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Comece folheando. Abra o miolo na parte que mais 
desperte o apetite. Selecione as palavras que você julga 
de cara as + saborosas e refogue-as na memória. Ficam 
ótimos aperitivos para serem degustados enquanto você 
vai preparando os bifes de texto a rolê. Deixe de mo-
lho no inconsciente as palavras + secas durante o tem-
po que precisar. Depois de macias, cozinhe em fôlego 
brando. Mexa-as bem até darem caldo. Sobreponha as 
imagens e tempere com cheiro verde, reflexão e sol a 
gosto. Misture todos estes ingredientes na cacharola e 
sirva como quiser.
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Dedicado 
a todos os conviventes do É de Lei  

e aos participantes das oficinas De Rolê 

Eu pensei em correr de mim mas aonde eu ia eu tava,

quanto + eu corria, + pra perto eu chegava.

Juarildes da Cruz

Ser jovem e não ser revolucionário  
é uma contradição biológica 

Salvador Allende



Sobre o uso que se faz nesta publicação de obras de 
diversos artistas, citamos o seguinte capítulo da Apos-
tila do curso Gestão Cultural - Conceitos Básicos Etapa 
1. Unidade VI de Direitos Autorais 2013, produzida 
pelo Ministério da Cultura:

5.3 – Limitações e Usos Livres

Os direitos autorais não são absolutos e devem ser 
harmonizados com os demais direitos fundamentais.
Deste modo, os direitos autorais são limitados em 
razão de outros direitos – educação, acesso à informa-
ção e cultura, principalmente – e alguns usos podem 
ser feitos, durante o prazo de proteção, sem autoriza-
ção ou remuneração e sem se caracterizarem como 
infração.

Além dos usos livres especificados nos artigos da Lei 
de Direitos Autorais, os tribunais brasileiros, em espe-
cial o Superior Tribunal de Justiça, reconheceram que 
as limitações incluem também outros usos análogos 
aos expressos na legislação, desde que observadas as 
disposições dos tratados internacionais.

E isso em razão justamente dos direitos fundamentais à 
cultura, educação, informação e outros que devem ser 
compatibilizados e harmonizados com a proteção por 
direitos autorais.
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ESTE LIVRO É SEU. ESCREVA-O!

ISTO NÃO É um livro de viagens, o livro 

é  viagem. Ou + ainda: “é compro-

misso não é viagem.” Ele não existe para 

impor aquela overdose de informação na sua 

cabeça. Muito pelo contrário, existe para que 

você fique livre  e escreva nele o que quiser 

e o que achar necessário ou digno de nota.

Vão aí páginas-asas , algumas para serem 

lidas, como esta, outras liras, e outras tantas 

para serem escritas, pixadas, des(d)enhadas, 

mas que sejam preenchidas com alguma coisa 

vital pra você. Anote pensamentos , algu-

ma palavra, ideia  , alguma revolta, algum 

sonho, uma rima². Que sirva de mapa da mina 

nessa selva selvagem.
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As imagens, os mapas, as frases, os poemas, os 

quadrinhos e fotografias, que estão livremente 

espælhados no livro, têm como intuito estimular 

e manter vivo o intelecto, provocando reflexões 

sobre assuntos importantes, como por exemplo 

o direito à saúde, o direito à cidade, o direito de 

ir e vir, enfim, o direito de ser humano 

e de viver como ser radiante: Reescrever a sua 

própria história, ainda que sob circunstâncias 

afetadas pelo passado. 

Agora pensa comigo: não é porque este livro é 

livre e não impõe tarefas nem empilha ensina-

mentos na sua cabeça que ele não quer gerar 

conhecimento novo! E é exatamente esse o X 

da questão!!! Quando 1 ñ quer 2 ñ fazem.  

Informação não é uma coisa que pode ser ensi-  

nada e é crime que seja imposta ou sonegada, 
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só pode ser compartilhada. E repartir o sim|não 

da informação é tão falar como ouvir ou olhar, é 

tão ler como escrever ou comer, é tão tocar como 

sentir ou cantar. De que valem ensinamentos se 

os mesmos não puderem ser saboreados? De que 

servem professores quando eles não falam a 

nossa língua?

A informação é o barato + valioso de todos os 

tempos e também aquela que vinga as melhores  

viagens. Abraça as melhores brisas:) Alimento é

informação. Respiração é informação. O silêncio 

é informaçã .        Mas informação é sobretudo 

organização! E quem não tem pra trocar, perde 

o bonde da história. O mistério da vida adverte: 

VIVER SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA É PREJUDICIAL À SAÚDE. 

A pessoa + forte vira alvo fácil se estiver des-

preparada para o acaso . Você pode estar 
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montado e tal:  vai rodar se não for bem 

informado sobre sua região e não souber quem 

são seus verdadeiros adversários. Uma árvore 

se não recebe informação adequada  seca e 

morre. Você pode estar agora se lixando pra 

tudo e achar que o mundo é 1 lixo, mas a ideia 

é quente : só de cabeça fria é que o ser hu-

mano consegue canalizar seu inconformismo o 

trans-formando em linguagem contundente;  

algo produtivo e vivo, em si mesmo e na comu-

nidade onde vive. Mas...

Chega de filosofia, respire fundo... ...Seja 

bem-vindo, e por gentileza, tire seus sapatos  

mentais antes de embarcar neste livro, que 

poderia, na ironia, se chamar: A Cartilha do 

Caminho Suave-na-nave. Faremos uma viagem 

memorável rumo ao desconhecido! 
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O mapa-múndi + antigo de que se tem notícia é de 
600 a.C. Se chama Imago Mundi e foi descoberto na 
Mesopotâmia. Mostra a Babilônia, e várias cidades 
rodeadas por um “rio” com 7 ilhas dispostas ao redor.

A palavra “mappa” surge na Idade Média e significa 
lenço ou toalha de mesa. Os negociantes discutiam so-
bre rotas e locais rabiscando em toalhas. Surge assim 
esse documento gráfico de grande utilidade.

Imago Mundi: Google Image 
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MAPA-MÚNDI

MAPAS são a + antiga representação do 
pensamento geográfico. Os primeiros 
eram esculpidos em pedra ou madei-

ra, ou pintados sobre pele de animais. Tinham 
a finalidade de ajudar no reconhecimento de 
áreas dominadas, demarcar territórios de caça 
e simbolizar a visão de mundo de cada povo. 

Além de utensílios de orientação e localização, 
os mapas logo se tornaram um recurso impor-
tante para a expansão das civilizações, e o seu 
uso foi colocado a serviço do poder. Eles foram 
e são fundamentais para a definição de estra-
tégias militares e para a conquista de outros 
povos. 

Então se liga! Por trás de todo mapa, há um 
interesse (político, econômico, pessoal), um 
objetivo (ampliar o território, melhorar a área 
agrícola etc.) e um conceito (o direito sobre 
determinada região, o uso do solo).



20 Pangeia: Google Image 
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SE PÃ, há 200 milhões de anos o mundo 
era apenas um continente, a Pangeia. A 
palavra é de origem grega: pan = inteiro 

+ gea (ou geia) = terra.

Milhões de anos se passaram até que ela se 
fragmentou, originando dois megacontinen-
tes. Esta separação ocorreu lentamente com o 
deslocamento do subsolo oceânico.

A Pangeia era cercada pelo Oceano Único. A 
parte correspondente à América do Sul, Áfri-
ca, Austrália e Índia se chama Gondwana, em 
referência a região da Índia. A outra parte do 
continente, onde estavam a América do Norte, 
Europa, Ásia e Ártico se denomina Laurásia. 

Essa hipótese sugerida por Alfred Wegener em 
1911 gerou uma grande polêmica. Ele teve 
como ponto de partida a teoria do cartógrafo 
Abraham Ortelius criada em 1596 a qual os 
contornos semelhantes da costa da América e 
da África, formariam um encaixe quase perfei-

PANGEIA
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to. Também descobriu que foram encontrados 
fósseis idênticos nas regiões brasileira e africa-
na. Como estes animais não seriam capazes de 
atravessar o oceano naquela época, chegou-se 
à conclusão que eles teriam vivido em mesmos 
ambientes em tempos remotos.

Esta teoria não foi inicialmente aceita, sendo 
até ridicularizada. Foi confirmada apenas em 
1940, 10 anos após a morte de Alfred Wegener. 
 
Obs: complete estas informações pesquisando na inter-
net ou na biblioteca + próxima.
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Projeção de Mercator: Google Image 
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AIMAGEM reproduzida na página 26 é 
certamente a representação + conhecida 
que se tem do mundo. No entanto é uma 

representação bastante distorcida.

Gerardus Mercator revolucionou a cartografia 
em 1569 conseguindo representar o globo 
terrestre em um retângulo plano. Sua projeção foi, 
por séculos, utilizada na navegação e se tornou um 
modelo para diversos mapas-mundi.

Mas com o passar do tempo o feito de Mercator 
foi sendo ressignificado por geógrafos de visão + 
crítica por deformar e distorcer grosseiramente 
as áreas representadas, contribuindo portanto 
para a criação de uma imagem ideologizada do 
mundo a favor das economias dominantes. Os 
continentes afastados da Linha do Equador (Eu-
ropa, Canadá, Groenlândia etc.) ficam maio-
res do que são na realidade. Por ex.: a Groen-
lândia na Projeção de Mercator aparece maior 
que a América do Sul, quando é o contrário.

PROJEÇÃO DE MERCATOR



30 Dymaxion Map: Buckminster Fuller                redesenho: Ariane Stolfi
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DYMAXION MAP

O mapa Dymaxion é um mapa-múndi 
muito-louco projetado sobre a super-
fície de um icosaedro  - poliedro de 

20 lados - que pode ser feito em uma espécie 
de dobradura (tridimensional) ou como na pá-
gina 30 (bidimensional). Nesse mapa os con-
tinentes estão quase colados, e o planeta Terra 
parece uma grande ilha. 

O mapa foi criado por Buckminster Fuller 
entre 1943 e 1946. De todos os mapas desen-
volvidos até então, esse parece ser um dos + 
interessantes, por eliminar quase por completo 
as distorções do sistema de Mercator e suas de-
rivações. Além de não colocar a Europa como 
centro do mundo ele mina a divisão Norte|Sul.
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35América: Google Images (O texto deste mapa é escrito em língua inglesa)



36
✍



37Décio Pignatari



38 Google Image

AMÉRICA LATINA
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AMÉRICA LATINA
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Um bom lugar 
se constrói com humildade.

É bom lembrar.

BRASIL

Sabotage
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ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo é outra coisa
Não é exatamente amor
É identificação absoluta

Itamar Assumpção
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CIDADE DE SÃO PAULO
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CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO



CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO
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47Pedro Brandão
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O lado direito do cérebro corresponde ao 
lado esquerdo do corpo e é o lado da intui-

ção, da síntese e da visualidade...

COMPLEXO de leis que direcionam as 
relações entre os homens (direito civil, 
direito penal, direito do trabalho, direito 

administrativo, direito constitucional, direito 
processual). Ciência que estuda essas leis.  
• O caminho + curto entre dois pontos: reto, 
direto, em linha reta, sem desvios, sem rodeios, 
claro, franco, justo. • Íntegro, honrado. • 
Pode indicar direção: por ex.: vire à direita, ou 
posição, por ex.: o lado oposto do coração. • 
Faculdade de praticar um ato, de possuir, usar, 
exigir ou dispor de alguma coisa. Como o di-
reito de comer direito. Ou por ex.: o direito de 
usufruir do espaço público. • Por ironia direito 
pode também significar: taxa, imposto. 

Paulo Leminski
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BISSEXUAL

Gabriel Kerhart: inspirado numa canção de Erasmo Carlos
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58 E.M.M.Castro
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Brilha enchendo até mesmo o segundo instante. 
Fecho acima um balão azul como uma
nuvem sem brisa, ocultando o que parece 
um segredo com sete chaves.        

Diego de Paula Machado 17/01/14
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A criação da palavra é a existência do poder. 

Rogério Guimarães 17/01/14
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Eu fui pra rua e me molhei...
mas nem tava garoando!       

Rodrigo 17/01/14  | Jucimar Barbosa 31/01/14

O meu nome é Jucimar.
Eu vou chegar só para rimar.  



63

Vamos dar a volta por cima.
Ter uma visão dentro dessa neblina escura.
Apesar dessa vida dura.
Vamos  subir  no mais alto monte
e ir mais longe  que a linha do horizonte.        

Wagner A. C. Trindade 31/01/14
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68 Pixação encontrada na rua | Odair Guerra  
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Augusto de Campos
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72 Edgard Braga
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76 Joan Brossa | Joan Brossa | foto: Isabela Umbuzeiro
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Somos milhões e não somos um 
para torcermos por clubes de 
futebol, no entanto, na hora em 

que grupos de extermínio entram em 
ação, somos sempre um e não milhões.

Carece + de difusão e assimilação 
de cultura do que de decapitações a  
revolução de que tanto precisamos.

O ponto final tem que ser aceito após a 
inserção de vários pontos de interroga-
ção. Não é uma regra gramatical, mas 

é uma regra de sobrevivência da vida real.

Aonde correm os que $ofrem
de cifrãonite aguda, não existe 
ética ou pudor.

Ca
rlo

s E
du

ar
do

 Ta
dd

eo



79

Carece + de difusão e assimilação 
de cultura do que de decapitações a  
revolução de que tanto precisamos.

Pixação encontrada na rua
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ERRO DE PORTUGUÊS 

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 
Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 

O português

Oswald do Andrade
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Melhor do 
que a 
verda-

deira gramática 
é a gíria, porque 
exprime nossos 
sentimentos de 
uma maneira 
descontraída e 
autêntica.

Carmem Miranda | Decio Pignatari
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Você não pode 
escolher como vai 
morrer ou quando. 

Você só pode decidir como 
vai viver agora.

tudo 
tudo  
tudo
menos  
esta  
ratoeira

Joan Baez | Pagu 
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O consumismo consome 
os manos como um tumor n’ osso
machismo, sexismo, racismo, nacionalismo 
O capitalismo decapita 
as minas como um negócio cabuloso 
sadismo, masoquismo, maneirismo, egoísmo  
A Televisão te vegeta por dentro 
como um organismo

Não nego a necessidade 
objetiva do estímulo 
material, mas sou con-

trário a utilizá-lo como alavanca 
impulsora fundamental. Porque 
então ela termina por impor sua 
própria força às relações entre os 
homens.

Einstein | Che Guevara | Lauryn Hill
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As pessoas não com-
preendem como 
toda a vida de um 

homem pode ser mudada 
por um único livro.

É necessário sempre acreditar 
que o sonho é possível. Que o 
céu é o limite e você, truta, é 
imbatível. Que o tempo ruim 
vai passar, é só uma fase e o 
sofrimento alimenta + a sua 

coragem.

Racionais Mc’s | Malcom X | Yoko Ono

Não tenha medo de ter medo



Persistir na raiva é como 
apanhar um pedaço de car-
vão quente com a intenção 

de o atirar em alguém. É sempre 
quem levanta a pedra que se 
queima.

A revolução não será televisionada.

Buda | Nega Gizza | Gil Scott-Heron

Os brancos na orla
os pretos no morro
os índios sufocados 
contra o muro
não é normal 
perseguição policial
aceitar que a desgraça 
é uma tendência mundial

é uma afronta  
à vida humana...
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seja a mudança que você quer ver no mundo

G
AN

DH
I

Gandhi: trad. literal | perfil de Gandhi: Goce Mitevski
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Brilhar para sempre,

brilhar como um farol,

brilhar com brilho eterno,

gente é para brilhar,

que tudo + vá para o inferno,

este é o meu slogan

e o do sol.

G
AN

DH
I

Maiakovski: trad. Augusto de Campos | perfil de Maiokovski: Ródtchenko 



              A escuridão não 
pode expulsar 
a escuridão, 

apenas a luz pode 
fazer isso. O ódio 
não pode expulsar o 
ódio, só o amor pode 
fazer isso.

Dexter | Martin Luther King

O que eu vejo são crianças longe da escola 
trabalhando nas biqueiras e jogando fora 
um futuro que até então era promissor, 

quem sabe ser um empresário ou notável doutor? 
Mas não, eles estão andando na contra mão, num 
barco à deriva sem rumo sem direção. Eu vejo a  
violência em ascensão. Eu vejo ali na cracolândia 
a destruição. Eu vejo fraqueza, vejo liderança 
cega, vejo maldade demais em quem se apega 
no nada pra sentar o dedo em alguém; coração 
irmão?... Terra onde não pisa ninguém.
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Eu não me importo 
com o que os 
outros pensam 

sobre o que eu faço, mas 
eu me importo muito 
com o que eu penso sobre 
o que eu faço. Isso é 
caráter.

__________________ | Nelson Mandela 
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A MENINA-CAMUNDONGO
conto maravilhoso

UM HOMEM estava caminhando perto 
de um rio e viu um corvo carregando 
um camundongo. Ele atirou uma pe-

dra no corvo e o corvo deixou o camundongo 
cair. O camundongo caiu na água. O homem 
tirou-o da água e levou-o para sua casa.

Ele não tinha filhos e pensou: “Ah, como seria 
bom se esse camundongo virasse uma menina!”

E o camundongo se transformou numa 
menina.

Quando a menina cresceu, o homem lhe 
perguntou:

– Com quem você quer se casar?
A moça respondeu:
– Quero me casar com aquele que for o + 

forte do mundo.
O homem, então, foi falar com o sol:
– Sol, minha menina quer se casar com o 

+ forte do mundo. Você é o + forte de todos. 
Case-se com a minha filha.

Tosltói - trad. M. Aparecida B. P. Soares 
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O sol disse:
– Eu não sou o + forte de todos: as nuvens 

me encobrem.
Então, o homem foi procurar as nuvens e 

falou:
– Nuvens, vocês são as + fortes de todos; 

casem-se com a minha filha.
As nuvens disseram:
– Não, nós não somos as + fortes: o vento 

nos varre.
O homem se dirigiu ao vento e falou:
– Vento! Você é o + forte de todos, case-se 

com a minha filha.
O vento disse:
– Eu não sou o + forte de todos; as monta-

nhas me barram.
O homem foi até as montanhas e falou:
– Montanhas, casem-se com a minha filha, 

vocês são as + fortes de todos.
As montanhas disseram:
– O rato é + forte do que nós: ele nos rói.
Então, o homem foi até o rato e falou:
– Rato, você é o + forte de todos; case-se 

com a minha filha.
O rato concordou.
O homem voltou para junto da filha e falou:
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– O rato é o + forte de todos: ele rói as mon-
tanhas, as montanhas barram o vento, o vento 
empurra as nuvens, as nuvens encobrem o sol 
e o rato quer se casar com você.

Mas a moça disse:
– E agora o que vou fazer? Como posso me 

casar com um rato?
Aí o homem falou:
– Ah, se minha filha virasse novamente um 

camundongo!
E a moça se transformou num camundongo 

e se casou com o rato.
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PERVERSÕES
Utilizado de  
maneira ampla  
para designar  
comportamentos  
humanos que  
comprometem  
normas morais, 
sociais e sexuais  
estabelecidadas  
em determinada  
sociedade.
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Google Image | In memorian: Chico Science | Hélio Oiticica | Cara de Cavalo

em cada morro 1 história diferente
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e a polícia mata gente inocente
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UM MERCADOR pobre foi viajar e 
deixou todo o seu estoque de ferro 
aos cuidados de um mercador rico. 

Quando regressou, procurou o mercador rico e 
pediu seu ferro de volta.
O mercador rico tinha vendido todo o estoque 
de ferro do outro e deu uma desculpa:

– Aconteceu uma desgraça com seu ferro.
– O que foi?
– Eu havia colocado o ferro no celeiro. 

Lá está cheio de ratos e roeram todo o ferro. 
Eu próprio vi. Se não acredita, vá ver você 
mesmo.

O mercador pobre não quis discutir e disse:
– Para que ver? Acredito em você. Sei que os 

ratos sempre roem o ferro. Adeus.
E o mercador pobre foi embora.
Na rua, ele viu um menino brincando – era o 

filho do mercador rico. O pobre afagou o me-
nino, pegou-o no colo e levou-o para sua casa.

OS DOIS MERCADORES 
fábula

Tosltói - trad. M. Aparecida B. P. Soares 
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No dia seguinte, o mercador rico encontrou o 
pobre, contou-lhe que estava muito aflito porque 
seu filho havia desaparecido e perguntou-lhe:

– Você não o viu, você não o ouviu? 
O mercador pobre respondeu:

– Vi, como não! Assim que saí de sua casa 
ontem, eu vi: um gavião pousou na direção do 
seu filho, agarrou-o e saiu voando.

O mercador rico ficou zangado e disse:
– Você não tem vergonha de debochar de 

mim numa hora dessas? Por acaso um gavião 
consegue carregar um menino?

– Não, eu não estou debochando. O que há 
de espantoso no fato de um gavião sair voando 
com uma criança, se ratos podem roer uma 
tonelada e meia de ferro? Tudo pode acontecer

Então, o mercador rico compreendeu e disse:
– Os ratos não roeram seu ferro, eu o vendi e 

pagarei a você o dobro do que recebi.
– Se é assim, seu filho também não foi levado 

por um gavião. Eu o devolverei a você.
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NO MESMO instante em que ele lhe 

amalava o noema, ela lhe dava 

com o clêmiso e ambos caíam em 

hidromurias, em abanios selvagens, em sústa-

los exasperantes. De cada vez que procurava 

relamar as incopelusas, ele emaranhava-se num 

grimado queixoso e tinha de envulsionar-se de 

cara para o nóvalo, sentindo como se, pouco 

a pouco, as arnilhas se espechunassem, se 

fossem apeltronando, reduplimindo, até ficar 

estendido como o trimalciato de ergomanina 

no qual se tivesse deixado cair umas filulas de 

cariacôncia. E, apesar disso, aquilo era apenas 

Julio Cortázar - trad. Fernando de Castro Ferro

 
 JOGO DA AMARELINHA - CAP. 68
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o princípio, pois, em dado momento, ela 

tordulava-se os hurgálios, consentindo que ele 

aproximasse suavemente os seus orfelunios. 

Logo que se entreplumavam, algo como um 

ulucórdio os encrestoriava, os extrajustava 

e paramovia, dando-se, de repente, o cli-

nón, a esterfurosa convulcante das mátricas, 

a jadeolante embocapluvia do órgumio, os 

esprêmios do merpasmo numa sobremítica 

agopausa. Evohé! Evohé! Volposados na crista 

do murélio, sentiam-se balparamar, e tudo se 

resolvirava num profundo pínice, em niolamas 

argutendidas gasas, em carínias quase cruéis 

que os ordopenavam até o limite das gunfias.
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114 Tazio Zambi
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116 Daniel Scandurra
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UM POBRE foi à casa de um rico pe-
dir esmola. O rico não lhe deu nada e 
falou:

– Vá embora!
Mas o pobre não foi. Então, o rico se irritou, 

pegou uma pedra e atirou-a no pobre. O pobre 
ergueu a pedra, colocou-a dentro da roupa, 
junto ao peito, e falou:

– Vou carregar comigo esta pedra até che-
gar a hora de atirá-la. 
E essa hora chegou. O rico cometeu um ato 
ruim, perdeu tudo o que tinha e foi para a 
cadeia. Quando o levaram para a cadeia, o po-
bre foi até lá, tirou a pedra da roupa e ergueu 
o braço para atirá-la; depois pensou melhor, 
jogou a pedra no chão e disse:

– Foi em vão que carreguei tanto tempo 
esta pedra: quando ele era rico e forte, eu 
tinha medo dele, agora ele me dá pena.

A PEDRA 
história verdadeira

Tosltói - trad: M. Aparecida B. P. Soares 
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A TERRA É 1TAPETE VOADOR. 

1CABEÇA Q CONVERSA É COMO 

1UNIVERSO. O TELEJORNALISMO NOS 

DÁ VONTADE DE BATER C/ AS CABEÇAS NA 

PAREDE (Ñ AS NOSSAS CABEÇAS). 

E Ñ ADIANTA ALIVIAR C/ A 

TELENOVELA.

Reuben da Cunha | Isabela Umbuzeiro
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FITAS ÚTEIS 
centros culturais do centro de São Paulo

Espaço Haroldo de Campos
Av. Paulista, 37 - Paraíso 
3285-6986 
Poesia. Atividades ligadas à 
literatura.  
Funciona de 3ª à 6ª, das 13h 
às 18h; sáb e dom., das 11h 
às 1h.

Centro Cultural  
Banco do Brasil
R. Álvares Penteado, 112 
Centro 
3113-3651  
3113-3652 
Funciona de 3ª à domingo, 
das 10h às 21h

Centro Cultural São Paulo
R. Vergueiro, 1000 - Paraíso - 
3277-3611 
www.centrocultural.sp.gov.br 
Teatro, dança, música, artes 
visuais, cinema, vídeo, ofici-
nas, acervos. Funciona de 2ª à 
domingo, das 9h às 22h  

Conjunto Cultural da Caixa 
Pça da Sé, 111  
3107-0498 
www.caixa.gov.br/acaixa/
asp/cultura.asp 
Fotografia e outras manifesta-
ções artísticas. Funciona de 3ª 
à domingo, das 9h às 21h. 
 
Itaú Cultural 
Av. Paulista, 149 – Paraíso  
2168-1776/2168-1777 
www.itaucultural.org.br 
Teatro, shows, dança, exposi-
ções. Funciona de 3ª a 6ª das 
10h às 21h; sábados, domin-
gos e feriados 10h às 19h

Oficina Cultural  
Oswald de Andrade
R. Três Rios, 363 - Bom Retiro  
221-5558 / 221-4704 
www.performa.sp.gov.br/por-
tugues/index_performa_port.
htm 
Oficinas de webdesign, 
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moda, dramaturgia, teatro e 
dança,fotografia e música. 
Funciona: 2ª  a 6ª das 9h às 
22h e sábado das 10h às 
18h

SESC Av. Paulista 
Av. Paulista, 119 - Paraíso - 
3179-3400 
www.sescsp.org.br 
Shows e exposições. Funciona 
de 2ª a 6ª, das 10h às 19h

SESC do Carmo 
Rua do Carmo, nº 147-  
Centro 3105-9121 
www.sescsp.org.br 
Funciona de 2ª a 6ª, das 9h 
às 20h

SESC Consolação 
R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila 
Buarque - 3234-3000 
www.sescsp.org.br 
Funciona de 2ª a 6ª, das 9h 
às 22h; Sábado e feriados, 
das 9h às 17h30

Pinacoteca do Estado 
Praça da Luz, 2 - 3229-9844 
Arte brasileira do século XIX 
até a contemporânea. 
Funciona de terça a domingo, 
das 10h às 17h30.Ingresso: 
R$4 (inteira). Aos sábados, a 
entrada é gratuita.

MASP
Av. Paulista, 1578 (Estação 
Trianon - MASP do Metrô) - 
251-5644 
www.masp.art.br 
Funciona de terça a domingo, 
das 11h às 18h (a bilheteria 
fecha 1h antes). 
R$10. estudantes: R$5. Grátis 
p/ menor de 10 e maior de 
60 anos. 
 
Parque da Aclimação 
Rua Muniz de Souza, 1.119 - 
3208-4042 
Pista de cooper, concha 
acústica, escola de Futebol e 
quadras de basquete. 
Funciona diariamente, das 6h 
às 20h.

Parque da Luz 
Bom Retiro - 227-3545 
Vegetação constituída de espé-
cies exóticas, que abrigam em 
suas copas uma população de 
bichos-preguiça. 
Funciona de terça a domingo, 
das 7h às 18h.

Parque Trianon 
Rua Peixoto Gomide 949,  
289-2160 
Flora exuberante e pequenos 
mamíferos. Funciona diaria-
mente, das 6h às 18h
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Essas são só algumas das 
possibilidades De Rolê em São 
Paulo. Existem muitas outras 
iniciativas menores e que às 
vezes podem ser melhores. 
Não use a internet só pra 
ficar no Facebook, faça você 
mesmo sua busca e descubra 
o que tem pra fazer na sua 
quebrada. 
 
Esse site, por exemplo, tem 
uma série de indicações: 
www.guiadedireitos.org

Confira também o site do 
Centro de Convivência  
É de Lei: www.edelei.org 
 
Eis apenas alguns poucos 
exemplos de espaços alternati-
vos no centro de São Paulo:

Matilha cultural 
R. Rego Freitas, 542  
3256-2636 
matilhacultural.com.br 
 
Casa do povo
R. Três Rios, 252 
3311-6577 
casadopovo.org.br 
 
Hussardos
R. Araújo nº. 154, 2º andar 
5825-2426  
2ª a 6ª das 14 as 22h.  
hussardosclubeliterario.com 
 
Ação educativa
R. General Jardim, 660 
3151.2333 
acaoeducativa.org.br

Biblioteca Monteiro Lobato
Rua General Jardim, 485 
3256-4438  
3256-4122 
2ª a 6ª feiras das 8h às 18h, 
sábados das 10h às 17h 
Sala Infantil e Gibiteca  
abrem também aos domingos 
das 10h às 14h 
 
CCS
Centro de Cultura Social 
R. General Jardim,253 
sala 22 
www.ccssp.org
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É FATO: desde que o homem é homem se usam dro-
gas, de formas e sentidos + variados. Não vamos 
acabar com as drogas, é preciso conviver com 

elas. Outra coisa é: pessoas não têm problemas com 
drogas porque querem. 

A redução de danos é uma forma de olhar e lidar com 
os problemas ligados ao uso de drogas que parte destes 
2  fatos, e vai buscar ações para lidar com os problemas. 

A política de redução de danos surge no Brasil com 
o propósito de controlar epidemias, sobretudo DST/
HIV/AIDS e hepatites virais e se resumia basicamente à 
distribuição de insumos como camisinhas e seringas.

Atualmente as intervenções e práticas socioeducativas 
têm se constituído como uma forma de promoção à 
saúde e atenção íntegra, propiciando a reflexão dos 
usuários de drogas quanto ao sentido do seu uso, frequ-
ência, modo de usar, o autocuidado, à higiene, a moti-
vação ao acesso de outros serviços públicos sociais.

REDUÇÃO DE DANOS
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Como qualquer coisa que fazemos na vida, o uso de 
drogas pode trazer prazer ou pode trazer riscos e 
problemas. Caso vá usar, avalie se é hora de usar ou 
parar.
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L EMBRE-SE: não é porque você usa drogas que 
não merece cuidado. Cuide-se! Pense sobre seu 
uso, toda experiência na vida é melhor quando 

estamos bem!

Alimente-se, beba água, não esqueça do auto-
cuidado! Não compartilhe cachimbos, canudos para 
diminuir os riscos.

Use camisinha do começo ao fim.

Tome as vacinas anti Hepatite B

Se você usa drogas, não deixe que te tratem mal por 
conta disso. Você tem direitos como qualquer cida-
dão. Reclame à diretoria da unidade de saúde ou ao 
conselho gestor.

Não existe tratamento único para o usuário, além da 
abstinência há diversas modalidades e técnicas.
Além do + algumas pessoas que usam, abusam ou são 
dependentes de drogas não querem ou não conse-
guem ficar abstinentes.

QUALIDADE DE VIDA



132

O PRINCIPAL patrimônio de um país são as 
pessoas e não apenas os monumentos e 
praças da cidade. As autoridades não 

podem cuidar unicamente dos bens materiais (prédios, 
ruas, calçadas, canteiros). Elas têm que levar em conta 
as pessoas que se estabeleceram nos lugares públicos 
ou que precisam desses espaços para sobreviver.

Por missão, a polícia deve resguardar para que o  
cidadão cumpra a lei, mas isso não significa que 
a polícia, ela mesma, não deva se submeter à lei. 
Sabemos que a função repressiva da polícia faz com 
que, muitas vezes, use da violência e do abuso de 
poder. Porém, o respeito aos direitos humanos de 
todas as pessoas, ainda que estejam cometendo um 
crime, é o limite da ação policial.

Diversas leis tratam dos limites da ação policial: a lei nº 
4.898/1965 (define o crime de abuso de autoridade), 
a lei nº 9.455/1997 (define o crime de tortura) e o 
Código de Processo Penal são algumas delas.

VIOLÊNCIA POLICIAL
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Apreender pertences que não sejam objeto de crime 
(roupas, cobertores, documentos etc.).

Prender uma pessoa por não portar documento

Usar da força física ou de armas como forma de 
intimidação ou constrangimento não previstos em lei.

Violar a intimidade e privacidade.

Mandar tirar a roupa, obrigar os usuários a comerem 
a droga, ou qualquer outra forma de vexame. 
 
Fique calmo e não corra; deixe suas mãos livres e não 
faça movimento brusco; não discuta com o policial, 
não toque nele, não faça ameaças nem o ofenda.

A POLÍCIA NÃO PODE:
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SE FOR ABORDADO, a Ouvidoria de Polícia 
de SP recomenda alguns comportamentos que 
podem ajudar que isso não se transforme num 

conflito.

Caso você seja vítima de violência cometida por 
policiais, saiba que isso pode configurar crime de 
abuso de autoridade ou mesmo de tortura. 

A polícia só pode revistar alguém quando houver 
fundada suspeita de que o indivíduo traga consigo 
armas ou outros objetos proibidos por lei. Toda pessoa 
abordada por policiais civis ou militares, ainda que 
esteja portando drogas, tem o direito de:  

ABORDAGEM POLICIAL



135

 
Sempre ser tratada com educação e respeito. 

Ficar, sentar, ou reunir-se em local público.

Não ser forçada a abaixar a cabeça ou submetida a 
qualquer outra forma de constrangimento.

Não ser obrigada a abandonar o local em que está.

Identificar claramente os policiais inclusive seus nomes.

Saber o motivo pelo qual está sendo abordada;

Ser revistada só por policia do mesmo sexo que você.
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O QUE FAZER EM CASO DE ABUSO

OS POLICIAIS envolvidos podem ser 
responsabilizados criminalmente por essas 
atitudes. Para isso, a vítima da violência 

deve fazer Boletim de Ocorrência numa Delegacia de 
Polícia. Vá acompanhado e não se esqueça de levar 
seus documentos, como o RG.

Sabemos, porém, que muitas vezes é difícil fazer 
o registro de ocorrência de violência cometida por 
policiais. Encontrando alguma dificuldade, ou tendo 
receios de ir até uma Delegacia de Polícia, pode 
procurar a Ouvidoria da Polícia, órgão controlado 
pela sociedade civil e que é + sensível aos reclames 
da população nessas situações.
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo –
Atendimento da para o público em geral (triagem):
Diariamente, das 7h às 9h30.
Endereço: Av. Liberdade, nº 32, Centro, 
São Paulo – SP
Telefone: (11) 3105 – 5799
Agendamento: 0800 773 4340
Site: http://www.defensoria.sp.gov.br

Defensoria Pública do Estado e da União –
atendimento jurídico à população em situação de rua 
e albergados:
Todas 3ª e 5ª feiras, das 8h às 12h.
Endereço: Rua Riachuelo, nº 268,
Centro, São Paulo/SP
Telefone: (11) 36273400
E-mail: atendimento.sp@dpu.gov.br (atendimento)

DEFENSORIA PÚBLICA 
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Procure um ambiente que propicie a concentração. 
Escolha uma sala com boa iluminação. Arrume a mesa 
e deixe nela somente o que é necessário para uma 
boa leitura: lápis, canetas, borracha, dicionários etc. 
Água para molhar as palavras e algum petisco para 
acompanhar os pensamentos. Encontre uma cadeira 
confortável. Agora pense nas proposições deste exercí-
cio, sem se preocupar no que ele vai resultar:

1) releia com tranquilidade total os textos que mais 
chamaram sua atenção;

2) procure ouvir um som instrumental que lhe agrada 
mas que você não costuma ouvir no seu dia-a-dia 
(pode ser música clássica, jazz, chorinho, mantras 
orientais etc.) para acompanhar a leitura; 

3) tente, sempre que possível, ler em voz alta;

4) procure algumas revistas antigas e recorte slogans, 
palavras, manchetes, fotografias,  ou qualquer coisa 
que você acha que se relaciona com os assuntos do 
livro. Faça uma colagem em uma ou + páginas em 
branco deste volume;

ATIVIDADE
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5) qual a relação disso tudo com as manifestações 
desencadeadas desde de junho de 2013 e as consecu-
tivas reações indevidas da Polícia Militar?

6) Complemente sua pesquisa com buscas na internet;

7)  Agora, esqueça tudo isso e vai dar um rolê.
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