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A 
lgum tempo atrás, presenciei 

uma cena que me chamou a 
atenção. Um jovem estava 

andando na rua, escutando 
música com fones de ouvido e to-
mando sorvete. Até que um senhor 

morador de rua, deitado na calçada, 
lhe dirigiu a palavra. Eu olhei com 

indiferença para a cena, tendo certe-
za de que o primeiro iria ignorar e 
seguir seu caminho. Mas, quebrando 

expectativas, ele parou, tirou os 
fones dos ouvidos e pediu para o 

senhor repetir o que havia dito, 
porque ele não havia escutado. 
Instantaneamente, me senti tocada e 

inspirada. Algo extremamente óbvio 
e urgente tornou-se claro: precisa-

mos escutar o outro! 
 No fim do ano passado 
(2013), tive a oportunidade de, com 

um grupo de amigos, dialogar com 
pessoas que moram nas ruas. Como 

resultado, renovei minha perspectiva 
acerca do complexo universo que 
cada um abriga dentro de si. Quantas 

histórias estão escondidas em um 
único ser humano!  

 Conheci um senhor que já 

fora casado e tem filhos e, por 
algum motivo que nem o próprio 

soube explicar, de tempos em 
tempos retorna às ruas. Conheci 
um casal que se ama. Conheci 

algumas crianças que gostam muito 
de jogar futebol. Conheci um grupo 

de jovens, os quais pararam tudo o 
que estavam fazendo para nos dar 
atenção. Conheci pessoas tão 

parecidas e tão diferentes quanto 
quaisquer outras. Seres humanos 

repletos de cicatrizes, de sonhos, 
de dificuldades e boas lembranças.  
  Nós costumamos ignorar 

quem passa por nós nas ruas e, 
principalmente, os que nela resi-

dem. De certa forma, isso é com-
preensível, pois diariamente encon-
tramos muitas pessoas e não temos 

condição de reparar em cada uma 
delas. Contudo, a partir do momen-

to em que ignoramos tanto alguém 
a ponto de esquecer que ele tam-
bém é um ser humano, um grande 

problema ambiental é instaurado - 
e, sim, chamo de ambiental, porque 

as relações interpessoais também 

constituem o conjunto de interações 
denominado meio ambiente.  

 Aquelas pessoas que en-

contramos todos os dias deitadas 

nas ruas, muitas vezes com aparên-

cia desgastada e pedindo algum tipo 

de auxílio financeiro, nos deixam sem 

fala. O que fazer a respeito dessa 

realidade? Como agir? As opiniões 

são diversas, mas uma coisa é certa: 

esses seres humanos são dignos, 

como qualquer outro, de atenção e 

respeito. Atenção e respeito esses 

que ultrapassam anos-luz o simples 

fato de ―dar esmola‖, mas baseiam-

se em um direcionamento dos olhos e 

ouvidos da sociedade para tais 

pessoas e suas reais necessidades.   


