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MENINO
15 ANOS
“CLARO DEMAIS PRA SER NEGRO,
 ESCURO DEMAIS PARA SER BRANCO”
QUARTA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
MORA EM ABRIGO
SEM RENDA
“EI, EU EXISTO MESMO!”

BASEADO EM histórias REAIS
CAP. 1- JUNINHO E CRIS EM:  CAMINHOS PARA O ATO INFRACIONAL 

Sabe, não é fácil crescer vendo minha mãe se 
matar de trabalhar pra colocar comida na mesa 
pra mim e pros meus irmãos. Queria estudar e 
conseguir um bom emprego, mas as coisas 
andavam um pouco urgentes lá em casa... Além 
disso era um saco  andar tanto até a escola, pra 
não ter material, não ter merenda e às vezes 

nem professor.  Eu não via mais 
futuro naquilo, se eu tivesse  
tempo pra trabalhar teria mais 
dinheiro logo. Já estava bem 
desanimado com a escola.

Comecei a matar aula e passar bastante tempo na 
rua. Conheci algumas pessoas erradas e tive meu 
primeiro contato com as drogas. Eu não usava não, 
só queria o dinheiro pra comprar um tênis porque 
o meu tava todo furado. No primeiro aviãozinho 
que eu �z, ja ganhei mais dinheiro que no mês 
inteiro no serviço.

Fiz mais algumas vezes. Viciei, não foi nem nas 
drogas, foi em ganhar dinheiro. Quando ja 
tinha guardado su�ciente avisei pra che�a que 
não queria mais fazer. Eles riram da minha cara 
e disseram que não tinha mais volta. Eu era um 
deles, já tinha visto muito. Ameaçaram minha 
família. 
Sem escolha, eu me vi 
 completamente 
envolvido no trá�co de
 drogas e as coisas 
�cavam cada vez pior.            

 Fui obrigado a começar a roubar também e numa 
dessas fui pego em �agrante com drogas e arma. 
Foi assim que entrei no sistema socioeducativo. 
2 anos de reclusão.
Dentro do centro de internação eu �cava numa 
casa especí�ca que só tinha gente da minha 
facção. Não podia misturar. Se soubessem lá fora 
que eu tava convivendo com gente de outra 
facção, eu estaria morto assim que saísse. 

E foi assim que eu vi o sistema 
socioeducativo se curvando ao 
trá�co de drogas. Lá dentro eu 
tinha aulas regulares, jogava um 
futebol e só. Via minha mãe uma 
vez no mês.  Com 1 ano e 4 meses 
me liberaram por falta de vaga, já 
que tinham apreendido alguém 
mais “perigoso” que eu. Saí com 
uma mão na frente outra atrás. 
Sem ter notícia dos meus amigos 
nem nada da minha comunidade. 

Foi como se minha vida estivesse em suspensão. 
Se eu já não estava no mapa antes, imagina agora... 
Não tive nenhum acompanhamento depois que 
saí de lá... Uma pena. Senti falta da minha 
psicóloga e sabia que nunca mais iria ao dentista.
Minha única certeza era que no dia 
seguinte já iam me acionar pra 
fazer alguma entrega. Voltei pro 
mesmo ponto de antes . Mas agora 
com mais medo. Já tenho 17 e ano 
que vem posso estar na cadeia. 
Igual meu pai.

Básicamente o CEDEP gasta 
todo o meu tempo enquanto 
me ensina um monte de 
coisas sobre a vida, sobre 
carreiras que posso seguir, 
sobre estudos e, 

Depois de tudo que passei decidi que vou ser juíz 
pra ajudar outras pessoas. Meu maior sonho é 
construir, de novo, minha própria família. Vou 
estudar muito e arranjar um bom emprego, 
porque eu não quero nunca que meus �lhos 
passem pelo que eu passei.

principalmente, sobre ter esperança. Falando 
em estudos, pra participar das atividades da ong 
preciso estar matriculado na escola.  Com 15 
anos estou na quinta série e me dedicando 
muito. Quero fazer faculdade.

Gostaria de dizer que a minha história foi um 
pouco mais fácil que a do Juninho...Mas não foi. 
Passei mais ou menos pelos mesmos processos 
que ele. Só que além de tudo, minha família já 
estava toda envolvida com o trá�co desde que 
eu nasci. Meus pais e minhas irmãs.

Ano retrasado passei por momentos terríveis... 
Perdi toda a minha família menos uma irmã. 
Todos executados pelo trá�co.  Ela �cou com a 
minha guarda. Foi bem difícil pra nós dois. 
Ano passado ela também foi executada e eu 
�quei sozinho. 

Não muito tempo depois eu conhecio o CEDEP. 
Uma ong onde �z amigos, posso participar de 
várias atividades esportivas e de arte, tem 
psicóloga, assistente social, tem lanche, jogos, 
quadras, computadores...Tem tanta coisa que eu 
mal tenho tempo

Ficava cada um na sua e 
eu na rua o dia inteiro... 
Não queria nada com 
nada.  Mas com o trá�co 
nunca me envolvi. Vi pela 
minha família que era uma 
ida sem volta.

pra pensar  nas coisas que me deixam 
triste, muito menos pra pensar em 
drogas.
Até peguei uma bicicleta emprestada 
pra poder ir e voltar do abrigo todo dia. 

bEM VINDOS
AO CÍRCULO (quase)
virtuoso

Claro. O acompanhamento pro�ssional é algo que 
nunca teria na vida. Essa foi a única vez na que 
conversei com uma psicóloga. E ainda 
especializada em casos como o meu! Além de tudo, 
eles conseguem ajudar legalmente com várias 

Faz sentido! Trabalhar o antes  é muito mais fácil que o depois! Sinto que é isso 
que acontece no CEDEP.  Muita gente que participa do projeto está em 
vulnerabilidade social, vejo meus amigos prestes a irem pro caminho errado e os 
educadores estão ali pra dar todo o suporte e mostrar novos caminhos. 
 Até temos atendimento psicológico por 
lá também, mas...Pra quem? Para as crianças do projeto. 
Atividades e o�cinas, mesma coisa. E o resto da família? 
Eles precisam de  cuidados também. Acho que nossas histórias
já mostraram isso muito bem.  E no �m das contas 
a socioeducação não deve ser feita para a cidadania
e sim, COM cidadania

questões básicas, como documentos! Acho que o 
grande problema é que a socioeducação é 
aplicada só depois do ato infracional e não antes. 
Aí nem infração teria.

CAP. 2- JUNINHO E CRIS EM: 
O CÍRCULO VIRTUOSO

Cris, não sei, mas achei teu 
círculo mesmo virtuoso... Por 
que quase virtuosos então?

Não sei... mas sinto que falta alguma 
coisa! Me ajuda...Você acha que 
pode tirar algo de positivo da sua 
experiência com a socioeducação?

Desde então, vivo num abrigo. Tem uma tia 
distante que quer minha guarda mas, até 
agora, nada.
Eu que nunca tinha me metido com drogas 
achei que teria que sucumbir pra aguentar, 
massss.... 

PLIM!

Arquitetura do vínculo:caminhos para a socioeducação 

CAP. 3- 
JUNINHO E CRIS EM: 
procura-se terreno

 amplo para 
chamarmos de nosso

Tá, e agora?
 

Perto de escolas, comunidades e outras ONGs também para servir de apoio...
Eu conheço um lugar!!!!

Precisamos de um lugar ! Em Floripa, quase todos os aparatos de assistência social estão na ilha...E no 
continente nada...Que, além de tudo,  é onde está a maior concentração de jovéns 

E também que as pessoas possam chegar com facilidade por transporte público!

Eu que venho de bicicleta, preciso que esteja a um raio de distância não  
muito grande dos principais pontos da cidade no continente!

Principalmente, tem que ser amplo e tem que trazer as pessoas. Precisamos de bastante espaço pra esportes e 
atividades ao ar livre, mas também que permita ambientes mais calmos e reservados...

Ok! Continente! E um lugar neutro, sem in�uência de facções pra todo mundo 
poder participar.

O que você acha? Esse é o 
parque de capoeiras. 
Aposto que você nem sabia 
que existia... Ninguém 
sabe! E tem um monte de 
equipamento novinho, 
atende todos os nossos 
critérios, tem um terreno na 
frente vazio e que ainda vai 
servir de mais um acesso ao 
parque! Só precisa de uma 
revitalizção.

Ótimo! E ali no canto tem o CRAS 
Capoeiras caindo aos pedaços, 
pedindo “pelo amor de Deus  me 
da uma casa nova!”  É o aparato 
legal perfeito para estar alojado 
no Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 
Além de tudo, ainda estão 
construindo uma creche aqui no 
parque! Me parece uma ótima 
chance de recolocar o parque de 
volta no cotidiano das pessoas.

Essa é a proposta para o novo Parque de Capoeiras. Ele foi repensado levando em contra 
principalmente as atividades que poderiam ser relevantes para a área, para o edifício e 
pros usuários. O desenho foi criado pautado em alguns equipamentos já existentes e em 
boas condições, como  a creche, a cancha de bocha, a quadra de sintético, a academia ao 
ar livre e a grutinha, buscando a melhor ambientação para cada ativididade. Os caminhos 
formam grandes eixos que se misturam com a implantação do prédio, trazendo unidade 
ao desenho, juntamente com a cobertura metálica, que marca as duas entradas (prédio e 
parque) seguidas pelas escadas-estar, e aparece em alguns pontos estratégicos.

Hoje o parque tem um acesso bem tímido 
pela Rua Santos Saraiva, a principale do 
bairro de Capoeiras . Criar um novo 
acesso pela Gov. Ivo Silveira através do 
edifício, não só da visibilidade ao parque 
mas, também, aumenta de 2 para 13 o 
número de linhas de ônibus que param 
no parque. A integração do prédio com o 
parque traz um equipamento de 
qualidade e completo  para a cidade, um 
se bene�cia e se nutre  do outro. Aqui 
nasce o prédio-parque 
Centro de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos-Parque de Capoeiras

Terreno disponível escolhido

AVENIDA GOV. IVO SILVEIRA

RUA SANTOS SARAIVA

MENINO
17 ANOS
SE DEFINE COMO “CLARO DEMAIS PRA SER NEGRO, 
ESCURO DEMAIS PARA SER BRANCO”
QUARTA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL
CRIADO PELA MÃE
1-2 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA A FAMÍLIA
FAZ UNS BICOS
“EU REPRESENTO OS ADOLESCENTES EM 
CONFLITO COM A LEI DO BRASIL”

É isso, Cris! Precisamos juntar em 
um lugar só o conhecimento e 
serviço técnico e legal do 
sistema socioeducativo com as 
atividades e proposições dessas 
ongs!!

E o mais importante: sem 
segmentação do atendimento! 
Pais e �lhos recebendo a ajuda  e 
suporte que precisarem, crianças, 
adolescentes, adultos, idosos,  
podendo fazer váias atividades 
juntos que os integrem  e que  
permitam conhecer pessoas novas 
e também se conectar à cidade.

Centro de Referência de 
Assistência Social CRAS

Creche em construção

Academia ao ar livre
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Parquinho
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de Capoeiras
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CAP. 4- JUNINHO E CRIS EM:  Às vezes a liberdade tem paredes
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AVENIDA GOV. IVO SILVEIRA

PARQUE DE CAPOEIRAS
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Esse  equipamento é pautado na política de convivencia e 
fortalecimento  de vínculos,  que conta com atendimentos de 
assistencia social, atividades e espaços  públicos.  O programa  do 
edifício está organizado pela privacidade e integração que os usos 
necessitam, pelo grau de agitação e  movimento que recebem e 
pela a�nidades das atividades. O terraço, no nível da Avenida 
Governado Ivo Silveira,  se conforma em uma praça que marca o 
novo acesso criado parao prédio e para  o parque.
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