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IDEIA

ơƿĩƪŎłűŎǽěþ
ƷĩůƟŻƟþƢþǛŻěĮ۞

se liga!

O que entendemos
ƟŻƢƪŻěŎŻĩĢƿěþĞėŻ۞

canto de poesia
®ŻĚƢĩƪþƿĢþĢĩ
ĩþůŎǬþĢĩ

ideia
®ŻěŎŻĩĢƿěþĞėŻűėŻƟŻĢĩƪĩƢƟĩƢĢþĢĩƷĩůƟŻ
Por F. M. | P. H. S. G. | A. G.
O tempo é um fator que está relacionado a tudo. Leitoras
ĩŦĩŎƷŻƢĩƪۗŻơƿĩƪŎłűŎǽěþƷĩůƟŻƟƢþǛŻěĮƪ۞
tŻƪŎƪƷĩůþƪŻěŎŻĩĢƿěþƷŎǛŻĪůƿŎƷŻĢŎŁŐěŎŦĩƪƷþƢþůþŎŻƢŎþ
ĢŻ ƷĩůƟŻ ƷƢþűěþĢŻ ƪĩů ŁþǬĩƢ űþĢþ ƪ ůþűŻƪ ƪż ǽěþů ěŻů
ƟĩűƪþůĩűƷŻ űĩłþƷŎǛŻ ĩ Ī ƟŻƢ ŎƪƪŻ ơƿĩ ůƿŎƷŻƪ ƪþĩů ĩ ǛŻŦƷþů
¼ĩůŻƪơƿĩƪĩƢŁŻƢƷĩƪŠƿƪƷŎĞþŁþŦþơƿĩþơƿŎĪŻűĢĩþłĩűƷĩǽěþ
ƢĩƪƪŻěŎþŦŎǬþĢŻۗůþƪűėŻƷĩůŻƪþĩĢƿěþĞėŻơƿĩĢĩǛĩƢŐþůŻƪƷĩƢ
para isso acontecer. Tem que melhorar muita coisa no sistema.
Aprender a ser uma pessoa melhor é um trabalho
conjunto. Porém, quando pensamos na socioeducação que
ƷĩůŻƪۗ þƟƢĩűĢĩůŻƪ þ ƪĩƢ ůþŎƪ ǛŎŻŦĩűƷŻƪۗ ƟŻŎƪ Ż ơƿĩ ƷĩůŻƪ
hoje parece uma preparação para o sistema prisional.
Alguns relacionamentos dentro da unidade são muito ruins,
ěŻů ŻƟƢĩƪƪƚĩƪ ƟŻƢơƿĩ ǛŻěĮ ĩƪƷÿ ƟƢĩƪŻۗ ĢĩůŻűƪƷƢþűĢŻ ƿů
ƪĩűƷŎůĩűƷŻĢĩƪƿƟĩƢŎŻƢŎĢþĢĩۮĢĩþŦłƿűƪۗűėŻƷŻĢŻƪۯƪǛĩǬĩƪþ
gente não ganha nem bom dia.
'ĩƪƪþŁŻƢůþþłĩűƷĩǛþŎþƟƢĩűĢĩƢŻơƿĮ۞¥ƿĩƢĩůŻƪƪþŎƢۗ
ƷƢþĚþŦŉþƢĩěŻűƷŎűƿþƢþƢĩěŻűƪƷƢƿĞėŻĢþűŻƪƪþǛŎĢþơƿĩěŻůĩĞþ
þơƿŎ ĢĩűƷƢŻ £ƢĩěŎƪþůŻƪ Ģĩ ŎűǛĩƪƷŎůĩűƷŻ ƟþƢþ űėŻ ǽěþƢůŻƪ
parados pensando coisa ruim, pra quando a gente sair o dia-adia não continuar do mesmo jeito. Hoje muitos adolescentes
űėŻƷĮůĩƪƷƢƿƷƿƢþŁþůŎŦŎþƢĩůƿŎƷþƪǛĩǬĩƪǛŻŦƷþůƟƢŻƪŎƪƷĩůþ
ƟŻƢűėŻƷĩƢĩůŻƟŻƢƷƿűŎĢþĢĩĢĩĩůƟƢĩłŻۗěƿƢƪŻƪĩůŻƷŎǛþĞėŻ
'ĩǛĩůŻƪƷĩƢůþŎƪƟƢŻǽƪƪŎŻűþŦŎǬþĞėŻƟþƢþơƿþűĢŻþłĩűƷĩ
sair ter algum trabalho. Ganhar dinheiro com o nosso próprio
suor e não tirar dos outros. Temos a capacidade de conquistar o
que queremos.

É uma cadeia pros
adolescentes
infratores

se liga!

Regeneração
Ressocialização
Educação
Prisão
Superação deǛŎĢþ

O que nóis,
adolescentes,
entendemos por
socioeducação?
Forma de ajudar
as pessoas que
precisam de educação
para ter uma boa
ěŻűĢŎĞėŻĢĩǛŎĢþ

Mudar e se encaixar na sociedade
Aprender a
ter sabedoria

Para sair
e correr com
Respeito com a sociedade
o próximo e
ser humilde

Mudar a maneira ĢĩǛŎǛĩƢ

Oportunidade para aprender

Fala, mano!

Eu queria ser
jogador de futebol,
só quero ter uma
oportunidade de sair
do sistema para conseguir
ƿůƷƢþĚþŦŉŻۗůƿĢþƢĢĩǛŎĢþۗ
ěŻűƪƷƢƿŎƢƿůþŁþůŐŦŎþ
e ter um ótimo futuro.
Por P. H. S. G.

“Mesmo

os sonhos
trancados se concretizam,
nunca deixe de sonhar...’’
Por adolescente cumprindo medida
ƪŻěŎŻĩĢƿěþƷŎǛþĢĩƟƢŎǛþĞėŻĢĩŦŎĚĩƢĢþĢĩ

PASSA O
TEMPO
Jogo dos
ٰٮĩƢƢŻƪ

historia em quadrinho

Falta de água
Por adolescentes em medida
ƪŻěŎŻĩĢƿěþƷŎǛþĢĩƟƢŎǛþĞėŻĢĩŦŎĚĩƢĢþĢĩ

CANTO DE POESIA
£ŻƢ 

'ŎÿƢŎŻĢĩƿůŎűƷĩƢűŻ
Ô mãe, o tempo passa
þŦǛþƢÿƷÿƟƢþěþűƷþƢ
tėŻǛĩŠŻŻĢŎþŻƿþŉŻƢþĢĩěŉĩłþƢ
£ŻĢĩƢƷĩǛĩƢۗěŻűǛĩƢƪþƢĩƷĩþĚƢþĞþƢ
/ƪƟĩƢŻƪŎůۗĩƿƪĩŎơƿĩƿůĢŎþǛþŎěŉĩłþƢ
®þƿĢþĢĩűŻƟĩŎƷŻǛþŎþůŎŦ
E o que me resta é lembrança e a saudade
¥ƿĩĚƢþůŻƪěþĢĩþĢŻƪۗěþűƷþþŦŎĚĩƢĢþĢĩ
ŉŻƢþƢƟƢþơƿĮۗůėĩ۞
Alegria passa
Mas nenhum sofrimento será eterno
£¦/t¼/t'/¦
¥Ã/G/t¼/Fh
bololô: barulho do motor de moto
157: artigo penal para roubo
łƢþƿۖ situação boa
űþǛĩۖ carro

®þƿĢþĢĩĢŻƪ
þůŎłŻƪĢĩǛĩƢĢþĢĩ

ŎơƿĩƪþƿĢþĢĩĢŻƪþůŎłŻƪĢĩǛĩƢĢþĢĩ
Ai que saudade dos parceiros das antigas
¥ƿĩƪĩŠŻłþƢþůűŻےٵٳٯĚŻŦþĢėŻ
/űĩƪƪþŎŦƿƪėŻþěþĚŻƿƟĩƢĢĩűĢŻþǛŎĢþ
rĩűŻƢĢĩŎĢþĢĩłŻƪƷþĢĩþűĢþƢĢĩűþǛĩے
/űþƪơƿĩĚƢþĢþƪĩƢþƪżłƢþƿےĩĚŻŦŻŦſے
E hoje em dia perdendo o menor Madrak
/ůƪƿþŉŻůĩűþłĩůþŁþǛĩŦþƷŻĢþƟþƢþ
Hoje se encontra dentro de um caixão lacrado
Porque foi pro trecho na esquina do sinal

£ŻƢFr
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