
De 1993 a 2003, a psicóloga Apareci
da Magali de Souza Alvarez se reuniu 
ao menos duas vezes por semana com 
dois grupos de moradores de rua que 
ocupavam uma pracinha no centro da 
capital paulista. Os primeiros encon
tros foram parte de sua pesquisa de 
mestrado, que pretendia explorar o 
conceito de resiliência — capacidade 
de lidar com dificuldades e sair forta
lecido. "Tudo o que eu vinha investi
gando na teoria estava concretizado 
naqueles moradores de rua", diz. O 
tema se prolongou para um doutora
do e um Ph.D. 

A principal conclusão de Aparecida é 
de que, mesmo diante de todo tipo de 
adversidade e desprovido de estima, o 
ser humano pode transformar sua exis
tência. "Essa capacidade é despertada 
quando as pessoas vivem situações que 
dão sentido às suas vidas", afirma. A 
pesquisadora acaba de publicar o livro 
Transformações Humanas: Encontros, 
Amor Ágape e Resiliência sobre suas ex
periências e visões em torno do tema, 
um tabu para nossa sociedade, tratado 
de maneira ímpar. Vanessa Vieira 
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• Como foi a pesquisa de campo? 
Foi desenvolvida na Faculdade de Saú
de Pública da USP, que tem a tradição 
de trabalhar com estatística e cruza
mento de dados para analisar fenôme
nos. Mas meu objetivo era descrever 
questões como o poder transformador 
do amor ágape — termo usado pelo 
sociólogo francês Luc Boltanski que 
diz respeito ao amor que aceita o outro 
de maneira plena, não se importando 
com quem ele é ou com o que já fez. 
Por isso fui a campo. Nos 5 primei
ros anos, trabalhei com um grupo de 
5 moradores de rua e um bebê, que 
nasceu nesse meio tempo. Depois, no 
doutorado, pesquisei outro grupo de 
6, composto mais por homens, alguns 
ex-presidiários ou ligados às drogas. 
Analisei o relacionamento desses mo
radores com uma professora aposen
tada que lhes dava aulas de alfabeti
zação. Queria entender o impacto que 
isso tinha na vida deles. 

• Como foi a aproximação? 
Precisei ser introduzida por alguém em 
quem já confiavam. No primeiro caso, 
isso foi feito pelo Grupo da Sopa, que 
distribuía refeições. No segundo, fui 
apresentada por um membro do grupo 
anterior. Só assim consegui autorização 
para entrevistar, fotografar e filmar. 

• Que mudanças você observou? 
As transformações vieram de encon
tros em que prevalecia o amor ágape e 
eram capazes de despertar a resiliência 
dos moradores de rua. Havia um rapaz 
que vivia nas ruas, alcoólatra invete
rado, que teve um filho. Depois de 6 
meses, a mãe abandonou o bebê a seus 
cuidados. Com um sentido para viver, 
ele conseguiu deixar o alcoolismo para 
trabalhar. Outros moradores a quem 
pediu ajuda para cuidar dacriança tam
bém largaram o álcool. Outro exemplo 
é o do Soviético, um ex-presidiário que 
não conseguia aprender a ler e escre
ver mas que, graças à postura plena 
de amor ágape daquela professora, que 

não questionava os crimes que ele havia 
cometido e o aceitou como ele era, pas
sou a contar sua história com desenhos. 
Um dos sinais da transformação vem 
quando o Soviético resolve trabalhar 
— e não roubar — para comprar um 
presente para a professora. 

• Que estereótipos foram caindo? 
O de que a pessoa não sai da rua porque 
não quer. Essas pessoas não estão no 
exercício pleno de sua vontade. Estão 
sob escombros sociais, psicológicos. 
Elas também introjetam a visão que a 
sociedade tem delas — de que são um 
nada — e deixam de acreditar em sua 
capacidade. Outra questão é achar que 
o morador de rua é vagabundo porque 
dorme de dia. Na verdade, esse é o ho
rário mais seguro. Também é falsa a 
ideia de que eles não têm vergonha da 
situação. Muitos se escondem atrás de 
uma barba, de uma roupa suja, deixan
do-se morrer, porque nem eles mesmos 
acreditam em uma mudança. 

• Por que é tão difícil ficarem em um 
abrigo, onde teriam cama e comida? 
Muitos teriam de se separar, por exem
plo, do seu cão. Parece secundário , 
mas, no estado de abandono emocio
nal em que vivem essas pessoas, aque
le cão é essencial até para a sanidade 
mental. Em outros casos, têm uma 

relação amorosa, que precisariam dei
xar. Há ainda a dependência química. 
Se não for tratada, como a pessoa vai 
ficar em um local sem a droga? 

• A prefeitura de São Paulo quer 
proibir a distribuição de sopa para 
moradores de rua fora dos pontos 
oficiais. O que você acha disso? 
O trabalho desenvolvido pelas ONGs 
que levam alimento aos moradores de 
rua não se limita a uma simples dis
tribuição de comida. Um processo de 
contato humano se desenvolve nessas 
ações, promovendo os chamados en
contros transformadores. Proibir essas 
ações seria perder um valioso recurso 
para a mudança dessas pessoas. 

• Como deveriam ser pensadas as 
políticas para esse público? 
É preciso conhecer a realidade psicoe-
mocional dos moradores de rua. Cons
truir uma relação de confiança com eles 
leva tempo. Com uma vida tão exposta, 
eles não se abrem facilmente. Tem a ver 
com um sentido de autopreservação, de 
proteger a última coisa que é realmente 
íntima — sua história. Os técnicos que 
farão o contato direto com os morado
res de rua precisam acreditar no poten
cial deles. É isso que os fará recuperar 
a esperança. A transformação vem ao 
reconquistar o sentido da vida. 
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Com um computador na mão e uma ideia na cabe
ça, a escocesa Martha Payne, de 9 anos, conseguiu 
mudar o cardápio do refeitório da sua escola — e, de 
quebra, arrecadar milhares de libras para a Mary's 
Meals, instituição que ajuda crianças africanas a não 
deixarem de ir para a aula por falta de merenda. 

Moradora de Argyll , no oeste escocês, certo dia 
Martha voltou da escola com vontade de criar um 
blog. Seu pai, Dave, incentivou e sugeriu descrever 
como eram as refeições no colégio, fazendo uma 
espécie de diário alimentar escolar. Mas nem Dave 
nem Martha poderiam imaginar a repercussão: em 

4 meses, o neverseconds.blo-
gspot.com teve 3,5 mi lhões 
de acessos, virou assunto no 
gabinete da prefeitura da ci
dade e mereceu um tuíte elo
gioso do chef Jamie Oliver. 

Martha virou notícia com 
seus posts com fotos e co
mentários sobre as refeições 
servidas na escola, na maioria 

das vezes "gordurosas e desprovidas de sabor", co
mo disse. O conselho escolar acabou proibindo-a de 
fotografar as merendas. 

Mas ela não desistiu. Abriu o blog para que crian
ças do mundo todo enviem imagens e descrição de 
suas refeições, com participação até de brasileiros. 
A garota também apoiou uma campanha na internet 
para arrecadar dinheiro para a Mary's Meals. Foram 
R$ 380 mil em doações. "Estou orgulhosa de ajudar 
crianças a terem uma merenda escolar", disse Martha 
à GALILEU. "Espero que todo estudante criança 
possa ter um bom almoço de graça no futuro." 

Apesar da fama, ela diz que sua vida segue na mes
ma. O que mudou mesmo foi a merenda, que logo a 
escola reestruturou. "Podemos comer mais salada, 
frutas, legumes e pães como gostamos de verdade." 
É de dar gosto. Rafael Tonon 
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http://gspot.com
Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 254, p. 36-38, set. 2012. 




