
Assim como eu, assim como você 
 

Eles têm nome: José, João, Severino, e por aí vai. Uma infinidade de nomes. Todo mundo 

já se deparou com um deles. Tornam-se visíveis ao nosso olhar apenas quando 

incomodam, uns mais, outros menos. Existem nas mais diversas figuras, portam os mais 

variados costumes e vêm de muitos lugares. O que os une? Um nome: mendigo. 

Difícil imaginar uma cidade sem ao menos um representante dessa classe. Seja em 

bairros ricos ou pobres, a mendicância se impõe democrática ao redor do mundo. Não 

escolhe raça, religião, sexo nem profissão. Todos nós estamos sujeitos a perder nosso 

nome de batismo e ganhar o título de anfitrião das ruas. 

Falar dos problemas sociais e da desigualdade de classes que circundam o tema é 

importante, mas não é minha intenção no momento. Não quero tratar do mendigo sem 

dar-lhe um nome. Não quero falar dele como se fosse apenas parte de um grupo e não 

tivesse sua individualidade, sua história. Não quero tratá-lo apenas como vítima do 

acaso. 

João já foi menino. Nasceu, seja lá onde for, e teve infância - por pior que tenha sido. 

Teve uma mãe.  Já sonhou. Já correu e se escondeu dos amigos, mesmo que imaginários. 

Já olhou para cima e viu as nuvens formarem desenhos e correrem para o infinito. João 

desejou ter mais, assim como eu, como você. Já rezou, ao menos uma vez, mesmo sem 

acreditar. Já fez carinho na cabeça de um cachorro e matou formigas.  

O que teria feito João perder o nome? Difícil falar. Pode ser tanta coisa.... Culpamos 

frequentemente a bebida, as drogas, a falência, a falta de oportunidades. Concluímos 

que ele não deu certo, seja por causa própria, ou por culpa do sistema. Mas, e João, o 

que pensa de si? A quem atribui a culpa por sua condição?  

Outro dia estava no trânsito e, ao fechar o farol demorado da Avenida Rebouças, 

procurei pelo celular jogado no banco de passageiro. Olhei o Facebook, o Instagram.... 

Tudo muito chato. Foi, então, que saí do meu mundo e olhei pela janela. Vi um João. 

Estava sentado na porta de uma loja fechada. Jeito de mendigo, o que já dispensa mais 

detalhes, certo? 

Errado! 

João vestia roupa simples, pernas dobradas com os joelhos na altura do queixo, envoltas 

por seus braços magros, formando uma espécie de cinto. Tinha uma sacola com algumas 

coisas, deviam ser roupas e comida para mais tarde. Olhava para frente, imóvel. Não 

pedia esmolas, não falava sozinho. Não aparentava sono, muito menos estar saindo de 

uma ressaca. João era só ideias. Seu rosto entregava a condição de sonhador. Sair da 

rua não seria fácil, ainda mais em uma cidade como São Paulo, onde o barato já é caro. 

Mas os sonhos.... Eles podem nos levar a qualquer lugar, a qualquer hora. João tinha o 



dom de sonhar e, certamente, mantinha-se vivo por isso, assim como eu, assim como 

você. 

O farol abriu, tomei uma buzinada, claro, e tive que acelerar. Nunca mais vi aquele João, 

e talvez nunca mais o veja. Queria saber o que pensava, mirando o nada por tanto 

tempo.  

Desde então, nunca mais reduzi um mendigo à sua condição de mendicância. Tento 

adivinhar seu nome, de onde veio e o que planeja. 

É estranho falar, mas é como se isso me levasse a humanizar um ser já humano. E tem 

me feito bem. 
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