
O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS existe 
há 39 anos na cidade de Petrópolis com a finalidade de divulgar os direitos 
humanos e denunciar as violações a esses direitos que são fundamentais para 
a vida de todas e todos dentro do nosso planeta Terra (nossa Casa Comum).  

No convívio com as comunidades da periferia da cidade de Petrópolis, 
no trabalho diário com os jovens na instituição e no atendimento à demanda 
espontânea que chega à instituição em busca de orientação, atendimento, 
encaminhamento e acompanhamento, verificamos uma grande necessidade 
de discutir os direitos da criança e do adolescente mais profundamente.   

Com informações atravessadas, sem clareza da legislação e com 
detalhes repassados, às vezes, com linguagem jurídica distante da realidade 
das comunidades, a legislação brasileira que se destina aos direitos da Criança 
e do Adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente) que é considerada 
modelo para todo o mundo se torna inválida, distante ou punitiva para a 

família, deixando limites e corresponsabilidades fora da rotina das crianças e adolescentes. 
Essa mesma distorção mantém a família distante de serviços que tem por função dar subsídios e acolhimento 

nos casos de violação dos direitos da criança e do adolescente.  Muitos são os relatos de familiares que colocam no 
Conselho Tutelar ou na Vara da Infância e Juventude, obstáculos intransponíveis apenas por tomarem contato com 
relatos nem sempre verídicos de criminalização da família, principalmente da mãe.  

Percebemos que, assim como qualquer legislação, a falta de conhecimento do ECA torna a sua utilização 
fragmentada e distorcida, em favor de interesses que nem sempre estão favoráveis àquilo que esta legislação tem a 
intenção de dar conta. 

O Projeto O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS tem por objetivo: 
- Diagnosticar, nas comunidades assessoradas pelo CDDH-Petrópolis, as principais dúvidas relacionadas ao 

Direito da Criança e do Adolescente e os principais problemas que atravessam a vida das crianças e adolescentes e 
seus familiares no território em que vivem; 

- Debater, com as comunidades, os direitos da criança e do adolescentes dispostos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e demonstrar a necessidade de se atuar em coletivo para um crescimento a partir de limites, 
demonstrando o papel da família e da comunidade para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente; 

- Demonstrar, através de dinâmicas, jogos, vídeos e reportagens, a necessidade de se conhecer a lei e suas 
atribuições para garantia de direitos e para resguardar a comunidade na perspectiva do cumprimento dos deveres de 
todos os seus atores; 

- Divulgar nas comunidades os locais de atendimento e o papel de cada órgão com suas respectivas atribuições 
dentro do atendimento da criança e do adolescente, promovendo a possibilidade de participação naqueles órgãos 
abertos à comunidade; 

- Disponibilizar atendimento multidisciplinar pessoal para que a população tenha onde tirar dúvidas e procurar 
informações sobre atendimentos via políticas públicas e judiciário. 

 
Os participantes do projeto recebem pasta com material relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente e 

materiais sobre direitos humanos e certificado de participação. 
 

Caso você queira entrar em contato com o CDDH para informações ou denúncias de violações: 
Rua Monsenhor Bacelar, 400 – Centro – Petrópolis – RJ – 25685-113 

Tel.: (24) 2242-2462 / 2246-0214    ou pelo site: www.cddh.org.br  ou pelo  
facebook: https://www.facebook.com/cddhpetropolis 

 

Realização:    Parceria:  

            
 


