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O Sr. Leonardo Muniz 53 anos, pedreiro de profissão e vindo da Cidade de São João de Jaguaribe
interior do Ceará 217 km de Fortaleza. Por problemas familiares a mais de 10 anos é morador de
rua, se tornando um andarilho pelo nosso Estado, logo após ser obrigado a seguir outro rumo longe
de sua companheira.
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Leonardo, ficou com muita depressão e sem expectativa alguma, um dia conheceu um artesão que
o ensinou a fazer uma rosa de palha de coqueiro e foi o que o salvou das mazelas mais perigosas
das ruas, hoje ele como artesão tem mais de 100 modelos criativos de verdadeiras obras de arte em
folha de coqueiro, o sonho dele é encontrar uma moradia para que possa ter um teto que o proteja
do perigo das rua e possa criar seu atelier para produzir suas peças.
A superação dos preconceitos é o principal objjetivo que em grande parte acabam por legitimar,
ainda que simbolicamente, as ações de violências cometidas contra a população em situação de
rua, as quais diariamente são noticiadas pelos setores midiáticos que terminam por banalizá-las.
"O fazer das mãos, as atividades que
despertem a produção individual, a
subjetividade, a arte para além do belo
são de grande valia para as pessoas
que se encontram em situação de rua,
pois a produção artesanal de pinturas,
quadros, esculturas, É importante a valorização das produções artísticas da população em
situação de rua nos Centro POP e outros
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espaços culturais dos municípios/
DF e esse tipo de abordagem é de
grande valor para a autoestima, para o
acreditar em si mesmo e refletir sobre
suas habilidades e escolhas. Além
disso, a mostra dos trabalhos auxilia
na visibilidade dessa população para o
restante da sociedade, proporcionando
mudanças no modo como são vistos." (MORETO, 2012, p. 144-146)
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