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Não conseguimos ver com nossos olhos até onde todas 

essas coisas alcançavam para além dos muros, mas com 

certeza ajudamos a equilibrar a batalha. (E.C.V.1, 2020). 

 

 
1 E.C.V., iniciais de um acolhido pelo Arsenal da Esperança durante a quarentena, que não quis revelar seu nome completo. 

Autor do relato pessoal no qual o artigo foi baseado (Ver anexo A).  
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RESUMO 

 

 A população em situação de rua na cidade de São Paulo e sua evolução ao longo das 

duas últimas décadas é descrita, bem como sua distribuição geográfica e entre os centros de 

acolhimento da cidade. A quarentena durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19 

realizada no Arsenal da Esperança é detalhada tendo como base o relato pessoal de um dos 

acolhidos. Por fim, este relato passa por análise sob ponto de vista da cidadania democrática 

em seus três pilares: pensamento crítico, cidadania universal e imaginação narrativa. 

 

Palavras-chave: Pandemia da Covid-19. População em situação de rua. São Paulo (município). 

Cidadania democrática. 
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ABSTRACT 

 

The homeless population in the city of São Paulo and its evolution over the past two decades is 

described, as well as its geographical distribution and among the city's reception centers. The 

quarantine during the first months of the Covid-19 pandemic held at Arsenal da Esperança is 

detailed based on the personal report made by one of those attended. Finally, this report is 

analyzed from the point of view of democratic citizenship in its three pillars: critical thinking, 

universal citizenship and narrative imagination. 

 

Keywords: Covid-19 pandemic. Homeless population. São Paulo (city). Democratic 

citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A desigualdade é a marca paulistana por excelência. Prova disso é o fato de que existem 

cinco vezes mais leitos hospitalares na Bela Vista do que em Cidade Ademar, há dez vezes mais 

pretos e pardos no Jardim Ângela do que em Moema, o índice de mortalidade infantil é vinte e 

três vezes maior em Marsilac do que em Perdizes, ocorrem cinquenta e seis vezes mais 

feminicídios na Sé do que no Alto de Pinheiros e a expectativa de vida de um morador de 

Cidade Tiradentes é de 57 anos enquanto na Consolação é de 79 anos (RNSP, 2019).  

A capital do estado mais rico do país está dividida em 96 distritos, dos quais 54 não têm 

cinema, 53 não têm nenhum centro cultural, 52 não contam com salas de shows ou concertos, 

47 não têm museus, 45 têm acervo de livros infanto-juvenis em bibliotecas municipais zerado, 

44 no caso de livros para adultos, 42 distritos não têm teatros, 23 não têm nenhum equipamento 

público de cultura e 18 não dispõem de leitos hospitalares (RNSP, 2019). 

 A desigualdade não é novidade em São Paulo. Em 2020, o que tirou a cidade da sua 

rotina foi a pandemia do novo coronavírus. Uma emergência sanitária tão grave que fechou 

escolas, universidades, comércio, espaços culturais e centros esportivos literalmente da noite 

para o dia. Na segunda quinzena de março, tudo remetia à pandemia: o noticiário, o ensino 

remoto, o home office. Distanciamentos de todos os tipos foram aprofundados. 

O propalado e temido colapso do sistema de saúde garantia que uma contaminação 

descontrolada ocasionaria a falta de vagas hospitalares tanto nas unidades básicas de saúde da 

periferia quanto nos hospitais acionados pelos clientes dos mais caros planos de saúde do 

mercado. Hospitais de campanha foram montados às pressas e inaugurados no Pacaembu (6 de 

abril), no Anhembi (15 de abril), no Ibirapuera (1 de maio) e em Heliópolis (20 de maio). A 

ordem de inaugurações revela que foram priorizados os bairros nobres (PMSP, 2020).  

Nenhuma cidade brasileira enterrou tantos mortos por Covid-19 como São Paulo. Em 

fins de outubro de 2020, enquanto o número de mortes em todo o país chegava a 160.000 (MS, 

2020), os paulistanos que perderam a vida em razão do novo coronavírus chegavam a 14.000 

(SEADE, 2020). O vai-e-vem dos números entrou para o cotidiano paulistano: taxa de ocupação 

das UTIs, taxa de mortalidade do vírus, taxa de isolamento social.  

A mensagem transmitida por todos os canais de comunicação responsáveis era a mesma: 

se puder, fique em casa. Muitos não puderam, e não porque eram trabalhadores dos chamados 

setores essenciais, mas porque não têm casa. Que números representam essa parte da população 
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paulistana? Ela está crescendo ou diminuindo? Que experiências o chamado povo da rua 

vivenciou, durante a pandemia, no cumprimento da tarefa de não espalhar o vírus?  

O ponto focal deste artigo é a cidadania das pessoas em situação de rua. O conceito de 

cidadania engloba tanto uma visão individual, ligada à liberdade, quanto uma visão coletiva, 

relacionada com a igualdade. É considerado cidadão aquele que é livre para usufruir de seus 

direitos, poder dizer o que pensa, poder escolher seus líderes políticos e poder praticar sua 

religião, por exemplo. A fração da cidadania ligada à igualdade, no entanto, não é conjugada 

por meio do verbo poder, mas do verbo ser. Nesse sentido, cidadão é todo aquele que é 

reconhecido, é ouvido, é convidado a participar e a colaborar na construção da sociedade. Nas 

palavras de Vidal (2003, p. 280) “[...] o sentimento de pertencer plenamente à sociedade supõe 

que previamente tenham o sentimento de pertencer à humanidade.”.  

O acontecimento selecionado para exemplificar esse tema é a quarentena realizada no 

centro de acolhimento Arsenal da Esperança, com cerca de mil acolhidos, ao longo de 96 dias, 

de março a julho de 2020. A quarentena do Arsenal foi destaque na rede de centros de acolhida 

da capital, por conta da amplitude do ocorrido. Aborda-se a noção de cidadania democrática, 

tal como proposta por Martha Nussbaum, baseada nos pilares pensamento crítico, cidadania 

universal e imaginação narrativa na análise do evento (NUSSBAUM, 2017). 

Entre os objetivos do texto encontram-se: caracterizar o chamado povo da rua na cidade 

de São Paulo, apontar as particularidades do Arsenal da Esperança no atendimento dessa 

população e refletir sobre a experiência do confinamento no Arsenal, tendo como guia o relato 

pessoal do acolhido E. C. V.  (anexo 1) que, em texto escrito para o concurso literário anual 

promovido pela biblioteca do Arsenal, define, em poucas palavras o sentido de coletividade, 

altamente relacionado com a ideia de cidadania democrática.  

Assim como os efeitos da pandemia foram sentidos por cada um dos habitantes da 

cidade, o combate a ela também passa por ações individuais que, somadas, influenciam o 

quadro geral. A Covid-19 é uma doença que só pode ser contida por meio de ações coletivas, 

por isso prosperou a ponto de encerrar precocemente mais de um milhão de vidas em todo o 

mundo. Essa característica da doença também explica porque países governados por líderes 

negacionistas, como o Brasil e os Estados Unidos, falharam em grandes proporções na 

contenção do vírus. Até o momento, de cada dez mortos por Covid-19 no planeta um é brasileiro 

e dois são estadunidenses (WHO, 2020). 
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O olhar para a população em situação de rua, mediado pela cidadania democrática, 

demanda não apenas atender a esse grupo, no sentido de garantir suas necessidades básicas, 

mas também possibilitar que sejam parte ativa na luta contra a pandemia. 

Para as Humanidades, a Covid-19 não é um objeto de estudo, está objeto de estudo. O 

fato de ainda estarmos vivendo em cenário pandêmico não nos autoriza a fechar os olhos para 

esses paulistanos. 

 

2 O POVO DA RUA 

 

Na tentativa de responder à questão “Quem é o povo da rua?”, Bastos et al. (2003, p. 

16) delineiam a seguinte definição: 

 

Em geral, utilizamos a expressão ‘população de rua’ [...] para denominar um 

contingente de homens, mulheres e crianças, famílias inteiras que sobrevivem em 

situação de rua. [...] No vocabulário da exclusão, morador de rua seria aquele que 

sobrevive à custa de assistência de indivíduos ou de grupos e/ou de trabalhos precários 

e provisórios, pelos quais recebe remuneração irrisória. [...] Do ponto de vista 

sociológico e antropológico, estas pessoas [...] compõem o segmento da população 

adulta que, nas diversas cidades do país, subsiste sem renda ou com baixíssima renda. 

Por contingências, pernoitam em logradouros públicos ou, quando muito, em 

instituições públicas e privadas que se dedicam a prestar alguma assistência a essas 

pessoas. As condições em que sobrevivem não escondem as múltiplas trajetórias de 

rupturas e as sucessivas perdas, marcas profundas de suas histórias de vida. 

   

A partir disso, pode-se considerar que a população em situação de rua é diversa no que 

se refere a gênero e faixa etária (embora concentradamente masculina e adulta, como exposto 

a seguir), mas compartilha características comuns como a subsistência marcada pelo 

desemprego crônico, pela atuação em trabalhos informais extremamente mal remunerados, pela 

transformação de locais públicos desocupados em habitações temporárias e pela ruptura de 

vínculos familiares e fraternais. Todos esses fatores tornam rotineira a recorrência a indivíduos 

e grupos de apoio para garantir a subsistência dessa parcela da população. 

Bastos et al. (2003, p. 17) complementam a definição desse contingente populacional, 

relacionando suas condições de vida com o acesso a direitos e à cidadania: 
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A precariedade da vida que os moradores de rua levam não lhes permite o sagrado 

direito à liberdade de escola. Desempregados, atuam na informalidade marginal em 

ambientes insalubres, como os lixões a céu aberto, e nas vias e ‘veias abertas’ da 

cidade; quando não vivem na miserabilidade dos casebres e barracos precários, em 

favelas, improvisam suas casas sob viadutos e marquises ou perambulam de abrigo 

em abrigo; na fuga de si mesmos e das mais diversas situações de desencontros 

intersubjetivos [...] Eles conhecem, talvez, muitos palmos de chão do país e, 

certamente, a dura existência destituída de direitos e cidadania [...]. 

 

A edição relativa a 2019 do Censo da População em Situação de Rua em São Paulo 

(SMADS, 2019b), divulgado em março de 2020, identificou 24.344 pessoas vivendo nessas 

condições em todo o município, divididas entre os que são acolhidos por algum espaço de 

assistência (11.693) e os que ficam permanentemente nas ruas (12.651). Desse total, a maioria 

é formada por homens (20.364), dos quais 10.762 são pretos ou pardos e com idade média de 

42,4 anos. Entre o total de mulheres (3.604), 1.673 são pretas ou pardas e com idade média de 

36,6 anos. Também foram identificados 694 crianças e adolescentes em vulnerabilidade. 

 Na análise da população em situação de rua como um todo, dois dados chamam a 

atenção: o aumento constante desde 2000, ano da primeira edição do Censo, e o retorno da 

maioria dessa população para as ruas em tempo integral. Somente de 2015 a 2019, o número de 

pessoas nas ruas da capital saltou 53%. Além disso, o acolhimento a maior parte dessa 

população, observado em 2009, 2011 e 2015, voltou a sofrer reversão. Em 2019, quase 52% 

ficaram permanentemente nas ruas. 

 

Tabela 1. Quantidade de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo: 2000, 2009, 2011, 2015 e 2019 

 

ANO ACOLHIDO RUA TOTAL  ANO ACOLHIDO RUA TOTAL 

2000 3.693 5.013 8.706  2000 42,42% 57,58% 100,00% 

2009 7.079 6.587 13.666  2009 51,80% 48,20% 100,00% 

2011 7.713 6.765 14.478  2011 53,27% 46,73% 100,00% 

2015 8.570 7.335 15.905  2015 53,88% 46,12% 100,00% 

2019 11.693 12.651 24.344  2019 48,03% 51,97% 100,00% 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (2019b, p. 30). 

 

 O aumento sustentado do número de pessoas nas ruas da cidade ocorre em paralelo a 

um crescimento econômico notável no município. De 2000 a 2017, o PIB (Produto Interno 

Bruto) paulistano saltou de pouco mais de R$160 bilhões para quase R$700 bilhões. No mesmo 

período, o PIB per capita vai de cerca de R$15.000 a quase R$60.000 (SEADE, 2017).  
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O caso de São Paulo se enquadra com precisão na crítica feita por Martha Nussbaum 

(2017) à ideia de progresso aliado ao crescimento do PIB per capita. A autora considera essa 

dado inválido para análise de fatores relevantes como igualdade distributiva, estabilidade da 

democracia, liberdade política, entre outros. Daí sua proposta de uma educação para a cidadania 

democrática, visto que o crescimento por si só não garante a manutenção e ampliação dos 

direitos políticos e civis, como observado no caso da população em situação de rua do município 

de São Paulo. Nas duas últimas décadas, a cidade ficou mais rica e mais desigual. E tudo isso, 

antes da pandemia, que certamente já aprofundou essa desigualdade. 

 Um dos mitos populares desmentidos pelo Censo, e já apontado por Bastos et al. (2003), 

por exemplo, é o de que as pessoas que vivem nas ruas não conseguem arcar com os custos de 

uma moradia porque não trabalham. Do total de 24.344 pessoas, 15. 766 integram a população 

economicamente ativa, sendo 9.356 acolhidos e 6.410 nas ruas em tempo integral (SMADS, 

2019a, p. 6). Não é, portanto, a falta de trabalho que impede essas pessoas de terem um lar, mas 

a precariedade e a má remuneração dos trabalhos que conseguem exercer.  

A análise do Censo por subprefeituras traz destaque para Sé, Mooca e Santana-Tucuruvi 

que, juntas, reúnem 69,12% dos que vivem apenas nas ruas e 69,3% dos atendidos pela rede de 

acolhimento. No mapa, é possível verificar a concentração dessa população na região central 

(Sé) e, a partir dela, em direção às zonas leste (Mooca) e norte (Santana-Tucuruvi).  

 
Figura 1: Mapa População em Situação de Rua por Subprefeitura 

 

 

Fonte: PMSP, 2019a, p. 9. 
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A diferença está na situação da maioria da população em cada subprefeitura. Na Sé, 

encontra-se a maior parte dos que vivem nas ruas de toda a cidade, cerca de 60% e, na Mooca, 

a maior parte dos abrigados, pouco mais de 33% dos que buscam algum centro de acolhida no 

município. É justamente na subprefeitura da Mooca que está localizado o Arsenal da Esperança, 

o maior centro de acolhimento da cidade. 

 

3 O ARSENAL 

 

O Arsenal da Esperança é um centro de acolhimento a homens em situação de rua, 

mantido pelo SERMIG (Servizio Missionario Giovani) – Fraternidade da Esperança: 

 

Desde 1º de fevereiro de 1996, na antiga Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo, 

lugar que no final do século XIX até os anos 1970 recebeu milhões de imigrantes do 

mundo todo. Hoje, nessas mesmas instalações, o Arsenal da Esperança acolhe por dia 

1200 pessoas em dificuldade, o chamado ‘povo em situação de rua’, e também jovens, 

famílias e grupos que queiram dialogar e crescer e que se proponham ser promotores 

de ações de paz, justiça e solidariedade. (BERNARDI, Pe. Simone, 2017, p. 114) 

 

 Essa apresentação do Arsenal coloca na mesma categoria de “acolhidos” o povo em 

situação de rua, recebido no local, e os missionários e voluntários que trabalham no espaço e 

na fraternidade. Tanto quem doa (tempo, bens, talentos) quanto quem recebe (abrigo, alimento, 

cuidados) é acolhido pelo espaço e passa a integrar a comunidade ali constituída. Essa visão 

está embasada na filosofia do SERMIG contida na expressão “o eu que já é nós” (SERMIG, 

2020b). Nas palavras do missionário Pe. Simone Bernardi, em entrevista concedida à autora, 

no dia 05/09/2020:  

 
Nós somos uma comunidade, não somos uma empresa [...] Nós moramos aqui dentro. 

Para nós, no nosso conceito, o Arsenal é uma casa, porque nós moramos aqui, então 

[...] tudo é visto de uma outra forma. Eu não estou dando vagas, eu estou acolhendo 

uma pessoa, por isso me preocupo se aquela cama está quebrada ou não. Não é a 

mesma coisa. Todo dia, nós morando aqui, temos os olhos abertos sobre, não digo 

tudo, mas quase tudo aquilo que acontece, e aquilo que ficaria parado lá meses, tem 

alguém que fica de olho e em poucos dias deve ser consertado. Então, às vezes, as 

pessoas, a própria prefeitura, não consegue enxergar o valor agregado, que uma 

comunidade, que está por trás, traz à verba que a prefeitura coloca. Porque, o dinheiro, 

infelizmente, não acolhe ninguém, agora o dinheiro gerido por uma comunidade que 

tem um propósito nisso, faz com que aquele dinheiro seja supervalorizado. 
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Em muitos momentos da entrevista, o Pe. Bernardi ressalta esse ponto de vista de que o 

Arsenal não é apenas um lugar de oferta de serviços, mas um espaço em que todos são 

convidados a assumir parte em um conjunto fundamentado na dignidade e na esperança.  

Essa proposta guarda relação com a mudança pela qual o SERMIG passou na década de 

1980, quando o primeiro Arsenal da Fraternidade foi inaugurado, em Turim, na Itália. Essa casa 

foi construída em uma antiga fábrica de armas, daí o nome Arsenal usado em todos os espaços 

mantidos pelo SERMIG. Antes de se responsabilizar pela administração desses espaços de 

acolhida, a fraternidade recolhia doações de toda sorte de bens e as enviava aos países do Sul 

em necessidade, como relata Bernardi (2020, grifo nosso): 

 

O SERMIG antigamente não tinha casas, mas fazia envios de ajudas humanitárias no 

mundo [...] Ele [o fundador Ernesto Olivero] um dia disse para nós, quando viu o 

contêiner que estava saindo para um país da África, ele disse “vocês tem que mudar, 

porque vocês querem fazer bem feito, mas vocês não podem enviar para eles o 

computador de vinte anos atrás, vocês não podem enviar para eles, justamente, uma 

roupa rasgada, porque senão ele vai continuar a ser aquele vilarejo subdesenvolvido 

da África. Tudo bem que não tem computador e agora chega um, mas ele tem que ter 

acesso a mesma tecnologia que nós acessamos”. Quando ele disse isso para nós, 

doeu, mas depois a gente começou a trabalhar em volta dessa filosofia, e ele tinha 

razão, porque nos ensinou essa questão do bem bem feito. Isso entrou nas nossas veias, 

não é, então hoje a gente aplica, procura aplicar isso em todos os sentidos. Acho que 

na educação deveria ser a mesma coisa, ah, ele é um rapazinho da periferia, pode 

receber qualquer tipo de coisa. Não, se faz parte de um colégio particular, aí, ele tem 

que receber o top. Nunca vai mudar o país dessa forma! Você vai reproduzindo aquilo 

que já é. Claro, aquela pessoa sobrevive? Sobrevive, mas ele continuará sendo um 

morador de rua. Se a gente quer ter o mínimo de esperança que ele mude, temos que 

dar o máximo e o melhor possível para que ele possa mudar. Depois, talvez não mude, 

mas pelo menos você tenta oferecer as condições para que isso seja possível. 

 

Nessa tentativa de oferecer essas condições, de permitir viver mais do que sobreviver, é 

que o segundo Arsenal do SERMIG foi inaugurado em 1996, no Brasil, como relata Dona Marta 

Teresinha Godinho (apud BERNARDI 2017, p. 103 e 104), secretária de Estado da Assistência 

e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo: 
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[...] Nós pensávamos que aquele não deveria ser apenas um albergue – que aqui, são 

tradicionalmente muito tristes e pobres – que não faz as pessoas crescerem, onde elas 

entram para dormir e no dia seguinte saem na mesma condição em que entraram. Nós 

pensávamos em um lugar em que as pessoas pudessem receber muitos outros tipos de 

ajuda para dar um passo à frente na vida. O Arsenal caminhou decididamente nessa 

direção, mostrando a todos a importância de uma ação como essa: hoje é uma casa 

que trabalha pela promoção humana [...]. 

 

 Essa promoção começa na portaria do Arsenal. Quando um acolhido chega à casa pela 

primeira vez, recebe um cartão numerado que dá acesso a vários serviços: armário, dormitório, 

lavanderia, biblioteca etc. No dia seguinte, ele não precisa se registrar novamente, basta passar 

o cartão pela leitura magnética e adentrar o espaço. Nessa primeira visita, o acolhido é atendido 

por assistentes sociais e por médicos, no ambulatório, se necessário. Casos mais graves são 

encaminhados para hospitais locais. Uma vez dentro da casa, os acolhidos são convidados não 

só a utilizar os serviços básicos, mas também a participar de ações coletivas que permitam o 

reestabelecimento de relações fraternais. 

 

O Arsenal da Esperança os recebe com seu fardo e suas aspirações. Oferece a todos 

um leito limpo, uma refeição de qualidade, a necessidade de proporcionar higiene 

pessoal, bem como assistência social e de enfermagem. Quem quiser dar “passos 

extras” encontrará cursos de alfabetização, treinamento profissional, arte, grupos de 

autoajuda para alcoólatras e viciados em drogas e, em seguida, uma biblioteca, 

atividades esportivas, um bazar... Tudo com o objetivo de restaurar a dignidade, a 

autoestima e a autonomia. (SERMIG, 2020a) 

  

A vocação educativa do Arsenal é melhor contada por aqueles que um dia precisaram 

ser acolhidos pela casa e que, hoje, conseguiram se firmar como cidadãos autônomos. É o caso 

do imigrante Adama Konate, do Mali (apud BERNARDI, 2017, p. 95): 

 

[...] O Arsenal da Esperança é uma grande família que me deu escola, comida, água, 

luz, casa, solidariedade, e tudo na gratuidade. Durante meu tempo aqui, felizmente, 

eu consegui alguns certificados que deram esperança a minha vida: certificado de 

português, certificado de literatura por parte da biblioteca, certificado de informática 

pelo SENAI, curso de contabilidade, e aprendi a paciência, a tolerância, a 

solidariedade, a boa educação, a boa estrada [...]. 
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O local também é visitado por colégios de todas as regiões do município. A respeito 

desse atendimento, Bernardi (2020) afirma o seguinte: 

 

[...] O Arsenal gasta muita energia para acolher as escolas, por exemplo, porque nós 

gostaríamos de transmitir essa filosofia para quem amanhã vai liderar alguma coisa, 

vai ter um pequeno grande poder, no setor onde ele vai trabalhar, porque é isso que 

muda o mundo, não é. Nós somos um pouco idealistas, mas a gente está aqui para 

isso! 

 

 Uma descrição do que é o Arsenal só pode ser feita dessa forma. Dando a palavra aos 

que iniciaram a missão que levou a existência do local, aos que trabalham para que a Casa 

continue aberta e aos que passaram por lá.  

Entre todos os grupos sociais afetados pela Covid-19, esse foi o escolhido para ser aqui 

retratado devido ao fato de essa filosofia de trabalho se relacionar com a visão de cidadania 

com a qual nos deparamos no estudo das Ciências Sociais Aplicadas. Afinal, como disse 

Bernardi (2020): “Todo ser humano tem um aplicativo interno e consegue perceber se alguém 

o trata como ser humano ou não”. Essa característica não foi esquecida quando a pandemia 

bateu na porta do Arsenal da Esperança. 

 

4 A QUARENTENA 

 

Em entrevista concedida à autora, Pe. Bernardi traçou um paralelo entre a missão da 

Hospedaria dos Imigrantes e a atuação do Arsenal da Esperança durante a pandemia da Covid-

19: “Sempre falamos que a gente resgatou a função de acolhida desse lugar, mas nunca teríamos 

imaginado resgatar também a função sanitária que esse lugar tinha no passado e que nós tivemos 

que, de improviso, reabilitar porque foi necessário [...].” (BERNARDI, 2020). 

 Na segunda quinzena de março de 2020, quando o comércio, as escolas e todos os 

espaços públicos tiveram de ser fechados para evitar o contágio pelo novo coronavírus, as casas 

das famílias paulistanas foram convertidas em escolas, escritórios e espaços de lazer. Graças à 

visão dos missionários que administram o Arsenal da Esperança, o centro de acolhida também 

foi modificado para cumprir essas funções 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

 Em 23/03/2020, os acolhidos foram reunidos, na praça central, e foram informados, em 

primeiro lugar, de que um vírus altamente contagioso e para o qual ainda não existe prevenção 

se espalhou pelos quatro cantos do planeta. A segunda parte do anúncio era relativa ao Arsenal, 
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os presentes foram informados de que a casa ficaria fechada, sem admitir novos acolhidos, por 

tempo indeterminado. Naquele dia, pouco mais de mil homens decidiram permanecer em 

quarentena dentro do Arsenal da Esperança.  

As primeiras ações internas, realizadas durante a quarentena, foram de cunho educativo:  

 
Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi montar uma grande tenda no pátio 

central [...] A gente usou esse espaço para também passar, repito, orientações.  Eu me 

lembro que, por exemplo, a primeira palestra, que nós mesmos preparamos para eles, 

com muitos slides e tudo, não é, foi uma maneira de explicar a evolução da pandemia 

desde a China até ela chegar ao Brasil, de uma forma muito didática. [...] O fato de 

ter tido centenas de pessoas que passaram a quarentena aqui dentro nos deu também 

a possibilidade de sensibilizar e conscientizar muito este povo sobre a questão. Nós 

demos palestras, mostramos inúmeros vídeos, fizemos sinalizações na casa, todo um 

conjunto, não é, de coisas que têm mantido alta a guarda. Porque a gente falou muitas 

vezes, olha, nós estamos aqui convivendo em muita gente, se a gente não se 

resguardar, isso pode virar uma bola biológica. E nós não queremos. Acolher bem 

significa tomar cuidado com o possível contágio toda hora. (BERNARDI, 2020) 

 

 Em seguida às ações educativas, foram tomadas medidas sanitárias. Algumas áreas 

foram reservadas para acolhidos que estavam no grupo de risco ou que apresentavam sintomas. 

Nesse espaço, ficavam isolados dos demais por ao menos 14 dias. Nos outros locais, adaptações 

foram feitas para tentar evitar contaminações.  

Uma área foi reservada, na entrada da Casa, para a entrega de compras e doações, 

acessada apenas por pessoas de fora do Arsenal. Neste espaço, funcionários e voluntários eram 

triados para verificação de temperatura, conferência do uso de máscara e higienização das mãos.  

Seis tendas foram montadas na praça central para a realização de atividades coletivas 

em ambiente ventilado. O mobiliário dos espaços de lazer foi afastado para garantir 

distanciamento. Nos dormitórios, no entanto, camas mais afastadas, por exemplo, significavam 

menos pessoas acolhidas. Esse foi um dos fatores mais determinantes para a opção pela 

quarentena. Evitar entradas e saídas para poder acolher o maior número possível de pessoas. 

 
[...] Nós, diferente de outras instituições, não pudemos parar, tivemos que mudar 

correndo, literalmente, porque não poderia, aliás, a gente usou exatamente esse 

princípio, não podemos fechar a casa porque não é segura, porque essas pessoas não 

teriam outra casa onde ficar, então temos que colocar em segurança progressivamente 

a casa para que estas pessoas que não têm casa possam também obedecer as 

recomendações da OMS. (BERNARDI, 2020) 
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Acolhidos que tinham compromissos presenciais inadiáveis, como consultas médicas, 

entrevistas de emprego e visitas a agências bancárias para saque de auxílio emergencial ou 

depósito de pensão alimentícia, por exemplo, eram levados por missionários ou funcionários, 

em veículos particulares, e trazidos de volta ao final do compromisso. 

Funcionários e voluntários pertencentes a grupos de risco foram afastados e outros 

deixaram de comparecer ao Arsenal devido ao risco de contaminação no transporte. Esse fator 

gerou um menor número de atividades disponíveis no momento em que a quantidade de 

acolhidos em tempo integral na Casa disparou. A biblioteca foi um dos primeiros serviços 

retomados: 

 

Tivemos também que inventar novas atividades, simplesmente com o objetivo de 

entreter as pessoas. Nisso, por exemplo, se insere a questão da biblioteca, a nossa 

biblioteca conta com o apoio de mais de vinte voluntários, mas uma das primeiras 

coisas que fizemos, foi pedir aos voluntários para não virem mais, então, a biblioteca, 

eu me lembro, a primeira semana, ficou fechada e isto fez com que, como tantas outras 

coisas, criasse uma grande frustração, porque você tem muita gente em casa e tantas 

portas fechadas. [...] Então uma das coisas que conseguimos fazer, também graças a 

duas pessoas que resolveram, se comprometeram a passar a quarentena junto conosco, 

até que fosse terminar, conseguimos ativar a biblioteca rapidamente, em um esquema 

mais reduzido, tipo entravam somente quatro pessoas por vez, a gente dava luvas, 

higienizava os livros, deixava os livros em quarentena quando eles eram folheados 

por alguém. A gente não dormiu, vamos dizer assim, por um bom tempo! Mas a 

biblioteca, por exemplo, foi importante, porque começaram a circular muitos livros 

pela casa porque, para ocupar o tempo, muitos começaram a ler livros, eu me lembro 

de um senhor que, por exemplo, leu tudo o que tínhamos de Agatha Christie e temos 

toda a série. Então, ele se deu esse objetivo, eu vou ler toda essa prateleira, quer dizer, 

foi uma coisa terapêutica também, uma forma de sair mesmo sem sair. Eu vi isso, não 

é que estou sendo romântico não, foi uma coisa muito pragmática. (BERNARDI, 

2020) 

 

Outro fator que contribuiu para a decisão de fazer quarentena foi a experiência italiana 

com a Covid-19. O Arsenal da Paz e o Arsenal da Harmonia, também administrados pelo 

SERMIG, ficam em Turim, no norte da Itália, região do país europeu mais atingida pelo novo 

coronavírus. “[...] Ficamos em comunicação e isso nos ajudou muito, porque, talvez, tivéssemos 

demorado mais para tomar a decisão que tomamos, enquanto fomos sim preparados pelo que 

aconteceu na Itália, isto foi um fator importante.” (BERNARDI, 2020). 
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Com o passar do tempo, o número de acolhidos em quarentena foi diminuindo. Aqueles 

que desejavam sair, passavam por entrevista com assistente social para serem orientados a 

respeito das consequências e de como deveriam se comportar nas ruas a fim de evitar a 

contaminação. Um acompanhamento dessas pessoas passou a ser realizado. Ao final de julho, 

pouco menos de 700 acolhidos permaneciam em quarentena na Casa. A chegada do inverno 

estimulou a reabertura do espaço, pois, muitas pessoas passaram a procuram o Arsenal para se 

abrigar do frio. No mês de julho, as temperaturas mínimas chegaram a 9ºC na cidade. 

Com o retorno à rotina de entradas e saídas diárias, a partir de 30/06/2020, medidas 

sanitárias foram ampliadas. Tapetes sanitizantes foram instalados na entrada do Arsenal, bem 

como pias para lavagem das mãos. Assim que os acolhidos são admitidos, seus pertences 

pessoais são higienizados e as máscaras que estão usando são trocadas por novos modelos. A 

temperatura dos acolhidos também é aferida antes da entrada no local.  

Com a reabertura, a preocupação passa a ser com o futuro, com a retomada do trabalho 

pela promoção humana, com o estímulo à esperança que dá nome à casa. Como muitos 

paulistanos, os missionários, funcionários, voluntários e acolhidos do Arsenal estão inseguros 

com relação aos próximos meses. Nas palavras do Pe. Bernardi (2020):  

 

Em termos de cuidados sanitários, até que conseguimos encontrar um equilíbrio, mas 

em termos de como a vida vai continuar, isto não, é tudo muito difícil ainda, porque, 

de novo, tudo está em dificuldade. [...] Nós estamos um pouco mais sozinhos. 

Normalmente, nessa época, a gente tem que apresentar para a prefeitura o plano de 

trabalho para o ano que vem e a gente não sabe direito o que colocar. Porque você não 

pode mais colocar aquilo que era antes e, ao mesmo tempo, não dá para saber direito 

o que será. Então a gente vai colocar o que é agora. Só que o agora é muito difícil. [...] 

Em termos de comida, de doações assim, concretas, a gente está fazendo campanhas, 

mas o verdadeiro problema é que perspectiva dar a essas pessoas. 

 

No contexto da reabertura da biblioteca, ainda durante a quarentena, Bernardi (2020) 

realizou a seguinte atividade com os acolhidos: 

 

Eu propus uma espécie de concurso literário a partir da leitura do meu livro, sobre o 

Arsenal, porque, como tinha muita gente aqui... Eu falei para eles, enquanto estamos 

aqui, vamos aproveitar para conhecer melhor a história da casa onde estamos e, quem 

quiser, produz um texto ou a partir do livro ou sobre a pandemia. Então, estou 

recebendo textos até hoje. Estão sendo preciosos, porque são um registro que vem 

deles, de quem, como acolhido, vivenciou a quarentena. Então, são tantas coisas, 
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assim, que foram feitas, e que não teriam sido feitas se não tivesse tido esta questão, 

que são interessantes, que foram uma experiência até de diálogo muito próximo. 

Porque, naqueles dias, era como estar em um navio e cada um era importante. 

 

 Um dos textos recebidos, foi o relato pessoal feito pelo acolhido E.C.V., analisado 

parágrafo a parágrafo nos próximos subcapítulos. 

 

 4.1 Portões fechados 

 

 O texto de E.C.V. começa com o anúncio do fechamento dos portões e do início da 

quarentena no Arsenal.  

 

Era um dia cinza e indeciso, não sabia se chovia ou se esfriava. Alguns em pé, outros 

deitados na calçada cinza. Éramos muitos mais de mil. Saiu de dentro dos muros 

imensos, um homem grisalho e preocupado, e acolheu um a um de nós para dentro 

dos muros. Pandemia primeiro dia de isolamento. (E.C.V., 2020) 

  

O relato do acolhido demonstra que a adesão à quarentena é alta. Dentro do Arsenal da 

Esperança, assim como em casas de toda São Paulo e de outras cidades do mundo, o 

distanciamento social se inicia. Uma das bases da cidadania democrática, proposta por Martha 

Nussbaum, é a consideração de cada indivíduo como um cidadão do mundo, independente do 

lugar em que ele viva: 

 

Vivemos num mundo em que as pessoas se defrontam umas com as outras por meio 

de golfos geográficos, linguísticos e de nacionalidade. Mais do que em qualquer outra 

época do passado, dependemos de pessoas que nunca vimos, e elas dependem de nós. 

Os problemas que precisamos resolver – econômicos, ambientais, religiosos e 

políticos – têm um alcance global. Não há esperança de resolvê-los a não ser que 

pessoas outrora distantes se aproximem e cooperem como nunca fizeram antes. [...] 

(NUSSBAUM, 2027, p. 181) 

 

 Se à lista de barreiras entre os indivíduos for acrescida a separação imposta pela má 

distribuição de renda e, entre os problemas globais, a pandemia da Covid-19, percebe-se que a 

oferta feita pelo “homem grisalho” àquelas pessoas em situação de rua, colocou-as no mesmo 

patamar de todos os cidadãos convocados a agir para reduzir a curva de contaminação pelo 

novo coronavírus. 
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4.2 Democracia interna 

 

 Na sequência, E.C.V. destaca as primeiras semanas de isolamento no Arsenal: 

 

Estávamos em todos os lugares, alguns assustados, outros preocupados e outros nem 

tanto. Logo tudo se acalmou e se organizou, tínhamos conforto e segurança. 

Quiséssemos ou não, dentro dos muros éramos todos irmãos. Uma semana, duas 

semanas, reunião geral na grande tenda. Os responsáveis eram ouvintes com pura 

paciência, muitas dúvidas a esclarecer. Todos falavam. Éramos democráticos dentro 

dos muros... mais um dia. (E.C.V., 2020) 

  

Dalbosco (2015, p. 134), ao analisar o pilar cidadania universal, da cidadania 

democrática, relembra que a sua concretude depende da “[...] atitude socrática de buscar 

compreender dialogicamente o mesmo problema através de diferentes perspectivas [...]”, pois 

é a “[...] a compreensão de que cada coisa pode ser vista a partir de pontos de vista diferentes 

que permite romper com o dogmatismo.”. No contexto global, essa característica estimula o 

estudo e conhecimento de culturas diferentes da própria. No local, considera a escuta ativa 

daqueles que enfrentam os mesmos problemas, mas os experimentam de maneira particular. 

Nesse trecho, o autor define os acolhidos como irmãos e democráticos, dando um passo na 

direção dessa escuta. 

 

4.3 Lideranças políticas 

 

 Com o acúmulo de semanas transcorridas em confinamento o fator tempo e as 

estratégias para ocupá-lo ganham destaque. Acompanhar o noticiário desperta uma nova ação 

cidadã: 

 

Que horas são? Que dia é hoje? Uma prece na capela, um pedaço de um filme, mais 

um dia. Na TV, governantes preocupados. O mais importante deles perdido em sua 

vaidade e falta de virtude. O vírus matando, a economia desabando, era impossível 

não olharmos para dentro de nós, procurando novos valores, novos caminhos. 

Pandemia, mais um dia. (E.C.V., 2020) 

 

 A confusão com os dias da semana e com as horas do dia é um sintoma experimentado 

por muitas pessoas confinadas. Saltando de atividade em atividade (capela, cinema, TV), 
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E.C.V. assiste ao noticiário e critica o “mais importante” governante por sua “vaidade e falta 

de virtude”. Dalbosco (2015, p. 130), afirma que “[...] o exercício democrático da cidadania 

exige a capacidade de pensar por si mesmo [...]” e define que o pensamento crítico como outro 

pilar da cidadania democrática.  

Os obstáculos ao pensamento crítico que o autor expõe são “a subordinação irrestrita à 

autoridade e a pressão permanente dos pares”. Pela leitura desta parágrafo, percebe-se que 

E.C.V. superou o primeiro desses obstáculos, ao apontar a vaidade e a falta de virtudes do 

governante, e também superou o segundo, como exposto no parágrafo anterior: “Todos 

falavam. Éramos democráticos dentro dos muros.”. A falta de virtude observada no governante, 

leva E.C.V. a um exercício interior de busca dos próprios valores. Talvez os desconheça, mas 

já os identifica, em oposição, com os do governante, expostos em suas falas aos jornalistas 

durante a pandemia. 

 

4.4 Muros 

 

 Neste trecho o autor expõe outro sintoma comum a muitos quarentenados, o olhar 

demorado para a arquitetura ao redor.  

 

Paralelepípedos, paredes, árvores, arquitetura tombada, a bondade desarmando no 

monumento. Todas as expressões, todos os olhares do mosaico do imigrante. Mais um 

dia... (E.C.V., 2020) 

 

 Estando em uma construção histórica da cidade e de grandes proporções, o acolhido 

relaciona revestimentos do piso, das paredes, naturais, artísticos e decorativos. O fato de os 

imigrantes, antigos ocupantes da construção, estarem retratados em um mosaico pode trazer à 

tona a composição dos atuais ocupantes do espaço: jovens, adultos e idosos, de todos as partes 

do país e até de outros países, porém todos em busca de pouso, fraternidade e paz.  

  

4.5 A batalha dos pássaros  

 

 A partir desse trecho do texto, E.C.V. passa a explorar de modo mais aprofundado o 

terceiro pilar da cidadania democrática: a imaginação narrativa, neste caso, acompanhada do 

recurso às metáforas militares. 

 



22 

 

De manhã estávamos em uns trinta, de baixo das árvores olhando para a copa de uma 

delas onde estava um gavião enorme. Os pássaros locais tinham formado um pequeno 

exército para expulsá-lo. Tinha pombos, joão-de-barro, sabiá, bem-te-vi e um só, só 

um beija-flor, e ele era o mais guerreiro. O gavião teve de bater em retirada. E nós 

olhamos um para os outros aliviados. Mais um dia... (E.C.V., 2020) 

 

 Nussbaum (2017, p. 213) afirma que:  

 

Os cidadãos não conseguem se relacionar de maneira adequada com o mundo 

complexo que os rodeia unicamente por meio do conhecimento factual e da lógica. A 

terceira qualidade do cidadão, intimamente relacionada às outras duas, é o que 

podemos chamar de imaginação narrativa. Isso significa a capacidade de pensar como 

deve ser se encontrar no lugar de uma pessoa [ou outro ser vivo] diferente de nós, de 

ser um intérprete inteligente da história dessa pessoa [ou ser vivo] e de compreender 

as emoções, os anseios e os desejos que alguém naquela situação pode ter.  

 

Diante da ameaça configurada pelo gavião estrangeiro, resta aos pássaros que são da 

casa formar um exército e partir para a batalha. Ironicamente, o beija-flor é identificado como 

o mais guerreiro. Na disputa, o acolhido e seus colegas se postam ao lado dos menores, pois a 

retirada do gavião lhes dá alívio. A desvantagem no quesito força é compensada pela vantagem 

numérica.  

 

4.6 O desarmamento do espírito  

 

 No trecho final de sua reflexão, E.C.V. caracteriza negativamente o período anterior ao 

confinamento, em oposição aos sentimentos experimentados durante a quarentena no Arsenal, 

que lhe garantem paz de espírito, diante do papel cumprido, e esperança no futuro. 

 

Antes da pandemia vivíamos dias de normatização do ódio, intolerância e banalização 

da vida. Dentro dos muros tínhamos as melhores armas: compaixão, zelo pela vida e 

amor ao próximo. Era um Arsenal de armas. Não conseguimos ver com nossos olhos 

até onde todas essas coisas alcançavam para além dos muros, mas com certeza 

ajudamos a equilibrar a batalha. Que venham os novos dias. (E.C.V., 2020) 

 

 Em nova exposição de imaginação narrativa, com emprego de metáforas militares, o 

autor compara sentimentos com armas. Fora dos muros e antes da quarentena: “ódio, 
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intolerância e banalização da vida”. Dentro dos muros do Arsenal, as armas são “compaixão, 

zelo pela vida e amor ao próximo”. Foram os recursos que os quarentenados usaram para 

contribuir com sua parte no combate ao vírus. 

 Uma quarentena não é um isolamento forçado, é um ato voluntário influenciado pela 

compreensão de que um menor número de pessoas circulando pela cidade reduz a velocidade 

de contaminação e torna o enfrentamento da doença mais fácil para todos. É uma forma de 

autocuidado, mas também de proteger o outro. Requer empatia, sentimento que faltou a tantos 

paulistanos e brasileiros que deixaram o distanciamento cedo demais, tendo muito mais 

recursos para fazê-lo do que os acolhidos do Arsenal da Esperança. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 De todos os resultados positivos que podem ser concluídos a partir da quarentena 

realizada no Arsenal da Esperança, o melhor deles sem dúvida é o exposto a seguir: 

 

Nenhum caso grave, que manifestou mesmo um quadro de saúde ou que veio a óbito. 

[...] Eu sei que isso não cabe em uma matéria científica, mas é quase um milagre. 

(BERNARDI, Pe. Simone, 2020) 

  

Acolhidos que apresentaram sintomas chegaram a ser hospitalizados, mas como não 

realizaram testes, não se pode confirmar se foram contaminados e curados ou se tiveram outro 

tipo de problema de saúde. Todos foram atendidos e voltaram ao Arsenal recuperados. 

Compreende-se, da comparação entre o evento analisado com os pilares da cidadania 

democrática (pensamento crítico, cidadania universal e imaginação narrativa), que estes foram 

oportunizados tanto na quarentena do Arsenal quanto na composição deste artigo. A escuta 

ativa nas reuniões na tenda central, a empatia, o ensino sobre a extensão da doença e os riscos 

que apresenta, as atividades de entretenimento e lazer, a leitura, os esportes, as artes, todos essas 

ações são condições para a formação cidadã democrática.  

No que se refere à esta proposta de trabalho temático, a reflexão sobre os efeitos da 

pandemia em grupos sociais desigualmente assistidos permitiu à estudante testar a alteridade, 

analisar criticamente as inúmeras falhas sociais de nossa cidade, experimentar formas narrativas 

poucos comuns na universidade e refletir sobre os próprios privilégios e atitudes diante desta 

guerra que ainda vigora.  Que as próximas batalhas sejam vencidas pela Ciência, pela Arte, pela 

Igualdade, pela Democracia e pela Vida. Que venham os novos dias. 
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ANEXO A - RELATO PESSOAL SOBRE A QUARENTENA NO 

ARSENAL DA ESPERANÇA (E.C.V.) 

 

Era um dia cinza e indeciso, não sabia se chovia ou se esfriava. Alguns em pé, outros 

deitados na calçada cinza. Éramos muitos mais de mil. Saiu de dentro dos muros imensos, um 

homem grisalho e preocupado, e acolheu um a um de nós para dentro dos muros. Pandemia 

primeiro dia de isolamento. 

Estávamos em todos os lugares, alguns assustados, outros preocupados e outros nem 

tanto. Logo tudo se acalmou e se organizou, tínhamos conforto e segurança. Quiséssemos ou 

não, dentro dos muros éramos todos irmãos. Uma semana, duas semanas, reunião geral na 

grande tenda. Os responsáveis eram ouvintes com pura paciência, muitas dúvidas a esclarecer. 

Todos falavam. Éramos democráticos dentro dos muros... mais um dia. 

Que horas são? Que dia é hoje? Uma prece na capela, um pedaço de um filme, mais um 

dia. Na TV governantes preocupados. O mais importante deles perdido em sua vaidade e falta 

de virtude. O vírus matando, a economia desabando, era impossível não olharmos para dentro 

de nós, procurando novos valores, novos caminhos. Pandemia, mais um dia. 

Paralelepípedos, paredes, arvores, arquitetura tombada, a bondade desarmando no 

monumento. Todas as expressões, todos os olhares do mosaico do imigrante. Mais um dia... 

De manhã estávamos em uns trinta, de baixo das arvores olhando para a copa de uma 

delas onde estava um gavião enorme. Os pássaros locais tinham formado um pequeno exército 

para expulsá-lo. Tinha pombos, joão-de-barro, sabiá, bem-te-vi e um só, só um beija-flor, e ele 

era o mais guerreiro. O gavião teve de bater em retirada. E nós olhamos um para os outros 

aliviados. Mais um dia... 

Antes da pandemia vivíamos dias de normatização do ódio, intolerância e banalização 

da vida. Dentro dos muros tínhamos as melhores armas: compaixão, zelo pela vida e amor ao 

próximo. Era um Arsenal de armas. Não conseguimos ver com nossos olhos até onde todas 

essas coisas alcançavam para além dos muros, mas com certeza ajudamos a equilibrar a batalha. 

Que venham os novos dias. 

 

 

 

 


