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Entrevista	  com	  Ezequiel	  

Quem	  é	  você?	  

Meu	  nome	  é	  Ezequiel,	  sou	  natural	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  tenho	  38	  anos,	  fui	  nascido	  e	  criado	  em	  Duque	  
de	  Caxias.	  Hoje	  moro	  em	  Sarcuruna	  e	  hoje	  tenho	  minha	  vida	  própria.	  Sou	  solteiro,	  moro	  sozinho	  e	  
tenho	  uma	  filha	  de	  dez	  anos,	  a	  Helen,	  de	  um	  relacionamento	  de	  três	  anos.	  Hoje	  sou	  separado	  e	  levo	  

a	  minha	  vida	  normal.	  Sempre	  que	  eu	  posso,	  eu	  pego	  a	  Helen	  e	  ela	  fica	  comigo	  na	  minha	  casa.	  	  

Hoje	  eu	  trabalho	  em	  banca	  de	  jornal.	  Acordo	  as	  três	  e	  meia	  da	  manhã	  e	  venho	  pro	  meu	  trabalho,	  
onde	  eu	  pego	  as	  cinco	  e	  meia	  da	  manhã	  e	  saio	  as	  três,	  de	  segunda	  à	  quinta	  	  e	  sábado.	  Sexta	  eu	  saio	  
às	  cinco.	  Domingo	  fico	  até	  de	  noite.	  Geralmente,	  eu	  trabalho	  um	  domingo	  sim,	  outro	  não.	  

Meu	  trabalho	  é	  lidar	  com	  o	  público,	  é	  o	  que	  eu	  gosto.	  Trabalhar	  com	  venda,	  atendendo	  ao	  público	  

me	  satisfaz.	  É	  com	  o	  que	  me	  identifico.	  Digamos	  que	  é	  um	  trabalho	  como	  qualquer	  outro,	  é	  de	  onde	  
eu	  tiro	  o	  meu	  sustento,	  pago	  as	  minhas	  contas,	  pago	  a	  pensão	  da	  minha	  filha	  etc.	  

Eu	  já	  trabalhei	  em	  restaurante,	  onde	  era	  saladeiro.	  Fazia	  parte	  das	  saladas	  e	  das	  sobremesas	  e	  era	  
ajudante	  de	  cozinha.	  Eu	  sei	  fazer	  um	  pouco	  de	  cada	  coisa.	  

	  

O	  que	  te	  é	  importante	  na	  vida?	  

Deus,	  em	  primeiro	  lugar,	  minha	  filha	  que	  eu	  amo	  muito	  e	  minha	  família.	  Minha	  segunda	  família.	  Eu	  

tenho	  a	  minha	  família	  biológica,	  qual	  nunca	  me	  deu	  muita	  importância.	  Hoje	  eu	  tenho	  a	  minha	  
segunda	  família	  que	  me	  deu	  uma	  mão	  quando	  eu	  mais	  precisei.	  São	  a	  minha	  mãe	  de	  criação,	  meu	  pai	  
de	  criação	  e	  meus	  irmãos	  de	  criação.	  A	  minha	  fé	  em	  Deus	  é	  o	  mais	  importante.	  Eu	  não	  tenho	  religião.	  

Acredito	  em	  Deus.	  	  

	  

E	  o	  que	  é	  que	  te	  faz	  feliz?	  

O	  que	  me	  faz	  feliz,	  é	  saber	  que	  existem	  pessoas	  que	  gostam	  de	  mim,	  pessoas	  que	  me	  amam,	  como	  
meus	  segundos	  pais.	  Que	  a	  minha	  filha,	  que	  eu	  amo	  muito,	  está	  com	  saúde	  e	  tudo	  e	  que	  a	  minha	  
família	  está	  bem.	  Que	  Deus	  tem	  me	  dado	  muita	  saúde,	  de	  ter	  a	  minha	  vida	  e	  alegria.	  De	  ter	  um	  

trabalho,	  do	  qual	  eu	  tiro	  o	  meu	  sustento.	  O	  que	  me	  deixa	  alegre,	  é	  acordar	  bem,	  com	  saúde	  e	  
disposição.	  E	  acordar	  e	  saber	  desse	  universo.	  Que	  você	  olha	  e	  vê	  esse	  sol	  bonito,	  dia	  chuvendo,	  dia	  
nublado.	  Saber	  que	  você	  vai	  sair	  pro	  teu	  trabalho,	  que	  você	  vai	  chegar	  bem,	  que	  você	  tem	  a	  proteção	  

de	  Deus.	  Isso	  me	  deixa	  feliz	  a	  cada	  hora	  a	  cada	  dia.	  	  

	  

E	  tem	  algum	  lugar	  ou	  ambiente,	  onde	  você	  se	  sente	  especialmente	  bem?	  



Tem.	  É	  a	  casa	  da	  minha	  segunda	  família.	  É	  onde	  eu	  me	  sinto	  bem.	  Quando	  eu	  chego	  lá,	  todo	  mundo	  

me	  abraça,	  todo	  mundo	  entra,	  todo	  mundo	  chega.	  Pedem	  para	  eu	  ficar	  e	  dormir	  lá.	  Não	  querem	  que	  
eu	  vá	  embora,	  apesar	  de	  eu	  ter	  a	  minha	  casa,	  minhas	  coisas,	  meu	  trabalho	  para	  cuidar.	  Pedem	  para	  
ficar	  e	  é	  aquela	  alegria.	  Você	  não	  vê	  tanta	  alegria	  a	  não	  ser	  quando	  está	  com	  a	  sua	  família.	  	  

Então	  você	  se	  sente	  muito	  querido?	  

Sim.	  Muito	  querido.	  

Mas	  eu	  sei	  que	  também	  já	  houve	  momentos	  infelizes	  na	  tua	  vida?	  Você	  pode	  falar	  um	  pouco	  

disso?	  

Foi	  aos	  dez	  anos,	  quando	  tive	  que	  ir	  pra	  rua,	  procurar	  o	  meu	  próprio	  sustento.	  Minha	  mãe	  biológica	  
não	  trabalhava,	  meu	  pai	  biológico	  fazia	  biscate	  e	  com	  essa	  luta	  eles	  se	  separaram.	  Aí	  ficou	  só	  ela	  com	  
um	  monte	  de	  filhos,	  eramos	  seis.	  Ou	  seja,	  em	  casa	  não	  tinha	  comida,	  não	  tinha	  o	  que	  comer	  ou	  

beber.	  Acabamos	  tendo	  que	  procurar	  alimento	  na	  rua.	  E	  aí,	  eu	  pedia	  a	  um,	  pedia	  a	  outro,	  dormia	  na	  
rua,	  dormia	  debaixo	  de	  viaduto,	  em	  cima	  de	  papelão.	  Passei	  muita	  fome,	  fiquei	  em	  colégio	  interno,	  
apanhei,	  fugi,	  voltei,	  apanhei.	  Com	  isso	  eu	  convivi	  dos	  meus	  dez	  até	  os	  dezoito	  anos.	  Com	  dezoito	  

anos	  eu	  saí	  do	  colégio	  interno	  e	  voltei	  pra	  casa.	  E	  a	  minha	  mãe	  biológica	  disse,	  aqui	  você	  não	  entra.	  
Porque	  você	  viveu	  toda	  vida	  pela	  rua,	  então,	  volta	  pra	  de	  onde	  você	  veio.	  Aí	  eu	  voltei	  pra	  rua.	  

	  

Mas	  hoje	  você	  tem	  a	  sua	  própria	  casa,	  trabalha	  aqui	  na	  banca.	  Como	  você	  conseguiu	  isso?	  

Eu	  fui	  parar	  num	  colégio	  interno	  que	  hoje	  não	  existe	  mais.	  Se	  chamava	  Escola	  XV	  de	  Novembro	  e	  
ficava	  em	  Quintino.	  Foi	  lá	  que	  eu	  sentei	  e	  pensei:	  passe	  por	  provas,	  mas	  fique	  aqui.	  Ezequiel,	  você	  

está	  com	  16	  anos,	  daqui	  a	  pouco	  você	  está	  com	  18.	  Vê	  se	  você	  consegue	  aprender	  alguma	  coisa	  aqui.	  
E	  foi	  assim.	  Foi	  lá	  que	  aprendi	  a	  ler	  e	  escrever.	  Fiz	  o	  primeiro	  grau	  e	  já	  a	  metade	  do	  segundo.	  	  E	  lá	  eu	  
também	  aprendi	  a	  trabalhar	  em	  cozinha.	  Porque	  o	  dia	  todo,	  eu	  não	  tinha	  nada	  pra	  fazer,	  andava	  pra	  

lá	  e	  pra	  cá	  no	  pátio.	  E	  eu	  não	  gostava	  de	  me	  misturar	  com	  os	  outros	  colegas.	  Para	  me	  ocupar,	  
comecei	  a	  ajudar	  na	  cozinha.	  E	  foi	  lá	  que	  eu	  tirei	  todos	  os	  meus	  documentos.	  Foi	  lá	  que	  “eu	  aprendi	  a	  
ser	  alguém”.	  	  Foi	  a	  melhor	  escola	  de	  todas	  pelas	  quais	  passei.	  Porque	  sem	  estudo	  nem	  nada,	  as	  

pessoas	  	  te	  vêem	  como	  um	  nada.	  Com	  18	  anos,	  meu	  tempo	  alí	  terminou	  e	  eu	  tive	  que	  sair.	  	  Eu	  fui	  pra	  
casa,	  mas	  a	  minha	  família	  não	  quis	  me	  receber.	  Voltei	  a	  pedir	  dinheiro	  na	  rua	  e	  era	  pior,	  porque	  já	  
era	  barbudo.	  Mas	  com	  muita	  sorte	  e	  força	  de	  Deus	  dentro	  de	  mim,	  consegui	  um	  dinheiro,	  comprei	  

uma	  caixa	  de	  isopor	  e	  comecei	  a	  vender	  refrigerantes	  nas	  esquinas	  do	  sinal.	  Com	  o	  dinheiro,	  o	  que	  
fazia:	  eu	  dormia	  em	  hospedaria.	  Aquela	  roupa	  que	  eu	  tinha,	  eu	  lavava	  e	  botava	  pra	  secar,	  pra	  usar	  no	  
próximo	  dia.	  E	  assim	  foi	  indo.	  	  

Foi	  nessa	  situação	  que	  eu	  conheci	  a	  minha	  segunda	  família.	  Um	  colega	  meu	  me	  chamou	  para	  ficar	  na	  

casa	  dele.	  Com	  muito	  medo	  fui	  e	  fiquei	  lá	  durante	  uns	  seis	  meses.	  Me	  receberam	  muito	  bem	  e	  até	  
hoje	  são	  como	  pais	  para	  mim.	  Até	  que	  eu	  consegui	  juntar	  um	  dinheiro	  e	  aluguei	  uma	  casa.	  E	  a	  partir	  
daí,	  comecei	  a	  refazer	  a	  minha	  vida.	  Eu	  já	  tinha	  19	  anos	  e	  aí	  consegui	  comprar	  as	  minhas	  coisas	  e	  

com	  20	  anos,	  mais	  ou	  menos,	  eu	  falei	  assim,	  eu	  acho	  que	  eu	  vou	  voltar	  a	  estudar.	  Como	  eu	  tinha	  os	  
meus	  documentos,	  eu	  me	  matriculei	  numa	  escola	  na	  Ilha	  do	  Governador	  e	  aí	  terminei	  o	  meu	  

segundo	  grau.	  	  

	  



E	  a	  vida	  na	  rua,	  como	  é	  essa	  vida?	  

Imagina,	  uma	  criança	  de	  dez	  anos,	  o	  que	  é	  que	  vai	  fazer	  na	  rua?	  Perigoso	  como	  o	  mundo	  está.	  Na	  

época,	  já	  era	  perigoso	  e	  hoje	  está	  mais	  violento	  aínda.	  É	  um	  medo	  permanente.	  Você	  nunca	  sabe	  o	  
que	  pode	  acontecer.	  Pode	  ser	  que	  você	  dorme	  e	  que,	  no	  dia	  seguinte,	  está	  do	  seu	  lado	  um	  copinho	  
de	  café	  com	  leite	  e	  um	  pão.	  Ou	  ao	  contrário,	  que,	  durante	  a	  noite,	  uma	  pessoa	  passa	  e	  joga	  álcool,	  

toca	  fogo.	  	  A	  uma	  dessas	  duas	  opções	  você	  fica	  à	  espera	  quando	  está	  dormindo	  na	  rua.	  Então,	  você	  
não	  dorme.	  Se	  dorme,	  tem	  pesadelos	  e	  acorda	  assustado.	  	  

Na	  minha	  vida	  toda,	  eu	  nunca	  não	  fiz	  mal	  a	  ninguém.	  Nunca	  roubei,	  nunca	  feri	  alguém.	  Eu	  apenas	  
pedia	  dinheiro	  ou	  comida.	  Mas,	  como	  existe	  aquele	  ditado,	  você	  acaba	  pagando	  o	  pato	  do	  que	  você	  

não	  fez.	  Então,	  as	  pessoas	  têm	  aquela	  visão	  que	  todo	  menino	  de	  rua	  é	  ladrão,	  todo	  menino	  de	  rua	  é	  
pivete,	  vai	  roubar.	  Se	  você	  chega	  perto	  de	  uma	  pessoa	  pra	  pedir	  algo	  pra	  comer,	  a	  pessoa	  já	  se	  
assusta,	  pensa	  que	  você	  vai	  roubar	  e	  diz,	  não	  tem,	  não	  tem,	  não	  tem.	  E	  não	  é	  assim.	  Existe	  todo	  o	  

tipo	  de	  pessoas	  que	  mora	  na	  rua.	  	  

As	  pessoas	  não	  entendem	  esse	  sofrimento.	  É	  triste.	  Você	  dorme	  com	  fome	  e	  acorda	  com	  aquele	  
estômago	  vazio.	  Você	  não	  tem	  nada	  pra	  comer	  e	  ninguém	  te	  dá	  nada.	  Depois	  de	  algumas	  horas	  você	  
pede	  um	  copo	  d’água	  –	  um	  copo	  d’água	  ninguém	  te	  nega.	  Você	  toma	  aquela	  água,	  você	  sente	  aquela	  

água	  bater	  no	  estômago	  vazio,	  porque	  você	  está	  com	  fome.	  Então,	  aquela	  água	  é	  somente	  para	  
saciar,	  mas	  a	  fome…	  

	  

Mas,	  como	  é	  que	  você	  fazia	  para	  se	  vestir,	  para	  escovar	  os	  dentes…	  essas	  coisas	  assim?	  

Essas	  coisas,	  a	  gente	  não	  tem.	  Não	  escova	  os	  dentes,	  não	  lava	  o	  rosto..	  Não	  existe	  higiêne.	  O	  que	  a	  
gente	  fazia,	  é	  o	  seguinte:	  Batia	  nas	  portas	  das	  pessoas	  e	  pedia	  roupa.	  Quando	  conseguia-‐se	  uma	  

roupa,	  ia	  pra	  praia,	  tomava	  banho.	  Banho	  de	  mar,	  sem	  sabonete	  nem	  nada.	  Depois	  ia	  prum	  lugar	  que	  
ninguém	  via,	  por	  exemplo	  debaixo	  de	  um	  viaduto,	  tirava	  a	  roupa	  suja,	  jogava	  fora	  e	  botava	  aquela	  
roupa	  “nova”,	  que	  tinha	  ganhado	  na	  porta	  dos	  outros.	  	  

	  

Então,	  você	  só	  tinha	  e	  carregava	  contigo	  o	  que	  tinha	  no	  corpo?	  

Que	  era	  roupa.	  Não	  tinha	  dinheiro,	  não	  tinha	  documento…	  Só	  tinha	  o	  que	  carregava	  no	  corpo.	  E	  o	  

que	  eu	  carregava	  em	  toda	  minha	  vida:	  a	  honestidade,	  o	  respeito,	  a	  cumplicidade.	  	  

	  

Cumplicidade	  com	  quem?	  

Comigo	  mesmo.	  	  

	  

E	  foi	  essa	  cumplicidade	  que	  te	  ajudou	  a	  suportar	  e	  a	  superar	  essa	  fase	  tão	  difícil	  da	  tua	  vida?	  Ou	  o	  
que	  é	  que	  te	  ajudou?	  



O	  que	  me	  fez	  superar	  cada,	  cada	  dia	  e	  ajudou	  a	  não	  entrar	  numa	  boca	  de	  fumo,	  pegar	  uma	  arma,	  sair	  

roubando,	  matando,	  é	  essa	  força,	  que	  eu	  tenho,	  que	  eu	  tenho	  até	  hoje	  dentro	  de	  mim,	  	  Eu	  nunca	  fui	  
uma	  pessoa	  revoltada.	  Eu	  sempre	  tive	  o	  amor	  de	  Deus	  dentro	  de	  mim,	  de	  não	  fazer	  mal	  a	  ninguém.	  
Porque	  ninguém	  tem	  culpa	  do	  que	  eu	  passei.	  Então,	  você	  tem	  que	  procurar	  força,	  pedir	  a	  Deus.	  A	  

força	  de	  pensar	  positivo,	  que	  você	  vai	  conseguir.	  A	  cada	  dia,	  isso	  foi	  me	  fortalecendo	  e,	  graças	  a	  
Deus,	  hoje	  eu	  estou	  aqui,	  com	  38	  anos,	  pra	  contar	  histórias.	  	  

	  

Então	  você	  diria,	  que	  o	  que	  mais	  te	  ajudou,	  foi	  a	  tua	  fé	  em	  Deus?	  	  

Sim,	  foi	  a	  fé	  em	  Deus	  dentro	  de	  mim.	  A	  fé,	  que	  existe	  um	  Deus	  lá	  em	  cima	  que	  não	  vai	  deixar	  eu	  ficar	  
no	  fundo	  do	  poço.	  Que	  vai	  me	  ajudar	  a	  vencer,	  a	  passar	  por	  cima.	  O	  meu	  sonho	  hoje	  é,	  se	  eu	  

pudesse,	  escrever	  um	  livro,	  uma	  biografia,	  de	  tudo	  que	  eu	  passei.	  Esse	  livro	  teria	  que	  ser	  distribuido	  
em	  todos	  os	  colégios	  internos	  e	  orfanatos	  para	  que	  essas	  pessoas	  que	  aínda	  vivem	  na	  rua,	  vissem	  
que	  há	  pessoas	  que	  viveram	  o	  que	  eles	  estão	  vivendo	  e	  que	  conseguiram	  superar.	  Que	  existe	  um	  

Deus	  dentro	  de	  cada	  um,	  que	  dá	  forca,	  que	  dá	  alegria.	  Que	  você	  pode	  pensar	  positivo	  e	  conseguir	  dar	  
a	  volta	  por	  cima.	  	  

	  

	  
Quem	  te	  “apresentou”	  a	  Deus?	  De	  onde	  veio	  essa	  fé,	  essa	  ligação	  com	  Deus,	  que	  já	  aos	  dez	  anos	  de	  

idade	  te	  acompanhava	  na	  rua?	  

A	  minha	  mãe	  biológica	  é	  evangélica,	  até	  que	  o	  meu	  nome	  o	  os	  dos	  meus	  irmãos	  sao	  bíblicos.	  Desde	  
pequeno,	  a	  gente	  frequentava	  a	  igreja,	  ou	  seja,	  denominações	  de	  várias	  igrejas.	  Então,	  eu	  ouvia	  falar	  
de	  Deus,	  que	  Deus	  existe.	  Ouvia	  o	  que	  aconteceu	  com	  Jesus	  na	  cruz.	  E	  aí	  eu	  pensava,	  meu	  Deus,	  se	  

Jesus	  passou	  aquilo	  na	  cruz	  e	  ressuscitou	  e	  tá	  vivo	  –	  então,	  eu,	  na	  frente	  dele,	  não	  estou	  passando	  
nada.	  Isso	  tudo	  eu	  tinha	  na	  cabeça	  e	  é	  por	  isso	  que	  eu	  tenho	  essa	  fé	  dentro	  de	  mim.	  	  

	  
Ezequiel	  tem	  um	  significado	  especial?	  

É.	  É	  “Deus	  que	  fortalice	  

	  

E	  hoje,	  você	  frequenta	  alguma	  igreja?	  

Não	  frequento.	  Eu	  já	  frequentei.	  Eu	  fui	  numa	  determinada	  igreja,	  já	  fui	  batizado.	  Eu	  já	  fui	  espírita,	  eu	  
frequentei	  espiritismo.	  (Eu	  gosto	  de	  ir	  ao	  espiritismo,	  eu	  gosto	  da	  igreja	  católica,	  nao	  sei…)	  Eu	  sei	  que	  
existe	  um	  Deus,	  eu	  acredito	  que	  existe	  vida	  além	  da	  nossa	  morte.	  Eu	  acredito	  nos	  Orixás,	  acredito	  em	  

tudo.	  Eu	  nao	  perco	  a	  fé	  em	  nada.	  Se	  Deus	  me	  fortalece,	  nao	  existe	  nada	  nesse	  mundo	  que	  eu	  nao	  
possa	  conseguir.	  É	  uma	  batalha,	  mas	  Deus	  vai	  fortalecendo.	  Você	  cai,	  e	  Deus	  vai	  e	  fortalece.	  	  

	  
Para	  os	  leitores	  da	  JyotiMa,	  você	  tem,	  além	  da	  sua	  fé,	  alguma	  sabedoria	  ou	  filosofia	  de	  vida,	  como	  

tornar	  a	  vida	  mais	  feliz?	  



Tenho:	  bom	  humor,	  a	  simpatía,	  o	  carinho	  e	  o	  amor	  com	  o	  próximo.	  Se	  você	  ama	  o	  seu	  próximo,	  se	  

você	  ama	  ele	  da	  maneira	  que	  ele	  é,	  vêm	  a	  alegria	  de	  viver,	  a	  vontade	  de	  viver	  e	  você	  não	  fracassa	  de	  
maneira	  alguma.	  

Querido	  Ezequiel,	  muito	  obrigada	  por	  essa	  entrevista!	  
	  

	  

Ezequiel	  trabalha	  na	  banca	  de	  jornal	  na	  Rua	  Paula	  Freitas,	  esquina	  com	  a	  Av.	  Nossa	  Sra	  de	  
Copacabana,	  em	  Copacabana,	  Rio	  de	  Janeiro	  	  
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