
Este é um livro de histórias. Histórias de pessoas 
sofridas, cheias de esperança e de conquistas.  
São relatos de vidas de jovens, pais e de 
profissionais das equipes e de instituições parceiras  
do Vira Vida.

O Vira Vida surgiu para dar oportunidade a 
jovens vítimas de abuso e da exploração sexual. 
Jovens que nunca tiveram oportunidade em 
suas vidas, na infância conviveram com a 
violência e o abandono. A maioria dos jovens 
que passam pelo Vira Vida foram abusados na 
própria família. Na adolescência “conquistaram” 
as ruas e nela encontraram o tráfico, a violência 
e a exploração sexual. 

Eu, como a maioria das pessoas, sempre soube 
que boa parte das nossas crianças e dos nossos 
jovens não tem acesso à educação de qualidade 
e a outros direitos básicos, que garantem o 
desenvolvimento social e psicológico de qualquer 
ser humano. O que eu não conseguia ver era o 
tamanho do abismo social em que se encontra 
boa parte de nossa juventude, que está a nossa 
frente, mas de que preferimos desviar o olhar 
como se não fosse de nossa conta. 

“Ele [o pai] praticou comigo à força. E eu chorando, porque não queria 
mais brincar, queria que ele parasse, estava doendo. Me senti como se 
tivesse morrido algo dentro de mim.”

Dalva, 21 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA e está empregada como depiladora

“Comecei a me prostituir porque precisava de dinheiro pra minha 
alimentação, pra ter um lugar pra dormir. Às vezes, eu ia com os caras, 
mas não era nem pelo dinheiro, era pra ter um lugar pra dormir, um lugar 
seguro onde não ia ter que dormir no chão, onde ia dormir numa cama.”

Genilson, 22 anos, é aluno egresso do projeto VIRAVIDA. Concluiu o Ensino Médio e está 
trabalhando como recepcionista em uma instituição bancária

“Fiquei com ele até o dia em que as meninas tiveram a coragem de 
me contar o que o pai fazia com elas. Na hora, eu não quis acreditar. 
Não, aquilo não era possível. Quando vi que as meninas diziam a 
verdade, que ele abusava delas desde pequenas, dentro de casa, 
debaixo do meu nariz, meu chão caiu.”

Filomena, 38 anos, mãe de quatro filhos, duas delas atendidas pelo projeto VIRAVIDA

“Um dia, ela [a filha] me viu tão triste, tão triste que começou a chorar 
e me disse: ‘Mãe, eu não tenho mais jeito.’ Eu disse: ‘Você tem jeito, 
sim! Que o mundo se acabe, mas eu fico perto de você!’ Sempre disse 
que nunca ia desistir dela.”

Margarida, 48 anos, mãe de duas filhas, uma delas atendida pelo projeto VIRAVIDA.

“Pode me matar, porque, se for pra ser estuprada [novamente], eu 
prefiro morrer, eu prefiro que me matem.”

Carina, 17 anos, é aluna do projeto VIRAVIDA e está cursando o Ensino Fundamental

Em 2007, quando passava férias com minha 
esposa em Fortaleza, no Ceará, presenciei um 
fato na Praia do Futuro que, para as pessoas que 
ali passavam, não tinha a mínima importância. 
Notei que uma mulher falava com um grupo de 
turistas italianos sentados ao nosso lado, num 
quiosque. Enquanto isso, meninas de todas as 
idades aguardavam a distância. Aos poucos, a 
mulher ia distribuindo as meninas para aqueles 
turistas, como se fossem mercadorias. Aquilo me 
indignou. Fiquei revoltado.
 
Já tinha visto antes cenas como aquela, mas não 
tinha enxergado. Quando enxerguei, senti que 
não podia me calar sobre aquilo. Estava decidido 
a não ficar apenas no campo da indignação. 
Tínhamos que ir além. Em 2008, realizamos em 
Fortaleza uma experiência - piloto do projeto 
Vira Vida. Os resultados positivos alcançados e o 
apoio que recebemos das instituições públicas e 
privadas que compõem a rede de enfrentamento, 
dos empregadores do Sistema Indústria e das 
demais instituições do Sistema S fizeram com 
que o Vira Vida se tornasse uma referência na 
luta em defesa dos jovens vítimas da violência 
e da exploração sexual no Brasil e no exterior. 
Hoje, o Vira Vida está implantado em 19 Estados 
da Federação e no Distrito Federal. 

Nosso objetivo é transformar o Vira Vida em 
política pública, em que a União, os Estados e 
os Municípios assumam o Vira Vida como uma 
ferramenta social, capaz de assegurar aos jovens 
vítimas da violência e da exploração sexual a 
oportunidade que a nossa sociedade lhes negou. 
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Presidente dos Sindicatos dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema - 1981 a 1987  





CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

Conselho Nacional

Jair Meneguelli 
Presidente

SESI – Departamento Nacional

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Brasília
2013



© 2013. SESI – Conselho Nacional
Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SESI/CN
Área Internacional – CONINT

FICHA CATALOGRÁFICA

S491t

  Serviço Social da Indústria. Conselho Nacional.
     VIRAVIDA: Histórias de Vidas Transformadas / Serviço Social da Indústria. –           
     Brasília: SESI/CN, 2013.
     122p. : il. 

 1. Histórias de Vida 2. Projeto Vira Vida 3. Direitos Humanos I. Título

CDU: 36 

SESI     Sede
Serviço Social da Indústria  Setor Bancário Norte
Conselho Nacional   Quadra 1 – Bloco B
     Edifício CNC
     70041-902 – Brasília – DF
     Tel.: (61) 3217-0700
     http://www.conselhonacionaldosesi.org.br



Projeto Memória, 
História de Vidas Transformadas

 Este livro é parte do projeto Memória, História de Vidas Transformadas, 
idealizado pelo Conselho Nacional do SESI e executado, em 2012, pelo Museu da 
Pessoa (instituto que tem como objetivo registrar, preservar e divulgar a memória 
através da coleta de histórias de vida). O projeto entrevistou jovens, familiares, 
profissionais e parceiros do VIRAVIDA, num total de 90 entrevistas, sendo  
46 jovens, 11 familiares, 12 profissionais da equipe do VIRAVIDA, 14 representantes 
de instituições parceiras e 6 representantes de empresas em 19 cidades do Brasil. 
Foram mais de 160 horas de conteúdo em vídeo.
 O projeto Memória, História de Vidas Transformadas tem por objetivo: 
registrar, preservar e divulgar a história de vida dos envolvidos no projeto VIRAVIDA 
de forma a constituir um acervo de memória oral com o conteúdo tratado e editado, 
que poderá ser consultado e pesquisado. 

www.museudapessoa.net
www.viravida.org.br
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Prefácio
“E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto”
Milton Nascimento / Wagner Tiso

 A noção moderna de Direitos Humanos nasceu a partir de uma terrível 
experiência mundial com as forças da morte. Era preciso mudar o jogo com 
uma virada civilizatória – uma conversão poderosa pela afirmação e garantia da 
dignidade humana.
 Para quem planeja e executa políticas públicas, existe uma meta 
fundamental, na área dos Direitos Humanos, que é o compromisso de garantir 
uma vida digna para todas as pessoas.
 A experiência e os indicadores do Brasil não deixam dúvidas: crianças 
e adolescentes são os mais vulneráveis e nossa prioridade absoluta. Pois, 
infelizmente, abandono, trabalho infantil, abuso e exploração sexual são os 
sinais da morte prematura que ronda nossas meninas e meninos, fantasiada pela 
exclusão, pelas drogas e por uma vida cheia de riscos. O drama de ameaça e 
sofrimento de adolescentes e jovens ainda é agravado porque a vergonha e o 
silêncio os tornam quase invisíveis na cena.
 Enfrentamos, nesse campo, uma imensa e urgente dívida social, que só 
pode ser superada com a melhor integração de esforços entre família, Estado e 
sociedade. O tempo das crianças é o presente, portanto as políticas públicas para 
a sua proteção são sempre urgentes.
 O projeto VIRAVIDA se constituiu a partir da sensibilidade, da solidariedade 
e da responsabilidade com histórias de vidas ameaçadas e desperdiçadas de 
adolescentes e jovens que estavam submetidos às mais diversas formas de violação 
de direitos. A eles foi oferecida uma oportunidade de experimentar vivências e 
convivências com pessoas, grupos e instituições num contexto de aprendizagem 
e experiências afetivas, cognitivas e profissionais. Essa construção de transformar 
histórias de impossibilidades e sofrimento em histórias de esperança tem sido um 
desafio, por vezes dramático, para os jovens, para suas famílias e para todos os 
profissionais envolvidos.
 Esta publicação, de autoria dos valentes protagonistas dessa experiência, 
de suas famílias e educadores, traz o denso relato de suas vivências, e escrevê‑las 
fez parte do percurso de reconstruir trajetórias de coragem, cujo resultado principal 
é demonstrar que é possível.
 A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República coordena 
diversos programas de garantia de direitos de crianças e adolescentes e não pode 
deixar de celebrar o sucesso dessa iniciativa do SESI, que realiza a missão e o 
desejo de cada um de nós, que é, por meio de políticas, sobretudo humanas, 
promover um projeto que “vira vidas”.

Maria do Rosário Nunes
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República
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 Vocês encontrarão neste livro histórias de superação, conquistas e 
realizações. Histórias de jovens que, com perseverança, coragem e muitos 
sonhos, conseguiram vencer obstáculos que lhes pareciam intransponíveis. 
 São meninas e meninos que abriram seus corações e mentes para contar 
suas histórias de vida. Seus nomes e qualquer informação que poderia revelar 
suas identidades serão omitidos. Fizemos isso para proteger suas intimidades. 
Caso contrário, eles ficariam ainda mais expostos às atitudes discriminatórias que 
sempre fizeram parte de suas vidas.
 Os relatos são reais, de sobreviventes das periferias das cidades onde 
vivem. Em sua grande maioria, nasceram e cresceram em moradias precárias, 
em famílias destroçadas pela pobreza extrema, pelas drogas e por todas  
as formas de violência. 
 Muitos sofreram abuso sexual já na infância, cresceram em abrigos 
para onde foram encaminhados depois das denúncias de maus-tratos feitas por 
vizinhos e parentes. Acabaram dormindo nas ruas, consumiram drogas, tiveram 
filhos quando ainda eram pouco mais do que crianças.
 Suas histórias são reproduções da trajetória de vida de seus pais e mães. 
Alguns são filhos de pais desconhecidos, outros de pais violentos e alcoolistas. 
De mães trabalhadoras, desesperadas, algumas omissas ou desorientadas, mas 
todas desamparadas em meio a tanta pobreza e dificuldades. 
 Eles têm muitos irmãos, moraram em muitos lugares, consumiram drogas, 
abandonaram a escola, fugiram de casa, de abrigos. Foram parar nas ruas. 
Encontraram alegrias efêmeras, liberdade sem responsabilidade. Integraram 
bandos, aprenderam a lei do mais forte, a brigar, a atacar, a se defender e a roubar.
 Para sustentar seu vício, seus filhos, para comer e dar o que comer a seus 
irmãos menores, tiveram que vender seus corpos por qualquer preço. Sofrem 
ou sofreram de depressão, podem ser arredios e agressivos, mas são também 
resistentes, ousados e intensos.
 Ao mesmo tempo em que seus relatos impressionam por sua crueza, 
revelam uma coragem admirável, que os fez seguir em frente na busca da 
superação de suas condições de vida.
 Coragem que se revela quando lhes foi oferecida a primeira oportunidade 
para conquistarem outra história, e eles, com vontade e determinação, trocaram 
uma vida desregrada, sem horário e sem disciplina, por uma vida com rotinas 
pesadas de um dia inteiro de aulas e compromissos, recebendo em troca uma 
fração do dinheiro que poderiam ganhar nas ruas.
 Ouça com atenção o que esses jovens, suas famílias e seus educadores 
têm a nos dizer. Emocione‑se com os dramas de suas histórias e celebre com eles 
a transformação de suas vidas. 
 Você, leitor, com certeza, também terá sua vida transformada pelas 
histórias desses meninos e meninas.

Apresentação
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CAPÍTULO 1

Guerreiros



20 21

 Fico feliz quando as pessoas dizem que sou parecida com minha mãe. 
Porque minha mãe é uma mulher muito bonita. Minha mãe é uma coroa de parar 
qualquer trânsito! Ela tem uma loja de confecção, uma lojinha de bairro. O meu pai 
é motorista de uma lavanderia industrial. Eles se separaram quando eu tinha 11 
anos.  Ele tinha muito ciúme de minha mãe e a ficava ameaçando todo o tempo. 
Às vezes, a gente não podia nem dormir em casa, com medo das ameaças dele. 
Mas, graças a Deus, ele viu que realmente não dava mais pra continuar vivendo 
daquele jeito. Aí foi morar com outra mulher. Minha mãe também foi viver com 
outra pessoa e tudo se normalizou.
 Quando completei 12 anos, fui estudar na escola estadual. Era uma escola maior, 
com mais de mil alunos. Comecei a me envolver com pessoas mais velhas. Elas usavam 
droga e eu me sentia na obrigação de usar também. Não queria ser diferente. Comecei 
a fumar maconha, mas não gostava, usava só por usar. Dos 12 aos 15 anos, foi só 
maconha. Aí comecei a engordar porque só comia e dormia. Fui ficando muito gorda 
e aquilo mexeu comigo. As pessoas faziam piada. Depois, comecei a usar maconha 
misturada com crack pra perder peso. Fui fumando, fumando, fumando... Fiquei bem 
magrinha, bem bonitinha. Aí eu disse: “Tá bom, vou parar, senão vou ficar magra demais 
e o pessoal em casa vai perceber.” Mas não consegui mais parar, já estava viciada.     

24 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA. Hoje trabalha como vendedora

Eliane,
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 Por um bom tempo consegui sustentar meu vício apenas com o trabalho. 
Mas depois comecei a roubar, a me prostituir, a fazer de tudo. Fui morar nas 
ruas quando meus pais descobriram. Aos 17 anos, engravidei e parei de usar 
drogas. Quando minha filha completou 1 ano e 1 mês, voltei ao crack. Queimava 
as mãos, os lábios, o nariz, a boca. A fissura era tanta! Nem percebia que estava 
me queimando. Não comia, não dormia. Vivia só para as drogas. O pai da minha 
filha também começou a usar, aí ficou pior.
 Nessa época fui morar com meus avós. Minha avó quebrou o fêmur e 
precisava de ajuda. Eu e meu companheiro consumíamos crack dia e noite. 
Para conseguir a droga começamos a roubar as coisas de dentro da casa, pra 
vender e comprar mais droga. A situação chegou ao limite. Foi um choque muito 
grande pra minha mãe. 
 Quando ninguém me aguentava mais, o jeito foi sair de casa. Me separei 
do pai de minha filha, porque a gente já estava brigando por droga. Se eu fumasse 
mais do que ele, já queria me bater. Não tinha mais de onde tirar dinheiro e eu 
vi que, se fosse roubar, ia ser pior pra mim. Uma vez, na rua, eu e outra menina 
fomos tomar a bolsa de uma mulher. Não deu certo. A polícia veio, só não levou 
a gente porque ela decidiu não prestar queixa. A única saída que encontrei foi me 
prostituir. Quando as pessoas não sabiam pra que era, davam até um dinheiro 
legal, 70 reais, 50 reais. Mas quando todo mundo ficou sabendo que eu era 
drogada, ninguém queria dar mais do que 10 reais por um programa. Foi ficando 
difícil. Dormia numa boca hoje e amanhã em outra. Não tinha mais um canto fixo.
 Meus clientes eram homens de mais idade, que moravam sozinhos. Às vezes 
eram os vigias de rua, porque eu andava muito na madrugada. Eram 24 horas em 
busca da droga. Usava uma e já ia atrás de mais. Só fazendo programa mesmo que 
eu conseguia dinheiro pra me drogar. Eram 100 reais por dia, em média. Uma pedra 
custa 10 reais. Se você for com 9 reais e 50 centavos, os traficantes te humilham, não 
veem um viciado como ser humano. Veem como objeto, como bicho.
 Todas as vezes que meus pais me levaram pra centros de recuperação, eu 
fugi. Uma vez, minha mãe foi à polícia e pediu autorização pra me amarrar dentro 
de casa e eles deram. Ela me algemou, mas meu braço estava tão magrinho que 
consegui tirar a algema, abrir a porta do quarto e pular de um muro altíssimo. 
Eu fazia coisas inexplicáveis nos momentos de loucura! 
 Já não tinha esperança, a vida não fazia sentido. Perdi minha filha. Minha 
mãe não me queria por perto. Comecei a dever ao traficante e a ser ameaçada 
de morte. Fumava sempre com um menino. Uma vez, ele me pegou à força. Me 
estuprou e pronto. Fiquei com medo, andava com uma faca, parecendo uma 
doida. A gente usa a droga, mas quando acaba vem a angústia, a depressão, o 
arrependimento. Todo viciado tem esse sentimento. Estava arrependida daquela 
vida, porque antes eu tinha uma vida boa. De repente, estava morando na rua. 
Chorava. Não podia ver minha filha. Estava tão debilitada, tão magra, tão suja que 
tinha vergonha de ir pra casa e enfrentar minha mãe e as pessoas conhecidas.
 Fiquei grávida novamente. Foi com o homem que eu tinha feito o meu 
primeiro programa. Ele gostava muito de mim e sempre me procurava. Ele sempre 
dizia: “Vem morar aqui comigo, sai dessa vida! Vem morar aqui.” Mas eu nunca 

aceitei, não sei por quê. Durante a gravidez, continuei usando droga, ao contrário 
da minha primeira gravidez. Quando tive a minha menina, eu parei, mas dessa vez 
não.  Continuei usando, me drogando. O pai da criança dizia: “Ah, meu Deus do 
céu, o que eu vou fazer? Essa criança vai nascer doente!” Minha irmã, que sempre 
gostou de conversar comigo, que hoje é evangélica, falava: “Eliane, tu já vai ter 
duas crianças, o que vai ser dessa criança que tá pra nascer? Uma, ‘mainha’ cuida; 
a outra quem vai cuidar, Eliane?” Aí botou aquilo na minha cabeça. Foi quando 
uma amiga minha que estava no Vira Vida me procurou. Ela disse: “Eliane, tem um 
projeto que é bom que só! Por que tu não vai fazer inscrição?” Ela me explicou o 
que era o projeto Vira Vida. Quando ela falou em dinheiro, eu gostei e me inscrevi 
mais pelo dinheiro. Eu pensei: “Oxe, eu vou ter 400 reais todo mês, tá ótimo! Vai dar 
pra eu usar droga ‘até umas horas’!” Quando eu fiz a inscrição, fazia pouco tempo 
que a primeira turma tinha entrado. Eu pensava que não seria mais chamada.
 Quando o menino nasceu, fazia 12 dias que eu não usava droga.  
Eu achei impressionante, porque eu não tive de pensar: “Ah, hoje eu queria...” 
Não tive mesmo. Porque a criança estava substituindo aquele vazio que eu sentia. 
Eu sofro muito por não ter cuidado da minha menina, aí eu queria fazer diferente 
com meu novo filho.
 Quando ele completou 6 meses, o Vira Vida me chamou. Na seleção, 
perguntaram sobre a minha vida, eu falei tudo, aí fui selecionada. Quando eu fui 
selecionada, foi uma coisa muito boa, porque eu já estava querendo sair das drogas, 
aí eu vi como uma chance. O Vira Vida foi uma chance pra eu sair daquela vida.
 Sempre gostei de tirar notas boas, sempre fui uma boa aluna e aqui no Vira 
Vida, não foi diferente. Na primeira semana, foi aquele grupão. Eu ficava assim: 
“Ai meu Deus, tem tanta gente que eu não vou com a cara aqui, como vai ser?” 
Mas não. Parece que Deus escolheu as pessoas certas pra estarem na minha 
sala. E eu me dou bem com todo mundo e todo mundo se dá bem comigo, nunca 
tive intriga com ninguém.
 Com o dinheiro que recebi da bolsa do Vira Vida, eu comecei a investir 
em mim, comecei a voltar a vender produtos de beleza. Eu vendia aqui pra todo 
mundo. Eu vendi a todos os alunos, funcionários... Comecei a voltar a viver 
novamente. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma babá pra tomar 
conta do meu filho. Até hoje, tem a menina que toma conta dele. Já faz um ano, 
desde que eu entrei no projeto Vira Vida.  
 Teve um momento, já no curso, que eu tive uma recaída, mas só foram dois 
dias. Eu tava num momento não muito bom. Tinha discutido com meu marido, aí 
passei dois dias fora de casa. Tava com um dinheiro e gastei todinho só de droga. 
Depois eu pensava que as pessoas iam se afastar de mim novamente, que eu seria 
expulsa do Vira Vida. Porque, quando minha mãe ficou sabendo, imediatamente, 
ela ligou pra o Vira Vida: “Olha, suspenda a bolsa dessa safada, que ela voltou 
a usar droga!” Mas não. Todo mundo do curso me apoiou, todo mundo chorou. 
Eles falavam: “Pelo amor de Deus, Eliane, não volte pras drogas, não!” Aí eu vi 
que pra que voltar pras drogas, se eu estava tão bem, todo mundo gostando de 
mim?” Eu vendo todo mundo chorando, eu digo: “Meu Deus do céu, como eu sou 
querida aqui, todo mundo chorando por mim!” Eu nunca tinha faltado às aulas. 
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Naquele dia, eu faltei por causa da recaída. Os alunos que estudavam comigo não 
foram à aula, foram atrás de mim. Eu me senti muito querida e vi que não ia valer a 
pena eu desistir: “Pra que eu voltar pras drogas?”, pensei. Aí pronto. Teve só esse 
momento mesmo e espero que fique lá no passado.
 Foi mesmo uma vitória, porque é tão difícil um viciado em crack sair, 
muito difícil. Hoje em dia eu passo, vejo os meninos lá vendendo, não sinto 
mais nada. Eu olho e tenho pena. Essa turma, quando me vê, fica tirando onda: 
“Piá santinha, a ‘noiadinha’ santinha.” Eles que estão lá, né? Fazendo a mesma 
coisa que eu fazia, por nada.
 Meu dia a dia é isso. Vivo com meu filho, meu marido. Juntei um dinheiro, 
investi em perfume, comprei mais de mil reais em mercadoria e vendi no Dia dos 
Pais. Quando eu for repondo aquele dinheiro, vou comprando mais. Porque eu 
compro na promoção, aí com uma promoção, por exemplo, um perfume é 80 reais, 
eu compro numa promoção de 60, já ganho 20 e, com minha porcentagem, eu 
vendo pelo preço normal e divido para o cliente. Aí dá pra ganhar uma grana 
boa. O sonho de consumo é ter uma moto, porque eu tenho muitos clientes e 
atualmente só ando de bicicleta ou a pé. Meu sonho de consumo é esse, mas meu 
sonho mesmo é ser feliz, esquecer tudo que aconteceu no passado. 
 Hoje eu vejo que as pessoas já me olham diferente, dizem: “Como ela 
tá diferente, nem parece...” Já chegou uma vez de eu estar no ônibus, com o 
uniforme do Vira Vida, e uma mulher ficou olhando, olhando, olhando... Aí eu 
disse: “Tudo bem?” Ela: “Tu é filha da Marlene?” Eu disse: “Sou.”  “Aquela que era 
bem magrinha?” Eu respondi: “Aquela mesma.”

20 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA, atualmente está cursando  
o Ensino Médio e trabalhando como Jovem Aprendiz

Júlia,

 Sou a mais velha de três irmãs. Estou deixando para trás uma vida de 
problemas, abusos e abandono que sofri dos meus pais.
 Tudo começou a se perder na minha vida, e na das minhas irmãs, 
quando a minha avó morreu. Ela era o porto seguro da família. Era quem 
cuidava da gente, nos dava amor e algum conforto. Amor de mãe, a gente 
nunca teve, nunca conhecemos. Quando a gente era bem pequena, meus pais 
brigaram e se separaram. Minha mãe foi embora, conheceu outro homem e 
formou outra família. 
 Meu pai é alcoólatra, tinha uma vida complicada. Quando ele brigava com 
minha avó, saía de casa e levava as filhas. Durante o tempo em que a gente ficava 
longe da casa da minha avó, às vezes, por semanas, a gente vivia na rua, na casa 
de parentes e de desconhecidos. Não tomava banho, comia mal. Só voltava pra 
casa quando a minha avó encontrava a gente. 
 Lembro da minha avó, de como ela cuidava de mim e das minhas irmãs. 
Lembro da feijoada, do caruru, da panqueca, do siri, daquele purê de batata que 
ninguém sabe fazer igual. 
 Ela arrumava a gente, dava banho, comida. O papel de mãe quem 
sempre teve foi ela. Lembro bastante tudo que aconteceu naquela época. Só fui 
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feliz na infância quando ela estava viva. Eu queria que voltasse aquele tempo. 
Com ela, a gente se sentia protegida.
 Quando minha avó se foi, minha vida perdeu o rumo. Eu e minhas irmãs 
fomos separadas. As pequenas ficaram morando com uma das minhas tias e eu fui 
levada pra casa de outra. Fiquei com essa tia por pouco tempo. Não aguentei, ela me 
batia muito e me tratava mal. Então, fui morar com o meu pai. Eu só tinha sete anos.
 Meu pai chegava em casa bêbado e ia dormir. Vinha sempre com uns 
amigos diferentes e eles abusavam de mim. Quando eu estava lá, no quarto 
sozinha, eles iam lá pra querer ficar comigo. E meu pai dormindo... Não tinha 
como eu gritar nem fazer nada. Teve um deles que chegava a dizer que não era 
pra contar pra ninguém, que era um segredo da gente, só da gente. Ele tirava 
minha roupa e ficava lá a noite toda. Quando chegava no outro dia, eles iam 
embora. E meu pai acordava, ia tomar banho e trabalhar. Quando vinha o 
outro dia, a mesma coisa: ele chegava bêbado, com outros colegas dele.  
Nem sempre eram os mesmos.
 Ficava com medo de contar pra outras pessoas. Quando falei pro meu 
pai o que estava acontecendo, ele não acreditou. Disse que era imaginação de 
criança, que eu estava cheia de frescura e que mentia demais. Fiquei quase um 
ano morando com ele, e isso sempre acontecendo.
 Quando não aguentei mais os abusos, criei coragem e procurei ajuda 
de outra tia. Quando cheguei na casa dela, minha tia me perguntou o que tinha 
acontecido. Falei só o necessário, não queria lembrar de tudo. Ficava chorando 
pelos cantos, deprimida, sem vontade pra sair de casa.
 Minha tia prestou queixa à polícia e o meu pai fugiu. Não queria que nada 
de ruim acontecesse com ele, mas não aguentava mais viver daquele jeito. Tinha 
nojo daqueles homens e de mim também.
 Até hoje moro com essa tia, que acabou recebendo a minha irmã menor 
também. A minha irmã do meio, que também sofreu abuso, foi viver na casa 
de minha mãe por um tempo. Brigou com o padrasto e foi morar na vizinha. 
Se casou com um traficante fugitivo da polícia e teve um filho aos 15 anos. 
Sempre incentivo ela a fazer as coisas certas. Graças a Deus, não aconteceu 
mais nada de ruim com ela.
 Nunca quis ficar perto da minha mãe, ela nunca se importou com a gente, 
não dava a mínima. Atualmente, perdemos o contato. Ela não me procura, nem 
eu. Não gosto dela, não perdoo. Hoje, ela faz de tudo pelo marido e os dois filhos 
que teve com ele, e da gente ela nunca cuidou. Eu sempre me pergunto: “O que 
a gente fez de errado pra ela tratar a gente assim?”
 A minha tia sempre teve dificuldades de dinheiro, mas ela botava as coisas 
em casa. A gente ia pra escola, pra igreja e eu fui crescendo. Quando eu já estava 
adolescente, dava aula particular. Já fiquei cinco meses dando aula pra crianças 
que não sabiam ler. Mas era uma situação que a gente não podia cobrar caro. 
Ali onde eu morava era um local muito carente, eu sempre cobrava conforme 
a condição deles. E sempre procurava alguma coisa na rua pra fazer, algum 
trabalho, mas não conseguia achar nada. Eu não conseguia nada, ainda falava 
com minha tia que eu ia desistir, que eu não ia querer mais procurar trabalho.  

Só ia ficar em casa, dando aula. Mas o dinheiro que eu recebia não dava condições 
de me sustentar, de ajudar a família. 
 Até que a minha tia ficou sabendo desse curso do Vira Vida. Ela me falou 
do Projeto, que era para me inscrever. Fui lá, disse o que acontecia, que eu não 
estava conseguindo encontrar nada. Porque eu queria fazer alguma coisa e não 
tinha condição. A moça falou pra trazer os documentos. Nessa época eu não tinha 
documento nenhum, só o documento de identidade. Comecei a correr atrás pra 
fazer minha carteira de trabalho, meu título de eleitor. Com 18 anos eu não tinha 
título, não tinha votado ainda. Teve a eleição e eu não votei. 
 Depois que entreguei todos os documentos no SESI, fiquei telefonando 
querendo saber quando ia começar a seleção das pessoas inscritas. Toda semana 
eu ligava e minha tia me dava boa sorte. Dizia que não era para eu desistir, que eu 
ia conseguir aquilo de que eu estava correndo atrás. Um dia eu estava no colégio, 
minha tia me ligou. No telefone ela falou: “Eu disse pra você correr atrás, insistir e 
ficar ligando pro SESI. Mas você não fez isso. A moça do Vira Vida ligou e disse 
que você não tá no perfil, que a vaga não é sua. Ela lamenta muito por isso e 
deseja boa sorte e que na próxima você consiga.”
 Eu comecei a chorar. Me sentia derrotada, sentia que não era capaz de 
conseguir nada. Eu fiquei chorando ali, com o telefone na mão. As meninas ao 
meu lado perguntando o que tinha acontecido. De repente minha tia começou a 
dar risada e disse pra mim: “É brincadeira, você entrou! E meus parabéns, porque 
você mereceu esse esforço, você correu atrás, você conseguiu, foi atrás do sonho 
que você desejava pra você se tornar alguém!” Naquele momento eu comecei a 
chorar de novo, mas de alegria. 
 Aí começou o curso. No começo foi um pouco difícil, porque eu não 
conhecia ninguém. Todo mundo já tinha um entrosamento, uma turminha, só 
eu que não conhecia ninguém. Não conseguia me adaptar. A pedagoga dizia: 
“Olha, Júlia, você tá aqui no canto sozinha?” Todo dia ela me via e falava: “Você tá 
sozinha aqui no canto, não tem ninguém, não?” Quando chegou um dia, eu disse: 
“Poxa, velho, eu não acredito! Já vai fazer dois meses que eu tô aqui no Vira 
Vida e eu não conheci ninguém!” Eu só ficava sozinha, ia lanchar sozinha, ia 
embora sozinha. Um dia eu resolvi mudar aquilo, saí de casa, fui pro Vira Vida e, 
na entrada, encontrei com duas meninas. A gente começou a conversar e virou 
aquela amizade toda.
 Uma vez, a psicóloga me chamou para ir num evento de jovens, uma 
discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiquei quatro dias indo pra 
lá. Conheci pessoas novas, da minha idade. Nos entrosamos, conversamos, eu 
nem sabia que tinha gente lutando pelos nossos direitos. A gente começou a ficar 
próximo nesses dias, tivemos muitas experiências boas. Quando foi o último dia, 
choramos, porque a gente não queria que acabasse. Adolescentes conversando, 
compartilhando, uma sala inteira conversando. Foi uma vivência muito importante. 
Pois os adolescentes têm os direitos deles em relação à educação, à saúde. 
 Hoje eu já terminei o curso. Estou trabalhando com carteira assinada 
como Jovem Aprendiz. Eu não me achava capaz. Eu não tinha capacidade de 
correr atrás das oportunidades e hoje aparecem tantas! Todo mundo que me 
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conhece vê que eu mudei. Saio, tenho amigos. Não sou mais aquela que vivia 
triste, deprimida, sozinha num canto. 
 Só que 100% feliz eu não sou. Tem coisas que acontecem na vida da gente 
que são pra esquecer. Mas, pra mim, a felicidade só vai ser completa quando 
não só eu estiver feliz, mas minhas irmãs também. Quando elas conseguirem o 
objetivo delas, viverem felizes com a família delas, cada uma seguindo seu rumo, 
com sua família. Que elas possam seguir a vida delas sozinhas, sem medo de 
enfrentar a vida, sem medo de seguir em frente. Só assim eu vou ser feliz, quando 
a minha vida toda estiver certa também e eu for capaz de ajudar outras pessoas, 
outras crianças que sofrem como eu sofri.

22 anos, é aluno egresso do projeto VIRAVIDA, concluiu o Ensino Médio e está 
trabalhando como recepcionista em uma instituição bancária

Genilson,

 Quando nasci, fui abandonado pelos meus pais naturais e adotado por 
uma família, também muito pobre. Esses pais de criação eu sempre considerei 
meus verdadeiros pais, mas esse meu pai de criação logo virou alcoólatra e a 
minha mãe, a mulher dele, começou a se prostituir. Dela, não guardo rancor do 
tempo em que vivi com ela. Só me lembro das longas noites que ficava sozinho 
em casa, quando ela saía para trabalhar nos bares, em busca de clientes. 
 Quando eu tinha 10 anos, eles já estavam separados e eu passei a morar 
com meu pai em uma casa de barro, na beira da praia. Foi por pouco tempo, mas 
foi um período feliz, que ficou em minha memória. A gente saía de madrugada, 
corria na areia da praia e era uma coisa bem família, de pai pra filho. Foi uma parte 
da minha vida que me toca muito, que eu fico feliz de ter acontecido. A gente tinha 
uma casinha, era bem simples, não tinha energia elétrica, não tinha fogão, não tinha 
nada. A única coisa que a gente tinha era um rádio à pilha e mais nada. Mas foi uma 
parte da minha infância que eu vivi e que me marcou. Só que depois, meu pai, para 
fugir de um pedido de pensão alimentícia, resolveu mudar de cidade e foi para a 
capital de outro Estado da região central do Brasil, onde morava a família dele. 
 A minha expectativa era só de mudança de vida, mudar, conhecer 
outro lugar. Ter uma vida diferente com a minha avó, meu avô, com o meu pai.  
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Eu pensei: “Eu vou chegar lá, vou estudar!”, que até então eu não tinha estudado. 
“Vou conhecer outras pessoas, vai ser diferente!” E, quando eu cheguei, foi tudo 
novo, tudo novo mesmo! Por exemplo, eu nunca tinha conhecido uma escada 
rolante. Aí, na rodoviária, eu vi aquele treco subindo, que o degrau levanta, um no 
outro assim... Eu quase levei uma queda e, aí, a minha tia me deu um beliscão: 
“Fica quieto, menino!” A rodoviária era enorme. As pessoas eram diferentes, a 
conversa era diferente, o jeito de se vestir era diferente. Eu fiquei bem contente 
com o local. Eu não fui morar na região central, mas sim num lugar bem afastado, 
onde não tinha asfalto, esgoto, colégio. 
 Logo que cheguei, passei a contribuir com o sustento da casa. Fui obrigado 
a trabalhar catando latas e papelão para vender. Quando entrei na escola, não foi 
nada fácil aprender a ler e a escrever, porque só comecei a primeira série quando 
cheguei do Nordeste. As crianças eram todas pequenininhas, eu era o maior da 
série. Eles caçoavam de mim. Foi barra‑pesada.
 As surras que eu levava do meu pai embriagado passaram a ser cada vez 
mais constantes. Eu fugia de casa quando meu pai me batia, porque eu apanhava 
sem motivo. Ele chegava bêbado, dizia coisas que um pai não deve falar para 
um filho e me batia. Então, eu fugia, passava dois, três meses na rua. Pra me 
sustentar, pedia esmola, as pessoas me ajudavam. Em casa, eu sofria tanto que 
não acreditava que as coisas pudessem melhorar. Na rua, me sentia mais seguro 
do que em casa.
 Estudei até a terceira série. Como não aguentava mais os maus‑tratos, 
as surras constantes do meu pai, da minha tia, dos meus avós, aos 13 anos resolvi 
viver de uma cama para dormir. 
 Morei por um breve tempo na rodoviária da cidade, mas, como apanhava 
dos meninos veteranos que viviam como eu nas ruas, passei a dormir embaixo 
das árvores do parque da cidade. Foi a minha casa por oito anos. No parque, 
frequentava uma escola pública, que aceitava alunos que viviam na rua. 
 Quando comecei lá, conheci algumas pessoas que me deram apoio. 
Eles fizeram por mim o que minha família não fez. Conversavam comigo, me 
ensinaram onde conseguir comida. Eram três pessoas. Um me ensinou a ler direito, 
a ter gosto de pegar um livro. Os outros dois me deram muito apoio moral. Viviam 
repetindo que eu ia sair dessa vida, que seria capaz de construir um futuro diferente.
 Nessa época, eu dormia atrás do cemitério, às vezes em cima do banheiro, 
porque as pessoas passavam e ninguém me via. Mas, quando chovia, era bem 
complicado. Eu dormia na parada de ônibus ou dentro do banheiro do parque. 
Imagine você dormir num banheiro público! Por volta das sete da noite, eles 
fechavam a porta com cadeado, mas tinha um buraco na parede e eu era bem 
magrinho, então eu passava pra dentro e dormia. Só que ninguém podia saber, 
senão os seguranças do parque me expulsavam.
 Comecei a me prostituir porque precisava de dinheiro pra minha 
alimentação, pra ter um lugar pra dormir. Às vezes, eu ia com os caras, mas não 
era nem pelo dinheiro, era pra ter um lugar pra dormir, um lugar seguro onde não 
ia ter que dormir no chão, onde ia dormir numa cama. Um lugar que, quando eu 
chegasse, o cara ia me dar um almoço, uma janta, ia ligar a TV. Fiz programa até 

os meus 17 anos, mas não me arrependo, não. Não gostava do que fazia, mas 
fazia para sobreviver.
 A primeira vez? Foi quando eu era bem pequeno, uns 9 anos. Um cara 
chegou e me convidou para jogar videogame na casa dele. Ele não me mostrou 
o videogame, não. O jogo dele era outro. Ele queria sexo mesmo. Foi horrível, 
nunca vou esquecer. Você fazer algo que não quer fazer. Fui enganado, achando 
que alguém ia me dar uma coisa por caridade, para ser bonzinho.
 Me pergunto como é que pode alguém fazer algo por você e exigir 
sexo em troca? Dizer: “Só vou te ajudar se você transar comigo.” Alguém te 
violentar, fazer essas coisas com você! Eu acho que a pessoa, pra te ajudar, 
tem que ser de coração, não para ter algo em troca. Mas, infelizmente, tem 
muita gente que não pensa assim.
 A primeira vez que me prostitui, na cidade onde fui morar com a 
família do meu pai, foi com um senhor de uns 40 anos. Ele me viu catando 
latinha na rua e me perguntou quanto eu ganhava. Eu disse que tirava 13 
reais por quilo. Aí ele me ofereceu 110 reais pra sair com ele. Aceitei, estava 
precisando de dinheiro. Eu devia ter uns 13 anos e, como sempre, foi difícil, 
mas aprendi que fazia parte da minha vida. Ou eu fazia, ou no próximo dia 
ia acordar com fome, com a cara inchada de quem dorme no chão. Aí ele me 
levou pra casa dele. Dormi lá.
 Um dia eu tava na rua catando latinha, papelão, e aí eu vi um jornal com 
a foto do Cristo Redentor. “Que bonito!” Aí do nada veio aquela coisa: “Vai pro 
Rio de Janeiro, vai que o negócio lá é melhor, é diferente!” Eram três horas da 
tarde. Deixei num canto as latinhas, o papelão e, do mesmo jeito que eu estava, 
fui pro Rio de Janeiro.
 Saí a pé em direção ao Rio de Janeiro. Depois de 15 dias de caminhada, 
achei que não ia dar mais. Vi um caminhão parado no posto, ele estava indo para 
lá. Então pensei: “Não vou pedir carona porque eu tenho certeza de que ele não 
vai me dar.” Mas eu entrei embaixo do caminhão e fiquei entre o eixo e as rodas, 
sentei e fui ali, embaixo do eixo do caminhão. Quando eu cheguei lá foi que me 
dei conta de que, se eu caísse, ia morrer. Foi uma coisa muito doida. Então, disse 
pra mim mesmo que nunca mais ia fazer aquilo de novo.
 No Rio de Janeiro, conseguia comida que era servida por freiras numa 
igreja. Depois que eu conheci o Cristo Redentor, acabei sendo acolhido na casa 
de uma senhora em Belford Roxo. Mas, quando descobri que ela era um travesti e 
que sua intenção não era me ajudar, eu fugi e acabei parando num abrigo, do qual 
fui mandado de volta para a minha cidade natal, no Nordeste. 
 Quando voltei pra casa de minha mãe, eu cheguei a pensar que poderia ter 
um recomeço em minha vida, mas acabou sendo tudo de ruim. Ela estava morando 
num bairro muito violento, tinha se tornado cafetina e vivia com um bandido. 
 Acabei sendo envolvido em uma briga, no bar que a minha mãe administrava, 
que atraiu a polícia. O cara com quem minha mãe vivia falou que, se eu não saísse 
de lá, ia me matar e ia matar minha mãe. Aí, pra não ter confusão e salvar minha 
mãe, eu fugi. Andei a pé 2 mil e tantos quilômetros e voltei pra mesma capital onde 
vivia antes de ir pro Rio. 
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 Mas logo passei a morar em um abrigo e voltei a frequentar aquela escola 
que atendia os meninos de rua no parque. Foi quando ouvi falar do Vira Vida. 
Eu sabia que um dia ia ter que sair do abrigo. E aí? Eu ia voltar pra rua de novo? 
Então eu vi no Vira Vida a oportunidade que apareceu pra minha vida e eu agarrei. 
A oportunidade veio até mim e eu não deixei escapar. Segurei e foi daí que as 
coisas foram acontecendo.
      Quando começou, muitos meninos de rua que entraram no projeto eu 
já conhecia. Isso ajudou, porque eram pessoas que passaram pelos mesmos 
problemas que eu passei, então nós viramos uma família: “Eu te fortaleço e você 
me fortalece”, entende? Essas pessoas me entenderam, porque já tinham passado 
por isso. Se eu for contar tudo pra uma pessoa que nunca passou por isso, ela 
pode me olhar com um preconceito. Essas pessoas não, elas me trataram bem e 
um foi dando força para o outro, foi uma nova família que me acolheu.
 Foi um ano de formação, de estudo, batalhando. Foi uma alegria total a 
primeira vez que assinaram minha carteira. Eu nunca tinha trabalhado formalmente. 
Meu Deus, o primeiro trabalho você consegue em uma empresa tão conhecida... 
 Agora quero cursar Sociologia. Esse sonho de ser sociólogo veio da rua, 
onde conheci um sujeito que me ajudou muito. Ele era sociólogo formado na PUC 
do Rio de Janeiro, que acabou na rua por causa das drogas.
 Eu sofri pra caramba, mas não mudaria nada na minha vida. Acredito que 
tudo tem um porquê, um significado. Mesmo que a gente não entenda, deve ter 
uma razão naquele sofrimento. Uma força maior, que nos fez viver aquilo para o 
nosso crescimento. Eu cresci com tudo o que aconteceu comigo. 
 Aprendi que, quando a gente cai, mesmo que sejam várias vezes, não 
pode ficar deprimido. Muitas pessoas olham só pra trás. Pensam: “Não vou fazer 
isso ou aquilo porque já me dei mal.” “Não vou ajudar aquela pessoa, porque quem 
eu ajudei me passou a perna.” Nada a ver. Se você caiu, beleza, levanta de novo e 
vai, mesmo se for rastejando, segue em frente, que um dia vai ter a recompensa. 
Se caiu, levanta e segue, não deixe a peteca cair. Chuta a bola e é gol. 

 Desde meu tempo de criança, meu pai já trabalhava no tráfico e consumia 
drogas. Minha mãe, além de viciada e traficante, também se prostituía. 
 Minha avó e minha tia, que me criaram desde quando nasci, pra me manter 
longe daquele ambiente, me incentivavam dizendo sempre que eu era uma boa 
menina, uma boa aluna. Que, se eu estudasse, me tornaria uma advogada. Acho 
que elas tinham razão, pois eu gostava de estudar e era apaixonada pela língua 
portuguesa, mas acabei seguindo outro caminho.
 Comecei a seguir os passos de minha mãe e da minha irmã já com 13 anos 
de idade. Comecei a mentir para minha avó e minha tia. De manhã ia pra escola, 
mas de tarde, com a desculpa de fazer trabalhos em grupo, ganhava dinheiro num 
bordel no centro da cidade. Eu também queria ganhar dinheiro, comprar roupas, 
sapatos, bijuterias, maquiagem... Ter o que elas tinham. 
 Minha vida passou a ser assim, dividida entre o modo de vida de minha mãe 
prostituta, viciada e traficante, e o da minha avó e minha tia, evangélicas. Graças a elas 
eu me mantive na escola e consegui cursar o Magistério até o terceiro ano. Cheguei 
até a fazer estágio numa escola privada pra dar aula pra crianças do primeiro grau. 
 Me lembro direitinho da primeira vez que me prostitui. Foi com um coroa, um 
homem de uns 35 anos de idade, advogado. Me levou pra uma pensão no centro 

24 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA, concluiu o Ensino Médio e está 
empregada como ajudante de serviços gerais

Danielle,
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1 Loló: substância química classificada como entorpecente, à base de clorofórmio e éter, produzida de forma clandestina 
 por usuário de droga e traficante.
2 Fazer ponto: trata-se de uma expressão popular que, no ambiente de prostituição, significa buscar clientes na rua, 
 boates bares e casas noturnas.

da cidade e me perguntou se eu estava mesmo disposta a me perder com ele. 
Não consegui perder a virgindade nesta vez, foi só na terceira ou quarta tentativa, 
sempre com o mesmo cara. Ele me prometia o céu e a terra, mas foi tudo ilusão! 
Não me pagava em dinheiro. Me levava no shopping e comprava coisas pra mim. 
Na primeira vez, lembro que escolhi um par de patins, uma jaqueta. Fiz programa 
também com o filho dele. Depois de um tempo, ele sumiu.
 Logo comecei a me drogar a pedido dos clientes, ou para ter estômago 
para enfrentá‑los. Cheirava loló¹, fumava maconha com crack, tomava muitos 
comprimidos tarja preta porque, às vezes, não tinha condições de encarar o 
homem e satisfazer todos os seus desejos. 
 Passei a fazer ponto² junto com minha irmã e minha mãe. Algumas vezes 
fazíamos programa juntas. Quem acertava era minha mãe. Não sei quanto 
cobrava. Eles contratavam as três juntas. Era horrível, não gosto nem de lembrar! 
Numa das vezes que saí para um programa com minha irmã, acabamos 
sendo estupradas por seis homens em um matagal. Ameaçaram de nos matar. 
O que a gente podia fazer? Fizeram tudo que se pode imaginar, depois nos 
abandonaram no meio da noite. Caminhamos no escuro um bom tempo e, 
quando encontramos a polícia, nem carona nos deram. Conseguimos chegar 
na cidade quando pagamos um ônibus. 
 Tive proposta de ir pra Alemanha, Itália, Portugal, mas não aceitei.  
Os turistas alemães são muito espertos. Quando chegam ao Brasil, já trazem intérprete 
pra se comunicar com a gente. Os estrangeiros são os melhores clientes, pagam em 
euro, um dinheiro bom. Hoje, seria algo em torno de 800 a mil reais o programa.
 Depois que fui estuprada, passei a ter medo de encarar a rua, passei a 
fazer programas eventuais e a ajudar meu pai e a minha mãe a traficar. 
 A minha vida foi assim dos 13 aos 18 anos, quando engravidei de um 
cliente. Aí a casa caiu! Foi um choque para minha avó e minha tia! Mesmo grávida, 
segui fazendo programas. 
 Fiquei grávida porque o cliente não quis usar camisinha. O cliente não 
querer acontecia quase sempre. Tem uns que queriam e outros não. Como a gente 
estava ali a troco de alguma coisa, a gente tinha que fazer o que eles bem queriam. 
Tinha que ser tudo do jeito que eles queriam. Naquele momento, a mulher que tá 
no meio da prostituição não tem o que escolher: ‘ou vai ou racha’. E foi com um 
desses que não aceitam usar camisinha que eu engravidei, tive uma filha.
 O rapaz de quem eu engravidei era casado. Eu consegui registrar a minha 
filha com o nome dele. Ele aceitou registrar, mas não queria contribuir com nada. 
Eu entrei na justiça. Tive uma série de problemas porque ele não queria... Primeiro 
ele disse que não era dele, queria exame de DNA, aí eu falei: “Eu faço, basta você 
pagar.” Ele pagou. Deu positivo, a menina é a cara dele. Passou um tempo, ele 
estava assumindo a pensão da menina, certinho, depois parou. Eu botei ele na 
justiça. E, hoje em dia, ele dá quando quer.

 Mas eu consigo dar tudo pra minha filha. Tudo o que uma criança precisa. 
Basicamente, tudo o que eu não tive eu dou à minha filha.
 A minha vida começou a mudar quando procurei o Conselho Tutelar da 
Infância e do Adolescente e uma conselheira pediu meu endereço e prometeu 
ajudar. O auxílio nunca chegou, mas consegui uma vaga em um projeto social 
que me encaminhou para o projeto Vira Vida. Eu e outras meninas com quem 
trabalhei em uma boate.
 Quando eu comecei no Vira Vira continuei fazendo programa, mas só com 
aqueles clientes já certinhos. Depois de uns três meses não quis mais. Deixei a 
minha vida de prostituta para trás. Comecei a ir pra igreja com minha avó, aceitei 
Jesus na igreja, e disse: “Basta. Deus não quer isso pra mim, não!” Aí pronto, foi 
quando dei um fim. E até hoje, graças a Deus, nunca mais.
 A primeira atividade no Vira Vida é redigir uma redação sobre a vida da 
gente. Contei tudo. Descobri que nunca é tarde para sair das ruas, das drogas 
e da exploração sexual. A vida que eu levava não é vida pra ninguém. É preciso 
agarrar seu sonho e lutar por ele. O meu agora é ter uma casa, me formar e dar 
um bom estudo para minha filha. Por isso estou batalhando.
 Uma coisa que me marcou no Vira Vida, foi uma aula que motivava a 
gente a se lembrar das brincadeiras que tínhamos na infância. Minhas colegas 
lembraram de ter jogado vôlei, de ter brincado de amarelinha e várias outras coisas. 
Essa aula me deixou deprimida, porque eu queria lembrar de alguma coisa de que 
eu tivesse brincado, mas não conseguia e não lembrava de nada. Eu pensei: 
“Poxa, tantas coisas que eu não tive e que eu havia perdido na minha infância.” 
Mas no Projeto a gente tem aulas de autoestima, a gente tem uma equipe que usa 
muito a autoestima. Então, me fez esquecer o passado e pensar no presente e no 
futuro. E é o que eu penso hoje em dia.
 Eu me vejo hoje como uma guerreira. Porque eu superei todos os 
obstáculos. Então eu sou mais do que vencedora. Nunca é tarde pra agarrar o 
sonho da sua vida, porque eu acho que a vida é um sonho. E os meus sonhos 
são: ser como uma Ana Neri³, a enfermeira brasileira pioneira da enfermagem, 
ter a minha casa e ver a minha filha com um bom estudo. É pra isso que eu luto.  
São os meus três sonhos.

3 Ana Justina Ferreira Neri: nasceu em Cachoeira de Paraguaçu, na Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814, e faleceu   
 no Rio de Janeiro (RJ), no dia 20 de maio de 1880, e foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Ana Neri, como é conhecida,
 serviu como voluntária na guerra do Paraguai (1864-1870), trabalhou em diversos hospitais e foi a responsável por criar
  uma enfermaria fixa onde trabalhou até o final da guerra. [http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AnaJNeri.html]
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 Eu não sei onde eu nasci. Minha mãe não tinha condições de criar a 
gente. Quando eu fiz 2 anos, ela me botou no orfanato, onde já estava a minha 
irmã. Fomos criadas lá. A visita das mães era só uma vez no mês. Chegou época 
de minha mãe não ir visitar a gente por três meses. Eu ficava querendo crescer 
logo pra sair de lá. Eu ia pro portão do orfanato, ficava esperando minha mãe... 
Passava horas e minha mãe não chegava. 
 De bom no orfanato é que tinha escola que era frequentada pelas internas, 
junto com outras meninas de fora. Tinha muita comida e também tinha aula de 
música para cantar na igreja. 
 De ruim tinha muita coisa: as crianças eram espancadas constantemente 
pelas internas mais velhas. As mais velhas eram responsáveis por cuidar das 
menores e de manter a limpeza. Então, elas obrigavam a gente a fazer todo o 
serviço.  Era como estar num presídio. A gente nunca saía, a gente não conhecia a 
rua. Pra assustar as crianças, a “tia” falava que a rua era cheia de monstros e coisas 
ruins. A primeira vez que saí foi pra ir ao hospital. Fui porque me espancaram, 
quebraram meu braço porque uma Bíblia tinha sumido. A gente apanhava de tudo: 
de cabo de vassoura, de cipó... Apanhava porque não queria dormir, não queria 
lavar louça, lavar roupa. 

17 anos, é aluna do projeto VIRAVIDA e está no Ensino Fundamental

Carina,
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 Tinha uma menina lá que obrigava a gente a fazer sabão com ela, que é 
sexo com mulher. Só que o orfanato não sabia. A gente era criança, tinha medo 
de dizer, tinha medo de falar, insegurança de acontecer alguma coisa. Depois 
de muito tempo descobriram: essa menina foi pra fora do orfanato. Vi de tudo lá, 
só não vi a morte.
 Minha mãe sabia o que acontecia lá. A gente pedia pra nos levar embora 
dali, mas ela não levava. Isso só aconteceu quando o orfanato fechou e a minha 
mãe foi forçada a buscar a gente. Eu tinha 10 e a minha irmã 11 anos. 
 A casa da minha mãe não tinha nada. Tudo na caixa de papelão, nossa 
roupa, comida, tudo era na caixa, tudo. Só tinha um vaso sanitário, uma pia pra 
lavar prato, uns pratinhos. A gente dormia no único colchão que tinha. Dormia eu, 
minha irmã, minha mãe e o nosso padrasto, que minha mãe expulsou de casa 
porque ele começou a passar a mão em mim quando eu estava dormindo. Hoje 
ele mora na rua. 
 Foi só sair do orfanato pra minha mãe botar a gente pra trabalhar na rua, 
no centro da cidade. A gente vendia de tudo um pouco: meias, lápis, caneta, capa 
de celular, brinco, bolsa... Tudo!
 Perdi a minha virgindade quando eu tinha 11 anos. Foi com um cara numa 
pensão no centro da cidade. Nem conhecia ele direito. Fiz por fazer, por falta de 
conselho. Se tivesse sido criada com minha mãe por perto, não tinha acontecido 
nem metade do que me aconteceu. 
 Conheci o pai da minha primeira filha quando tinha 12 anos e ele 17. Fiquei 
três anos com ele. Foi o único homem que amei. Era doida por ele, brigava muito 
de ciúmes. Quando engravidei, aos 14 anos, ele me deixou. Arrumou outra.
 Eu, em nenhum momento, pensei em abortar. Trabalhei na rua até o final 
da gravidez vendendo DVDs piratas e fugindo da polícia. Depois que a nenê 
nasceu, duas coisas ruins aconteceram, tudo na mesma época.
 A primeira coisa ruim foi que o melhor amigo da minha mãe me estuprou 
e tentou me matar com uma facada no meu pescoço. A cicatriz que ficou eu vou 
carregar pra toda vida. Nesse dia, eu estava muito contente, tinha vendido bastante, 
o movimento tinha sido muito bom. Eu dei o dinheiro pra minha mãe: “Tome mãe, 
ganhei isso. Compre fralda pra minha filha.” Quando eu fui descendo pra minha 
casa, senti uma sensação ruim. Senti aquele negócio no pescoço, ele botou a faca 
no meu pescoço. Ele disse: “Não olha pra mim, não.” Só que eu reconheci a voz 
dele. Ele começou a me beijar, como um drogado – ele era viciado em droga e 
aquele lugar era um ponto de usuário de droga. Ele falou: “Me beija!” Eu comecei 
a beijá‑lo. Eu chorava que só. Depois que ele fez tudo o que ele queria... Foi no 
mato, num cantinho perto da ponte. Depois que ele fez tudo o que ele queria, 
começou a me apertar, me apertar. Aí a falta de ar... nessa hora eu só pensava em 
Deus: “Meu Deus, eu vou morrer agora!”, isso na minha mente. Eu já fechando o 
olho: “Meu Deus, me leve pro céu, eu nunca fiz mal a ninguém. Se for me livrar, 
me livre.” Foi na hora que um cachorro começou a latir. Outro drogado, que estava 
passando, viu e gritou: “O que é que isso?!” Ele já tinha passado a faca em mim, 
mas se distraiu. Eu me livrei dele e corri. Eu corri, corri, quando eu não aguentei 
mais, me deitei. Já tava na favela, todo mundo: “O que é isso?!” Um bocado de 

gente, muita gente, muita gente, segurando o meu pescoço. Na favela, a polícia 
acompanha tudo que acontece com câmeras. Logo chegou os policiais e eu fui 
pro hospital. A polícia conseguiu pegar ele e ele foi preso. 
 Depois disso, fiquei indo pra psicólogo, ficava fazendo exame. No mesmo 
dia eu tomei a Benzetacil, mais dois remédios e a injeção antissífilis. Tomei um 
monte de remédio. Eu fiquei com medo. Se um dia eu descobrir que tenho aids, 
eu me mato. A partir desse dia, eu não sou uma pessoa normal. Eu sou um pouco 
estressada. A pessoa quando conhece a ruindade, conhece a vida errada, não 
quer saber mais nada.
 Quem passou pela morte, não tem mais medo de morrer. Pode me matar, 
porque se for pra ser estuprada eu prefiro morrer, eu prefiro que me matem. 
Depois desse dia, eu saí da casa da minha mãe, não quis mais ficar lá porque 
todo dia eu tinha que passar pelo mesmo caminho. Eu olhava, chorava de pisar no 
mesmo lugar. É uma coisa que a pessoa carrega pro resto da vida, pra onde ela for.
 A segunda coisa ruim que me aconteceu foi que mataram minha irmã. 
Ela tinha 28 anos. Morreu com oito tiros. Estava envolvida com drogas. Essa  minha 
irmã engravidou com 11 anos. Ela deixou oito filhos, todos de pai diferente. Ela era 
muito revoltada. Sempre foi da vida errada. Morreu na vida errada.
 Recebi a notícia de que mataram minha irmã quando eu estava fazendo uma 
prova da Olimpíada de Matemática das escolas públicas. Fui a única que passei na 
seleção da minha escola. Estava fazendo a segunda fase, de que participavam os 
alunos de todas as escolas que tinham passado na primeira fase. Era num sábado. 
Larguei a prova peguei um ônibus, fui embora. Minha irmã estava lá, grávida de 
mais um filho, com aquele barrigão, estirada no chão. Morreu agarrada no pacote 
de fraldas, que estava com um rombo de bala. O policial me segurou e disse que 
eu não poderia abraçá‑la. Fiquei chorando e vendo ela lá no chão, cheia de tiros. 
 Deixou oito filhos. Os filhos todos viram. Quando aconteceu, ela segurava 
no colo a filha que ia fazer um ano. Os caras tiraram a menina dos braços dela e 
meteram bala nela. Hoje os filhos dela são todos revoltados também.
 Quando eu larguei a prova de matemática, eu marquei as alternativas de 
respostas das questões de qualquer jeito. A mulher que aplicava a prova olhou 
aquilo e disse: “Olhe, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Você quer 
outra prova? Eu lhe dou!” Sem pensar em nada, fui embora. Hoje eu gostaria de 
fazer aquela prova da Olimpíada, só não sei se terei outra oportunidade.
 Depois de tudo que aconteceu, eu fiquei uma pessoa muito revoltada. 
Entrei na vida errada. Abandonei a escola e arrumei um companheiro traficante 
que me colocou no tráfico. Comecei a cheirar pó, fumava maconha. Nunca fumei 
crack, porque eu sempre fui uma pessoa de mente forte. Eu via na favela que as 
pessoas  viciadas nessa droga morriam. Aí eu disse: “Eu vou vender crack por 
dinheiro, pra comprar as coisas pra mim, mas fumar eu nunca vou, porque eu sei 
que vou morrer.” Mas na verdade, quem tem a vida errada morre de todo jeito. 
Porque é aquele negócio, ou morre pela polícia ou morre pelos próprios amigos. 
 Fiquei grávida desse meu companheiro, o traficante. Foi a minha segunda 
gravidez. Mesmo grávida, me envolvi em assalto. Trafiquei até o meu filho nascer. 
Quando ele nasceu, o meu companheiro estava preso. 
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1 BR: sigla utilizada para nomear as rodovias federais

 Num dos assaltos que fizemos em ônibus, eu ainda estava grávida de 
quatro meses do meu filho. Eu botei um casaco para esconder o revólver. Dentro 
do ônibus, gritamos: “Olha é um assalto! Todo mundo pro chão!” Com medo, 
uma mulher escondeu o dinheiro dela. O meu marido viu, foi matá‑la aí eu disse: 
“Não, mata não!” Aí ele: “Oxe, essa merece morrer. Se ela fizer isso outra vez, eu 
vou meter bala!”, aí eu disse: “Deixa pra lá!” Ele ficou com raiva de mim porque eu 
não deixei matar. Eu já passei por tanta coisa, mas nunca deu uma maldade no 
meu coração. Nunca tirei a vida dos outros. É mais fácil os outros tirarem a minha 
do que eu tirar a vida dos outros.
 Para não entrar mais nessa de assalto, eu resolvi me prostituir. Foi quando 
uma amiga da minha mãe me convenceu. Ela disse: “Tu é bonita. Vamos pra 
praia ganhar dinheiro.”Mas eu só comecei na prostituição no dia que minha 
mãe me disse bem assim: “Prefiro ver você se prostituindo do que traficando.”  
Foi no dia que ela me viu apanhando da polícia. Eles tomavam dinheiro da 
gente, batiam que só! Depois que minha mãe me falou isso, eu disse pra mim 
mesma: “Eu vou me prostituir.” No meu primeiro dia, ganhei quase 800 reais! 
Fiquei animada, abandonei os assaltos.  
 Também parei de traficar, porque o meu melhor amigo tentou me matar. 
Pensou que eu estava ficando com um policial. Ele me deu um tiro, saí correndo, 
fui morar em outro lugar. Meu ex‑companheiro, pelo mesmo motivo, também me 
ameaçava. Dizia que ia me matar. Morreu primeiro. 
 Na prostituição, pensei que ficaria livre da violência, mas minha vida seguiu 
cheia de histórias de perigo. Teve um delegado que colocou uma pistola na minha 
cara porque eu não quis fazer programa com ele. Uma vez, entrei no carro de um 
cara pra fazer um programa. Depois que ele fez o serviço, ele me assaltou. Levou 
meu celular, meu dinheiro e me abandonou na BR¹ de madrugada. 
 Quando o cara é bonito, ainda vai, mas tem cada homem nojento! Você 
fica na pista, ouve cada coisa! Jogam pedra, ovo. Até já esguicharam extintor de 
incêndio na cara da minha amiga!
 Na prostituição, às vezes, o dinheiro vem fácil, mas é amaldiçoado. 
Tem homem que é carente, chega dizendo que só quer carinho, massagem.  
A gente pula de alegria quando isso acontece. Mas tem outros que gostam de 
bater, puxam o cabelo, xingam de todos os palavrões. 
 Tem dois meses que desisti de fazer programa, não vale a pena. Já saí 
do tráfico pra não morrer e não quero morrer na rua, na estrada. Tenho amiga 
minha que já mudou, comprou casa, comprou tudo, se casou com um gringo, foi 
pra Espanha, viajou. Só eu que nunca tive essa sorte. Outra amiga minha teve o 
contrário, morreu na praia. O cara meteu bala na cara dela. Era uma menina de 15 
anos, linda. Morreu na nossa frente. O cara sumiu e ela ficou lá, estirada no chão.
 Apesar de tudo que já aconteceu comigo, eu amo minha mãe e minha 
irmã. Amo minha filha que vive com minha mãe. Sei que sou distante dela. Tenho 
medo que meus filhos cresçam e não me reconheçam como mãe deles. Isso já 
acontece com a minha filha mais velha, que só me chama pelo nome. 

 Eu aprendi uma coisa: que dinheiro, nessa vida, não é o mais importante 
não! Aprendi que o importante é atenção, carinho. Já vivi situação complicada. 
Toda vez que a fome apertou e não tinha o que comer, nem onde dormir, pensei 
em desistir de tudo. Mas aprendi que a pessoa tem que ter muita força de vontade, 
fé em Deus e perseverança para seguir em frente.
 Eu não quero acabar como o meu primo, que foi preso na semana passada. 
Ele e o pai dele foram roubar um carro, trocaram tiros com a polícia. O pai morreu. 
E ele, agora preso, tem que dar graças por estar vivo. Antes preso do que morto! 
 Eu já vi de tudo. Vi uma amiga se matar. Já tentei me matar também. Mas 
quando meu filho, menor de 8 meses, saiu da UTI, prometi que ia mudar. Ainda 
tava nisso tudo quando soube do Vira Vida. Aí as meninas falaram: “Vem com a 
gente pro Vira Vida, Carina!” Primeiro eu fui pro psicólogo no CRIAR. Depois eu 
acabei aceitando entrar pro Vira Vida, porque queria uma coisa pra distrair a minha 
mente. Aí tudo foi encaixando. Agora estou fazendo o curso pra ter uma profissão. 
Quando eu não venho pro curso, dá vontade de fazer tanta coisa errada! 
 De vez em quando, tem palestra de autoestima e eu participo muito. 
Já contei a minha vida a todos. Digo que a pessoa tem que ter fé, tem que ter 
perseverança. É aquele negócio: “Eu vou conseguir!” É um ano, um ano e meio o 
curso. Dá pra chegar lá! Eu já entrei em todas as vidas, já fui de tudo um pouco e 
sei que tudo o que fiz não é futuro, não. 
 Meu sonho é ser advogada, mas eu tô fazendo esse curso, curso de imagem 
pessoal. Eu gosto de fazer unha, fazer cabelo... Eu quero ter uma profissão, ter 
o que dar pros meus filhos, criar meus filhos e um dia ter minhas coisas. Quando 
eu passar do oitavo ano do ensino fundamental, eu faço o primeiro, o segundo e o 
terceiro do ensino médio em um ano só. Vou terminar meus estudos com 20 anos. 
Depois faço uma faculdade. Tudo o que a pessoa quer, a pessoa consegue. Tudo.
 A minha história pode servir de exemplo, de lição para outros jovens que, 
como eu, acreditaram no caminho errado. Hoje, eu digo: usar droga, se entregar 
ao tráfico, à prostituição, não é futuro. Dinheiro amaldiçoado, dinheiro fácil, vai 
embora fácil. O único futuro que a gente tem é com o dinheiro do nosso suor, do 
nosso trabalho. Por isso, temos que estudar, lutar até o fim. 
 Hoje eu ouço muita gente dizer: “Você não vai conseguir, vai dar tudo 
errado!” Eu respondo: “Vai nada, vai dar tudo certo!” Eu vou conseguir porque tem 
atleta paralítico que vai pra Olimpíada e ganha medalha. A gente tem dois braços, 
dois pés, duas mãos. Por que a gente não pode conseguir?
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 Minha família era meu pai, minha mãe e quatro irmãos. Eu sou a mais 
velha. Nossa casa ficava num sítio. Era muito simples, humilde. Sempre foi. Nunca 
teve muitas coisas, muitos móveis. Nela, meu pai guardava as ferramentas de 
trabalho. Ele era camponês, tinha uma roça.
 Eu gostava muito de ler a Bíblia. Sempre gostei de ler e de estudar. 
Pegava os livros e ficava estudando ou brincando de professora. Como irmã 
mais velha, eu tinha que ter muita responsabilidade, cuidar dos irmãos, tomar 
conta da casa. Eu era o segundo pai, a segunda mãe, tinha que cuidar deles 
quando meus pais saíam pra trabalhar na roça. Quando chegava a época de 
fazer a colheita da roça, do feijão, do milho, ou de fazer o roçado, a gente tinha 
que ir junto, pra  ajudar também.
 Quando era pequena, eu e meus irmãos não podíamos brincar na rua, nem 
fazer amizades na escola. Meu pai controlava tudo e, por qualquer motivo, ele 
nos espancava. Minha mãe, que também sofria agressões, ficava sempre quieta 
na dela quando éramos espancados. Além de bravo, meu pai era muito ignorante. 
Agredia a gente por nada. Tínhamos que fazer as coisas do jeito dele, senão...  
Se um dos meus irmãos saísse da linha com ele, eu também pagava pelo erro 
por ser a mais velha.

21 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA e está empregada como depiladora

Dalva,
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 Ele vendia banana e macaxeira na feira da cidade e me levava junto nas 
sextas‑feiras, depois da aula. Na cidade, dormíamos numa casa que era da gente. 
Numa dessas vezes, quando eu tinha 8 anos de idade, ele falou pra mim: “Vamos 
brincar!” Quando ele falou: “Vamos brincar”, não entendi. Ele me apertou e me 
abraçou. Começou a fazer cócegas e tirar minha roupa. E eu: “Não, não quero, 
não quero brincar!” E ele: “Vamos, vamos! Cala a boca e vamos brincar.” Aí ele fez 
assim: ele pôs a mão na minha boca e fez o ato. Ele praticou comigo à força. E eu 
chorando, porque não queria mais brincar, queria que ele parasse, estava doendo.
 Me senti como se tivesse morrido algo dentro de mim. Me senti mal. 
No dia seguinte, passei a manhã inteira calada, com a cabeça baixa. Não comi 
durante o dia, tive febre alta. À tarde, uma senhora, que era amiga da minha 
mãe, passou na feira e falou: “Essa menina está doente.” Aí ela perguntou:  
“O que você tem?” Eu comecei a chorar. Ela me levou pra casa dela, me vestiu 
uma blusa, me enrolou numa coberta e eu tomei remédio. Ela disse: “O que tá 
acontecendo?” Mas eu fiquei com medo de falar pra ela e ela falar pra ele e 
acontecer novamente aquela situação.
 Na noite do dia seguinte, quando voltávamos pra casa, tentei dar um fim 
em minha vida. Pra gente chegar na casa, na roça, a gente ía na carroceria de 
um caminhão e tinha que atravessar um rio. Tava chovendo, o rio encheu demais 
e o caminhão não podia passar. A gente ficou parado, sem poder atravesar o rio. 
A gente tava na carroceria do caminhão, eu, meu pai e uns amigos, que também 
trabalhavam na roça. Eram só homens e eu de menina. Eu fiquei lá, nessa 
situação. Como não podíamos atravessar com o caminhão, um dos rapazes 
disse: “Vamos seguir sem o caminhão, com a criança. Os adultos ficam e podem 
continuar no dia seguinte. A criança tem que atravessar, senão vai passar fome 
e frio”. Meu pai foi comigo. Quando a gente tava atravessando o rio, soltei a 
mão dele pra água me levar. Não queria mais viver. Ele me puxou pela blusa, 
começou a gritar e todos correram para ajudar. Conseguimos chegar à outra 
margem. Cheguei em casa com febre, tremendo, chorando. Minha mãe pensou 
que eu tava com medo por causa do rio.
 Desse dia em diante, não fui mais a mesma. Não conseguia conversar 
com meus irmãos, com minhas coleguinhas. Ficava calada, afastada das pessoas. 
Olhava pra minha mãe e começava a chorar. Aí meu pai me puxou num canto e 
falou: “Cala a boca, senão tu vai apanhar e eu mato a sua mãe!” Ele mostrava 
várias vezes o facão, dizia que ia rasgar minha mãe no meio. Eu sabia que ele já 
tinha cortado a barriga de uma ex‑mulher dele e pensei que faria o mesmo com 
minha mãe. Por isso, não revidava.
 A partir de então, toda semana ele queria me levar pra cidade. Eu não 
queria ir. Ele me deu uma surra. Implorei pra minha mãe: “Pelo amor de Deus, diga 
a ele que não quero ir!” Então, ele ameaçou: “Se você não for, apanha você e sua 
mãe.” Ele sempre batia em minha mãe pra me incomodar. Sabia que aquilo mexia 
comigo. Eu fazia de tudo pra ele não machucar minha mãe.    
 Acho que minha mãe nunca percebeu. Se sabia, não teve coragem de 
falar. Ficava sempre calada, também tinha medo dele. Ele agredia muito ela. 
Meus irmãos também não percebiam nada. Ele sempre dava uma de santo, 

dizia que a gente tinha que ser educado daquela forma, porque senão a gente 
ia dar pra ser puta ou os meninos pra ser veados. Ele repetia que a gente não 
podia sair da linha. Queria que eu fosse professora. Ele fingia ser um bom pai na 
frente da minha mãe. Só que, por trás, era um verdadeiro monstro. Quando ela 
saía pra buscar leite, ele aproveitava esse momento, me chamava no quarto:  
“Dalva, venha apanhar isso aqui!” No início, eu não sabia o que era. Ia até o quarto 
e ele me obrigava a tirar a roupa e a fazer o que ele queria. Tinha vontade de me 
matar, de cortar as partes do meu corpo onde ele tocava. 
 Uma vez, assisti na televisão uma criança que pedia pra denunciar quando 
acontecesse isso. Eu achei que o que acontecia comigo era o mesmo que ela 
tinha falado, igual ao que ela tava passando. Eu lembrava também que, na cidade, 
aconteceu a mesma coisa, uma menina denunciou e o pai foi preso. Ela era da 
mesma idade que eu, mas o pai foi solto em poucos dias e eu pensei: “Não vai 
dar certo. Pra onde eu vou? Eu vou ficar aqui. Se ele for solto, vai fazer a mesma 
coisa ou talvez me matar, vai matar a minha mãe.” Eu achava que aquilo que ele 
estava fazendo era errado e que tinha que ser preso. Ele tinha que pagar pelo que 
estava fazendo, mas eu não tive coragem de ir à delegacia, com medo também 
daqueles policiais. Então, eu comecei a provocar ele. Provocava, dizendo que eu 
tava namorando. Eu achava que com isso ele ia me mandar pra casa da minha 
avó, que morava com minha tia em outra cidade. Assim, ele me mandaria pra casa 
delas pra esquecer o namorado, porque elas eram muito rígidas. Deu certo, ele 
me mandou para lá e disse: “É só pra você esquecer esse negócio de namorado.”
 Quando fui preparar a minha mala, estava rindo à toa no quarto com a 
minha vó, que foi me buscar. Ele entrou no quarto e disse: “Não fique tão feliz, não. 
Daqui a alguns dias, você volta.” E pediu pra eu levar pouca roupa. Foi quando ele 
tirou algumas da minha mala. Quando ele saiu do quarto, eu coloquei a roupa de 
novo na mala e escondi debaixo da cama. 
 Às quatro horas da manhã, eu acordei pra pegar o ônibus. Me arrumei e 
disse pra minha avó: “Bora vó, vamos sair daqui!” Minha vó disse: “Calma, por que 
isso? Pra que tanta pressa?” “Vamos, vamos, vó!” Estava feliz. Ele acompanhou 
a gente até o ponto de ônibus. Quando cheguei no ponto de ônibus, deixei a 
sandália velha com ele, empoeirada e tudo, e entrei no ônibus descalça. Quando 
partimos, calcei a sandalinha nova e fiquei feliz! Conversando com a minha 
avó, rindo à toa, eu disse: “Vó, eu tenho uma coisa pra contar, mas só em sair 
daqui eu estou feliz!” Eu olhava pra trás na estrada e dizia: “Nunca mais eu volto 
aqui! Nunca mais eu volto aqui!” Minha vó perguntou: “O que você tá falando?”  
Eu respondi a ela: “Depois a senhora vai entender.” Não consegui dormir durante 
a viagem, estava muito feliz e ansiosa. 
 Quando cheguei, minha tia disse logo: “É, seu pai teve que mandar você 
pra cá por causa de namorado. Espero que você não me dê trabalho aqui.” 
No outro dia, eu contei tudo pra uma amiga da minha tia, que estava na casa, 
e pedi pelo amor de Deus pra que não atendesse as ligações de telefone dele.  
Quando eu contei tudo pra ela, senti uma sensação de alívio, como se eu estivesse 
me libertando de algo. Mesmo tendo a sequela, mesmo tendo as marcas, foi 
aquela sensação de alívio, por estar longe dele, por não estar vendo o rosto dele.  
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Bom, essa amiga da minha tia não guardou segredo e contou tudo pra ela. Aí minha 
tia contou pra minha avó. Elas choraram muito. Ficaram abaladas, passando mal. 
Minha avó dizia: “Eu vou matar ele!” Ela ficou desesperada, minha tia também.
 Depois, minha tia procurou saber o lugar certo para ir denunciar. Ela me 
levou pra delegacia. Lá pediram pra eu falar tudo novamente pro delegado. 
Minha tia olhou pra mim e disse: “Dalva, pelo amor de Deus, se isso for tudo 
mentira eu vou ser presa. Eu vou ser presa e seu pai vai te matar com uma surra, 
você sabe que ele é muito ignorante!” Depois me mandaram fazer os exames. 
Eles viram que o hímen estava rompido. A parte de trás tava toda rasgada, tudo 
cortado, machucado mesmo. No outro dia, mandaram prender meu pai.  
 Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Não comi, não dormi nesse dia. 
Fiquei esperando só a hora dele ser preso. Quando chegou a tarde do outro dia, 
eram cinco ou seis horas, ligaram pra mim e disseram: “Ele está sendo preso agora, 
sua mãe está em estado de choque, chorando muito. Ele, por enquanto, vai ficar 
na cadeia da cidade esperando julgamento.” Meu pai teve a sentença de 15 anos 
de prisão, mas saiu depois de cumprir cinco anos, por bom comportamento. 
 Foi bem complicado esse tempo, porque eu achava que a casa da minha 
tia não tinha segurança. E, mesmo meu pai estando preso, eu vivia com muito 
medo. Eu pensava que os irmãos e o pai dele viriam fazer alguma coisa pra se 
vingar. Foi uma fase que eu tive que passar por psicólogo. No tratamento com o 
psicólogo, eu tinha que conversar, desenhar, explicar o que estava acontecendo, 
porque mesmo eu estando bem por ele estar preso, eu, a todo momento, pensava 
que ele poderia ser solto ou que alguém viria se vingar por ele. 
 Uma vez, minha avó e minha tia quiseram que eu fosse visitar a minha 
mãe. Foi num dia de Natal. Eu não queria de jeito nenhum. Tinha vergonha de 
encarar a minha mãe e os meus irmãos. Eu fui. Quando caminhava em direção 
da casa de minha mãe, naquela hora eu sentia que todo mundo olhava pra mim. 
Eu fui caminhando de cabeça baixa. “Ai, meu Deus do céu!”, pensei. Me sentia 
pequenininha, sem força pra nada, nem pra andar. Sabia que todo mundo da rua 
conhecia a minha história. “E agora, o que eu faço?”, eu pensava. Soltei o cabelo, 
escondi meu rosto e segui de cabeça baixa até chegar à casa da minha mãe. 
 Quando entrei na casa, pedi a benção a minha mãe, mas ela não respondeu. 
Olhou pra mim e disse: “Desapareça da minha casa!” Daí eu perguntei: “Por que, 
mãe?” “Você é a rapariga do meu marido, você é uma puta do meu marido.”  
Aí eu saí do sério, saí do meu controle: “Como a senhora entende tudo errado! 
A senhora via que estava acontecendo alguma coisa comigo e a senhora nunca 
teve coragem de me defender!” E ela: “Não quero ver sua cara, desapareça!” 
Naquele Natal eu almocei na casa de uma vizinha. Quando cheguei de volta na 
casa da minha tia, contei o que tinha acontecido, fiquei doente e tive que voltar pro 
psicólogo novamente. 
 Continuei morando com minha tia e minha avó. Mas por tudo que eu tinha 
passado, não queria nada com a vida. Quando virei adolescente, passei a sair 
com amigas, só queria ficar na rua, curtir a vida. Não demorou muito comecei 
a beber... Quanto mais eu bebia, mais eu tinha o momento em que esquecia de 
tudo. Eu esquecia o que tinha acontecido na infância. Foi nesse período que tive 

o risco de me prostituir, usar drogas. Eu chegava na escola, não tinha paciência 
mais pra ouvir nada, não tinha vontade de ouvir aqueles professores falando. 
Eu ficava agoniada. Eu passei a sair com homens que eu nem sabia quem eram, 
como se não tivesse valor o meu corpo. 
 Até que um dia, a psicóloga me falou do projeto Vira Vida. Disse que eu 
devia tentar, pois a minha tia já não me aguentava mais, queria me devolver 
pra minha mãe. Era tudo o que eu não queria. Fui selecionada pro Vira Vida. 
Logo no início, eu gostei, pois percebi que os outros alunos estavam na mesma 
situação que eu, uns estavam nas drogas, outros na prostituição. Era quase 
idêntica a situação de todos. 
 No Vira Vida passei a gostar de estar perto das pessoas. Só em falar um 
“oi”, bater um papo, pra mim já era tudo. As pessoas do Vira Vida abraçavam a 
gente, como se fôssemos filhos. A forma como elas conversavam com a gente 
era de mãe pra filha mesmo. Aos poucos, eles me fizeram ver as coisas boas que 
tinha dentro de mim, e me ajudaram a lutar contra aquilo de ruim que estava me 
impedindo de ser feliz.
 No projeto Vira Vida, cada dia era um momento em que eu me conhecia 
mais. Foi uma experiência mágica na minha vida, porque eu, antes do Vira Vida, 
não me conhecia. Foi ali que eu passei a me conhecer. Com minha família, meu 
pai e minha mãe, eu poderia ter descoberto quem eu era de verdade. Mas não tive 
essa sorte. Fui ver quem era a Dalva no Vira Vida.
 Com o tempo, fui aprendendo a participar dos eventos, ter momentos de 
lazer. No início, eu ficava meio desconfiada. Era muita coisa pra eles darem de 
graça pra gente. E me perguntava: “Será que mereço ficar aqui, será que não 
mereço?” Fui descobrindo que merecia, sim, assim como outros jovens que 
passaram pela mesma situação que eu passei. Eles também mereciam.
 Terminei o curso, aprendi uma profissão. Me lembro muito bem de quando 
tive a notícia do emprego. Foi pelo telefone, eu estava limpando a casa. Ah, eu 
pulei tanto. Larguei a vassoura. Eu pulava tanto, peguei minha carteira profissional 
assim... Olhei, eu beijava minha carteira. Eu levei pra eles assinarem. Voltei pra 
mostrar pras minhas amigas a minha carteira assinada como depiladora. Eu já 
tinha um namorado e, agora, eu tinha a minha carteira assinada! 
 Meu sonho agora é poder continuar estudando. Antes queria ser professora. 
Agora quero ser alguma coisa ligada aos direitos humanos. Tipo ser advogada na 
área da infância. Eu quero trabalhar nessa área pra mostrar pras pessoas o que é 
certo e o que é errado. Quero trabalhar pra ajudar pessoas a superarem o medo, 
a mesma dificuldade que eu tive. Quero ajudar as pessoas a terem coragem de 
denunciar alguém que as esteja prejudicando. É isso. Quero ajudar as pessoas, 
estar ali trabalhando com elas.
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 Na minha vida, sempre sofri muito com o preconceito, mesmo dentro de 
casa. Em casa, por ser homossexual. Na escola e na rua, por ser negro, pobre e, 
também, pela minha homossexualidade. 
 Estudar sempre foi um sonho pra mim! Apesar do preconceito que sofria, 
gostava da escola, porque tinha amigos. Minha casa sempre foi de muita briga, 
porque meu pai achava que homossexualidade não existia. “É safadeza”, ele 
dizia. Então, foi muito difícil!
 Durante anos, levei a minha vida de forma muito errada. Só parei pra 
pensar na vida e no meu futuro quando fui espancado quase até a morte por seis 
homens. Dois meses no hospital me fizeram pensar numa mudança radical em 
minha vida. Mas o que era a minha vida? 
 Com 13 anos, me vesti de mulher pela primeira vez. Quando cheguei em 
casa um dia, no final da noite, meu pai me deu uma surra e me botou pra fora  
de casa. Ele falou assim: “Se quer ser veado, tu pode ser, mas debaixo do meu 
teto não!” Minha mãe não queria que eu fosse embora, só que naquele momento 
ela ficou do lado do meu pai e eu fui.
 Saí de casa levando a roupa da minha mãe. Era o que eu tinha no corpo: 
um sapatinho no pé, uma bolsa, uma coberta e raiva, muita raiva, raiva a ponto 

21 anos, é aluno do projeto VIRAVIDA e está cursando o Ensino Médio

Mateus,
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1 Cafetino(a), referência ao termo cafetão: é alguém que agencia clientes para uma prostituta (mulher ou travesti), em
  bordéis ou na prostituição de rua, de modo a ganhar uma parte de seus rendimentos.

de querer bater na primeira pessoa que encontrasse. Queria bater em alguém até 
matar! Porque eu achava que não podia ter sido tratado daquele jeito. A minha 
homossexualidade não era um problema, era uma opção minha. 
 Sem saber para onde ir, procurei uma amiga travesti que eu admirava. Ela 
morava no interior de São Paulo. Liguei pra ela, contei o que estava acontecendo 
e ela me chamou para ir pra sua casa. Peguei carona em três caminhões para 
chegar até a sua cidade. Tive que pagar com favores sexuais. Tive que fazer sexo 
oral, sexo anal... Me senti um lixo, mas foi o jeito, não tinha dinheiro não tinha 
nada. Quando cheguei, fui viver na casa de um travesti “cafetino¹”. Por quatro 
anos vivi ali. Para me manter, passei a me prostituir, eu e outras 14 companheiras 
de ofício. Vivíamos na mesma casa. Dormíamos em beliches, trocando a noite 
pelo dia e eu me drogando. 
 No início foi muito difícil, mas não vou mentir, porque depois eu passei 
a gostar daquela situação. Conheci muita gente, fiz muita coisa, aprendi muita 
coisa, ganhei muito dinheiro. Todo dia tinha que ir pra rua fazer 30 reais pra pagar 
a casa, com direito ao almoço. Sabia que tinha que ganhar os 30 e mais o dinheiro 
da janta. O dono da casa era transexual operado e bem louco mesmo! Mas por um 
tempo foi divertido viver ali. 
 Era obcecado pela ideia de ter minha própria casa, de onde ninguém 
poderia me expulsar. Trabalhei duro e nunca caí no conto do “cafetino”, que dizia 
para eu colocar silicone industrial e contrair dívida com ele. Essa dívida não fiz, 
mas, para aguentar a dureza do trabalho nas ruas, acabei viciado em drogas e 
devendo para os traficantes.
 Os clientes paravam, perguntavam o preço, sempre tentavam negociar, 
queriam mais barato. Às vezes, a gente saía porque estava precisando, às 
vezes não. Entrava no carro do desconhecido e ia, como se fôssemos dois 
melhores amigos, namorados. O preço era 20 reais pelo sexo oral e 50 por um 
programa de uma hora.
 Naquela época, não tinha medo. Pra mim era supernatural, porque estava 
iludida pelo dinheiro. Quando a gente é nova, 13, 14 anos, todo mundo quer. 
Depois, vira carne de vaca. Teve noite de eu fazer 16 programas. Porque a vida 
da prostituição é lucrativa, mas é muito prejudicial também. É muita droga, cliente 
pagando pra você se drogar... E aí você se ilude, se droga porque é o que tem na 
hora. Você acha isso normal, mas não é.
 Comecei a fumar maconha com 15 anos, quando ainda não bebia. Da 
maconha fui pra cocaína. Fiquei um bom tempo na cocaína. Mas chegou um 
momento em que a cocaína não fazia mais efeito. Aí veio o crack, o grande vilão 
da história, porque fiz coisas de que até Deus duvida. Pelo crack, a gente se dá 
por qualquer preço, quaisquer 5 reais já são lucro. Roubei coisas da minha casa, 
vendi coisas minhas, fiquei devendo pra traficante, quase morri. Foi bem difícil.
 Conseguir drogas nunca foi problema: toda casa de cafetina tem alguém 
que abastece. Todo dia tem droga, porque as travestis têm que se drogar 

pra conseguir fazer o que fazem. A gente não precisava buscar, eles traziam.  
E quando você não queria, eles insistiam, diziam: “Depois você me paga.”  
E aí você afunda cada vez mais. É difícil tirar a roupa pra uma pessoa que você 
nunca viu, uma pessoa que você não sabe de onde vem, que pode fazer qualquer 
coisa com você. Eu só vivia pra isso. Chegava às 5 da manhã em casa e saía às 
5 da tarde. Quase não comia.
 Lembro do medo que a droga me provocava. Tinha medo de tudo, aquilo 
me paralisava, me impedia de trabalhar. Tudo começou a mudar depois que fui 
violentamente espancada por seis homens quando voltava de um programa. 
Me deixaram cicatrizes no corpo e na alma. Fiz duas cirurgias no cérebro, fiquei 
nove dias em coma, dois meses no hospital numa cadeira de rodas. Foi horrível! 
Foi aí que vi que tudo aquilo não existia, era uma ilusão. O que você ganha, gasta 
com maquiagem, roupa, droga... Então parei, tinha que parar. Deus me deu uma 
nova chance e eu pretendo fazer a coisa certa daqui pra frente.
 Minha mãe, quando soube do que tinha acontecido comigo, largou o 
emprego pra ficar cuidando de mim. Acho que, de tão arrependida que ficou por 
deixar meu pai me expulsar de casa, ela se separou do meu pai e me acolheu 
novamente. Aí apareceu o Vira Vida, que foi a luz no final do túnel pra mim.  
 Tenho duas amigas que fazem curso aqui no Vira Vida, são também 
travestis. Trabalhávamos juntas na rua, quase na mesma esquina. Quando 
souberam o que aconteceu comigo, falaram: “Ô bicha, por que você não vai no 
SESI conhecer o projeto Vira Vida?” Eu falei: “Estudar e ainda receber uma bolsa 
de 400 reais, onde é isso?” Eu não acreditei. Até que um dia minha mãe pediu e 
eu liguei pro SESI.
 No começo, estava assustado, porque é aquela velha questão: “veado” 
e escola, né? Eu falei: “Meu Deus, vou ter que pegar ônibus todo dia.” Eu não 
andava de ônibus, não! Pensei: “Como é que eu vou fazer? Será que o povo vai 
gostar de mim? Vai ter professor chato?” Mas aí cheguei, vi que não era nada 
daquilo. Eu não faltei nenhum dia até hoje.
 Eu participo de todas as atividades do Vira Vida. Gosto muito da “roda 
comunitária”. É assim: você conta o seu problema e no final você fala: “O grupo 
me apoia?” e o grupo responde: “Nós lhe apoiamos, Mateus.” É bem legal, porque 
todo mundo fala dos seus problemas, mas o que se fala ali, fica ali. O problema 
que eu contei foi a surra homofóbica que sofri. Eu achei que os outros iam achar 
graça, que iam rir de mim, mas todo mundo se sensibilizou. “Por que fizeram isso 
com você, por quê?” Foi bom compartilhar isso. A dor não é tão grande quando 
você compartilha. Dói, mas não dói tanto.
 Hoje eu já sinto que alguma mudança aconteceu comigo. Eu sou uma 
pessoa muito melhor, mais alegre. Porque eu era uma pessoa que dormia até 2 da 
tarde, acordava de novo, comia alguma coisa e deitava de novo. Às 5, 6 horas 
da tarde eu me arrumava e ia para a rua. Agora é totalmente diferente. Eu estudo 
aqui o dia inteiro, saio e vou para casa. Eu como alguma coisa bem rápido, faço 
uma coisa aqui e ali e já saio para a escola à noite. Eu sou superpopular, tanto na 
escola do Vira Vida,  quanto no curso que faço à noite. Eu estou gostando de tudo 
o que está acontecendo comigo. 
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 Sei que perdi a minha juventude. Se tivesse como voltar no tempo, eu 
nunca teria ido embora da minha cidade, nunca teria virado travesti. Eu seria 
homossexual, não travesti. Eu nunca teria entrado nas drogas, nem teria parado 
de estudar, porque, quando a gente é nova, está na essência, no pique de estudar. 
E agora eu estou com um pouquinho de dificuldades, mas vou chegar lá.
 A minha mãe tem muito orgulho de mim, nem sei como explicar. Ela não 
tinha mais expectativa em mim, porque eu era drogada, travesti, uma pessoa que 
não queria saber de nada. Agora estou estudando, pegando firme e voltando a ser 
quem eu realmente deveria ter sido. 

 Da minha infância eu lembro da minha casa. Eram dois cômodos. 
Eu morava com a minha mãe e meus quatro irmãos. A casa era de madeira 
compensada e chovia muito dentro dela. Na casa não tinha banheiro; o banheiro 
que a gente usava era superlonge, lá perto da casa da minha tia, num beco. Tinha 
que passar por todo o beco para ir ao banheiro. É disso que eu lembro. Eu não 
tenho nenhuma lembrança do meu pai morando conosco. Ele tinha outra mulher. 
Com essa mulher do meu pai, eu tenho uma irmã que tem quase a minha idade. 
 Sempre fomos muito pobres, e a minha mãe nunca trabalhou. Ela sempre 
dependeu de homem. O meu pai de vez em quando aparecia. Como ele tinha 
duas famílias, ele ficava 15 dias com a gente e, nos outros 15 dias, com a 
outra família. Nesses 15 dias que ele ficava com a gente, era tudo de bom.  
Ele botava comida dentro de casa. Mas, quando ele sumia, nós passávamos fome.  
Eu tinha que ir pra rua pedir dinheiro e era tudo muito difícil. Às vezes, em 
época de Natal, ano‑novo, Páscoa, eu botava uma plaquinha assim: “Colabore 
com o meu Natal”, e erguia nos semáforos quando os carros paravam.  
Eu ganhava bastante. Num posto de gasolina, tinha uma freguesa que se 
chamava Ana. Ela sempre me dava alguma coisa para comer; em época de 
Páscoa ela me dava ovo. 

20 anos, é aluna do projeto VIRAVIDA e está cursando o Ensino Médio

Ivaneide,
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 Na escola, eu sempre gostava de desenhar casa que tinha banheiro, 
comida na mesa, com pai, mãe, cheia de felicidade e amor, o que eu nunca tive. 
Depois as coisas mudaram. Minha mãe se juntou com um traficante que tinha 
apelido de “Lixo”. Ele veio morar conosco e trouxe mais um amigo dele pra morar 
nos nossos dois cômodos. A minha mãe dormia no quarto. O outro cômodo era 
a cozinha, onde dormíamos no chão, num colchão de casal. Éramos eu, meus 
quatro irmãos e mais esse amigo do meu padrasto, chamado Jair. Eu já estava 
criando corpo na época, então ele dormindo lá... Ele começou a me alisar, a passar 
a mão, começou depois a querer coisas a mais. 
 Com a história desse meu padrasto traficante morando com a gente, o 
movimento na minha casa também aumentou. Toda hora tinha gente lá para 
comprar pedra de crack. Até que um dia o meu padrasto morreu de overdose 
dentro de casa, no colo da minha mãe.
 Com 12 anos, comecei a fazer favorzinho em troca de dinheiro. Eu deixava 
os caras me alisarem, me tocarem, me beijarem. Sentava no colo deles, fazia 
massagem. No ponto de táxi, os motoristas me davam uns trocadinhos. Um dia, 
com 13 anos, passei a fazer programas nos carros, nos táxis, nas ruas, nas 
casas dos clientes. Não tinha lugar certo, fazia onde me levavam. Cheguei ao 
fundo do poço. Até hoje, sinto muito nojo do meu corpo, mas era por necessidade 
mesmo que eu fazia aquelas coisas. Se eu vendesse o corpo, não morria de 
fome e ainda ajudava em casa. Pra juntar dinheiro, pra comprar um bujão de gás, 
tinha que ter vários clientes.
 Um dia eu pensei que estava grávida. Tentei me matar e fui parar numa 
clínica. Lá na clínica, comecei a fazer tratamento psicológico e a psicóloga disse 
que o melhor era eu ir para um abrigo. Então, fui mandada para o Conselho 
Tutelar, que não me recolheu no abrigo, mas me ajudou. Conseguiu me colocar 
num colégio interno, um colégio particular. Eu fiz a prova e passei. Chegando lá, 
eu era a única negra no meio de um monte de branquelos. Eu fiz a sétima e a 
oitava e depois eu resolvi voltar para casa. Eu não achava justo com meus irmãos 
eu estar lá, no bem‑bom, e eles passando por aquela situação. Eu tenho minha 
irmã mais nova, que se chama Maria. Na época, eu tinha 14 e ela deveria ter 
uns 11 ou 10 anos. Eu tinha medo que ela passasse por toda a situação que eu 
passei – e que ela fosse para a rua ser abusada. O meu medo maior era esse.  
Então, eu voltei para casa.
 Com 16 anos, comecei a trabalhar de estagiária numa creche e a estudar 
de noite. Trabalhava com sexo só se tivesse necessidade. Sempre me senti muito 
mal fazendo programas. Às vezes, os clientes nem te pagam, te deixam longe, no 
escuro, você fica sem saber voltar. Um dia, desesperada, peguei uma faca e cortei 
meus pulsos. Sobrevivi. Agora estou em tratamento e tomo remédio.
 Quando a minha psicóloga ficou sabendo do projeto Vira Vida, me indicou. 
Nessa época eu trabalhava com carteira assinada como auxiliar de serviços gerais. 
Em dezembro do ano passado, eu tive uma crise e fui internada de novo com 
depressão. Nesse período, eu fiquei encostada pelo INSS. Quando os médicos 
me liberaram, eu voltei a trabalhar e comecei a participar do projeto Vira Vida.  
No começo, era só pra não ficar em casa sem fazer nada. Só que agora eu vi 

que, através do projeto Vira Vida, eu posso dar uma grande virada na minha vida, 
porque eu faço curso de Auxiliar Administrativa e o meu trabalho é de limpeza. 
Eu não iria subir nunca, ia ser sempre auxiliar de serviços gerais. Então, eu decidi 
que eu vou largar o meu emprego e vou ficar no Projeto.
 Quando entrei para o Vira Vida, achei as primeiras semanas uma chatice, 
não estava empolgada. Mas depois comecei a fazer curso de Informática, de 
Dança e o de Auxiliar Administrativo. E vi que ali estava a oportunidade de um 
novo começo. Converso muito com a coordenadora. Quando estou precisando de 
colo, de atenção de carinho, ela me dá. 
 Antes, eu achava que as coisas ruins só aconteciam comigo. Mas descobri 
que muita gente passa pelas mesmas coisas que eu passei. Ainda tenho 
dificuldade de ter um relacionamento, acho que todo homem me quer como objeto. 
Quando uma pessoa me toca, traz de volta lembranças do passado. 
 Aquela foi uma fase ruim, mas estou superando. Hoje, tenho minha casa 
e faz dez meses que estou limpa, não faço mais programa. Aqui aprendi que 
a Ivaneide é forte, inteligente, batalhadora. Tenho sonhos que não tinha antes. 
Quero concluir o Ensino Médio, fazer Psicologia. Há dez meses não achava 
importante estudar. Hoje vejo que meu futuro depende do meu empenho.
 Eu gosto de escrever, eu escrevo o que eu estou sentindo. Eu escrevo 
essas coisas em que eu fico me perguntando o porquê. Pra mim, escrever 
é como se eu estivesse me libertando. Me dá um alívio. Eu fico com aquela 
angústia no peito, escrevo e me liberto. As pessoas dizem que é um dom. Não é 
um dom, é uma questão de necessidade mesmo. Eu tenho essa necessidade 
de escrever, escrever e escrever. No dia em que eu li um texto na aula, as 
professoras começaram a chorar. Eu fiquei preocupada com elas, porque 
estavam chorando. Eu falei: “Professoras, isso tudo que eu contei é coisa do 
passado, é uma coisa que eu já superei. Não precisa ficar triste, já passou!”



56 57

 Minha mãe era separada do meu pai, então só ela é que mantinha a casa. 
Ela era o nosso pai e a nossa mãe, ao mesmo tempo. Via a minha mãe como o 
centro de tudo. Naquele tempo, ela ainda não era usuária de drogas, agora é. 
Ela trabalhava pra nos sustentar. Somos em 15 irmãos, mas eu não conheço a 
metade deles. Sei que um morreu e que outros foram levados. Só ficaram os mais 
velhos: eu e mais quatro, que moram com minha avó materna.
 Tenho recordações de ter cuidado dos meus irmãos que levaram. 
Eles brincarem na minha presença. Às vezes eu virava as costas e eles sumiam 
pra rua, aí eu tinha de ir atrás de um por um. Os próprios vizinhos falavam: “Ó, teu 
irmão foi por ali!” Eles eram muito rueiros, acho que foi por isso que levaram eles. 
 Lembro do dia em que levaram meus irmãos. Eles tinham fama de ficar 
na rua e as pessoas já diziam: “A mãe não liga pros filhos.” Mas é que ela ficava 
o dia todo trabalhando. As pessoas os viam sempre na rua e pensavam: “A mãe 
despreza os filhos.” Até que um dia denunciaram: “Tem um bocado de crianças 
aqui, estão com fome.” Alguém ligou pro Disque-Denúncia¹, vieram uns homens e 

20 anos, é aluno egresso do projeto VIRAVIDA, está cursando o Ensino Médio e 
participando de um processo seletivo

Émerson,

1 Disque-Denúncia: são sistemas existentes nas três esferas de governo em que o cidadão pode, por telefone, denunciar à
 polícia e órgãos públicos especializados toda forma de violência e discriminação cometida contra crianças, jovens 
 e mulheres, bem como o tráfico de droga.
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2 BO: é a sigla do registro de ocorrência policial “Boletim de Ocorrência”, produzido em delegacia de polícia. A expressão “Fazer BO?”, 
 na gíria, significa dizer: “Vamos arrumar confusão com a polícia?” O que não necessariamente  significa sair para roubar.

levaram meus irmãos pra uma ONG que cuida de crianças. Esse dia foi a última 
vez que estive com eles. Depois disso, fiquei sabendo que eles tinham sido 
adotados. Sumiram no mundo.
 Minha família sempre foi toda errada. Meus tios, viciados; meus primos, 
ladrões; meu pai, traficante, já foi preso, vive em função do vício. Minha mãe 
perdeu a guarda de todos os filhos. Sem emprego, vive hoje sozinha em um 
barraco no lixão. Eu fui levado para um abrigo. Nesse abrigo, que era de padres, 
eu fiquei por vários anos, mas acabou fechando. Foi desativado por problemas 
econômicos. Eu e todos os internos fomos devolvidos para as ruas.
 Tentei voltar para a casa do meu pai, mas lá ninguém prestava. Acabei 
sendo acolhido por um traficante que me fez continuar estudando. Também me 
ensinou a manejar uma arma, depois me deu um trabalho: o de vender droga. 
Me sentia muito mal vendendo drogas, as mesmas drogas que tinham destruído 
minha família. Até meu pai veio comprar droga comigo! Eu disse pra ele que não 
tinha... Quando estava no ponto, vendendo, eu só pensava na minha mãe, sentia 
raiva, mas tinha que sobreviver. 
 Sobreviver significava estar preparado pra fazer qualquer coisa: prestar 
favores sexuais, roubar, usar drogas, traficar, andar armado, garantir a segurança 
do chefe do tráfico, apanhar da polícia e pagar propina, frequentar festas, comprar 
roupas de marca, andar com pessoas encantadas pela vida do crime...
 Aí eu conheci a minha primeira namorada. Eu tô com ela até hoje. Ela já 
estava cursando o Ensino Médio, e eu na oitava. Ela se interessou por mim, me 
achou atraente, não sei por que ela gostou de mim. Eu não tinha nada pra oferecer 
pra ela naquele momento. Ela é boa de vida, o pai dela tem um mercadinho imenso. 
Tem de tudo pra ela e eu vendia droga bem do lado da casa dela. A mãe dela não me 
aceitava, nem o pai. Já me viram entrando na viatura da polícia, os policiais me dando 
soco, porrada, me algemando. E a mãe apontava pra mim: “É isso que tu quer pra 
tua vida? Esse moleque? Tu quer ficar abrindo porta de cadeia?” Mas ela continuou 
comigo. Para mostrar para ela que eu iria mudar de vez, aceitei fazer a inscrição no 
projeto Vira Vida. Tentei, achando que não ia dar certo, que não ia ser pra valer.
 Fui, mas fui sem esperança. Quando eu vi um bocado de gente lá, eu 
falei: “Não acredito que eu vou conseguir ser escolhido, não. Eu não vou nem 
contar com isso.” Mas acabei sendo aprovado e entrei. Aí eu fui acordando 
mais pra realidade. Só que não é fácil. Às vezes chegam os inimigozinhos 
tentando levar a gente de volta pra vida errada: “Bora na festa!” E eu: “Não!” 
“Bora fazer BO²?” e eu digo: “Não!” “Fazer BO” é roubar. Não, se eu for 
roubar, o que pode acontecer comigo? Vou quebrar toda uma rotina que eu 
tenho agora. Posso ir preso. Vou sujar meu nome? Porque eu sempre fiz 
coisa errada, mas meu nome não tá lá, meu nome é limpo. Eu creio que 
Deus tem um plano na vida pra cada um. Acho que ainda vai chegar a minha 
vez. Acredito nisso. Por isso estou firme no curso que faço no Vira Vida. 
O Vira Vida surgiu na minha vida e me fez sonhar novamente. E um dos meus 

sonhos é unir minha família de novo, esquecer o passado e ver a vida pra 
frente. Mostrou que é possível construir vida nova. 
 Foi bom voltar a estudar. Ganhei conhecimento, orientação, apoio e 
o carinho de amigos de verdade. Fui percebendo que a vida de antes não me 
trazia nenhum benefício. Me drogava, me sentia mal, ficava atordoado. Tinha 
alucinações, minha mão tremia, o coração parecia saltar pela boca. Eu não era 
uma pessoa má, não sou mau. Fazia aquilo por necessidade. Conhecia muitos 
ladrões, andava por aí sem medo de morrer.
 Eu agradeço às psicólogas do Vira Vida por estar vivo. O que aprendo aqui 
levo pros meus irmãos. Dou conselho. Eles já se guiam por mim. Já não tenho 
os pensamentos negativos de antes. Mudei mesmo. Nunca fui de brincar com 
ninguém e aqui me acham brincalhão.
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 Meus pais são agricultores, mas também conseguem trabalho fora da 
roça, minha mãe de cozinheira e o meu pai como vendedor de peixes. Nós somos 
nove filhos, eu sou a mais nova.
 Meu pai foi casado com outras mulheres, então os filhos dele não moravam 
lá em casa. Minha mãe também teve um primeiro casamento, em que teve quatro 
filhos, desses só um morava comigo. Então na minha casa, de filhos, morávamos 
eu e um irmão, filho da minha mãe do outro casamento.
 Meu pai era meio namorador, então sempre teve muito atrito em casa. Quando 
minha mãe estava grávida de mim, ele tinha outra mulher, que ele levava pra nossa 
casa. Teve muitas confusões, porque minha mãe tinha que comprar as coisas pra se 
virar, tinha que trabalhar e batalhar mesmo. Meu pai sempre achou que, se tivesse 
comida dentro de casa, era suficiente. Ele nunca ligou pra parte material da vida, 
roupas, essas coisas. No máximo era uma roupa, ou uma outra coisa, uma vez no ano. 
 Minha mãe, por ter quatro filhos, não ajudava muito financeiramente, ela 
só ganhava mais ou menos de 100 a 150 reais por mês, não dava pra sustentar 
quatro filhos com isso. 
 Quando a gente é pequena, a gente vê que as pessoas têm as coisas e 
não sabe por que a gente não tem. A gente aceita isso e pronto. Mas, quando a 

20 anos, é aluna egressa do VIRAVIDA e trabalha como depiladora

Maria,
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gente chega aos 11 anos e começa a adolescência, a gente começa a querer 
ser independente e vê as amigas comprando as coisas, tendo isso, tendo aquilo, 
aí não dá mais pra se conformar e aceitar a situação. A gente passa a querer 
também comprar as coisas. 
 Por querer ter dinheiro e não depender dos meus pais, eu comecei a 
trabalhar ajudando a minha mãe em casa, depois fui ajudar no trabalho, fora de 
casa. Depois, passei a trabalhar por minha conta. Trabalhei de babá, ajudante de 
cabeleireiro, em casa de família e de vendedora em loja de roupa.
 Depois que eu passei a trabalhar por minha conta, eu não pedia mais 
dinheiro para minha mãe, eu comprava minhas coisas, tinha meu dinheiro. 
E sempre que saía de um emprego, arranjava outro. Eu pagava as minhas contas 
e comprava roupa, comprava sapato, comprava as minhas coisas, o xampu do 
jeito que eu queria, meu sabonete do jeito que eu queria, o meu creme dental... 
Eu comprava as coisas que eu sempre tive vontade de comprar.
 Quando saí da loja de roupa, eu fiquei com algumas dívidas, eu já tinha 16 
anos. Aí uma pessoa me propôs sair do interior e me prostituir na capital: “Você é 
muito bonita, vai se dar bem, ganhar muito e tal.” Essa pessoa enfeitiçou minha 
cabeça, ela dizia: “Olha, tem meninas que compraram carro, apartamento...” 
Eu ganhava 100 reais por mês; lá eu ia ganhar 200 reais, 250 por dia ou em uma 
hora, ia dar pra eu fazer muita coisa. Foi daí que eu deixei a minha família no 
interior e vim morar na capital. 
 Foi pelas mãos desse aliciador, que era da minha cidade, que eu cheguei 
na capital. Cheguei ainda menor de idade e comecei a fazer coisas erradas, sem 
os meus pais saberem, coisas que eu não deveria fazer. Eu, antes, desfilava lá na 
minha cidade, às vezes fazia alguns trabalhos de modelo. Então, eu falei para os 
meus pais que eu vinha ser modelo, vinha desfilar pra uma agência. E foi aí que 
começou tudo de ruim que poderia acontecer na minha vida.
 O meu sonho de criança sempre foi vir pra capital estudar. Eu via muitas 
pessoas vindo. Então, eu tinha esse sonho de vir pra cá estudar no melhor colégio, 
fazer uma boa faculdade. Era esse meu sonho.
 Eu fui pra uma casa onde nós pagávamos uma taxa por semana pra ficar. 
Acho que 200 reais por semana. Eu ficava nessa casa, dormia lá, comia lá, essas 
coisas. Éramos eu e muitas meninas, só que eu era a única menor. Só quem 
sabia era o dono da casa, porque as outras meninas não podiam saber, esse 
meio é muito falso. Elas, com medo da concorrência, detonam você. Eu tinha um 
documento falso, então eu falava que era maior de idade.
 A primeira vez que eu fui fazer o ato sexual por dinheiro nessa casa, eu 
fiquei meio assim, mas logo depois eu achei uma relação normal. Eu pensava: 
“Se eu me deitava com meu ex-namorado, eu posso me deitar com esse homem 
também.” Eu achava normal, não achava estranho e fazia. Lógico que tem aqueles 
velhos asquerosos... A maioria das pessoas acha que os clientes são todos velhos, 
mas não. Tem muito boyzinho, muitas pessoas da sociedade mesmo, homens 
jovens, jovens bonitos. Os velhos eram mais os estrangeiros e de outros Estados.
 Como eu era novidade, eu era a única “ninfetinha”, a única menininha 
da casa, teve semana que eu fiz 2 mil reais. Em três dias, eu fazia 2 mil reais.  

Mas é um dinheiro que você não vê. Você vê na sua mão, mas ele voa. A gente ia 
para o shopping: “Ah, eu tô com dinheiro, eu vou comprar.” Então, entrava numa 
loja e comprava roupas, não estava nem aí, porque é um dinheiro que vem fácil, 
então você não tem pena de gastar. 
 Hoje, eu não tenho nada de bens materiais. Não tenho algo que eu possa 
dizer: “Isso eu consegui com o dinheiro que eu ganhei vendendo meu corpo.”
 Muitas meninas entram nessa vida por ter tido filhos, então guardavam 
mais dinheiro porque pensavam no futuro. Algumas pagavam faculdade com 
esse dinheiro. Mas o meu desejo era gastar mesmo: comprar, sair, fazer o que eu 
quisesse com meu dinheiro. 
 Eu passei muitas situações de risco, uma delas foi quando eu fui pra outra 
cidade, com documento falso, arriscando ser presa. Fui iludida de que ganharia 
muito dinheiro, mas acabei ficando confinada numa casa. Quando consegui fugir 
dessa casa voltei pra minha cidade, mas lá a coisa ficou pior. Pior porque eu acabei 
me envolvendo com o cara que havia me agenciado e me levado pra capital.
 Quando eu entrei nessa história com ele, já tinha nove meses que a Polícia 
Federal estava atrás dele e de outras pessoas da minha cidade, porque alguém 
denunciou. A polícia o enquadrou como chefe de quadrilha de tráfico de menores. 
Como o celular dele foi grampeado, eu acabei sendo envolvida, porque nesse 
período, mesmo morando na casa da minha mãe, ele arrumava clientes que 
ligavam pra mim.
 Quando foi um dia, meu pai tinha saído pra trabalhar porque ele vendia 
peixe e tinha que levantar pro trabalho muito cedo. Acho que eram umas 
três e pouco da manhã. Os policiais federais bateram na minha porta. Minha 
mãe acordou e eles perguntaram se era a casa da Maria. Minha mãe já ficou 
assustada. O carro da federal estava na minha porta! Então, minha mãe já 
começou a achar que era drogada. O policial disse: “Nós vamos ter que entrar 
pra fazer uma revista e sua filha vai ter que ir com a gente pra dar um depoimento 
pra juíza.” Eram três policiais da federal, a juíza, a assistente social e um cara 
filmando, que era porque, se eles achassem alguma coisa, ninguém podia dizer 
que foram eles que colocaram. 
 Eles entraram, minha mãe me acordou louca, desesperada: “Minha filha, 
pelo amor de Deus, tem uns policiais aí!” E eu: “Polícia?” Eu nunca na minha vida 
ia imaginar! De imediato, o que foi que eu imaginei? Eu tive um namorado que eu 
sabia que ele vendia droga, cocaína. Eu imaginei que ele teria sido preso e por 
eu já ter tido contato com ele, a polícia foi lá em casa pra saber se eu guardava 
alguma coisa pra ele. Eu imaginei isso. 
 Quando eu me levantei, eles já estavam dentro de casa. Ele disse: “Eu sou 
inspetor da Polícia Federal, viemos aqui pra fazer uma revista na sua casa.”  
A Polícia Federal não vai à casa de ninguém errado. Se eles vão, é porque 
eles sabem de alguma coisa. Um policial perguntou onde estavam as minhas 
coisas, eu disse: “Minhas coisas são guardadas nesse quarto.” E minha mãe, 
louca. Ele: “Calma, senhora, sua filha não vai ser presa. Nós simplesmente vamos 
levá‑la porque ela tem que dar um depoimento pra juíza e a senhora vai ter que 
acompanhá‑la por ela ser menor. Mas não se preocupe que nem você, nem sua 
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filha vão ficar presas.” Mas minha mãe louca, desesperada. E eu: “Calma, mãe, 
eu não vou ser presa, não!” Ela: “Minha filha, por que esses homens estão aqui?” 
Eu disse: “Eu não sei, mãe!” A juíza perguntou: “Maria, você paga suas contas 
com o quê?” Eu até brinquei, disse: “Com dinheiro.” Aí, a juíza disse: “Não! Lógico 
que a gente paga as contas com dinheiro, mas de onde você tira esse dinheiro?”
 Não teve jeito, eles reviraram tudo. Aí, eu fui com eles. A assistente social 
foi quem conversou comigo primeiro e disse: “Olha, a casa caiu. Nós já sabemos 
de tudo.” E eu: “De tudo o quê?” Eu neguei, neguei até não querer mais. Ela falou:  
“A gente já sabe. Você vai continuar negando? Nós temos provas aqui.” Teve uma 
hora que eu não me aguentei mais e falei. Aí, ela me ofereceu a participação no projeto 
Vira Vida. Ela me disse: “Você vai ter que morar na capital e vai fazer esse curso na 
área de construção civil.” Era o que eu sempre tive vontade! Era o meu sonho!
 Só depois foi que eu fiquei sabendo que a operação da polícia era chamada 
de “Operação Arcanjo”, que foram mais de não sei quantas meninas chamadas 
pra depor, que foram levadas como vítimas e que eles, os três aliciadores, já 
estavam presos.
 Quando voltei pra casa, eu achei que não ia superar o drama que passei, 
eu achei que ia entrar realmente em depressão, porque foi horrível, horrível. 
Não porque a polícia esteve lá em casa, mas sim pelos vizinhos, pelas pessoas. 
Eu sempre trabalhei, sempre andava com pessoas da sociedade na cidade. Então, 
ninguém nunca imaginou. As outras meninas que foram levadas, todo mundo já 
sabia que elas se prostituíam.
 Algumas pessoas desconfiavam que eu também fazia o mesmo, só que 
nunca tiveram certeza. Aí foi que todo mundo teve certeza. Então, eu fui o alvo 
da cidade. Todo mundo falava, todo mundo me julgava, como até hoje algumas 
pessoas me julgam. Todo mundo falava mal de mim.
 Quando cheguei em casa, entrei pro quarto e fiquei. Eu passei um mês 
sem sair de dentro de casa. Nem na calçada eu ia. Um mês sem sair. E dentro 
de casa o clima era péssimo. Eu só me sentia bem quando não tinha ninguém 
em casa, porque, se meu pai ou minha mãe estivessem dentro de casa, eu 
não me sentia bem, sentia vergonha. A vergonha de eles ficarem sabendo.  
Se eu tivesse, por exemplo, só recebido ali uma intimação para comparecer 
na delegacia, beleza. Mas a vergonha da polícia ter ido lá em casa, foi demais. 
Eles deixaram minha casa de pernas para o ar, reviraram tudo, tudo. Era a 
vergonha de meus pais terem descoberto, a vergonha de tudo. 
 Antes de acontecer aquilo, quando eu ia visitar meus pais, algumas pessoas 
vinham e me perguntavam sobre o meu trabalho de modelo e diziam: “É mentira, 
é mentira, cadê as fotos, as fotos que você faz como modelo?” E eu sempre 
enganando, sempre enganando, inventava que havia perdido o álbum, inventava 
muitas coisas pra ver se ninguém desconfiava, mas elas sempre desconfiavam. 
“Agora todos sabem a verdade!”
 Quando fui chamada para me inscrever no projeto Vira Vida, foi o começo 
de tudo de bom na minha vida. Eu vim novamente pra capital, só que agora pra 
realizar um sonho que começou na infância. Pra realizar esse sonho, eu tive que 
passar por muitos problemas, problemas que agora eu procuro esquecer.

 Quando fui chamada para me inscrever no projeto Vira Vida, foi o começo 
de uma mudança. Mas durante um ano fui morar na casa de meus padrinhos, 
em outra cidade, próxima da capital. Lá recomecei a estudar, a fazer o primeiro 
ano do ensino médio. Aí eu recebi uma ligação do projeto Vira Vida: “Olha, a sua 
vaga já está garantida no curso de Assistente de Obras.” Foi aí que eu comecei 
a pegar no pesado, acordava mais cedo pra ir pra capital, onde funcionava o 
Vira Vida. Eu tinha que pegar o ônibus muito cedo, todos os dias. O meu padrinho 
morava longe da parada do ônibus... Quando saía do curso do Vira Vida ia direto 
pro colégio. Chegava em casa 11 horas da noite, porque a aula no colégio era até 
10 horas, eu tinha que esperar o ônibus que me levava de volta pra casa.
 O curso de Assistente de Obras que eu fiz foi criado pra inserir as mulheres 
no mercado de trabalho na área da construção civil. Nesse curso, nós vimos tudo, 
desde aprender a fazer o traço de cimento, até a pintura, o último acabamento da 
pintura. Hidráulica, elétrica, alvenaria, noções de desenhos técnicos, que é pra 
aprender a ler os projetos arquitetônicos. Eu gostei. Eu hoje faço estágio numa 
empresa de construção. Eu auxilio a técnica de edificações, auxilio o engenheiro, 
auxilio qualquer pessoa que me pedir ajuda na obra. Eu tô lá pra ajudar.
 Foi pesado. Mas hoje, com 400 reais que ganho, eu tenho coisas que 
antes não tinha. Eu já tenho o meu notebook, que todo jovem tem vontade de 
ter um. Então hoje eu digo: “Meu Deus, 400 reais!” Tá vendo? Se a pessoa 
quiser, dá. Atualmente eu moro num pensionato na capital, onde tem só 
universitários, meninas que estudam, fazem faculdade, meninas de família. 
Eu reconheci um valor, depois que eu vim morar aqui, que eu não sabia que 
existia dentro de mim. Eu tô fazendo meu curso, a relação lá em casa melhorou 
100%. A relação até com meu pai. Hoje ele liga pra mim: “Ah, filha, beijo!”
 Eu me vejo uma pessoa valorizada. E, daqui pra frente, eu só quero 
mais ainda multiplicar esse valor. Jamais diminuí‑lo, só multiplicar, e meu 
foco é dar orgulho para os meus pais. Porque eu penso assim: um dia eu os 
envergonhei, mas um dia eu também quero dar alegria. O Vira Vida na verdade 
devolveu a minha autoestima. Meu sonho é entrar na faculdade e meus pais 
me verem formada, irem pra formatura. Meu sonho hoje é isso, me formar pra 
poder dar uma vida melhor para os meus pais e construir uma família boa, 
construir um bom relacionamento. 
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 Desde pequena comecei a ser chamada de Poli, isso por causa do meu 
avô, que escutava pouco e trocava meu nome por Poli. Nome que minha família 
acabou adotando. Não sei se por causa desse nome feminino, só sei que desde 
criança me sinto mulher. 
 Minha família, que é evangélica, nunca me rejeitou por eu ser diferente. 
Preconceito eu sentia na escola e no bairro onde morava. Na escola, ouvia gozações, 
mas não me intimidava, nem mesmo quando corrigia o professor ou mostrava outro 
jeito de resolver um problema no quadro‑negro. Comecei a estudar com 6 anos, parei 
quando concluí o Ensino Médio. Aprendi a ir pra escola sem medo dos empurrões, 
dos xingamentos. Sempre pedia a Deus para que me ajudasse a aguentar aquilo. 
 Por causa do preconceito, saía pouco de casa, não tinha amigos. Quando 
não estava na escola, eu cuidava dos meus irmãos menores, pra minha mãe 
trabalhar. Comecei a me travestir aos 12 anos e não parei mais. Quando terminei 
o Ensino Médio, resolvi fazer tudo que um adolescente deseja. Só queria saber 
de festa, de sexo e drogas. Comecei a sair, fui conhecendo pessoas que queriam 
fazer programa comigo. Isso me levou às drogas, porque os caras pagavam mais 
pra usar junto com eles. Aí fiquei viciada. Comecei com maconha, depois cheirei 
loló, cocaína e acabei no crack.

22 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA, concluiu o Ensino Médio e está 
empregada numa empresa do ramo têxtil

Poli,
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1 Boca de fumo: nome dado ao lugar onde a droga é vendida. Esses lugares são pontos do tráfico geralmente clandestinos, 
 em bairros pobres das grandes cidades.

 Tudo que fiz foi por vontade própria. Saía com um grupo de travestis, mas 
eles nunca me influenciaram, nunca me ofereceram drogas. Eu que via os outros 
consumirem e achava bonito.
 A primeira vez que saí por dinheiro foi estranho, mas ganhei R$ 60,00 e 
gastei tudo com cigarro e álcool. Passei a viver uma vida sem limites, não tinha 
medo de nada. Tudo o que eu ganhava, gastava com farra, com roupas. Meus 
clientes eram pessoas normais, empresários, policiais, advogados... Bom cliente 
pra mim era aquele por quem eu me sentia atraída, me satisfazia na cama e 
ainda me dava dinheiro. Com eles, conheci as drogas pesadas e acabei viciada. 
Quando estava sob o efeito das drogas, era muita loucura! Via abelhas gigantes, 
via raio, pessoas mortas. Eram alucinações assustadoras.
 Quando olho para trás, nem acredito como me arriscava tanto. Até já entrei 
em boca de fumo1 para comprar droga em meio a um tiroteio entre facções rivais. 
Gostava quando levava os clientes para comprar, porque dependendo de quanto 
eles compravam, eu ganhava alguma. Quando andava sozinha pelas ruas de 
madrugada, pessoas jogavam pedras e latinha de cerveja em mim.
 Vivia perigosamente. Um dia cheguei na boca para comprar droga e o cara 
não quis me vender porque eu estava devendo e ainda me ameaçou de morte. 
Minha ficha começou a cair no momento em que eu não conseguia mais dormir, 
não comia, não tinha energia para nada. 
 Depois que passei a ser ameaçada de morte pelo traficante, eu dizia pra 
mim mesma: “Tenho que parar!” Sabia que eu não podia culpar ninguém por estar 
naquela vida, culpava a mim mesma. Aquela vida foi uma escolha minha e não 
foi por falta de conselho, foi por vontade de fazer mesmo, por safadeza. Queria 
mudar de vida, mas não sabia como.
 Um dia eu fiquei na fissura de querer fumar. Me deu vontade de roubar. 
Fui pra rua e encontrei uma pessoa que disse assim pra mim: “Ô Poli, tu não acha 
que essa vida pra tu está ruim demais, não? Tu já tá devendo pros traficantes, 
daqui a pouco vão te matar!” Esse dia era um sábado. No mesmo dia disse pra mim 
mesma: “Não, eu tenho que parar!” E quando eu quero uma coisa eu vou até o fim. 
Nesse dia eu resolvi mesmo parar de usar droga. Fui parando aos poucos. Passava 
15 dias sem usar e depois voltava. Depois parava 20 dias aí eu usava de novo. Fui 
parando e pagando a dívida. Fui parando aos poucos. Depois de um tempo já não 
estava usando mais droga nenhuma, só bebendo e fumando o cigarro normal.
 Minha mãe não sabia sobre a vida que eu levava, que eu me prostituía.  
Eu dizia que tinha um namorado que me dava as coisas. Ela só veio a saber 
quando entrei para o Vira Vida e contei tudo. Porque, nessa época, foi que um 
conselheiro tutelar se interessou pelo meu caso e sugeriu que eu passasse pela 
seleção do projeto Vira Vida. 
 Quando o conselheiro me ligou e disse: “Ó Poli, você foi aceita no Projeto!”, 
foi tudo para mim. Chorei, me emocionei. Disse pra mim mesma: “Pronto, a partir 
de hoje eu não vou mais sair com homem por dinheiro. Vou conhecer pessoas que 

gostem de mim, que queiram ficar comigo!” Entrei no projeto Vira Vida decidida 
a deixar a prostituição. Quando comecei mesmo a participar do Vira Vida, eu já 
não estava mais me prostituindo. No início foi difícil me adaptar à rotina. Faltava 
às aulas, chegava atrasada. Mas fui aprendendo a me organizar para chegar no 
horário, passar o dia todo lá estudando. Quando tinha a psicóloga, com as aulas 
que a gente tinha que falar sobre a nossa vida, eu já me sentia à vontade pra falar, 
porque todos estavam passando pela mesma coisa.
 No Vira Vida, eu aprendi a respeitar as pessoas, porque eu não respeitava 
ninguém. Quando falavam comigo, eu queria falar mais alto, não sabia ouvir, 
queria falar mais do que todo mundo. Ah, e aprendi a me dar valor também, a ter 
responsabilidade, a recuperar os valores que eu perdi quando era adolescente. 
Acho que é uma vitória. Eu pensava que não conseguiria ir até o fim no Projeto, eu 
pensava que iria acabar desistindo. Várias pessoas que eu conheço desistiram. 
Essas pessoas me ligavam me chamando pra sair, tentaram me influenciar pra 
eu desistir. Só que eu já sabia o que eu queria, estava determinada a terminar o 
curso. Ia conseguir um emprego, um dia comprar minha casa, abrir um comércio 
próprio para mim... Eu estava determinada a fazer isso e não desisti. 
 Hoje sou uma pessoa mudada. Estou determinada a seguir estudando, 
ganhar dinheiro, comprar minha casa. Sonho em viajar, conhecer outros lugares, 
construir uma família com o meu companheiro, adotar uma criança.
 Não gosto de relembrar o meu passado; me machuca falar dele. Mas eu 
não me sinto mal em contar a minha vida, porque hoje eu não tenho vergonha 
de dizer o que eu fazia. A vida que tenho agora é bem melhor! Sou a primeira 
travesti contratada na história da empresa onde trabalho! Já recebi elogios do meu 
supervisor. Ele disse que sou líder e tenho futuro! Eu me vejo como uma mulher. 
Como uma pessoa responsável, que agora sabe o que quer. Estou decidida com 
o que quero fazer, sou uma pessoa que mudou a vida.
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 Eu não me lembro da minha casa, porque ainda pequena fui para o abrigo. 
Eu devia ter uns 3 anos de idade. A minha mãe me batia muito. Ela batia nas 
minhas irmãs também, e uma vizinha a denunciou. O Conselho Tutelar veio me 
buscar, junto com as minhas irmãs, e nós fomos para um abrigo.
 Do primeiro abrigo onde morei, não me lembro de quase nada, só que 
tinha muita grade e que eu era obrigada a ir à igreja. No segundo, onde morei até 
os 12 anos, dormia num quarto com nove camas. Foi um sonho! Até então, nunca 
tínhamos tido um quarto, eu e minhas irmãs! Foi lá também que ganhei meus 
primeiros brinquedos. Do que eu mais gostava era de uma boneca pretinha como eu.  
Guardo ela até hoje!
 Tenho raiva da minha mãe. Quando penso nela, lembro que fazia coisas 
constrangedoras na nossa frente, escondia drogas na nossa fralda pra vender. 
Quando eu tinha uns 7 anos, minha mãe roubou a gente, eu e minhas irmãs, 
do abrigo, mas ela logo foi presa e nós todas voltamos pro abrigo. 
 Com 14 anos, comecei a fugir do abrigo. Nas ruas conheci um monte de 
gente, achava que eles iam me proteger. Foi aí que comecei a usar drogas e a 
fazer coisas erradas. Mas a sensação para mim era de conforto, de liberdade. 
Tinha muita gente comigo. Nós andávamos por aí, íamos no chafariz, fazíamos 

19 anos, é aluna egressa do projeto VIRAVIDA, cursa o Ensino Fundamental e 
passou em um processo seletivo para trabalhar como Jovem Aprendiz

Tânia,



7372

1 Mocó: gíria que nomeia o local onde alguém vive de forma clandestina ou se esconde.

um monte de coisas. Então, pra mim era um conforto, mas não sabia no que 
estava me metendo.
 Me ensinaram a roubar. Na primeira vez, na hora H, fizeram tudo totalmente 
diferente do que foi combinado. Os meninos puxaram o cabelo da vítima pelo 
vidro do carro, puseram uma faca no pescoço dela. Fiquei com muito medo, me 
coloquei no lugar da vítima. Mas com o tempo fui me acostumando.
 Na primeira vez que fui presa, fiquei 45 dias. Não delatei os companheiros. 
A lei da sobrevivência da rua é assim, não pode contar. Quando cheguei na prisão, 
foi horrível. A comida era azeda. Eu chorava o tempo todo. A sensação de estar 
presa? A mesma de viver no abrigo. Apesar de tudo, queria voltar pra rua. Achava 
que meus colegas eram tudo pra mim. Como era menor, saí para cumprir pena 
alternativa, mas fugi de novo do abrigo. Foi então que comecei a usar crack. 
 Conheci uns caras do comando do tráfico. Provei minha primeira pedra no 
dia do meu aniversário de 15 anos e me aprofundei no roubo. Pensei até em fazer 
programa pra manter o vício, mas nunca fiz, graças a Deus. Vi minhas amigas 
vendendo o corpo por 5 reais, mas as pessoas falavam pra mim: “Não faz porque 
você vai se acabar!”
 Com 15 anos, conheci o pai do meu filho, que era traficante. Ele não queria 
que eu fumasse crack, mas eu fugia dele e me drogava o dia inteiro. O efeito da 
droga me fazia suar muito, tinha medo, achava que os outros iam me matar, que a 
polícia vinha atrás de mim. Nós nos conhecemos numa sexta‑feira, fomos dormir 
juntos no mocó¹. No sábado de manhã, ele pediu pra ficar comigo e aí ficamos 
juntos por dois anos. Ele roubava mais do que eu e era muito violento. Ficava 
com muito medo dele. Na favela é 5 reais uma pedra; tem de 5 e de 10. A lei da 
sobrevivência do traficante é assim: não pagou, morreu.
 Soube que estava grávida no dia em que sofri um acidente. Bebi, fumei 
maconha... Era tarde, não tinha mais ônibus. Eu vi um caminhão de lixo e subi, 
peguei a rabeira no caminhão, estava bem “loucona”. E não sei o que deu em 
mim que eu me joguei. Caí numa rua que passava carro dos dois lados. Quando 
acordei, estava em um posto de gasolina e todas as minhas amigas em cima 
de mim. Passei a mão no meu rosto e estava cheio de sangue. Desmaiei e 
quando acordei, já no hospital, o médico me disse que eu estava grávida de 
duas semanas e meia. 
 Esse médico falou que era pra eu ter morrido. Disse que o meu filho era 
um guerreiro desde pequeno e que eu não tinha morrido por milagre, pois a queda 
foi muito feia. Eu chorei muito e pensei: “Como eu vou na balada? Como eu vou 
usar droga? Agora uma criança dentro de mim, eu com 17 anos! Nossa, eu estou 
começando a vida agora...” Eu só sei que eu chorei muito. A diretora do abrigo 
foi no hospital e me levou de volta. Eu fui para o meu quarto e comecei a chorar. 
Eu não acreditei que eu estava grávida. 
 Chorei muito. Pensei em tirar a criança. Um pouco depois, voltei pra 
prisão de novo, porque não tinha cumprido a medida socioeducativa. Fiquei 90 
dias presa. Quando saí, fui pra outro abrigo. Já estava com cinco meses, mas 

ainda não acreditava na gravidez. Nos últimos meses, decidi que ia cuidar do meu 
filho direitinho. Prometi pra mim mesma não fazer com ele o que minha mãe fez 
comigo. Então fui morar numa casa que acolhe mães e filhos carentes e comecei 
no Vira Vida.
 Quando cheguei no Vira Vida, fiz a entrevista, contei a minha história, 
passei. Já estou no curso faz 11 meses. Enquanto estou estudando, o meu filho 
fica na creche. Ele está com 1 ano e 2 meses. Está lindo. No início no Vira Vida, 
fiquei tímida, porque era muita gente, todo mundo me olhando, todo mundo me 
fazendo pergunta. Fiquei com vergonha de dizer que era mãe, porque ali na sala 
eu era a única mãe. Foi difícil no começo, mas o meu filho me incentivou pra eu 
continuar. O meu filho é a minha vida.
 A aula de que eu mais gosto é com o professor Pedro. Ele dá aula de 
Solidariedade para a gente. Tivemos que fazer visita numa creche, conhecer as 
histórias das crianças. Fui num asilo; eu pensava que a realidade dos idosos era 
completamente diferente, que eles não iam receber a gente bem. 
 Mas não foi assim. Uma idosa me abraçou e me disse: “Você vai ser alguém 
na vida, apesar de tudo o que os outros falam.” Caiu totalmente o conceito errado 
que eu tinha dos idosos. Das crianças que visitamos, eu também gostei muito; 
antes eu tinha medo de pegar as crianças deficientes. Fui lá, peguei uma no colo 
e me senti bem. Se for preciso, vou fazer trabalho voluntário. Então eu entendi que 
solidariedade é ajudar o próximo e me ajudar. Eu tenho que me ajudar e ajudar 
o próximo, porque a sociedade precisa da solidariedade. Sozinho você não vive, 
você tem que ter alguém. 
 Tenho medo que minhas irmãs menores passem pelo que passei. Converso 
muito com elas, oriento, falo sobre os perigos da vida nas ruas. Elas moram num 
abrigo, e a gente se vê a cada 15 dias. Converso bastante com elas. Explico o que 
é certo. Digo que, se quiserem seguir pelo errado, vão ter que sofrer o que eu sofri.
 Sei que não posso mais usar droga. Se usar, eu vou ter uma recaída e 
vou me perder novamente. Eu não quero usar drogas nunca mais, nunca mais 
mesmo. Então decidi cortar minhas amizades. As amizades, às vezes, empurram 
para o caminho errado. Nem o pai do meu filho eu quero ver de novo, apesar de 
ainda gostar dele.
 Agora eu me vejo uma mulher completa. Eu tenho tudo e mais um pouco. 
Antes eu me sentia derrotada e agora não. Eu sou vencedora, porque eu não me 
deixei abater. Apesar de dois anos e meio que eu usei crack, eu levantei a minha 
cabeça e fui à luta. Eu me sinto vencedora, me sinto uma guerreira agora.
 Me sinto aliviada de contar minha história. Espero que sirva pra incentivar 
outras pessoas. Muita gente diz que não consegue mudar de vida. Consegue, 
sim! Basta acreditar e ter força de vontade! Eu virei a minha vida.
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20 anos, é aluna do projeto VIRAVIDA e já concluiu o Ensino Médio

Nilza,

 Minha mãe é dona de casa, mas sempre trabalhou em restaurantes, pois 
cozinha muito bem. Meu pai, no momento, eu não sei o que ele está fazendo. 
Tenho três irmãos, sou a mais velha. 
 A casa onde eu morava era bem espaçosa, grande, murada. E o terreno 
também: o quintal era enorme, eu lembro que tinha muitas árvores. Do que eu 
gostava de fazer com meus irmãos era brincar, subir no pé de manga. Tinha um 
pé de manga muito grande e também tinha uma casinha feita debaixo do pé de 
maracujá, que meu pai tinha feito. Era cheia de maracujás; a gente gostava de 
ficar brincando embaixo, vendo as borboletas que pousavam ali. 
 A norma de casa era pra gente não brincar, a norma era pra estudar, até 
no recreio da escola. No recreio, era pra gente pegar um livro, pra gente ler; se 
não tinha livro, era pra ler o que estava escrito nas paredes da escola. A norma 
sempre foi essa, aí eu sempre seguia. Tinha que estar lendo alguma coisa ou 
fazendo alguma tarefa.
 Sempre recebia elogios. Admiravam o jeito como eu prestava atenção. 
Lembro que eu sempre ficava nas primeiras cadeiras.  Eu ficava quietinha, não 
conversava com ninguém, fazia a tarefa. Minha mãe e meu pai saíam das reuniões 
da escola satisfeitos, porque eles recebiam elogios. Tive uma professora que 
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marcou muito, porque ela sempre me elogiava, até a minha letra. Ah, mas naquela 
época minha letra era um garrancho. Eu chegava dizendo: “Mãe, a professora 
elogiou minha letra que é horrível.” A mãe ficava até rindo. 
 Eu me recordo que uma vez eu não fui pra escola; estava em casa, doente. 
Só foi a minha irmã mais nova. Sei que ela, na hora do recreio, estava brincando 
com os colegas, passando de sala em sala, brincando de esconde‑esconde. 
Meu pai tinha mania de observar a gente de cima do muro da escola. Nesse 
dia, ele olhou e a viu brincando, entrando de sala em sala. Ele chegou no portão 
do colégio, entrou, disse que queria que ela fosse pra casa naquele momento.  
Lá em casa, a cena foi horrível. Ele começou a brigar com ela, bateu nela, bateu 
com cipó de tamarindo, deixou-a despida, ficaram muitas marcas no corpo dela. 
A gente ficava chorando, olhando pra ela apanhando, sem poder fazer nada, a 
mãe não estava em casa, ela trabalhava num bar. Eu chorava pela minha irmã, 
porque eu via que aquelas marcas no corpo dela não iam sarar nunca. Sararam, 
mas ficaram as cicatrizes no corpo dela.
 A gente não sofria só de agressão física do meu pai. A verdade é que ele 
também abusava sexualmente de mim e de minha irmã. Comigo começou aos 
4 anos. Ele dava banho, pegava nas nossas partes, acariciava a gente. Nessa 
idade ainda não violentava a gente. Mas com uns 10 anos, por aí, ele já queria 
penetrar. Quando a mãe não tava em casa, ele sempre queria que eu e minha 
irmã, ou uma das duas, dormíssemos junto com ele; ele dava a desculpa dizendo 
que não conseguia dormir só, aí tinha que estar uma de nós ou as duas perto dele.
 Sentia muito ódio naquela época. Ódio, tristeza e vontade de contar para 
alguém. Mas ele sempre dizia que a gente não podia falar pra ninguém. Na hora 
em que ele abusava, ele machucava. Eu não queria, eu nem sabia o que era 
aquilo. No começo, a gente começou a desconfiar que tava acontecendo com nós 
duas, aí resolvemos contar uma pra outra. Nós sempre mantínhamos um plano, 
quando ele tentasse fazer com uma, a outra tentava atrapalhar, porque pra ele, 
uma não sabia o que estava acontecendo com a outra. Mas com o tempo ele 
descobriu e passou a abusar da gente uma na frente da outra mesmo.
 Ele proibia a gente de ter amizade, proibia de sair, proibia de ir pra casa 
de parente, proibia até de brincar com as nossas próprias primas, proibia tudo. 
O nosso quarto não tinha porta exatamente por causa disso, ele queria que tudo 
que acontecesse, a gente tinha que contar pra ele. Não queria que tivesse nada 
de segredo entre nós. Acho que ele não deixava manter contato com ninguém 
exatamente pra gente não poder falar o que ele fazia com a gente. 
 Minha avó começou a perceber. Ela falava que era muito diferente esse 
cuidado que ele tinha, não parecia cuidado de pai, de dar banho, de querer 
que a gente desse beijo nele até quando ele estava bêbado na frente de todo 
mundo. Mas a mãe era cega, ela não enxergava, ela achava isso normal.  
Por ela não ter tido pai, por não ter recebido carinho de pai, ela achava que aquilo 
era normal. Pra mim, ali não tinha um canto onde ficasse segura. Era sempre 
ruim. Principalmente quando a minha mãe saía. Se ela fosse para o centro da 
cidade, pra casa de uma amiga, pra casa dos parentes dele. Até quando ela ia ao 
comércio, se ele soubesse que ela ia demorar, ele aproveitava.

 Mas teve a hora de dizer “chega”! Quando eu tinha 15 anos e a minha 
irmã 14. Ela resolveu contar pra mãe mesmo. A gente tinha medo de contar, ia vir 
televisão filmar, as pessoas iam apontar pra gente na rua, não íamos mais poder ir 
pra escola por causa de vergonha. E a mãe ia se separar dele. A única coisa que 
a gente não queria era que os dois se separassem. Mas nesse dia, minha irmã 
chegou pra ela dizendo que o pai fazia aquelas coisas que saíam na televisão, nos 
jornais. A mãe começou a brigar, dizia que a gente estava inventando, que aquilo 
era uma coisa muito séria. Mas teve uma hora em que ela começou a acreditar. 
Foi lá pra cozinha, começou a amolar a faca, disse que ia matá‑lo, na hora em que 
ele chegasse do trabalho. Quando vimos a mãe afiando faca, fomos acudi-la, tirar 
a faca dela pra esconder. Nós dizíamos pra mãe pra não falar nada pra ele, pois 
ele já tinha dito que, se a gente contasse, ia nos matar. 
 Depois de um tempo, ela foi se acalmando e nessa hora, ele chegou. 
Assim que chegou, percebeu que tinha alguma coisa ruim. Nós ficamos na frente 
de casa, esperando e ela lá dentro, conversando com ele. Ele confessou, só 
que botou a culpa em nós duas. Disse que a gente é que ia atrás dele, que o 
procurava. Nesse mesmo dia, ela telefonou pra família dele, reuniu todos na casa 
de uma das irmãs dele e contou. Eles disseram que ele deveria sair de casa 
imediatamente e que abafassem o caso. A mãe perguntou se ele queria sair logo 
de casa, ele disse que não, mas que ia pagar as contas deles primeiro e ia cair no 
mundo. Lembro do olhar dele nessa hora; foi como se falasse: “Eu vou me vingar, 
vocês não deveriam ter contado.” 
 Minha mãe ficou tão nervosa que saiu, foi beber num bar. Minha madrinha 
passou na hora, a mãe conversou com ela, desabafou, disse o que estava 
acontecendo. Ela ficou horrorizada e brigou com ela: “Por que ela não tinha 
denunciado?” A minha madrinha foi e contou pra minha avó, mãe da minha mãe. 
Quando a minha avó ficou sabendo, imediatamente denunciou para o Conselho 
Tutelar. Eu lembro que foi um dia de sexta‑feira, chegou uma carta lá em casa 
dizendo que era pra gente ir lá na segunda‑feira, porque tinham recebido uma 
ligação anônima dizendo que duas meninas eram abusadas sexualmente e 
queriam realmente saber se isso era verdade. 
 A mãe chorou porque não queria que ninguém ficasse sabendo. Naquele 
dia, quando ele chegou de noite do trabalho e ela mostrou a intimação, ele 
começou a ficar desesperado. Ligaram para minhas tias, irmãs dele. Elas foram 
em casa, levaram a gente pra dormir na casa delas e uma das tias conseguiu um 
advogado pra ele.
 Ele sempre botava a culpa na minha mãe, que a culpa também era 
dela.  Quando foi na segunda‑feira de manhã, ligaram pra minha mãe dizendo 
que tinham denunciado ele à polícia lá do bairro e que ele já estava preso. Foi 
levado para a DPCA e nós duas tínhamos de dar depoimento. Pegaram a gente, 
colocaram dentro dessa viatura, numa mesma viatura que ele tava, ele tava atrás. 
Os delegados, os policiais, diziam que era pra ter calma, que ele ia ser preso, que 
ele não ia fazer mais nada com a gente. Nós tínhamos de dar depoimento, mas a 
gente não queria falar nada. Mas, se não falássemos, não ia ter prova contra ele. 
Depois que nós fizemos esse depoimento, fomos embora. Minutos depois, ligaram 
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pra mãe dizendo que o advogado tinha ido à delegacia e o soltou, porque não 
tinham provas, que ele não foi pego em flagrante.  
 Quando ele foi solto, a mãe começou a se desesperar: “Agora ele virá 
atrás de nós!” E a vergonha que foi voltar para o bairro? Todo mundo batia na 
porta, queria conversar, e a mãe brigava, gritava com todo mundo, dizia que não 
queria conversar com ninguém, que era pra deixar a gente em paz. 
 Depois daquilo, nossa vida não ficou mais normal. Sempre recebíamos 
ligações: “As meninas têm que ir pra tal lugar dar depoimento.” Sempre a mesma 
coisa, sempre falando a mesma coisa. Nós passamos pelo Programa Sentinela, 
que oferece assistência a jovens vítimas de violência, abuso e exploração sexual. 
E a gente tinha que ir pra DPCA toda semana, umas três vezes por semana, 
nós tínhamos que ir lá dar depoimento. E nada dele, continuava foragido. Nesse 
tempo, a mãe vendeu a casa onde a gente morava, fomos morar num bairro ao 
lado, onde nem todo mundo sabia, mas eu e minha irmã tínhamos vergonha de 
sair na rua, porque todo mundo olhava pra gente com desprezo.  
 Aí me revoltei, comecei a virar roqueira. Eu não queria mais lembrar tudo 
o que aconteceu. Comecei a me envolver com pessoas erradas, comecei a fazer 
amizade com pessoas usuárias de drogas, com pessoas que roubavam. Eu passava 
noites e noites na rua, altas horas da madrugada sem fazer nada, brincando, 
ficava com todo mundo. Comecei a usar corrente, usar caveira, maquiagem preta, 
usar tudo preto. Foi quando eu comecei a desviar dos meus estudos, porque 
eu sempre fui uma menina exemplar, sempre fui daquela que tirava nota boa. 
E, naquela época, eu comecei a sair do meu caminho. Eu saía na rua com os 
roqueiros, bagunçava, quebrava, participava de vandalismo, entrava em igreja, 
xingava, gritava, batia, empurrava as pessoas dentro da igreja, passava na frente 
falando coisas de satanismo, comecei a me envolver  com rituais satânicos. 
 Depois, encaminharam a gente pra Casa de Zabelê, que é um projeto 
social. Todos os dias eu ia à tarde e minha irmã pela manhã. No começo, eu não 
me sentia muito bem, porque lá também tinha uma psicóloga e, nessa época, eu 
odiava psicólogo. Não queria conversar com eles, mexer nessas feridas. Naquela 
época, eu acho que não existia bondade em mim, não, eu queria mais era ver 
todo mundo na amargura. Tudo que eu sentisse ali, eu queria que todo mundo 
sentisse. Só que, com o tempo, mudou lá dentro, eles começaram a me mostrar a 
vida de outro jeito, eu comecei a mudar, fiz amizades que me ajudaram bastante.
 Um tempo depois, me avisaram que pegaram o meu pai. Ele estava com 
outra mulher, estava com outra família. Prenderam ele, só que eu não sei qual o 
lugar em que ele está preso agora. Eu lembro que, na última audiência, ele estava 
muito gordo. Ele passou, olhou cada uma de nós com um olhar tão vazio. Eu acho 
que ele pegou uns 35 anos de pena. Depois disso, eu não tive mais notícia. 
 Hoje, aprendi a conviver com minha história, a me acostumar com ela. 
Não sinto mais mágoa dele, não sinto mais aquele rancor, aquele ódio que eu 
sentia. Eu só quero que ele pague o que fez. Que fique lá esse tempo para 
pensar no que fez. 
 Depois da Zabelê surgiu o Vira Vida. Chamaram minha mãe, disseram que 
uma de nós duas poderia se inscrever no projeto Vira Vida. Aí eles escolheram 

minha irmã. Eu acho que um ano depois, me chamaram e eu entrei no Projeto. 
No começo, eu não gostava. Sempre falava de família, e eu não gostava, porque 
eu não considerava que eu tinha uma família. Mas eles diziam que, se eu não 
me desse liberdade de querer conversar, de dizer o que eu estou sentindo com a 
minha mãe, eu nunca daria liberdade pra ela voltar a ter aquela amizade de novo, 
que eu gostaria de ter, mãe com filha. E eu acabei colocando isso em prática. 
Tentava falar pra minha mãe o que acontecia comigo. Ela dizia pra mim que ela 
era daquela maneira, ignorante, era briguenta, xingava demais, mas ela amava, 
por mais que ela não mostrasse pra gente, ela amava da maneira dela. E aí ela 
viu que eu estava mudando, eu comecei a pegar amizade com ela, novamente 
comecei a dizer: “Agora eu tenho uma mãe, uma mãe que possa me ouvir, uma 
mãe que eu digo ‘eu quero fazer isso’ e ela conversava comigo.” E não era mais 
a primeira a me criticar, a primeira a jogar pedra. Agora ela é a primeira a me dar 
apoio, a primeira a dizer: “Não, se tu quer fazer, tu faz, mas não venha dizer que 
eu não avisei.” Hoje em dia tenho uma relação muito boa com a minha mãe. 
 O curso no Vira Vida está encerrando. Eu já concluí meu Ensino Médio, 
vou fazer vestibular esse ano, meu sonho é me formar em Medicina, na área de 
cirurgia, e conseguir um emprego, dar uma vida digna pra minha mãe, ajudá‑la. 
Eu não quero sair das asas da minha mãe de jeito nenhum, quero ficar do 
lado dela todo o tempo.
 Eu me vejo uma pessoa muito diferente. Uma pessoa vitoriosa, guerreira. 
Eu me espelho muito na minha mãe, porque ela sofreu, ela não foi pro lado do meu 
pai, ficou do nosso lado. Meu maior sonho é me formar, ter minha casa própria, 
construir minha própria família. Não vou dizer que estou curada 100%. É um 
trauma que eu tenho, mas que eu olho pra traz e digo pra me dar mais força, pra 
seguir em frente: “Não, isso não deveria ter acontecido.” Mas aconteceu, eu não 
vou voltar mais atrás e me culpar por causa disso. Eu tenho mais é que ter mais 
sucesso na minha vida e crescer como profissional também. E, um dia, conseguir 
realizar todos os meus sonhos.
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21 anos, é aluno egresso do projeto VIRAVIDA, concluiu o Ensino Médio e está 
trabalhando como trainee no SENAI

Josiel,

 Meu nome é Josiel e eu nasci em janeiro de 1992, numa grande capital do 
Nordeste. Minha mãe é dona de casa e meu pai é vigia portuário. Ele se separou 
da minha mãe muito cedo, e ela partiu pra outro casamento. O meu pai também. 
Eles nunca conseguiram manter seus casamentos, estavam sempre trocando de 
relacionamentos. Em cada relacionamento, vinham mais filhos. Somos dez irmãos 
se somarmos todos. 
 Eu sempre morei com a minha avó. A casa, aliás, era de minha bisavó. 
Nela morávamos eu, a minha avó, minha tia e também a minha bisavó. É uma 
casa com dois quartos, uma cozinha, uma sala. Uma casinha simples. Ainda hoje 
eu moro com ela, só que eu tenho esposa e tenho uma filhinha. Mas logo, logo, eu 
vou sair, vou alugar o meu lugar, pra poder ter um cantinho pra minha família. 
 Da minha infância eu me lembro de jogar bola na escola, com latinha de 
refrigerante ou, então, com garrafa de refrigerante, que a gente chama aqui de 
pichulim, a garrafa pequena, que era redondinha. Era uma escola no bairro e 
foi lá onde eu aprendi a ler. Eu era esforçado, desde pequeno, sempre agarrei 
muito as oportunidades. Não tive muitas, mas, quando eu tinha, não deixava 
passar. Eu me lembro que, da alfabetização, eu pulei logo para a terceira série, 
já que eu estudava muito. 
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 O meu cotidiano quando criança era muito simples, era de casa pra escola, 
da escola pra casa. Minha avó não deixava sair na rua, por conta do medo de que 
eu ficasse vulnerável. O bairro onde eu morava era muito perigoso. Agora está até 
melhor. Naquela época era bem pior, o índice de criminalidade era grande e ela 
tinha medo de que eu me envolvesse com drogas. 
 E eu só consegui sair de casa quando comecei a trabalhar, quando tinha 
entre 13 a 14 anos. A minha avó fazia artesanato para vender. Ela confeccionava 
crochê. A gente mora perto da praia, aonde ela ia vender seus artesanatos. 
Comecei a trabalhar na feira da praia, mas não com a minha avó. Na feira tem um 
centro de artesanato, eu trabalhava em outros estabelecimentos. 
 Trabalhava ali na feira, ajudando nas vendas. Quando eu não tinha 
trabalho, ficava por lá também, porque eu já tinha conseguido ter o acesso à 
liberdade, então não queria mais ficar em casa. Era bom, porque ganhava o meu 
dinheiro, eu me lembro de que eu fiquei bastante feliz com a nova situação. 
 Com mais liberdade para sair de casa, eu passei a jogar biloca¹ com as 
crianças na rua. Eu gostava muito, mas a falta de costume de brincar na rua 
e de experiência do convívio com adultos faziam de mim uma pessoa muito 
inocente. E foi aí que surgiram aqueles que aproveitaram de minha inocência, 
foi nesse ambiente da rua, da praia e seduzido pelo dinheiro, que as pessoas 
se aproveitaram de mim. Eles me pagavam pra fazer sexo oral em mim, eles 
procuravam muito isso. 
 Eu não me sentia muito bem, mas continuava. Depois de dois anos que 
isso vinha acontecendo, que eu pensei: “Não, vou parar com isso, isso não é 
legal, não gosto disso”, eu acho que era por conta do dinheiro que eu fazia, 
mas não gostava. 
 Eu ganhava presente, ou eles me davam 30 reais, 20 reais… O que pra 
mim era bom, ajudava em casa, mas a questão não era essa. A questão era a falta 
de conhecimento do mundo. Eu ganhava dinheiro, chocolate, camisa, tênis, essas 
coisas. Eu acho que era para manter o meu silêncio que me davam isso. 
 Acontecia uma vez por semana, às vezes duas, não era tão frequente. 
Era no carro, davam volta no carro e acontecia isso. Eu gostei sempre de mulher, 
mas eram só homens que me procuravam. Eles pagavam pra fazer, no caso, sexo 
oral em mim. Eles é que faziam em mim, gostavam de pegar no meu órgão e ficar 
fazendo essas coisas. 
 Entrei no Vira Vida através da Aproce. Fiquei sabendo que estava tendo 
inscrição para os cursos profissionalizantes, através do projeto Vira Vida. Então, 
fui procurar saber, até que eu consegui me inscrever e entrei. O pessoal do Vira 
Vida recebe a gente superbem, porque sabe que os jovens que são encaminhados 
para o Vira Vida precisam de carinho; esses jovens têm medo de todo mundo, 
porque a sociedade os discrimina muito.
 Durante o tempo em que fiquei no projeto Vira Vida, eu não faltei nenhum 
dia, nem cheguei atrasado. Todo dia eu estava lá; não faltava nem por doença, 

1 Biloca: nome dado ao jogo com bolinhas de gude que se brinca a partir de um círculo desenhado no chão. Ganha quem 
 tiver mais bilocas (bolinhas) no final.

nem por nada. Eu estudei muito, pois estava motivado a estudar, era o que eu 
fazia quando era pequeno, quando vivia trancado em casa: estudava, estudava e 
estudava. Pelo menos quatro horas por dia. No Vira Vida, tem aulas de cidadania 
que nos deixam mais informados, mostram como é que funcionava a sociedade e 
quais são os nossos direitos.
 Eu fiz o curso de comunicação digital, me formei com a melhor nota − aliás, 
a maior nota na época foi a minha. No Vira Vida, eu logo percebi que a maior 
mudança que estava acontecendo em mim foi o passar a acreditar mais em mim; 
eu vi que podia mudar a minha vida, vi que, para conseguir isso, eu tinha que ser 
um vencedor a cada dia, a cada dia tinha que ser melhor. Eu ia percebendo que 
isso estava acontecendo, então eu sentia que a cada dia eu estava melhor.
 No Vira Vida, entrou todo mundo de um jeito; os que sabiam o que queriam 
agarravam aquela oportunidade e foram pra frente. Eu vi que meus colegas, como 
eu, que tiveram trajetórias de vida como a minha, estavam mudando, estavam 
melhorando, estavam se vestindo melhor, não falavam mais os palavrões que 
falavam antes. Vi que estavam mais sérios. Aquilo foi como se a gente tivesse 
passado por um processo de reciclagem, de reeducação.
 Quando me formei no Vira Vida, consegui me manter no Projeto mais um 
pouco, aí surgiu uma oportunidade de bolsa de estudo. Eu pensei: “Vou fazer esse 
curso também, quero aproveitar mais essa oportunidade.” Fui encaminhado pelo 
Vira Vida e consegui a bolsa no SENAI. Fiz o curso de mecatrônica. Eu gostava 
muito de matemática. E sempre gostei dessa área de cálculo também; desde 
pequeno, eu gostava de ler e de resolver questões de matemática. Já na segunda 
série do Ensino Básico, eu sabia resolver cálculos usando as quatro operações. 
Eu era muito bom nisso. 
 Quando entrei no curso de mecatrônica aqui, eu vi logo os alunos que 
eram os “olímpicos”; eles usavam camisa escrita “Olimpíada do Conhecimento”  
e com o nome do competidor atrás. Eu achei bacana, e aí eu pensei: “Vixe, 
será que um dia eu posso chegar a esse nível?” Quando aconteceu a seleção 
pra Olimpíada de 2012, eu passei em terceiro lugar dos 12 selecionados 
para disputar a etapa estadual. Esses selecionados, após um período de 
treinamento, disputam a olimpíada estadual, os quatros vencedores da etapa 
estadual formam duas equipes para a disputa final, que em 2012 foi em São 
Paulo. A mecatrônica é uma área bem ampla; o profissional tem que ter domínio 
principalmente em programação e em pneumática. Por isso, para competir 
na “Olimpíada do Conhecimento”, tem que ser em dupla: um com maior 
conhecimento em programação, que é a minha área, e o outro com domínio em 
pneumática. Eu encarei o treinamento, foi indo, foi indo, foi indo… Sabendo que 
quem escreve a nossa história, somos nós, não são os outros. Eu precisava 
acreditar em mim pra conseguir chegar até lá. Aí eu consegui! Fiz a prova na 
etapa estadual, fiquei em segundo. 
 Na olimpíada, eu fui o responsável pelo planejamento na área de 
programação e o outro parceiro fez a parte elétrica e a parte mecânica.  
Eu e meu colega de equipe treinamos muito para a etapa final. A gente treinava 
de manhã, de tarde e de noite; feriado, dia de sábado e domingo; a gente 
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ficava na unidade só com os vigias. O nosso professor também era muito 
comprometido e nos ajudou muito. 
 No primeiro dia da final, fizemos uma boa prova; no segundo dia, a gente 
deu uma caída; no terceiro, a gente subiu de novo; e, no quarto, a gente foi 
razoável. De todos os competidores do Brasil, ficamos em terceiro lugar! É uma 
sensação boa você conseguir algo assim, que é resultado do seu esforço e que 
não vinha só do treinamento. Esforço que vinha desde lá dos meus 14 anos, por 
tudo o que eu passei. Era resultado do projeto Vira Vida, que me acolheu, do 
esforço que eu fiz para mudar a minha vida. A sensação de eu estar ali naquele 
ambiente, com os melhores alunos do Brasil, de saber que eu consegui me igualar 
a eles, os melhores programadores do Brasil, era uma sensação muito boa, muito 
boa, mesmo!
 Quando a gente subiu no pódio, a gente pulou, gritou, sorriu. A gente vibrava 
tanto que até se machucar a gente se machucou. O meu cotovelo bateu nos lábios 
do meu parceiro, sangrou, mas ele nem ligou, a gente estava feliz. Quando eu 
estava lá no pódio, vendo que estava entre os melhores do país em mecatrônica, 
eu já sabia que eu era um profissional, que não ia faltar emprego pra mim. 
 Agora, eu estou no SENAI como trainee e estudando à noite em casa, 
sozinho, pra fazer vestibular, pra passar em Engenharia, que um dos meus sonhos 
também, desde criança, é ser engenheiro. Eu já sou técnico em mecatrônica e 
quero ser um engenheiro, um bom engenheiro. 
 Ao entrar na universidade, quero mostrar pras pessoas que dá, sim, pra 
gente virar a vida. Quero mostrar isso para os alunos do Vira Vida; eu converso 
muito com eles. Eles me perguntam: “Ah, eu quero também ir para a Olimpíada, 
como é que eu faço? Eu posso? É difícil?”, eu digo: “É difícil, não é fácil, não; todo 
dia você tem que vencer. Como o pessoal diz aqui, todo dia você tem que matar 
um leão! Mas vocês conseguem, vocês têm potencial pra isso!”
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CAPÍTULO 2

Herança

 Todos os jovens do projeto VIRAVIDA têm histórias difíceis de contar, 
A maioria deles são filhos de famílias desestruturadas, tiveram ou têm mães 
ausentes e pais alcoolistas, drogados e violentos.  
 Todos são filhos e filhas de pais e mães com baixa autoestima que, como 
eles, herdaram de suas famílias uma vida marcada pela pobreza, pela violência, 
cheia de desafios e decepções.   
 Há, sobretudo, pais e mães que tiveram também suas infâncias roubadas. 
Mães que trabalham demais, dentro e fora de casa.  Raros são os pais presentes, 
que suportam a dura condição de vida sem buscar na bebida o alento para 
seguir em frente. 
 Injusto é julgar essas famílias esquecidas pelas políticas públicas. 
Famílias cheias de crianças para alimentar. Famílias que fazem malabarismos 
para sobreviver com a ajuda do Programa Bolsa Família ou mesmo com o salário 
mínimo em um mundo regido pelo consumo de bens, assim como lhes é negado 
o acesso ao conhecimento, à saúde e à educação de qualidade. 
 As histórias que conheceremos neste capítulo são de mães e pais que 
nunca desistiram de seus filhos. São sobreviventes de suas próprias histórias, 
que querem ver seus filhos longe das drogas, das ruas e das más companhias. 
Querem que eles tenham estudo, uma profissão, uma casa, uma família. Querem 
outra vida para seus filhos, diferente da que tiveram.
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 Na minha infância, a gente morava no Nordeste, no interior, numa casa 
simples de taipa, sem água encanada. Minha mãe lavava a roupa da freguesia, no 
riacho. Era ela quem mantinha a casa. O salário do meu pai era gasto em farras, 
nos bordéis. Ele era alcoólatra, violento, chegava em casa quebrando as coisas. 
 Quando a gente saiu pra viver na capital, éramos meu pai, minha mãe, 
eu e nove irmãos. Pensava que a vida ia melhorar, mas nunca é assim. Fomos 
morar de aluguel na favela. Quando chovia, era uma lama só. E, se a maré enchia, 
a gente subia na cama e minha mãe cozinhava com as pernas na água.
 Não era só coisa ruim que acontecia, tinha coisa boa também. Meu pai 
era ótimo quando estava bom, mas quando bebia, era um inferno. Ele morreu de 
cirrose. É ruim a gente ver a família toda se destruindo.
 Comecei a trabalhar muito cedo, quase criança. Trabalhei de lavadeira, 
faxineira e de babá. Até que conheci meu marido e tive um pouco de descanso. 
Namorei com 17 anos, com 18 casei e formamos uma família. Quando fiz 21 anos, 
tive a minha primeira filha. Depois de três anos, veio mais uma menina. 
 Passei um bom tempo só cuidando da casa, depois fui trabalhar na feira 
para ajudar meu marido. Acordava às 2 horas da madrugada para montar a 
banca às 3 horas. 

48 anos, mãe de duas filhas; uma delas é aluna do projeto VIRAVIDA

Margarida,
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 Eu amo minhas filhas, amo com todas as forças. Tentei fazer de tudo 
para dar o melhor a elas. Levava, ia buscar no colégio, tinha o maior medo de 
que acontecesse alguma coisa com elas. A gente tinha o maior cuidado. Estava 
sempre nas reuniões do colégio. Acompanhava de perto. Até que perdi o controle 
com a Helen, que apareceu grávida com 16 anos. Foi um choque. 
 Minha filha entrou em depressão quando o menino nasceu. Ela só comia 
e via TV. Começou a engordar e a andar com gente drogada. Dormia na rua, 
passava a noite toda na beira da praia. Começou a enfrentar o pai, a responder, a 
fazer um bocado de rebeldia.
 Eu não dormia mais e o pai deu pra beber. Acho que ele ficou com medo 
quando viu a filha naquela agressividade toda. A minha vida era no joelho, pedindo 
a Deus. Muita gente dizia pra gente botar nossa filha pra fora de casa. Mas eu 
dizia: “Não vou fazer isso não.” E pra minha filha eu repetia: “Sou sua mãe e nunca 
vou desistir de você.” Ela saía, eu ia atrás. Uma vez, eu a vi dançando, bêbada, foi 
horrível! Só Deus sabe o que minha filha fazia na rua. Tinha gente que dizia que 
ela usava droga, tinha gente que dizia que ela se prostituía.
 Helen chegava em casa muito estranha, agressiva, com os olhos vermelhos, 
comendo feito uma condenada e não queria nem encontrar com o filho. Se jogava 
na cama, nem banho tomava.
 Um dia, ela me viu tão triste, tão triste que começou a chorar e me disse: 
“Mãe, eu não tenho mais jeito.” Eu disse: “Você tem jeito sim! Que o mundo se 
acabe, mas eu fico perto de você!” Sempre disse que nunca ia desistir dela. 
 Cheguei lá no Vira Vida implorando por ajuda. Deus abençoou, ela foi 
aprovada na seleção e ficou. Hoje, minha filha é outra pessoa! Foi uma lição pra 
mim. Cada vez que vamos ao Vira Vida, nos reunimos com as alunas e vemos que 
cada uma tem um problema pior do que o outro. Conversamos com as professoras, 
com a psicóloga e com a assistente social. A gente pega um pouquinho dos 
ensinamentos de uma e um pouquinho de outra, soma tudo... Isso faz a diferença, 
pois ajuda muito. Eu aprendi a conversar com a minha filha. A colocar ela pra cima.  
 Ela foi mudando dentro de casa, passou a dividir o dinheiro dela comigo. 
Começou a me ajudar dentro de casa, direitinho, compra as coisinhas do filho 
dela. Eu agradeço muito por Deus ter colocado o Vira Vida na vida da minha 
filha. Hoje ela tem projeto para a vida dela. Antes não tinha. Quer trabalhar e 
crescer mais na vida.

 Minha mãe, quando deixou o sertão sozinha e foi morar na capital, carregava 
uma criança na barriga e outra no colo, que era eu. Na capital, foi trabalhar de lavadeira 
na beira do rio perto de casa. Eu ficava em casa, cuidava do meu irmão menor 
enquanto ela estava no trabalho. Era uma vida simples. Lembro dela com saudades. 
 Quando eu fiz 9 anos, comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi 
carregando malas, na rodoviária. Com o dinheiro que ganhava, eu comprava 
bolo, bolacha, suco, soda, coxinha e outras coisas. Meu tempo era dividido entre: 
brincar na rua, ir na escola e trabalhar na rodoviária. Cresci trabalhando. Em casa 
eu não apanhava, mas na escola tinha palmatória¹.
 Na minha vida, já trabalhei de tudo: vendi papel na feira, aluguei balança, 
fiz frete, carreguei balaio pesado, vendi frango assado e areia branquinha da praia 
pra arear panela. Fui feirante, trabalhei em loja, fui embalador em supermercado, 
funcionário de restaurante, de churrascaria e de cartório. Já fui porteiro, vigia 
e garçom. Agora eu trabalho vendendo pamonha e canjica. Sempre gostei de 
trabalhar. Adoeço quando não trabalho.

58 anos, é vigia e vendedor ambulante, pai de duas filhas; uma delas é aluna do 
projeto VIRAVIDA

João,

1 Palmatória: segundo o Dicionário Houaiss, palmatória é uma peça pequena circular de madeira com cinco orifícios em cruz 
 e provida de um cabo, usada como instrumento de castigo para bater na palma da mão do castigado.
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 No estudo, fui até a quinta série. Saía de casa de madrugada, ia pra feira. 
Saía da feira pro colégio e do colégio pra feira de novo. Naquela época, quem 
fazia o quinto ano, Virgem Maria, era quase professor! Aguentei enquanto pude, 
mas depois não deu mais e deixei a escola.
 Só fui conhecer meu pai de verdade aos 12 anos, na casa do meu padrinho. 
Eu estava no cinema assistindo a um filme do Gordo e o Magro e foram me 
chamar. Disse que não ia, queria terminar de ver o filme. Fui mesmo a contragosto.  
E, a partir de então, passei a visitá‑lo nas férias. Ia pra casa dele de trem, na 
primeira classe. Meu pai morava em outra cidade e trabalhava na estrada de ferro. 
O meu padrinho era maquinista. Eles me colocavam na primeira classe.
 Minha esposa eu conheci na praia. Encontrei com ela e, num simples 
olhar, deu nisso. Vivi com ela até quase completar bodas de prata. Foram quase 
25 anos de casados. Recentemente a gente se separou. Tivemos uma filha que 
foi muito paparicada. Depois, adotamos outra com papel passado, a caçula de 
7 anos. Também tivemos muito trabalho e muita briga. O problema era a bebida. 
 Eu comecei a beber muito. Acho que queria fugir dos problemas de casa. 
Só que a bebida não resolve problemas, só piora. Me sentia mal porque não 
tinha o amor da esposa, nem da filha. Aquele carinho, sabe? Meu pai morreu na 
cachaça e picado por cobra, não queria acabar como ele. Cheguei a cair na rua,  
a ser palhaço, motivo de galhofa. Até apanhei da mulher e da filha, não vou negar. 
As brigas eram toda hora, teve briga que acabou na polícia, cheguei a ser preso 
duas vezes. Quando você bebe e fica com raiva, tudo pode acontecer!
 Só acabei com a bebida quando ouvi um conselho de uma senhora idosa, 
que mudou minha vida. Ela disse: “Meu filho, ame primeiro você mesmo, depois 
ame suas filhas e a sua mulher.” Entendi o que ela disse e parei. Parei de beber 
já faz cinco anos. 
 Nunca gostei dos namorados da minha filha. Desse último não posso nem 
ouvir falar. O rapaz é novo, bonito, mas comida bonita não enche o estômago. O cara 
foi morar dentro de casa. Pedi a ele pra deixar as drogas, ele não aceitou. Ela sabe 
que ele usa, mas ela não usa, não. Até hoje não vi, não soube de nada, não notei. 
 Hoje moro sozinho num cubículo e sinto a solidão de não ter mais o amor 
da família. Mas dinheiro pras minhas filhas não falta. Apesar de estar só, me sinto 
bem comigo mesmo. As reuniões e as atividades de que participei com minha filha 
mais velha, que entrou para o Vira Vida, me ajudaram muito. Todo mundo lá gosta 
de mim. As professoras, as meninas e as mães gostam de mim. Eu conheci gente 
com problemas piores que os meus, vi que não estou sozinho. 
 Eu fazia questão de participar. Até me vesti de Papai Noel numa festa de 
Natal! As professoras, as psicólogas do projeto Vira Vida, são especiais! Desde o 
primeiro dia, desde a festa de abertura do curso, abri a minha mente. Vi que ia ser 
bom, que não era falsidade.
 O projeto Vira Vida, me deu força. Eu não era de falar, mas hoje converso 
com todo mundo. Minha filha mudou o pensamento também. Eu sempre disse 
pra ela: “Vai sempre em frente, pois eu vi que aqui a raiz é boa, está sendo bem 
adubada, sendo regada, vai prosperar. Agora ela é uma menina melhor, está 
trabalhando na Caixa Econômica Federal, voltou pra casa, mora com a mãe e 

a irmã. No momento, estou afastado dela. Não aceito seu novo companheiro, 
de quem está grávida de uma menina. Mas sou o pai dela, até o fim da vida.  
Ela me chama de painho até hoje. 
 Hoje eu sonho em terminar minha vida ao lado delas, minhas filhas e, 
agora, minha neta. Elas são tudo pra mim. Pra acabar, eu digo que gostei tanto 
desse Projeto, que acho que eu vou voltar a ser adolescente pra poder arrumar 
uma vaga. Eu já passei dos 50, mas vou lá e dizer que eu tenho 17. 
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 Eu sou a primeira de 14 filhos. Quando a minha mãe me teve, ela estava 
com apenas 12 anos, era uma criança. Por isso, ela teve que me levar pra casa 
da minha avó, que me criou até os seis anos. Esse tempo foi maravilhoso, minha 
avó só tinha eu de netinha. Os meus tios eram já adolescentes e eles tinham muito 
carinho e cuidado comigo. Eu tinha muito amor, muita atenção. Não me faltava 
nada. Hoje eu tenho 43 anos. Quando eu olho pra trás, eu me lembro dessa 
época, porque foi a única época feliz da minha vida.
 Mas uma tia fez intriga com a minha mãe, dizendo que eu não era bem 
tratada lá e minha mãe me buscou de volta. Eu tinha só 6 anos. Foi horrível, 
horrível! A situação na casa da minha mãe era muito precária. Eu passei coisas 
que na casa da minha avó nunca tinha passado. Passei frio, passei fome, eu não 
tive mais amor, eu não tive mais carinho. Minha mãe tinha muitos filhos na época, 
então ela não conseguia acalentar a todos. Eu era a mais velha, eu tinha que ter 
aquela responsabilidade de ajudar, de cuidar, então eu era muito infeliz, pois ainda 
tinha o meu padrasto, que era violento e me batia muito. 
 Fugi de casa pela primeira vez quando tinha 10 anos. Não suportava mais 
as agressões do meu padrasto. Não pude mais continuar estudando quando 
fui trabalhar de empregada doméstica. Com 14 anos, fiquei grávida do meu 

44 anos, é comerciante, mãe de oito filhos; dois deles são alunos do projeto 
VIRAVIDA

Lucinda,
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primeiro filho. O pai de meu filho me abandonou antes mesmo do bebê nascer. 
As dificuldades para seguir adiante me levaram a ter mais dois relacionamentos, 
todos os dois me batiam muito, me espancavam. Quando me cansava de tanto 
apanhar, eu denunciava e acabava ficando só, com mais filhos e com mais 
dificuldades financeiras. Me sentia como se tivesse sido abandonada. 
 Por causa de uma dessas agressões, tive um ferimento no olho que 
acabou infeccionando no hospital. Perdi a visão desse olho, mas foi por causa 
dele que tive ajuda de uma associação de deficientes e consegui um quiosque 
para trabalhar e, graças a esse quiosque, estou conseguindo, sozinha, criar 
meus oito filhos. 
 Quando descobri que o meu filho Davi estava usando crack, foi um 
susto violento. Eu perdi o chão, não acreditava que aquilo estava acontecendo. 
Então, decidi buscar ajuda e acabei sendo encaminhada pro Conselho Tutelar. 
Dali, me encaminharam para o CRAS, depois pro CREAS. Até que conheci o 
TRANSFORME, uma instituição que acolhe adolescentes que mexem com drogas 
e, também, crianças que são abusadas sexualmente. Lá, eu consegui apoio, 
mas não fiquei tranquila, eu fiquei me perguntando: “E depois, quando ele sair 
daqui?” Então, continuei procurando um caminho, uma solução definitiva. Então 
eu pensava: “Eu não tenho base, não tenho estrutura. Ele é um menino muito 
agitado, não consegue ficar parado, o que é que eu vou fazer?”
 Conversando com um aqui, outro ali, um coleguinha dele, de lá do 
TRANSFORME, falou assim: “Olha, eu sou de um projeto do SESI que se 
chama Vira Vida. Se eu fosse você, correria atrás. Se você conseguir lá, ele vai 
ter uma bolsa, ter psicólogo, vai fazer curso profissional, vai passar o dia inteiro 
estudando.” Era tudo o que eu precisava naquele momento, que o meu filho saísse 
da internação no projeto de desintoxicação do crack já com uma inscrição no Vira 
Vida. E eu sempre ali, orando pra que ele conseguisse a vaga.
 Foi só depois que o Davi entrou no Vira Vida que ele criou coragem pra me 
contar o que acontecia com ele nas ruas. Eu ouvia falar, perguntava, ele sempre 
negava. Mas é lógico que eu sabia que, com certeza, ele sofria. Recentemente, 
ele se abriu comigo. Me contou como e por que começou a usar o crack, o que ele 
passou, o que ele viu... Falou que não é nada bom, que é um inferno essa vida.
 Agora mesmo o Davi fez uma viagem pro Pará, pra levar a história da vida 
dele. Ele se sente importante com isso, porque hoje pode falar assim: “Eu passei 
por isso, hoje eu não estou mais vivendo isso!” E ele se sente valorizado por 
isso. Alguém está reconhecendo que ele mudou, que ele está se preparando 
para ser reintegrado na  sociedade. 
 Então, têm pessoas que desistem dos seus filhos, que agridem, que acham 
que a agressão vai fazer ele mudar. De forma alguma. Se eu tivesse agido com 
violência com o Davi, ele não estaria hoje bem do jeito que está. Então eu, graças 
a Deus, tive essa oportunidade de abraçar o meu filho, de dizer que amava ele, 
que amo e que aquilo ali ia passar. Tudo passa, nada permanece. 
 E as pessoas precisam saber que, se você buscar ajuda, você encontra. 
Eu encontrei. Eu encontrei a igreja, eu encontrei os órgãos públicos, o CRAS, 
CREAS, ADOLESCENTRO, TRANSFORME, Vira Vida... São muitas portas.   

          Agora, você tem que ir atrás, você tem que falar sua história. Há pessoas que 
ajudam e há muitas pessoas que ficam contra. Quando eu consegui essas ajudas, 
eu me agarrei nelas. Eu me segurei nessas ajudas e tô segurando até hoje. Agora, 
com meus três filhos menores, eu tô de olho, tô de antena ligada. Não quero que 
aconteça com eles tudo o que os irmãos mais velhos sofreram. 
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 Quando nasceu meu primeiro filho, eu entreguei pra outra família criar. 
Eu só tinha 12 anos. Não sabia nada da vida a não ser capinar, roçar, plantar 
feijão, mandioca e fazer farinha. Mas não medi sacrifício para criar as outras 
duas filhas minhas, que moram comigo até hoje. Foi por causa de uma delas que 
eu conheci o Vira Vida.
 Hoje eu trabalho com carteira assinada, sou auxiliar de cozinha num 
restaurante industrial. Trabalho de noite no preparo de 560 cafés da manhã. 
Por causa do meu horário de trabalho, durmo algumas horas da noite na 
empresa, porque começo no trabalho de madrugada, bem cedinho. Saio do 
trabalho às 10 da manhã, levando o almoço já pronto. Pego dois ônibus 
pra chegar em casa. Depois, em casa, durmo um pouco à tarde para  
completar meu descanço.
 Trocar o dia pela noite não é difícil pra mim. Sempre trabalhei na noite. 
Comecei num cabaré do interior, quando fugi de casa com 13 anos. Fugi de 
uma vida de miséria, da fome e do meu pai. Ele teve 15 filhos e proibia a gente 
até de brincar. Ele era muito ruim. Dizia que nosso livro era a roça e nosso lápis 
a enxada. A gente ia crescendo e procurando namorado pra tirar a gente dali. 
Minhas irmãs casaram cedo, pra se libertarem, mas caíam em outra prisão.

45 anos, é auxiliar de cozinha, mãe de duas filhas; uma delas é aluna do projeto 
VIRAVIDA

Raimunda,
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 Fugi também do primeiro homem que me levou dali, quando tinha 13 anos. 
Fui estuprada por ele e disso eu tive um filho que nasceu morto. Fugi das surras 
daquele homem e da fome. Meu destino começou a mudar quando conheci um 
caminhoneiro que me deu carona até um cabaré. Ali, decidi ser rapariga pra 
ter calçado, roupa e comida. A primeira vez que ganhei dinheiro, fiquei alegre.  
Ali, passei a ser outra pessoa, nada do que eu era. 
 Das coisas da cidade, eu não conhecia nada. Nunca tinha visto uma cenoura, 
um pepino, uma alface. Não sabia o que era água encanada, luz elétrica, o que era 
chuveiro, torneira. Ficava encantada de ver como a água saía daquele bico.
 Não sentia nada com os clientes. Só raiva, nojo, enjoo. Lá eu fiquei até 
os 18 anos, quando tentei a sorte como empregada doméstica em outra cidade. 
Eu era analfabeta e as patroas não me deixavam estudar. Preferia trabalhar 
em casa de mulheres solteiras, viúvas, desquitadas, para fugir do assédio de 
maridos desavergonhados.
 Não me acostumei à vida de doméstica, mas também não queria mais ser 
prostituta. De carona num caminhão novamente, cheguei na capital, onde conheci 
o pai de minhas duas filhas, meu maior tesouro. Quando as meninas ainda eram 
pequenas, ele partiu. Então, fui forçada, mais uma vez, a me virar como podia pra 
não faltar comida em casa. Vida de prostituta é muito discriminada. A gente não 
podia nem andar na rua, fazem piadas da gente. Você quer respeito e não tem. 
Aquilo vai desgostando a gente. Me sentia abandonada pela vida. Trabalhei em 
vários cabarés. Era muito ruim fazer programa. Quando dizem que aquilo é vida 
fácil, fico revoltada! Aquilo é uma vida muito difícil. Foram tempos difíceis de novo. 
Eu saía de noite, deixava minhas meninas sozinhas presas no barraco de taipa.
Por causa de uma briga com as companheiras de ofício, que acabou saindo na 
televisão, eu conheci uma associação de prostitutas. Através dessa associação eu 
acabei me engajando no trabalho de agente de saúde. Fiz cursos e hoje eu ajudo 
na distribuição de camisinhas, marco consultas em médicos, ajudo a conseguir 
vagas em creches e ajudo também nos contatos com advogados. Muitas são 
aidéticas, têm hepatite. Se a prostituta não fizer a vida enquanto é nova, quando 
fica velha não tem nada. Nessa profissão, passou dos 40 anos, adeus.
 Mesmo conhecendo essa realidade como ninguém, levei um choque 
quando fiquei sabendo que uma das minhas filhas estava se prostituindo. Eu nunca 
deixei faltar nada pras meninas, sempre fiz questão de que estudassem. Sempre 
acompanhei elas em tudo, sou brava, exijo bom comportamento. É de casa pra 
igreja, da igreja para os esportes. 
 Um dia, minha filha chegou da escola toda marcada, eu falei: “O que foi 
isso?” Ela disse que tinha caído. “Mas onde que você vai cair que vai machucar 
a garganta, o rosto...?” Fiquei desconfiada, aí fui conversar com a diretora do 
colégio. Ela me disse que a Marlene não estava indo nas aulas, que ia até parte 
do caminho e que estava se prostituindo perto da escola. 
 Entrei em desespero. Dei uma grande surra nela. Ela não tinha necessidade 
de fazer aquilo. Minhas filhas sempre souberam da minha vida, nunca menti. 
Mas sempre disse a elas: “O que faço hoje por vocês nunca vou aceitar que façam 
por mim.” A prostituta não quer a filha dela prostituta, quer ela doutora.

 Um dia me ligaram. Era uma amiga que falou do projeto Vira Vida. Ela disse: 
“Lá ela vai ter o que fazer, bota ela para estudar à noite! Se ela estiver fazendo 
alguma coisa errada, não vai mais ter tempo de fazer. Tu não ajuda os filhos dos 
outros? Ajuda agora a tua filha.”
 Aí fui ver como funcionava o Vira Vida. Consegui colocar minha filha no 
Projeto. Está lá, mas é desinteressada, não gosta de estudar. Apesar dela não 
gostar de estudar, vejo que ela ficou mais carinhosa, mais cuidadosa. Eu percebi 
mudanças. Eu pergunto: “Onde você aprendeu isso?” E ela fala comigo: “Aprendi lá 
no Vira Vida, mãe, com as meninas... com a professora fulana.”
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 Nasci no interior do Nordeste. Minha mãe era prostituta, meu pai eu não 
conheci, fui criada pelo meu avô. Apanhava demais da mulher dele, por isso 
fugia sempre que podia e, quando me levavam de volta pra casa, apanhava de 
novo por ter fugido. 
 A mulher do meu avô vivia dizendo que minha mãe não prestava, que era 
prostituta e que eu ia acabar como ela. Quando eu fugia e me levavam de volta 
pra casa, ela dizia: “Você vai me pagar, vou te dar uma surra que tu vai ficar mole 
no chão!” O meu medo era enorme. Vivia me escondendo embaixo da cama. Até 
hoje tenho pesadelo com ela.
 Além das surras, eu era abusada sexualmente pelo marido de minha bisavó. 
Toda vez que isso acontecia, eu fugia e depois apanhava, era sempre assim. 
Quando fiz 12 anos, fui pra escola e tinha vergonha, medo de que descobrissem 
a profissão da minha mãe. E acabaram descobrindo.
 Tenho raiva da minha mãe, culpo ela pelo que aconteceu comigo na vida. 
Não tenho inveja de quem tem dinheiro. Invejo quem tem o carinho de um pai. 
Esse foi o meu ponto fraco. 
 Aos 15 anos, deixei a escola e fui morar com aquele que pensei que 
seria o meu salvador. Foi só no sonho. Quando eu o conheci, ele demonstrou 

38 anos, trabalha como doméstica é mãe de quatro filhos; duas filhas são alunas 
do projeto VIRAVIDA

Filomena,
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ser boa pessoa. Eu acreditava que ele era um bom partido. Pelo comportamento 
dele, parecia que ele tinha tudo pra ser um bom marido. Só depois que eu fui 
morar com ele que fui ver realmente quem ele era. Logo depois que passamos a 
morar juntos ele começou a me bater, a me maltratar. Fiquei grávida no mesmo 
ano e tive a minha primeira filha. Por um tempo ele parou de me espancar. 
Eu achava que a ruindade tinha acabado, que dali pra frente ia ser tudo às mil 
maravilhas. Mas não foi. Tive, logo depois, a segunda filha e tudo ficou mais 
difícil. Ele voltou a me tratar mal. Ele controlava tudo, vivia repetindo que eu era 
uma péssima mãe. 
 E eu acreditava nele, me sentia um zero à esquerda. Ele dizia que era um 
favor ele ainda estar dentro de casa. O pior é que eu ainda agradecia aquela vida 
cachorra que a gente tinha, porque ele repetia que, se fosse embora, eu ia ter que 
me prostituir como minha mãe fazia.
 No fundo, com todos os maus‑tratos e ruindades que ele fazia pra mim, 
eu gostava dele. O que ele fizesse estava bom, tinha que aceitar porque achava 
que ele era um bom pai. Ele tinha um ciúme doentio e proibia as nossas filhas de 
brincar na rua. Vigiava as duas o tempo todo, mesmo quando elas estavam na 
escola. Não deixava que eu levasse elas pro médico, ele mesmo medicava em 
casa. Eu achava que aquilo era carinho normal de pai, mas não era.
 Vivia uma vida de medo e maus‑tratos, mas nunca pensei em separar, 
porque, afinal, ele parecia ser um bom pai para os meus filhos e isso era muito 
importante para mim, porque eu nunca tinha conhecido o amor de um pai.
 Fiquei com ele até o dia em que as meninas tiveram a coragem de me 
contar o que o pai fazia com elas. Na hora, eu não quis acreditar. Não, aquilo 
não era possível. Quando vi que as meninas diziam a verdade, que ele abusava 
delas desde pequenas, dentro de casa, debaixo do meu nariz, meu chão caiu. 
Nunca deixei de me sentir culpada por não ter desconfiado, por não ter procurado 
escutar as meninas. Não dei atenção aos detalhes e, por isso, não consegui 
evitar essa desgraça.
 Eu suportava as surras, os maus‑tratos, as bebedeiras e as amantes. 
Permanecia calada ao lado dele, porque acreditava que ele era um pai carinhoso, 
que amava seus quatro filhos e fazia de tudo pelos dois meninos e, principalmente, 
pelas meninas. 
 Quando fiquei sabendo de tudo, eu queria matar meu marido. Entrei em 
desespero. Pensei: “Como vou viver agora?” Meu pensamento era: “Eu mato ele 
e depois me mato.” Tentei me matar, queria morrer pra não sentir mais aquela 
dor. Pensava que minhas filhas não teriam mais futuro. Não tinha confiança 
em ninguém, nem na minha sombra. Essa é uma coisa que nunca vou superar. 
Pensava comigo: “O que eu sempre ganho é pancada, pancada e mais pancada.” 
Mas, depois, me perguntei: “Quem vai cuidar dos meus filhos, quais seriam as 
consequências pra eles?”
 Ele nunca demonstrou arrependimento. Na delegacia, contou tudo. Disse 
que não tinha amor de pai e, sim, amor de homem. Falou que era normal e que 
aquilo não tinha problema, não tinha nenhuma consequência e ainda perguntou: 
“Tá faltando algum pedaço em alguém? Tem alguém aleijado?”

 Passaram‑se cinco anos desde que descobri. Ele está na prisão. Cumpre 
pena de 35 anos. Hoje, apesar da minha dor, de me sentir culpada, do desespero 
de me ver sozinha para cuidar de quatro filhos, sem dinheiro, sei que tenho que 
seguir em frente. 
 Mas não foi fácil, pois as meninas foram crescendo e se tornaram muito 
rebeldes. Felizmente eu encontrei apoio nos projetos sociais do governo, no 
CREAS, no Sentinela e na Casa de Zabelê. Elas passaram por acompanhamento 
psicólogico. Foi com os psicólogos que elas vieram a saber o que era ser criança, 
brincar, ter amizade com uma pessoa, com outra, vieram a saber o que era carinho. 
 Aí surgiu o Vira Vida, foi uma coisa que ajudou muito a gente, porque lá a 
Luzia e a Lúcia continuaram com o acompanhamento com psicólogo. Eles mesmos 
levavam elas pro hospital, quando estavam doentes. A Lúcia continuou estudando. 
Fez o curso de Auxiliar Administrativa, tinha ajuda da bolsa que eles davam, que 
era uma ajuda pra mim também. O comportamento da Luzia me preocupava. 
Ela saía pra ir pro curso e fugia com outras colegas, ia pra outro lugar, aí me 
ligavam: “Olha, a Luzia tá faltando.” Aí eu ficava controlando desde a hora que ela 
saía. “A Luzia já chegou?” “Quanto tempo tem que a Luzia saiu?”, que era pra eu 
ficar marcando o tempo que ela poderia levar de lá até em casa. Fiquei tentando 
controlar pra não deixar a Luzia com más companhias. As pessoas com quem ela 
estava fazendo amizade queriam levar ela pra prostituição, pra beber, pra fumar, 
fiquei o tempo todo em cima.
 Eu lutei muito até chegar aqui. Graças a Deus, hoje a Luzia já tem a família 
dela, o marido dela. Agora, o dia que ele arribar a mão pra ela, ele vai apanhar 
de mim também; se ele der nela, ele vai apanhar. A outra, a Lúcia, arranjou uma 
pessoa, viveu com essa pessoa durante três anos. Não deu certo, se separou, 
voltou pra casa. Ela tá fazendo parte, agora, da segunda etapa do Vira Vida. 
As mesmas coisas que a Luzia teve, ela tem, os mesmos acompanhamentos, 
tudo. Agora, vai viajar pra São Paulo pra participar de um congresso. 
 Hoje em dia, as minhas filhas estão bem. Eu agradeço muito a paciência 
que todos tiveram com elas. Eles foram um pouco mãe delas também. Eu acho 
que elas se superaram muito mais do que eu, porque eu sei que não sou culpada, 
mas me sinto culpada. Eu me sinto culpada pelo que aconteceu. Eu fui covarde, 
não tive a coragem de largar dele. Eu tinha medo, porque ele dizia que, se eu 
largasse dele, eu ia sair de casa, mas não levaria meus filhos. Eu não queria me 
separar dos meus filhos. Ao mesmo tempo, eu não queria que eles fossem criados 
sem pai como eu fui. 
 Eu digo sempre pras meninas que não se pode esquecer o passado. 
Temos que saber que o importante é que houve uma mudança nas nossas vidas. 
Se não fosse isso, nem elas nem eu teríamos voltado a acreditar, a sonhar, a crer 
que existe gente boa ainda, que vale a pena confiar nos outros, que vale a pena 
lutar e nunca se entregar.
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 Sou a mais velha de 11 irmãos. Cresci em casas feitas de palha de 
coqueiro, sem banheiro. Minha infância foi de trabalho duro. Tinha que ajudar 
meus pais no trabalho. Cuidava também dos meus irmãos menores. Minha 
rotina começava bem cedo, ainda no escuro. Apanhava lenha pra mãe 
cozinhar, depois buscava água em tambores pesados pra minha mãe trabalhar 
como lavadeira. Pra escola, eu não tinha cabeça, só pensava no trabalho. 
Sofri muito. Meus pais nunca me bateram, mas nem precisava. Só com as 
palavras, já doía. 
 O meu marido eu conheci ainda mocinha. Foi amor à primeira vista. Ele já 
bebia e seguiu bebendo nos últimos 22 anos. Não trabalhava, não trazia comida 
pra dentro de casa. Eu deixei de comer várias vezes pra nada faltar aos meninos. 
Fiz questão de que estudassem, mas estava sempre ausente, ficava mais tempo 
na casa das patroas. Fazia muita força pra acompanhar meus filhos, mas acabei 
perdendo o controle. Eles começaram a ser agressivos, passavam a noite na rua, 
com gente que não presta. Peguei eles fumando maconha. Eram desocupados, 
não tinham o que fazer. Mente desocupada é oficina do diabo.
 Quando os meninos começaram a chegar com presentes pra mim,  
eu comecei a desconfiar. Pressionei eles e acabei descobrindo: estavam consumindo 

49 anos, é costureira, mãe de três filhos; dois deles são alunos do projeto VIRAVIDA

Raquel,
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drogas e se prostituindo na praia para manter o vício. O primeiro filho, criei direito. 
Jesus me ajudou. Mas os dois menores... foi muito difícil pra mim fazer o resgate deles. 
 Passei a beber, como meu marido. Era um refúgio para não ver nada da 
vida. Saía para beber. Não olhava mais para os meus filhos e eles também não 
olhavam mais pra mim. Se os meus filhos estavam fracos, era porque o meu 
marido era fraco e eu também passei a ser uma fraca. Eles não encontravam 
paz em casa. Se não tem carinho de pai e mãe, o traficante acolhe e, quando 
a gente vê, não tem mais jeito. Tem muitos jovens que entram no mundo das 
drogas e não voltam mais.
 Aí teve uma vizinha que falou do Vira Vida. Eu inscrevi o Pedro e o 
João. Eu sou tão sortuda, porque de uma família não entram dois irmãos. Mas, 
na nossa, entraram os dois. A formação que estão tendo nos cursos foi tudo 
na nossa vida! Tem psicóloga que abre a cabeça da gente, passam coisas 
boas para a gente pensar. Quer dizer, esse curso não é só dos filhos, não, é 
da família. Eu posso estar aqui com alguma dúvida dentro de mim, eu posso 
ir naquele curso e todos me acolhem. Não estou dizendo que é só comigo, 
não, qualquer mãe que tiver alguma dúvida, vai lá. Eu sou uma mãe que está 
sempre presente, todo mundo me conhece. Quando tem um evento na quadra, 
eu chego, todos correm e me abraçam. 
 Meus filhos me deram de presente uma máquina de lavar roupa. Disseram 
que era pra eu sair do tanque. Eles pagam água, luz, fazem mercado com a bolsa 
que ganham no Vira Vida. Se comportam bem, saem de manhã, me beijam, 
passam o dia todo no curso e à noite continuam estudando. Quando recebem o 
dinheiro, convidam eu e o pai deles para comer uma pizza, ali no Seu Cavalcanti. 
A vida mudou tanto! No final de semana eu não sabia aonde é que meus filhos 
estavam, hoje eu sei.
 Se as coisas estão bem, ainda podem melhorar. Voltei a estudar também. 
E agora quero ver meus filhos formados na faculdade e trabalhando. Por que não?
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CAPÍTULO 3

Travessia

 Os resultados alcançados pelas turmas que se formaram no projeto 
VIRAVIDA inspiraram os professores, coordenadores e todos os profissionais 
das diversas áreas de atuação do Projeto. Dos 27 entrevistados para este livro, 
todos foram unânimes em dizer quanto o VIRAVIDA transforma de fato a vida 
dos jovens que passam por ele.  
 Mas as transformações não acontecem apenas com os jovens. 
Os profissionais que atuam no Projeto são impactados por tudo o que acontece. 
Conhecer a história de vida desses jovens antes de chegarem ao VIRAVIDA, 
acompanhar o processo de aprendizagem e de mudança de comportamento, 
acompanhar a luta e o esforço de cada um para superar seus limites nos ensina 
a refletir sobre nossas próprias vidas e como é possível superar nossos medos 
e nossos limites.
 Nos depoimentos dos profissionais registrados neste capítulo, percebemos 
que a dedicação para com os jovens do VIRAVIDA não se restringe às atribuições 
meramente profissionais. O relacionamento e a afetividade entre professor-aluno 
e aluno‑professor são intensos. Esses jovens demonstram precisar mais do que 
de um professor, precisam de alguém que os ouça, que os aconselhe, que os 
incentive a seguir em frente, a fazer a travessia para outra forma de vida.
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 Sou filha de uma família de lavradores do interior do Paraná. Trabalhei na 
colheita de café, feijão e no corte de cana. Com seis anos, já trabalhava na roça. 
O corte de cana é o mais triste, o mais pesado dos trabalhos. Pra fazer o corte da 
cana, é preciso primeiro queimar as folhas do canavial. A fuligem que fica não sai 
do corpo da gente e as folhas que não queimam cortam a gente toda. 
 Ia a pé ou a cavalo pra escola. Quando meu avô ainda era vivo, ele me 
levava. Eram cinco quilômetros pra ir e cinco pra voltar. Ele faleceu e deixou um 
cavalo pra gente que era ensinado, só ia até a escola e voltava, não fazia outro 
trajeto. Naquela época, aprendi a ler e escrever na primeira série. Na segunda 
série, já era obrigada, pela professora, a fazer redação. E ela não passava mais 
matéria no quadro para copiar, cada um tinha que saber só pelo livro.
 A saída do campo foi traumática para minha família. Quando chegamos na 
capital, Curitiba, fiquei uns três anos em depressão. Vivíamos em família, mas estávamos 
na solidão. Ninguém queria saber da gente. Eu e meus três irmãos estudávamos de 
teimosos. Meu pai e minha mãe nunca deram valor aos estudos. A falta de apoio e 
a dificuldade de aprender não me desanimaram, aguentei firme. Mesmo com a 
hostilidade que enfrentei no colégio, acabei me formando em Serviço Social. 
 Comecei minha vida profissional como assistente social estagiando em 
presídios. Depois, passei dez anos trabalhando em uma Unidade Básica de 
Saúde. Prestei concurso na Fundação Social para o CRAS e, por fim, no CREAS, 
onde trabalho com casos de alta complexidade. Os Centros são parceiros do 
projeto Vira Vida e encaminham jovens que se encontram em situação de abuso 
e exploração sexual.

47 anos, assistente social do CREAS, instituição parceira do VIRAVIDA de 
Curitiba/PR

Janete Pereira Cunha, 
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 Eu visito as famílias pra entender o que gerou o desequilíbrio familiar que 
acabou em violência. Eu faço os relatórios nos quais os juízes vão se basear pra 
dar suas sentenças. A responsabilidade é grande, o assistente social pode acabar 
com a vida de uma família. Seu relatório é como o bisturi na mão do médico. É em 
cima dele que o juiz vai ajuizar.
 Meus anos de experiência treinaram meus sentidos para perceber os 
sinais daquilo que está errado quando visito uma família. A gente sente na fala, 
nos trejeitos, no comportamento de cada um. Os abusadores são padrastos, pais, 
irmãos e avós. O próprio ambiente dá sinais. Cada um tem que ser atendido de 
acordo com suas necessidades. Numa fração de segundos, tenho que perceber o 
que o núcleo daquela família precisa.
 Como fiz a opção de não casar e não ter filhos, minha dedicação ao trabalho 
é quase que integral. Passo a vida tentando apoiar as famílias em dificuldade, pra 
que não se percam os vínculos afetivos. 
 O foco do meu trabalho hoje são os dependentes químicos. De cada dez 
famílias que atendo, dez têm problemas com drogas. A dependência química gera 
situações de exploração sexual. Nas famílias mais pobres, a forma de sustentar o 
vício é se prostituindo.
 Para nós, é um alívio ter parceiros como o Vira Vida, que dão continuidade 
ao nosso trabalho. O Estado é limitado. É difícil trabalhar com a questão do abuso e 
da exploração sexual, porque essa situação dá votos pros políticos. O que a gente 
pode oferecer para essas famílias e para esses jovens? Uma cesta básica, como 
fazem os políticos? Isso não é solução, é apenas um curativo, não vai curá‑los. 
Vai mantê-los com a mesma ferida, na mesma situação. O SESI, sim, propõe uma 
solução para aqueles que desejam mudar suas vidas. Oferece cursos, bolsa de 
estudos e aprendizado.
 Hoje os jovens encaminhados ao Vira Vida têm projetos de vida, e são 
projetos ambiciosos. Percebemos claramente avanços significativos em suas 
trajetórias. A longo prazo, esses jovens não representarão custos para o Estado. 
Pelo contrário, passarão a contribuir econômica e socialmente para a sociedade.
Às vezes os jovens resistem em serem ajudados. É o caso de uma menina que eu 
acompanho de perto. Ela é danada. Ela viveu isolada, não adere a nada. Saiu do 
Vira Vida por opção dela. Não conseguiu ficar em lugar nenhum. Mas acontecem 
mudanças. Depois que passou pelo Vira Vida, eu a vejo mais sociável. Hoje é 
possível abordá‑la sem aquele resquício de agressividade. Ela aprendeu a 
conviver em sociedade, com as outras meninas. Aprendeu aqui no projeto, com 
todos os módulos de que participou. 
 As transformações do Vira Vida na vida do jovem, e também nas suas 
famílias, são a promoção social deles e a mudança de perspectiva. Se ontem 
a perspectiva era só balada, droga e amanhecer fora de casa, hoje eles já têm 
projetos de vida: “Eu quero ser um dentista, quero ser um bombeiro, ser um 
historiador, ser isso e aquilo.” A transformação é nítida e o avanço é claramente 
muito significativo.

 Da minha infância, eu tenho muitas lembranças da escola. De tanto 
admirar meus professores, eu escolhi essa profissão, a profissão de ensinar; de 
transmitir conhecimento. 
 Quando entrei no Ensino Médio, eu tinha certeza do que queria. 
Passei no primeiro vestibular e me formei bem cedo em Psicopedagogia 
e Gestão Escolar. Já trabalhei com alfabetização de adultos, dei  
aulas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, também já fui  
coordenadora escolar. 
 O meu primeiro contato com adultos e adolecentes foi um susto.  
Não gostei. Apesar da minha vocação para professora e de ter me preparado 
bastante, pensei em desistir. Por sorte, dei ouvidos ao meu marido e passei 
a trabalhar com educação profissional. Acabei gostando e hoje não troco 
a educação profissional por nada. Especialmente depois que conheci os 
jovens do projeto Vira Vida.
 Esses jovens não têm família, moram em abrigos. Quando chegam, 
trazem consigo uma vida sem limites, sem horário, sem regras. Eles não têm 
nada, nem roupa têm. Das meninas que moram em casa, muitas moram com o 
próprio abusador. Quando a gente se coloca no lugar deles, é desesperador!
 Nosso maior desafio é fazer com que esses alunos não se desmotivem, 
não desistam, porque cada dia é diferente do outro, cada dia é um recomeço. 
A cada dia, a gente tem que retomar quase do zero, reconstruir, voltar e seguir 
em frente. Temos de ajudá-los a ir até o final, pra que saiam daqui capacitados 
e preparados pra enfrentar o mundo do trabalho.

33 anos, pedagoga, orientadora pedagógica do SENAI, instituição parceira do 
VIRAVIDA, de Brasília/DF

Milla Michelle Couto Ribeiro, 
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 O que a gente vive aqui, leva pra casa. Passei a entender a questão da 
violência sexual, uma coisa que acontecia muito longe da minha vida. Aqui as 
coisas acontecem perto da gente. Aprendi a respeitar mais as dores dos outros.
 A oportunidade de trabalhar com esses jovens é um presente, porque nos 
permite ver que a gente vive em berço de ouro e não agradecemos por isso! 
O melhor de tudo é quando ouvimos dos alunos: “Como eu era e o que conquistei 
hoje.” “Hoje eu tenho uma família.” “Antes não tinha isso e agora consegui 
comprar.” “Hoje eu quero uma vida diferente pro meu filho.”
 Nós, profissionais que trabalhamos com o Vira Vida, sabemos que 
marcamos a vida desses jovens. Depois de formados, quando encontramos com 
eles na rua, vemos que eles não se esquecem dos nossos nomes, que não se 
esquecem do que fizemos por eles. É muito gratificante. Saber do resultado do seu 
trabalho, saber que é possível transformar a vida de pessoas, é mesmo mágico.

 Sempre vivi no mesmo bairro. Toda a família do meu pai mora lá: meus 
tios, meus primos. Minha mãe sempre presente. Ela nunca precisou trabalhar fora 
de casa, tinha aquela vidinha protegida. Não tinha noção do que acontecia lá 
fora. Antes, eu não entendia as razões que levavam as crianças e os adolecentes 
a viver nas ruas. Achava que estavam lá por vontade própria. Trabalhando no 
projeto Vira Vida, a forma como eu vejo hoje a realidade em minha volta, mudou. 
Mudou a minha visão de mundo. 
 Outro dia, uma aluna me contou que tinha apanhado do ex‑namorado. Eu disse 
a ela que, se fosse eu, teria denunciado à polícia. Só que ela respondeu: “Você fala 
isso porque não mora onde eu moro. Se tivesse denunciado, ele teria me matado e 
colocado fogo na minha casa. Se eu fosse na delegacia, a polícia ia aparecer no meu 
bairro e outras pessoas poderiam me matar, porque ia atrapalhar o negócio deles.”
 Sempre aprendi a me defender, não levar desaforo pra casa. Mas a 
realidade dos nossos alunos é bem diferente. A gente tenta mostrar a eles que no 
Vira Vida não é como na rua, não é a comunidade onde moram. Aqui não precisam 
ter determinado tipo de comportamento. Quando falamos que os meninos e as 
meninas do Vira Vida têm pavio curto, pode parecer exagero. Mas a verdade é que 
eles não têm é pavio nenhum! Uma das meninas um dia me explicou o porquê: 
“Se alguém me chamar pra briga, tenho que ir e bater. Se abaixar a cabeça, o 
bairro inteiro vai saber que pode aprontar comigo.”
 Tenho ouvido histórias desses jovens de que até Deus duvida. Mas hoje já 
não fico tão chocada. Tenho que ser um pouco fria, respirar fundo. Se você ficar 
nervosa, estressada, você não consegue ajudá‑los. Todo dia tem imprevisto!

28 anos, pedagoga da equipe do VIRAVIDA de Londrina/PR

Karla Corsini Pilla, 
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 No início, eu ficava chocada com a maneira como falavam, como se 
vestiam, como se comportavam. Hoje, entendo que eles só querem chamar 
atenção, precisam que alguém os ouça, querem desabafar. Devemos estar 
sempre prontos para ouvi‑los se quisermos ajudá‑los. Temos que estar atentos ao 
menor sinal de estresse e atuar de forma preventiva, para evitar que o problema 
de um aluno transborde para o restante da classe. 
 Aprender a escutá-los foi uma grande lição. Ser persistente, foi outra. 
A gente não desiste deles, faz várias tentativas para mantê-los conosco. Se é 
difícil para nós, para eles é muito mais. Por isso, reconhecemos o esforço que eles 
fazem para permanecer aqui. 
 Nós nos dobramos pra convencê‑los a aceitarem ganhar em um mês o 
que poderiam faturar em uma noite nas boates. Imagine como é difícil para eles 
se contentarem com tão pouco dinheiro. Só que aqui o ambiente é de respeito, 
de acolhimento e de capacitação para o trabalho. São argumentos que vão além 
de promessas, são convincentes. “Aqui no Vira Vida sou tratada como gente, não 
como bicho”, resumiu uma jovem ao justificar sua escolha em ficar no projeto.
 Eu percebo as diferenças de comportamento entre os alunos que sofreram 
abuso e os que vieram da exploração sexual. Os que sofreram abuso são 
introvertidos, se culpam por tudo. Em vários casos, a menina denunciou o pai 
e a família inteira ficou contra ela. Essas meninas choram muito e precisam de 
acompanhamento psicológico. Os meninos e meninas que vieram da exploração 
sexual são os líderes, dominam o espaço. 
 Esses jovens não alimentam a ilusão de que o Vira Vida vai resolver todos 
os seus problemas. Por isso, incentivamos seus protagonismos, para que sejam 
autônomos e compreendam a importância de se sentirem responsáveis na vida 
e no trabalho. Nós, que trabalhamos com esses jovens sem referências adultas 
positivas na família, devemos estar preparados para dar a eles muito mais do que 
conhecimentos técnicos profissionais. É por causa disso que eu, todas as manhãs 
ao acordar, peço proteção e sabedoria a Deus, para enfrentar os problemas que 
certamente vão aparecer naquele dia.
 Uma das coisas que aprendi aqui é ter paciência e, além disso, ter jogo 
de cintura: parar, escutar, saber se realmente é ou não é e como lidar com essa 
situação. Se esse adolescente está gritando, xingando... se ele está nervoso 
hoje, é porque alguma coisa tem aí. Às vezes é só deixar falar e ele já desabafa. 
Tem que escutar muito e ter essa paciência. Acho que o Vira Vida não muda 
só a vida deles, mas a dos técnicos, dos professores e de todo mundo que se 
envolve com eles. 

 O pai de minha mãe era indígena. O que me contaram é que eles foram 
pegos nas matas de Maragogipe. E minha avó, mãe de meu pai, também era 
índia. Eu sou descendente de índios e de negros. A mulher de meu avô, pai de 
minha mãe, era parda, e o marido da minha outra avó era negro.
 Meu avô materno dizia que foi pego no mato com a mãe dele, ainda criança. 
Cresceu já no meio da civilização, conheceu a minha avó e se casaram. Ele lia as 
horas pelo sol e se baseava muito pela lua. Era um homem assim, sabia o momento 
da pesca, sabia quando a maré estava alta, quando a maré estava em baixa, quando 
dava muito peixe. Ele sabia dizer tudo assim, baseado no sol e na lua.
 Eu nasci na cidade de Salvador, na Bahia. Era uma casa de sapé. 
Antigamente as casas eram assim, de varas com barro. Ela tinha três quartos, 
duas salas, uma cozinha, um quintal bem amplo com muitas plantações, porque 
como era família que vinha de uma cidade do interior, não poderia viver num lugar 
sem plantação. O quintal era cheio de árvores frutíferas. Mangueira, pé de goiaba, 
coqueiro, jenipapo. Era uma casa bem movimentada. Eu me recordo que tinha dia 
que minha mãe colocava 20 pratos na mesa, porque pra comer eram os filhos, os 
irmãos, que estavam ainda convivendo com ela, e as cunhadas.
 Eu tive uma infância maravilhosa. Cresci num lar unido. Fui criada na igreja 
Assembleia de Deus. Casei lá e hoje a igreja pra mim é tudo. Com 15 anos eu 
comecei a dar aula particular na minha casa. Começamos a ensinar os guris do 
bairro onde eu morava, eu e minha irmã. 
 Depois eu terminei o Ensino Médio, que antigamente era ensino 
normal, o magistério, e comecei a lecionar em escolas particulares no bairro.  

56 anos, educadora social do CREAS, instituição parceira do projeto VIRAVIDA 
de Salvador/BA

Isabel Nascimento Araújo, 
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1 Método Paulo Freire: trata‑se de um método de alfabetização, desenvolvido pelo pedagogo Paulo Freire, que se tornou
 referência na pedagogia brasileira e em todo o mundo. O método se baseia no relacionamento entre o educador e 
 o educando com foco não apenas no desenvolvimento intelectual, mas também social e político.
2 Método Construtivista: é inspirado nas ideias de Jean Piaget (1896-1980) e ampliado por sua discípula Emilia Ferrero (1936- ) 
 que procura instigar a curiosidade, inserindo o educando como participante ativo de seu próprio processo de aprendizado, 
 por meio de pesquisas, experimentações e trabalho em grupo, estimulando a dúvida, a problematização. (“Linha
 Construtivista”, disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/conteudos/construtivista.php>)
3 Conselheira tutelar: aquela que exerce cargo no Conselho Tutelar da Infância e do Adolescente.

Fui me desenvolvendo, mudei do bairro que morava, o San Martin, casei e vim pro 
Alto da Terezinha, no subúrbio ferroviário. 
 Nesse novo bairro fui trabalhar em escolas comunitárias, eram escolas 
que vinham do movimento popular. Eu aprendi muito através do Método Paulo 
Freire¹, que foi uma coisa que me ajudou bastante. Aprendi muito, também, com 
o Método do Construtivismo², de trabalhar com aquilo que a criança tinha que é, 
de fato, trabalhar sua origem, sua história, o seu “eu”, a sua família, dentro da sua 
realidade. Essa experiência foi um choque em minha vida profissional. Aprendi 
bastante. Foi uma mudança de vida, isso me transformou. A escola comunitária 
que me fez ser quem eu sou hoje. 
 Hoje eu trabalho nas ruas, identificando crianças e jovens em situação de 
risco. Primeiro ganho a confiança deles, depois os encaminho pra projetos sociais. 
Comecei minha trajetória profissional em salas de aula. Fui conselheira tutelar³  
e hoje trabalho no CRAS, na Secretaria de Ação Social de Salvador. Fico em 
contato direto com crianças e jovens nas ruas e também com suas famílias. Nesse 
trabalho, eu detecto os casos que, uma vez analisados pela equipe do CREAS, 
são encaminhados ao projeto Vira Vida. 
 Nas ruas, os jovens não têm noção de que estão sendo explorados. 
Eles mudam aos poucos, quando começam a conviver com outra realidade.  
Aí se percebem cidadãos com direitos. Muitos dizem: “Puxa, não sabia que estava 
destruindo a minha vida!” As meninas dizem: “Fico com raiva de mim mesma porque 
me deitava com aqueles homens tão nojentos, que estavam só se aproveitando 
de mim, levando embora o meu futuro!”
 A primeira turma encaminhada ao Vira Vida foi um grupo difícil, porque era 
um projeto‑piloto. Não sabíamos se ia dar certo. E foi muito bom! A menina com 
quem eu tinha mais dificuldade, que eu achava que não iria ficar, foi quem me 
deu o maior prazer da vida! Ela foi até o fim, terminou o curso e está trabalhando. 
No dia da formatura, na festa, ela chorava muito e dizia assim para mim: “Isabel, 
se você não me encontrasse, eu não estaria aqui!”
 Quando eu comecei, as pessoas da comunidade falavam: “Aqui tem 
um foco de meninas que ficam se prostituindo!” E eu dizia: “Adolescente não é 
prostituta, ela é explorada sexualmente.” Porque o adolescente ainda não tem 
domínio sobre si, sempre tem um pai e uma mãe que são os responsáveis. 
Então, ele tem alguém que o está explorando, aproveitando da inocência e do seu 
desenvolvimento psicossocial e físico.
 Antes do Vira Vida, não existia nenhum projeto voltado para adolescentes 
e jovens em situação de exploração sexual estruturado na dimensão que é o 
Vira Vida, que trouxesse oportunidade de mudança de vida não só para os jovens, 

mas também para suas famílias. Aqui em Salvador, o Projeto dá oportunidade 
para vários pais fazerem os cursos. Alguns pais até montaram seu próprio negócio 
depois de se formarem.
 Eles entram no Vira Vida, ficam estudando, depois recebem treinamento na 
empresa. Já sabem que terão oportunidade de sair do curso empregados. Fazem 
um curso que não poderiam pagar lá fora. E, mesmo quando não permanecem 
nas empresas onde receberam o treinamento, estarão preparados para enfrentar 
o mercado de trabalho em qualquer lugar.
 Começam do nada e saem com uma bagagem muito grande. E aqueles que 
não querem agarrar a oportunidade que o SESI lhes propõe é porque realmente 
não querem, ainda não estão preparados, ainda não escolheram o foco de suas 
vidas. Mas os demais, todos têm entrado assim, com a cabeça pensando que não 
vai dar certo e, no fim, saem vitoriosos.
 Busco me qualificar. Estou me formando em Fisioterapia. Quando 
alguém me pergunta por que sair da Educação e ir pra Saúde, respondo que 
alguém tem que cuidar desse corpo, conhecer sua musculatura, saber como é 
o desenvolvimento desse menino, dessa menina, que começa a ser abusado 
desde a infância, com 5, 6, 8, 9, 10 anos. Como esses músculos ficam e como 
são dilaceradas essas fibras musculares. Meu sonho é montar uma clínica para 
trabalhar com essas meninas e meninos.
 Enquanto não realizo meu sonho, continuo nas ruas, nos bairros, tentando 
transformar vidas. É muito gratificante. Tem vezes que eu chego no Vira Vida e 
acabo me emocionando. Porque, quando apareço na porta, eles dizem: “Isabel, 
você chegou!” E eles contam: “Eu tô quieto, não tô aprontando, tá tudo bem. 
Eu não pensei que eu fosse ter uma oportunidade dessas, Isabel!” Saio chorando, 
mas são lágrimas de felicidade.
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 Belém foi a cidade onde naci e me criei. Lembro da época em que a cidade 
era bem diferente. Eu tinha amiguinhos na vizinhança. Nos finais das tardes, 
a gente se reunia na rua, em frente de casa, e ali a gente bricava. Meus pais 
sentavam à porta e acompanhavam as bricadeiras. Nessa idade, eu queria ser 
médica para cuidar dos outros. Mas, conforme eu fui crescendo, fui vendo que a 
faculdade de Medicina não ia caber na minha vida, por causa da dedicação integral 
que o curso exige. Eu sempre quis estudar, mas eu queria ter um tempo pra minha 
família e isso deixou a Medicina pra trás. Mesmo assim, fiz três vestibulares para 
Medicina, mas me encontrei mesmo na Psicologia. 
 Um fato que marcou o início da minha vida como profissional foi quando 
trabalhei no CRAS, onde eu era incumbida de acompanhar uma pequena 
comunidade distante de Belém no Pará. 
 A energia elétrica, quando chegou no lugar, trouxe consigo a primeira 
videolocadora, que alugava filmes sem limite de idade, até filmes pornográficos.
 Um rapaz de 16 anos pagou 50 centavos, assistiu um filme com cenas 
de sexo explícito, depois estuprou a sobrinha de 9 anos. Ela teve que ser toda 
costurada, internamente e externamente, tamanha a violência! 
 A partir desse fato, decidi dedicar minha profissão e meu trabalho na 
defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e na prevenção do abuso 
e da exploração sexual. Quando fui selecionada para integrar a equipe da 
primeira turma do projeto Vira Vida no SESI de Belém, tive a chance de colocar 
em prática tudo o que aprendi na faculdade de Psicologia, no hospital e na 
clínica em que trabalhei.

39 anos, psicóloga e coordenadora operacional do VIRAVIDA de Belém/PA

Denise Nobre Pontes Diniz, 
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 No começo, foi difícil ganhar a confiança dos jovens, tão arredios e 
agressivos. Foi o meu primeiro desafio. Não consegui entrar na faculdade de 
Medicina, mas aqueles meninos e meninas me fizeram compreender que havia 
encontrado a minha verdadeira vocação: a Psicologia. E a minha grande paixão: 
o Vira Vida. Um trabalho que me ensinou a deixar de lado os preconceitos e ver a 
vida com outros olhos. Trabalho que também me auxilia no meu papel de mãe de 
três filhos: de 15, de 11 e 7 anos de idade.
 Mudei meus conceitos, minha visão. Foi a ressignificação de tudo que 
achava sobre família e exploração sexual. Aprendi a ser mais flexível, a valorizar 
minha própria vida. Para quem gosta de desafios e não desiste diante de 
dificuldades, aqui é o lugar: nunca um dia é igual ao outro! Toda hora surge um 
novo problema, que exige um tipo diferente de intervenção, de escuta individual e 
coletiva, até fazer com que os alunos respeitem as normas pactuadas no primeiro 
dia de aula. Não pode faltar sem justificativa, tem que usar uniforme e chegar na 
hora para as atividades. É muito trabalho. 
 Respeitamos quando o jovem resolve desistir. Temos que respeitar 
o desejo deles de não continuar. Mas antes de deixá‑lo ir, esgotamos todas 
as possibilidades. Conversamos, ouvimos, explicamos que vai perder a 
oportunidade de se conhecer melhor, de ter um emprego. Chamamos a família 
e, se ele insistir que não quer mesmo, o mandamos de volta para a instituição 
que o encaminhou até nós. 
 Até agora, dos cem alunos que passaram por nós, 12 desistiram. 
Os que ficaram, agradecem até os “puxões de orelha” recebidos. Reconhecem 
que mudaram muito. Aprenderam a se respeitar, a falar sem agredir e a 
exigir seus direitos.
 Sinto, nesse trabalho, a oportunidade para o aperfeiçoamento de 
conhecimentos, não no campo teórico, mas prática, no corriqueiro, no cotidiano. 
É olhar no olho do outro e entendê‑lo. Ao conhecer um desses jovens a gente 
em pouco tempo, só pelo olhar, passa a conhecer todos. Quando eu percebo 
que alguma coisa não está bem com um deles, eu pergunto: “Fulano, o que tu 
tens?” E eles sempre supresos respondem: “Credo, tu és bruxa, cadê sua bola de 
cristal?” Não, não é bola de cristal. É que a gente tá direto com eles e percebemos 
quando o olhar fica diferente. 
 Eu sempre acreditei na capacidade de mudança e de transformação dos 
seres humanos. Aqui, a gente percebe o processo todo de metamorfose que 
acontece com esses jovens, e não é só com eles, é com todos nós... Não é à toa 
que o símbolo do Vira Vida é uma borboleta. Ela se fecha num casulo e depois vira 
uma outra coisa. Aqui, a transformação realmente acontece.
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CAPÍTULO 4

Conquistas

 Entre os parceiros do projeto VIRAVIDA, com certeza, os mais 
importantes são as empresas que oferecem a oportunidade de trabalho aos 
jovens formados. Essas empresas, ao empregar esses jovens, não estão 
apenas oferecendo uma oportunidade. Elas estão, na verdade, transformando 
a oportunidade em uma conquista. 
 Pois, para eles, entrar no mercado de trabalho com carteira assinada 
significa mais do que ter um emprego, significa o passaporte para uma nova vida, 
baseada em direitos e deveres. Significa a conquista da cidadania.
 A dificuldade que as empresas têm em contratar jovens com histórico 
de abuso e exploração sexual e de uso de drogas é a falta de experiência dos 
profissionais de recursos humanos para lidar com esse público. A dúvida desses 
profissionais e das empresas é se a presença de jovens do projeto VIRAVIDA 
pode ou não despertar preconceitos nos demais trabalhadores, nos clientes e 
fornecedores da empresa.
 Para responder a essa e a outras indagações, reproduzimos o depoimento 
do gerente de recursos humanos, Mário Miguel de Barros, da Indústria Raymundo 
da Fonte. E das funcionárias do Banco do Nordeste, Mary Feitosa de Medeiros 
e Ana Carla Castelar Maia. Seus depoimentos representam  muito bem o que 
pensam as empresas parceiras do VIRAVIDA.
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47 anos, bibliotecária do Banco do Nordeste, parceiro do projeto VIRAVIDA de 
Fortaleza/CE

Ana Carla Castelar de Albuquerque Maia,

 Eu nasci em 1966, na cidade de Monteiro, no sertão da Paraíba. Meu pai 
é bancário aposentado e a minha mãe é pedagoga, aposentada também.  
Na verdade, eu só fiz nascer na cidade natal da minha mãe. Ela preferiu dar à luz 
na cidade onde os meus avós ainda moravam. Após o meu nascimento, a gente 
voltou pra Recife, que era onde os meus pais moravam na época. Quando eu 
tinha mais ou menos 13 anos de idade, viemos pra Fortaleza. 
 Eu comecei a trabalhar depois que completei 17 anos. Fiz uma seleção 
para um banco privado aqui em Fortaleza. E comecei a trabalhar em banco talvez 
por influência de meu pai, pela educação que tive em casa. Mas isso não durou 
muito. Na faculdade, eu desistia, voltava num curso diferente, fiquei nessas idas e 
vindas até que resolvi voltar pra valer. Eu me formei em Biblioteconomia e, quando 
terminei, apareceu a seleção aqui no Banco do Nordeste. Participei da seleção 
em 2000, fui aprovada e estou aqui até hoje. Gosto muito do trabalho que faço. 
Mas do que eu mais gosto é de acompanhar os jovens em treinamento para o 
trabalho de atendimento de usuários e de outras tarefas que vão desempenhar no 
banco ou aqui na biblioteca.
 Trabalhando aqui no banco, a gente fica acostumada a lidar com os projetos 
sociais de que o Banco do Nordeste é parceiro. Um desses projetos é o Vira Vida. 
A Marta foi a primeira jovem do Vira Vida que veio trabalhar aqui na biblioteca. Ela 
trabalhou com a gente durante uns dois anos e até hoje a gente se corresponde, 
somos amigas de Facebook.
 Depois, veio o Marcos e a Ana. Trabalham em horários diferentes, ela pela 
manhã e ele trabalha à tarde. Eu acredito que, pra eles, é de suma importância 
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esse trabalho. E, para nós, é um aprendizado lidar com pessoas que têm tanto 
problema, tanta coisa que tiveram que superar pra poder estar aqui, tentando de 
uma forma digna, honesta, sair desse mundo que eles conheceram. O que a gente 
pode dar de volta é essa capacitação, esse treinamento, e eles aprendem também 
a seriedade, a pontualidade... Passam a compreender como que a pessoa, 
trabalhando com afinco, com dedicação, pode ser importante pro desenvolvimento 
profissional e pessoal. 
 No início, eles vêm bem tímidos; a gente tem que estar bem aberta pra 
recebê‑los, precisa ter paciência pra integrá‑los. Primeiro, conseguir fazer com 
que eles tenham confiança na gente, depois despertar a autoconfiança deles, 
pra que possam desenvolver o trabalho a contento. No começo, a gente vê uma 
resistência, aquela autodefesa. Com muita paciência, a gente consegue abrir a 
resistência deles e chegar ao fundo do coraçãozinho deles, pra eles poderem 
mostrar realmente a capacidade de trabalho no que a gente propõe. 
 Alguns deles chegam com situação familiar grave, com problemas de 
violência no passado. Mesmo esses conseguem se integrar, conseguem assumir 
o seu papel de cidadão no mercado de trabalho, conseguem ver que existe um 
futuro profissional.
 Para mim, tem sido importante a presença deles aqui. Eu já aprendi muito 
com esses jovens, eles me contam o que eles passaram na vida, suas histórias... 
Fazem a gente refletir muito na nossa própria vida! O que eles poderiam se tornar 
se não tivessem vindo pra cá? Qual seria o destino deles? Eu creio que muitos dos 
que vieram pra nossa empresa vão pegar o rumo do trabalho honesto, de formar 
a sua família e de viver como todos nós.

 Eu nasci em Recife. Filho mais velho de um comerciante e de uma dona 
de casa. Iniciei a carreira profissional para ajudar a família. Meu pai não tinha 
uma condição financeira boa e tive que começar a trabalhar cedo, aos 15 anos 
de idade. Fui ajudante em uma obra de construção civil, fazia parte do pessoal 
da limpeza. Nessa época, já fazia o curso de Técnico em Edificações. Uma das 
coisas que mais me motivaram a estudar foi a leitura. Desde pequeno, a leitura 
sempre me moveu. Isso me ajudou a ter outros olhares para a vida. 
 O trabalho era muito difícil no início. Eram oito horas de jornada e depois 
ia estudar. Quando concluí o curso, fui promovido. Aí comecei a pensar na 
faculdade, prestei vestibular para Administração e passei na Universidade Federal 
aqui de Pernambuco. No período da faculdade, trabalhava e me casei, tudo isso 
aos 24 anos. Foi um desafio muito grande conciliar todas essas demandas, mas 
consegui me formar, e meus estudos me ajudaram a ascender profissionalmente. 
Entrei numa empresa multinacional, na área de Administração, um ano depois fui 
promovido para os Recursos Humanos, área em que atuo há 20 anos. Em 2007, 
entrei na Indústria Raymundo da Fonte e nela estou até hoje. 
 Minha história fez com que eu tivesse um olhar especial àqueles que, 
devido à pouca escolaridade e quase nenhum acesso aos livros, têm maiores 
dificuldades de conseguir um emprego. Investir no aprendizado dessas pessoas é 
extremamente gratificante e virou uma bandeira pra mim. Sei que posso contribuir 
e me sinto feliz com isso.
 Fiz pós‑graduação em Gestão de Equipe e em Psicologia do Trabalho. Meu 
objetivo é desenvolver as pessoas para que possam crescer profissionalmente e, 

50 anos, gerente de Recursos Humanos no Indústria Raymundo da Fonte, parceiro 
do projeto VIRAVIDA de Recife/PE

Mário Miguel de Barros, 
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assim, acompanhar o ritmo de expansão da empresa. Nossa empresa tem sede na 
cidade de Paulista, em Pernambuco, e filiais em Salvador, Rio de Janeiro e Belém.
 Há pouco ouvi de um dos nossos funcionários que veio do Vira Vida: 
“Não quero ser visto como um marginal, que só bebe e não faz nada. Quero ser 
respeitado. Hoje, minha família me admira. Na comunidade onde eu moro, tem 
gente que nunca me chamou pelo nome e agora me cumprimenta quando me vê 
indo pro trabalho, com o uniforme da empresa.”
 É isso que nós fazemos, damos a esses jovens a possibilidade de mudar 
de vida. E ficamos muito satisfeitos de contribuir para um mundo mais sustentável, 
uma sociedade melhor. O Projeto é uma virada de página na vida das pessoas. 
Dá a elas acesso ao mercado de trabalho e as conduz até as empresas. Essa 
virada é marcante na vida desses jovens em situação de exclusão. Cria esperança 
no coração, planta uma semente. 
 Nossa empresa participa ativamente desse processo. Recebemos os 
jovens em visitas técnicas para que possam ter referências. Percebem que, se os 
outros conseguem, eles também vão conseguir. Também formamos aprendizes 
que, se tiverem bom desempenho, serão contratados. Fazemos acompanhamento 
periódico e reuniões com os gestores que supervisionam os jovens do Vira Vida, 
sempre abertos a ouvi‑los para melhorar o programa. 
 Na nossa região, temos necessidade de mão de obra qualificada, e os 
meninos do Vira Vida chegam preparados. São atenciosos, gostam de contribuir, 
estão sempre dispostos a aprender. A gente percebe o empenho deles em 
querer progredir. Não querem ficar só no curso de Técnico Eletricista, querem ir 
pra faculdade, se formar em Engenharia. Percebem que podem galgar postos 
dentro da empresa.
 Eles são inquietos, não têm receio de se posicionar. São questionadores 
e dispostos a participar de todas as atividades. São assertivos, dão ideias e se 
colocam de forma clara. A gente aprende com eles. A integração deles é muito 
boa. Interagem fácil, aprendem rápido. Até agora não recebi nenhuma queixa. 
Pelo contrário, só elogios pelo comprometimento deles, maior até do que o de 
antigos funcionários.
 Mas o acompanhamento é imprescindível. Não basta recebê‑los de coração 
aberto e fazer com que se integrem. Precisamos fazê‑los enxergar possibilidades 
de crescimento. Temos procurado reforçar os aspectos das competências. 
Rapidamente vemos muitas mudanças em relação à disciplina, ao cumprimento 
das normas e regras. 
 Para nossa empresa, o que interessa é o trabalho que esses jovens 
desempenham, que é como o de qualquer um dos nossos trabalhadores. 
Eles estão conosco porque receberam boa formação profissional. Ficam por 
dois anos como técnicos eletricistas, sempre supervisionados por um funcionário 
experiente. Findo esse período, a perspectiva de contratação é grande. Eles têm 
correspondido à nossa expectativa.
 Agora, eu procuro encontrar nos jovens do Vira Vida algo a mais do que 
os seus conhecimentos técnicos. Isso porque, ao me colocar no lugar de cada um 
deles, antes de vê-lo como profissional, sei que se trata de uma pessoa com uma 

história de sofrimento. Nós, que estamos numa condição diferente, pois em certo 
sentido somo privilegiados, devemos agarrar essa possibilidade de poder dar a 
mão a essas pessoas que vivem numa situação difícil. Esse é um bom caminho 
para termos uma sociedade mais justa. 
 Às vezes, as empresas ficam preocupadas com o perfil dos funcionários 
que escolhem, porque estão focadas apenas nos resultados econômicos que 
querem alcançar. Nós precisamos aprender a buscar também os resultados 
através daquilo que as pessoas possam oferecer independente da classe social, 
da cor, da opção sexual e de suas histórias de vida.
 Recebi muito na vida e tenho tanto a contribuir! Deus me deu a chance de 
ajudar outras pessoas em seu crescimento e sou muito grato por isso. É como 
uma corrente. Se cada um faz um pouquinho de bom, cresce todo mundo: nossa 
empresa, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. 
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54 anos, assessora cultural do Banco do Nordeste, parceiro do projeto VIRAVIDA 
de Fortaleza/CE

Mary Feitosa de Medeiros,

 Nasci em Fortaleza, em dezembro de 1958. Sou filha única. O meu pai 
era farmacêutico. Ele tinha três farmácias; eu me criei pensando em ser uma 
farmacêutica, mas, como ele morreu muito cedo, acabei mudando de plano.  
Logo que fiz 18 anos, fui trabalhar no Banco do Nordeste. Eu consegui uma 
entrevista e fui aprovada. Em março de 1977, quando completei 19 anos, casei. 
No banco, comecei como recepcionista e nessa função trabalhei por um bom 
tempo. Depois, fui mudando de área. Atualmente trabalho na área de Gestão de 
Pessoas, o que levou à minha relação com o projeto Vira Vida. Essa relação 
tem sido muito interessante, porque o banco está dando oportunidade a essas 
crianças para resgatarem a sua cidadania. 
 Elas têm uma vida difícil com relação à estrutura familiar, a hábitos, 
costumes… Então, o banco está dando essa oportunidade pra que elas 
possam enfrentar uma vida cá fora. Aqui, a gente percebe que esses jovens 
têm vontade de acertar − eu acho que isso é o mais importante. No início, 
eles ficam assim, meio perdidos, mas têm um acompanhamento da nossa 
assistente social e, normalmente, se acontece algum probleminha, a gente 
conversa, pede pra eles dizerem qual é a dificuldade e a gente mostra que 
é assim mesmo, é o início da vida profissional, que eles têm que aprender a 
disciplina de uma empresa.
 Por exemplo, lá no atendimento, eles têm uma noção de como atender, 
de como receber, de como falar. Então tudo isso é repassado pra eles. E, aos 
poucos, eles vão assimilando. Como são tão novos, então tudo é possível. Não 
existe essa diferença assim, no dia a dia. A gente já vê que eles têm uma vontade 
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de crescer, de ter um futuro. E nós estamos aqui sempre tentando resgatar os 
valores pra eles, explicar o que é certo, o que é errado, como devem se comportar. 
 Essa parceria da empresa com o Vira Vida está resgatando a cidadania 
e dando a oportunidade, porque aqui não deixa de ser uma escola para eles; é 
um trabalho, mas também está sendo uma escola. Saber como se comportar, 
como agir dentro de uma empresa. Eu acho que aqui é “a” escola pra eles se 
lançarem no mercado.
 Às vezes, tenho que dar uma de mãe, como se eles fossem meus filhos, 
eu dou noções de que eles precisam ter mais responsabilidade, pois aqui estão 
aprendendo como se comportarem. Eu digo: “Olha, não chega atrasado”, é 
importante ter disciplina, porque lá fora, nas empresas é muito importante isso, 
chegar no horário. Importante, também, é não fantasiar as dificuldades, para 
uma falta que é normal. Mas como eles são muito novos, às vezes isso pode 
acontecer.  Então, a gente tá aqui, não só pra ele aprender a trabalhar, mas como 
se comportar, porque a competitividade é muito grande e, qualquer que seja o seu 
emprego hoje, é importante que você seja o melhor no que você faz. 
 Eu acho que todos os jovens do Vira Vida que estão aqui querem ter 
uma oportunidade de crescer, de ter uma vida melhor. Tem um dos meninos que 
sempre fala que quer dar uma casa à mãe, que a mãe já lutou muito, que passou 
por muitas dificuldades. É bonito. Todos eles querem crescer, querem ter uma 
oportunidade e isso é muito importante. Então, se você quer, você consegue. Com 
certeza, eles são meninos bons, iguais aos meus filhos, iguais a qualquer pessoa, 
só que eles não tiveram a oportunidade que os meus filhos tiveram.
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Projeto VIRAVIDA

O que é o Projeto VIRAVIDA?

 Criado pelo SESI em 2008, o VIRAVIDA é um projeto socioeducativo, que 
atende jovens de 16 a 21 anos que sofreram abuso sexual ou estão em situação 
de exploração sexual, jovens que tiveram seus direitos violados. Em sua maioria, 
têm baixa escolaridade, pertencem às classes sociais mais pobres e residem nas 
periferias dos principais centros urbanos do Brasil. Essas meninas e meninos, 
vítimas das mais diversas formas de violência sexual, trazem em suas histórias de 
vida experiências relacionadas à mendicância, trabalho infantil, gravidez precoce 
e uso de drogas.
 Utilizando uma tecnologia de intervenção social, o projeto VIRAVIDA oferece 
aos participantes a oportunidade de adquirir os conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento de suas habilidades, para alcançarem a transformação em suas 
vidas por meio da inserção no mercado de trabalho.
 O principal objetivo do projeto é garantir os direitos e a elevação da 
autoestima desses adolescentes e jovens, de forma a revelar suas potencialidades, 
criando, assim, as condições para que alcancem a autonomia e o desenvolvimento 
pleno de suas vidas. O projeto é desenvolvido por meio de um atendimento 
integral e intersetorial, articulado com a Rede de Proteção das Crianças e dos 
Adolescentes, centrado na promoção da emancipação da pessoa como sujeitos 
de suas vidas, com direito ao acesso à informação, à educação com qualidade, 
à saúde, ao lazer e à qualificação profissional associada à possibilidade de 
colocação no mercado de trabalho. 
 Comprometido com o crescimento econômico e com a erradicação da 
pobreza no Brasil, além de oferecer serviços na área da educação, saúde e lazer, 
direcionados aos trabalhadores da indústria e de seus familiares, o SESI, por meio 
do projeto VIRAVIDA, busca contribuir para a redução do déficit social, que nas 
últimas décadas tem atingido de forma marcante a integridade física e mental de 
crianças e adolescentes. 

Quem executa?

 O VIRAVIDA é coordenado pelo Conselho Nacional do SESI e executado 
pelos Departamentos Regionais do SESI, organizados nos Estados da Federação 
e no Distrito Federal. Em todas as etapas de sua execução, o projeto conta com 
participação das instituições do Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, 
SEST, SENAT, SEBRAEE SESCOOP). Essas instituições, e seus profissionais, 
assumem e conduzem o processo na condição de corresponsáveis pelo Projeto.
 Os Departamentos Regionais do SESI respondem pelo processo 
de seleção dos candidatos, pelo atendimento médico e psicossocial e 

pela complementação escolar. São também responsáveis pela avaliação 
dos alunos, pelo seu encaminhamento ao mercado de trabalho e pelo 
acompanhamento dos egressos. O SENAI se ocupa da aprendizagem e 
qualificação profissional na área industrial. O SENAC, da aprendizagem e 
qualificação profissional na área de comércio e serviços, enquanto SEBRAE 
e SESCOOP promovem a orientação em empreendedorismo, autogestão e 
cooperativismo (para a formação de cooperativas e incubação de pequenos 
negócios). O SEST, SENAR e o SENAT administram aulas específicas 
relacionadas às suas áreas de atuação, bem como oferecem espaços dentro 
de suas estruturas escolares. 
 

A rede de parceiros 

 A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual, incluindo equipamentos 
Municipais (CREAS, CRAS, CAPS), Conselhos Tutelares, ONGs, igrejas, 
sindicatos, associações de moradores, entre outros, atuam como parceiros 
no processo de mobilização e encaminhamento dos jovens ao VIRAVIDA. 
As empresas públicas e privadas atuam na divulgação do projeto e na 
empregabilidade dos formandos, seja por meio de programas de aprendizagem 
(Jovem Aprendiz) , estágios, contratação direta ou oferta de microcrédito para 
fomentar o empreendedorismo. 
 

Quem são os profissionais, quais os conteúdos e a metodologia  
utilizada no VIRAVIDA?

 A equipe técnica da coordenação operacional de cada cidade onde está 
implantado o projeto VIRAVIDA é formada por um coordenador operacional, um 
psicólogo, um assistente social, um pedagogo, um agente de mercado e um 
assistente administrativo, todos com experiência no atendimento ao público-
alvo do projeto, com conhecimento sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
 Considerando que a violência sexual atinge a integridade física, moral, 
emocional e cognitiva da pessoa violada, as equipes de coordenadores realizam, 
de forma sistemática, um atendimento psicossocial regular e frequente com cada 
jovem. Esse acompanhamento individualizado se orienta tendo como base a 
história de vida do jovem atendido e, a partir de sua experiência, busca a elevação 
de sua autoestima. 
 Esse atendimento, da mesma forma, é ampliado à família, tendo em 
vista que seus membros vêm de um ciclo de violências e também precisam de 
cuidado para tornarem‑se fortes aliados no acompanhamento do jovem. Para 
a efetivação desse atendimento, os técnicos e educadores do projeto recebem 
treinamento em técnicas de Terapia Comunitária Integrativa e Oficinas de 
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Resgate da Autoestima, com o objetivo de atender não apenas os jovens e seus 
familiares, mas também a comunidade em que estão inseridos. 
 Avaliações periódicas de desempenho, assim como quaisquer ocorrências 
relacionadas à frequência, comportamento e aproveitamento dos jovens são 
registrados pela equipe técnica gestora (SESI). A análise desses registros orienta 
os encaminhamentos necessários para a elaboração de indicadores de resultados. 
 Para os jovens atendidos pelo VIRAVIDA, a motivação econômica se 
coloca como um dos fatores determinantes para a sua condição de explorado 
sexualmente. Sem alternativa de garantir seu sustento e o de sua família, muitos 
entram para a rede de exploração sexual e do tráfico. Para garantir a permanência 
do jovem em sala de aula e afastá-lo da prostituição e do tráfico, o projeto 
oferece a cada aluno uma bolsa‑auxílio mensal, durante o período de formação 
profissionalizante. Do total mensal, são depositados 20% em uma conta-poupança, 
que é devolvida aos alunos ao final do curso. As regras para o recebimento da 
bolsa‑auxílio são construídas em conjunto, com a participação dos alunos.
 Para garantir que o projeto pedagógico do VIRAVIDA ocorra de forma 
efetiva, assegurando ao jovem atendido uma participação na condição de 
protagonista e responsável pelo seu processo socioeducativo, a equipe técnica, 
professores e familiares constroem um Acordo de Convivência, onde são definidos 
os direitos, deveres e as responsabilidades que deverão ser assumidos por todos, 
para fortalecer a interação e a integração socioeducativa do aluno.

Resultados alcançados 

 Desde a implantação, em 2008, até junho de 2013, um total de 3.517 jovens 
foram matriculados nos cursos do VIRAVIDA. O Projeto conta com 1.280 jovens 
em salas de aulas, em 21 cidades do país. 1.687 já se formaram destes, 1.114 
estão inseridos no mercado de trabalho e outros 363 estão em processo seletivo 
para vaga junto as empresas parceiras. Desde a sua implantação, o Projeto 
registrou 550 evasões. A meta do projeto VIRAVIDA à longo prazo é atender todos 
os municípios atingidos pelas redes de exploração sexual.

Glossário

Adolescentro: no Brasil, existem diferentes instituições públicas e 
privadas denominadas Adolescentro, todas trabalham no atendimento a 
jovens adolescentes.

Casa de Zabelê: instituição que atende mulheres vítimas da violência, do abuso 
e da exploração sexual comercial.
http://www.casadezabele.com.br

APROCE: Associação das Prostitutas do Ceará. 

Caixa Econômica Federal (CEF): instituição financeira (Banco) pública do 
Governo Federal, conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa.

CAPS: são centros de atenção psicossocial do Ministério da Saúde, do  
Governo Federal. 
http://www.portal.saude.gov.br

Conselho Tutelar da Infância e do Adolescente: de acordo com a Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), os Conselhos Tutelares, 
órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
são criados pelas administrações municipais.

CRAS: Centro de Referência de Assistência Social, é uma unidade pública 
estatal descentralizada, ligada à Política Nacional de Assistência Social do 
Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é um órgão 
ligado à Política Nacional de Assistência Social do Governo Federal / Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O CREAS oferece serviços 
especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos como violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
e cumprimento de medidas socioeducativas.

CRIAR: Centro de Referência Interprofissional na Atenção a Crianças 
e Adolescentes Vítimas de Violência, foi criado em 2008, subordinado 
administrativamente à 1ª e à 2ª Vara dos Crimes Contra Crianças e Adolescentes 
do Poder Judiciário de Recife, Pernambuco.

DPCA: Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente. 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Lei nº 8.069/90, representa um 
marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.

ONGs: organizações não governamentais.

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil: 
lançado em 2002, o plano conta com um conjunto de compromissos 
estabelecidos entre a sociedade civil, as três esferas de governo e organismos 
internacionais, com o objetivo de estabelecer um estado de direito para a 
proteção integral de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. 
http://portal.mj.gov.br

Programa Bolsa Família: é um programa do Governo Federal de transferência 
direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza em todo o Brasil. Seu objetivo é o de fornecer uma garantia de renda, 
inclusão produtiva e acesso aos serviços públicos. 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

Programa Jovem Aprendiz: programa do Governo Federal que trabalha em 
parceria com instituições públicas e privadas. Tem como objetivo preparar o 
jovem para o mercado de trabalho. Ele é destinado a jovens que tenham entre 
14 e 24 anos. 
http://meuprimeiroemprego.wordpress.com/jovem-aprendiz/ 
http://www.empresas.ciee.org.br/portal/empresas/aprendizlegal/

Programa Sentinela: programa de combate ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

PUC: Pontifícia Universidade Católica

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio.

SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

SENAT: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

SESC: Serviço Social do Comércio.

SESCOOP: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.

SESI: Serviço Social da Indústria.

SEST: Serviço Social de Transporte.

Sistema S: nome dado ao conjunto de instituições de interesse de categorias 
profissionais estabelecidas em lei, como SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, 
SEST, SENAT, SEBRAE e SESCOOP.

Transforme: organização não governamental, sem fins lucrativos, sediada no 
Distrito Federal. 
http://ongtransforme.blogspot.com.br.

UTI: Unidade de tratamento intensiva para tratamento de casos graves que 
precisem de mais suporte e monitoramento
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