
“Esta é uma história sobre quatro pessoas: 
TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM E NINGUÉM.

Havia um importante trabalho a ser feito, e TODO MUNDO 
tinha certeza que ALGUÉM o faria.

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM fez.

ALGUÉM indignou-se porque era um trabalho de TODO MUNDO.

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas 
NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo.

Ao final ,TODO MUNDO CULPOU ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que 
QUALQUER UM poderia ter feito.” (verso popular)



O sistema penitenciário segrega, brutaliza e muitas vezes por falta 
de condições financeiras, muitas vezes não consegue criar condições  
para que, um dia, após cumprir suas sentenças, milhares de pessoas   
tivessem forças para encontrar e trilhar o caminho de casa. 
 
A solidão e a desesperança superlotam os muros incorporados à 
paisagem urbana que nossa indiferença acaba tornando invisíveis.
 
O sistema é especialmente cruel com as mulheres.
 
Muitas cumprem uma pena adicional a qual não foram condenadas: a 
de deixarem de ser mães.
 
Estranhas umas às outras, milhares de mulheres tentam remendar o 
mesmo presente em frangalhos e se perdem na mesma névoa que 
embaça o futuro
 
O projeto Linhas de Liberdade é um passo real para fazer diferença e  
criar oportunidades e, por isso, significa muito.
 
Significa oferecer aprendizado. Significa dizer que há quem se 
importe. Significa ocupar dias que se arrastam em silencio e 
indiferença. Dias afogados no nada
 
Experiências assim são transformadoras. 
São faróis que Iluminam caminhos
 
Infelizmente, existem poucas. Precisamos multiplicá-las.
 
Você pode ajudar com trabalho voluntário e doações. 

Um novo personagem pode mudar a história de Todo mundo, 
Alguém, Qualquer um e Ninguém: Você



O PROJETO Linhas da Liberdade acontece no sistema prisional 
Estevão Pinto, com as detentas de regime fechado.

São 41 mulheres, mães, avos, filhas que de terça a sexta feira, na 
parte da tarde, se ocupam com bordados, crochês, flores e peças em 
madeira ou o que aparecer de acordo com as doações recebidas.

Não se trata de uma terapia ocupacional, mas sim de ensinar um 
oficio que, quando elas deixarem o presidio, possam dar continuidade 
e se integrar ao mercado, sem maiores dificuldades.



Se você quiser participar ou ajudar com doações, trabalho
voluntário, entre em contato com o Instituto Centro Cape.

Telefone: 31 32828313  ou e-mail: ccape@centrocape.org.br
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