
Esperança e beleza extraídas do lixo 
Branca Nunes 
 
Uma casa colorida abriga no seu interior um jardim adornado por esculturas. Mais à frente, um 
galpão esconde um cinema e uma oficina de bonecos. Embaixo do viaduto, uma feira 
revoluciona o sistema monetário adotado pelo País. Esse é o cenário do Glicério, um dos 
bairros mais degradados da cidade de São Paulo e que nos últimos anos passa por um 
processo de revitalização impulsionado pela boa vontade dos moradores, e pelo apoio de 
empresas e ONGs.  
 
Relegado ao abandono por décadas, o bairro aos poucos ressurge das cinzas. A inauguração do 
Núcleo de Informação e Cultura do Glicério no dia 30 de abril foi a última dessas iniciativas. "O 
Glicério é um lugar com alta vulnerabilidade social, onde os índices de violência são imensos", 
declarou Mariana Stefano, uma das coordenadoras do Núcleo. "Por causa disso, muitas 
pessoas têm vergonha de dizer que moram aqui e, quando perguntadas, respondem que suas 
casas ficam na Liberdade ou no Cambuci", diz ela.  
 
Reações como essa fizeram com que o projeto, idealizado pela Fundação Orsa, publicasse o 
Guia do Glicério. Além de listar todos os serviços do bairro, também são divulgadas algumas 
das infinitas histórias escondidas em suas alamedas. É lá, por exemplo, que está instalada a 
escola de samba mais antiga do Brasil, a Lavapés, que esse ano completa 72 carnavais. Ao 
contrário de outras escolas tradicionais da cidade, como a Camisa Verde e Branco, a Lavapés 
foi a única que jamais deixou de pisar na avenida.  
 
A várzea do Glicério também foi o palco do primeiro jogo de futebol noturno do Brasil, em 
1923 - o esporte havia chegado ao País 29 anos antes pelas mãos (e pés) do inglês Charles 
Miller. O histórico jogo do Glicério foi iluminado pelos faróis de 20 bondes, em um terreno que 
pertencia à Light. "Queremos resgatar a história e fazer com que os moradores sintam orgulho 
de morar aqui", completa Mariana.  
 
Depois de fazerem o mapeamento do bairro, os coordenadores do Núcleo concluíram que o 
objetivo do projeto seria alcançado por meio da cultura e da integração entre os dois principais 
atores sociais do Glicério: a população comum e os catadores de rua. Para isso, o centro 
cultural foi inaugurado com a exposição "Catadores em Movimento", de Paulo Giandália e 
Leonardo Duarte, que retrata o universo tantas vezes deturpado desses trabalhadores.  
 
A idéia era colaborar para a construção de uma identidade local. "Queríamos proporcionar um 
diálogo entre esses setores da comunidade", esclarece Mariana. "As pessoas acham que os 
catadores sujam as ruas e que podem ser um perigo para a sociedade. Isso não é verdade. A 
coleta e a separação do lixo são, inclusive, um trabalho social". No Glicério, essa questão é 
muito mais antiga do que se imagina. Há muitos anos o bairro foi um grande depósito de lixo.  
 
Para levar os moradores para mais perto dessa realidade, o Núcleo preparou uma oficina 
permanente para ensinar a fazer bonecos gigantes e fantoches a partir de materiais 
recicláveis. Depois de terminadas, as obras serão expostas pelas ruas e praças do Glicério. 
Outras atividades promovidas pelo espaço são rodas de contadores de histórias e, aos 
sábados, sessões de cinema infantil.  
 
A reciclagem também invadiu há um bom tempo a casa número 491 da Rua dos Estudantes, 
que ostenta na fachada uma plaquinha colorida na qual está escrito: "Casa Cor da Rua". 
Dentro dessas paredes, nada se perde e tudo se transforma: rodas de carro viram mesas, 
caixas de bacalhau empilhadas formam estantes, colares são feitos de papel e tampinhas de 
garrafa pet acabam como tapetes.  
 
As invenções são incontáveis. A cada dia, um dos 10 artesãos chega com um material 
diferente na mão e uma idéia nova na cabeça. Foi assim que Carlos Roberto Fabrício, 56 anos, 
ex-morador de rua e ex-catador de papel, recebeu a encomenda para fabricar nada menos do 
que 4 mil cruzes de papel reciclado que serão enviadas para a Alemanha no próximo mês. O 
artista é também o criador das delicadas cortinas de papel penduradas nos batentes da Casa. 



A obra de arte custa R$ 200 e os clientes podem escolher as cores da peça que "jamais é 
pintada", enfatiza Fabrício. "Eu busco papéis que já são coloridos para dar a tonalidade certa".  
 
"Inspirada no evento Casa Cor, a Casa Cor da Rua nasceu em 2003 para ser a "Casa Cor" dos 
pobres", conta sorridente a psicóloga Priscila Santana, uma das coordenadoras do projeto. A 
ONG funciona em um antigo casarão que foi transformado em uma galeria permanente, na 
qual todos os cômodos são decorados com peças de material reciclado. Há também a oficina, 
onde trabalham os artesãos e cerca de 15 jovens aprendizes, e um jardim com belas 
esculturas produzidas pelos artistas da casa.  
 
O projeto trabalha com jovens em situação de risco e adultos moradores ou ex-moradores de 
rua. Cada um recebe uma bolsa mensal de R$ 200 e se compromete a trabalhar de segunda a 
sexta, das 8h às 16h - no caso dos moradores de rua o dinheiro vem da prefeitura. Os mais 
novos são custeados pela própria ONG. "É uma oportunidade para os jovens terem um futuro 
melhor" disse Priscila. "Mesmo que eles não venham a se tornar artesãos, aqui eles aprendem 
a ter ética e responsabilidade no ambiente de trabalho".  
 
Outra peculiaridade do Glicério acontece todo o segundo domingo de cada mês. É a Feira do 
Troca. Ali, o escambo rola solto. Quem chega com um livro debaixo do braço pode voltar para 
casa com uma bolsa nova, o dono de uma caneta antiga sai com um porta-retrato e aquele 
bracelete que há anos estava esquecido no fundo da gaveta volta a ela na forma de um belo 
par de brincos. Para participar é só aparecer na sede da fundação "Minha Rua Minha Casa" 
com um objeto qualquer em mãos e trocá-lo pela moeda local, a Miruca. Daí para frente é só 
entrar na brincadeira.  
 
Com esses e outros projetos o Glicério vai reacendendo suas cores. Como tudo depende de 
uma pequena mudança no modo de olhar, o bairro prova que o lixo pode se transformar num 
luxo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Caderno Fim de Semana, 
p. D4. 


