comecei a falar dos 
meus desejos. Ele falou: “Olha, nós vamos arrumar um lugar pra você ficar, 
arrumar uma casa pra você ficar. Onde você está morando?” Falei: “Tô morando 
sem lugar certo, durmo na favela, na rua. Não tenho um barraco.” “Deixa tudo 
isso, vem mais tarde aqui que eu vou arrumar um local pra você ficar.” Fomos à 
igreja. Falou: “Não é igreja, é uma Casa de Recuperação. Vai pra lá.”  
 
Falei com o homem eram duas horas. Se eu fosse pro lado da Celso Garcia, eu ia 
pegar o ônibus e encontrar os caras, já estava dando a hora. Falei: “vou ficar por 
aqui mesmo.” Fui lá pra frente, fiquei sentado, a roupa era toda suja como os 
maloqueiros. Fiquei das duas até às cinco lá. Aí o pastor não foi. “Vem amanhã.” 
Falei: “Não posso mais esperar não.” “Pode sim, você veio até aqui, você pode 
esperar. Vem amanhã cedo.” 
 
Aí fui pra cidade, dormi na boca do lixo. Voltei de manhã, eram nove e pouco. 
Estava tendo culto na igreja. “Senta aí que eu vou chamar o pastor.” Ele falou: 
“Meu filho, você está com fome? Eu falei: “Não, não.” Estava com fome, mas falei 
que não. “Vamos ouvir o culto, depois eu vou arrumar um local pra você ficar.” 
Falei: “Tá bom.” Começou a falar e eu ali ouvindo, fiquei chorando. Depois ele 
voltou: “Pega suas coisas. Parece que você não tem nada” A polícia toma tudo 
que você tem. “Mas Jesus vai cuidar de você agora.” Me levou pra lá. Cheguei ali 
e vi aquele pessoal que eu via na rua, pra quem eu não dava valor, e os irmãos 
cuidando com amor.” 
 
E Daniel passa a viver na casa de recuperação organizada por Edmisio: 
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“Eu só posso ficar com 18, mas tenho 40. Chega um sujo, fedido e diz: 'irmão, não 
tem onde dormir?'“ Eu digo: “Não tem.” “Eu fico escorado aqui no portão, 
segurando no portão, mas me deixa dormir com uma grade, para eu ter 
consciência dentro de mim que ninguém vai me matar durante a noite. Eu estou 
uma semana sem dormir, com medo.” “Entra meu filho.” E aí vamos colocando. E 
aí vamos produzindo. É uma fábrica, produção.” 
 
Daniel e Edmísio. Ambos vieram da Bahia, ambos deparam-se com uma cidade 
que os excluía e, por heranças e patrimônios pessoais tomaram caminhos 
diversos e terminaram por se encontrar nesta mesma cidade, neste mesmo bairro 
de Dona Myriam e de Marcos Rogério. A distância entre a igreja de Casaluce e a 
igreja do pastor é de cerca de cinco quarteirões, o viaduto de Marcos Rogério está 
no meio.  
 
Cada uma dessas vidas apresenta uma das facetas de São Paulo. Dona Myriam, 
filha de italianos, imigrantes do princípio do século XX, que são inseridos em um 
mercado de trabalho emergente e participam da explosão industrial do país. Na 
narrativa de Dona Myriam, permeada de saudosismo, a decadência do bairro 
corporifica-se também na presença de estranhos, de invasores como Daniel, 
Edmísio e Marcos Rogério. Daniel e Edmísio, migrantes que, atraídos pelo mesmo 
sonho de melhoria de vida que moveu os pais de Dona Myriam, já encontram uma 
cidade fechada e dura; e Marcos Rogério, nascido em São Paulo, filho de 
migrante, já não possui nenhuma referência de outra realidade possível. Os três já 
nascem do lado de lá do balcão. 
 
Nas narrativas apresentadas, a procura de uma identidade social e de um sentido 
de pertencimento marca a vida dos quatro personagens. Enquanto que para Dona 
Myriam, o Brás “representa tudo”  – “É minha vida toda, não saí nunca de lá” , 
Daniel destaca a importância deste mesmo sentido quando diz: “Sempre quando 
eu saía de um assalto, sempre voltava pra minha favela, que lá eu tinha 
conhecimento. Até hoje, eu conheço o pessoal lá.”  
 
A cidade é um local de encontros que, no entanto, só se estabelecem na medida 
em que o outro possa ser vislumbrado como um “par”, como parte potencial do 
mesmo grupo. Mas a necessidade do outro, em qualquer uma dessas situações 
limite, é fundamental para a sobrevivência. Marcos Rogério finaliza sua história 
destacando a importância do encontro com sua mulher: 
 
“Eu conheci o crack e acabei me afundando. O crack não é bom para ninguém. 
Acaba fazendo a pessoa perder tudo que tem, perde esposa, perde casa, perde 
família, perde roupa, perde tudo; eu, conhecendo a Gilmara, minha esposa,  
acabei saindo; estou com oito meses que eu não coloco nada na boca; de droga 
nenhuma, de bebida nenhuma, só o cigarro mesmo; foi através dela mesmo que 
eu consegui parar e ela também é uma pessoa que não usa nada também; nem 
fuma nada e aí ficamos nós dois... Conheci minha mulher na rua, ali no Pátio do 
Colégio, próximo à Praça da Sé. Eu passando à noite lá, ela se encontrava numa 
comunidade do pessoal de rua... nós conversamos, acabamos ficando juntos 
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naquele dia e estamos até hoje; pelo menos me ajuntei com uma pessoa que eu 
gosto. Que me ama e eu a amo também e agora nós vamos casar. Ela vai ter o 
filho, está grávida de cinco meses..”.  
 
Cada uma dessas histórias apresenta visões subjetivas e pessoais da realidade. 
Mas todas reagem a um tempo histórico comum, a uma mesma realidade social, 
ainda que vista e interpretada de forma diversa por cada um. Não escapamos aos 
processos históricos. Somos dele resultado ao mesmo tempo em que somos 
agentes de sua transformação. Todos desenvolvemos estratégias de 
sobrevivência que respondem a demandas comuns. No entanto, não há empatia 
se não nos identificamos com o outro. As histórias de vida têm o poder de 
provocar essa potencial identificação entre pessoas, por mais diversas que sejam.  
Por que será que nunca mais passei por uma calçada do Brás da mesma 
maneira? Por que será que nunca mais vi um amontoado de bêbados de rua em 
uma noite fria da mesma maneira? 
 
 

    
Daniel Ribeiro Francisco Edmísio Marcos Rogério Myriam Andreozzi 

 
 
Conclusão 
 
De que maneira essas histórias podem nos fazer revisitar e transformar o espaço 
de nossa própria cidade? São Paulo é apenas mais uma grande cidade 
característica do mundo atual. As Nações Unidas prevêem que a população 
urbana de 3.2 bilhões de pessoas saltará para 5 bilhões em 2030, quando de cada 
5 pessoas, 3 viverão em cidades25. Em 10 anos o mundo terá cerca de 500 
cidades com mais de 1 milhão de habitantes. A maior parte destas cidades em 
países pobres nos quais grande parte da população vive em favelas. 
Desencontros, conflitos e situações de alta exclusão social como as vividas por 
nossos personagens são e serão as características dominantes desses 
aglomerados urbanos. Esse é uma realidade e um desafio do século atual. 
 
A negociação dos espaços em uma cidade é cotidiana. Ela está presente na 
mídia, nas políticas públicas, no senso comum. Esta negociação se dá, também,  
no âmbito do simbólico. A periferia – espacial e social – está permanentemente 
excluída das narrativas que dão à cidade sua identidade. Sua presença é 
permanentemente entendida como problema social. A incompreensão e a não 
percepção do outro resulta em ações cada vez mais excludentes. Igualar seus 
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  The Economist may 5th 2007. 
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habitantes nos espaços de memória é atuar para construir pontes de diálogo entre 
os diversos setores da sociedade. Como fazer com que essas vivências tornem os 
espaços anônimos da cidade em espaços tridimensionais - com múltiplos 
passados, ocupações e experiências?  
 
Como toda e qualquer instituição social, Museus nasceram, cresceram e 
consolidaram-se com base em seus contextos históricos. Responderam ao 
movimento classificatório e analítico das coleções científicas do século XIX, 
serviram às demandas cumulativas dos Impérios coloniais, alguns se tornaram 
espaços de expressão e reflexão dos movimentos populares, vários absorveram 
as novas tecnologias e tornaram-se espaços alternativos de entretenimento e 
educação. Frente ao mundo atual, quais seriam os grandes desafios de um 
Museu? Qual é efetivamente sua função social? 
 
A sociedade hoje apresenta novos desafios aos museus. Hoje, a tecnologia 
permite a reinvenção do espaço e do objeto museológico. Além disso, o mundo 
assemelha-se mais a uma grande megalópole do que a um conjunto de 
civilizações desconectadas entre si. Podemos dizer que culturas de tradição oral 
acessam hoje a internet, apropriando-se dessa tecnologia de maneira inusitada ao 
mesmo tempo em que encontramos populações urbanas com identidades 
fragmentadas e dispersas, excluídas dos bens materiais e simbólicos, inclusive 
das tecnologias disponíveis. Essas questões constituem hoje desafios para os 
Museus de forma geral. Tornar a história de toda e qualquer pessoa valorizada 
pela sociedade é o caminho que o Museu da Pessoa encontrou para cumprir seu 
papel: contribuir para que as múltiplas cidades invisíveis emerjam e, por meio de 
suas histórias, tornem-se parte efetiva de nossa memória social. Que as esquinas 
de nossas cidades sejam tão significativas e plenas de encontros quanto merecem 
ou poderiam ser. 
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