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Eixo Técnico: 

Eixo da Promoção dos Direitos 

 

 

Identificação do objeto 

Um velho ditado, atribuído a diversas origens, diz que para criar uma criança é necessário               
uma aldeia inteira. Se considerarmos essa aldeia a nossa cidade, fica a sensação de que há tempos                 
nos desgarramos dessa tarefa coletiva que é pensar e agir sobre o desenvolvimento integral das               
pessoas. A organização social de nosso meio urbano criou divisões, especializações, setores e             
responsabilidades que alheiam-se umas das outras. 

Completando 28 anos em 13 de julho de 2018, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o                 
ECA, é categórico em afirmar, em seu artigo 4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade                 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes               
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à                 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

Para o Estatuto, é dever de todos prevenir a “ocorrência de ameaça ou violação dos direitos                
da criança e do adolescente”. 

A partir da convivência do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis em              
demandas por habitação, direitos básicos, discussão de risco e desastres, entre outros temas,             
verificamos a necessidade de conversar com as lideranças das comunidades da periferia de             
Petrópolis sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre como toda a comunidade pode se                 
envolver neste papel de desenvolvimento da criança sem interferir nos direitos individuais da família              
no que diz respeito à transmissão de seus valores morais e éticos. 

Justificativa da proposição: 

No convívio com as comunidades da periferia da cidade de Petrópolis, no trabalho diário              
com os jovens do projeto Florescer executado desde 1997 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 é              
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considerada modelo para todo o mundo se torna inválida, distante ou punitiva para a família,               
deixando limites e deveres fora da rotina das crianças. 

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 EC 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. 

Por esse motivo, temos a intenção de discutir e aprofundar o ECA em 13 comunidades de                
Petrópolis para que as comunidades tenham condições de perceber que educar tem um sentido              
mais amplo na vida de qualquer pessoa e perpassa pela cidadania, com o cumprimento de direitos e                 
deveres, sem a necessidade da utilização da violência para que este equilíbrio seja alcançado. 

Objetivos Gerais 

Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a rede de proteção à criança e                
atendimento à família em 13 comunidades de Petrópolis para conscientizar a sociedade sobre os              
direitos das crianças e adolescentes e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do              
capital humano e social da comunidade. 

Objetivos Específicos 

- 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. 
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Metas a serem atingidas / Parâmetros de aferição 

Metas Indicadores de aferição de 

Cumprimento das metas 

Meios de verificação 

Realizar ações para divulgação do     
ECA e da rede de proteção à criança e         
adolescente do município de    
Petrópolis em 13 comunidades entre     
março de 2018 e fevereiro de 2020 

Realização de  
ações/atividades/encontros em  
13 comunidades de Petrópolis    
para divulgação do ECA e rede de       
proteção à criança e adolescente 

Fotografias 

Lista de Presença 

Relatórios 

  

Realizar atendimentos a demanda    
espontânea a pais e jovens com      
relação a direitos e deveres,     
encaminhamento e  
acompanhamento das demandas 

Realização 150 atendimentos   
pessoais de março de 2019 a      
fevereiro de 2020 

  

Fichas de atendimento/   
acompanhamento. 

  

 

Resultados esperados 

O ponto de partida é de que o conhecimento abre novas perspectivas e muda a ótica de                 
entendimento. 

Fundamentado no dever legal da família, da comunidade, da sociedade e do poder Público              
de proporcionar a crianças e jovens lazer, saúde, alimentação e dignidade, o presente projeto              
propõe uma interação entre Poder Judiciário, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Órgãos de            
Assistência, escolas e comunidade para a formação de uma rede que, a partir da atuação em                
conjunto, possa trabalhar para a diminuição de atos infracionais por falta de alerta à criança e ao                 
adolescente de seus direitos e deveres, a redução da violência contra as crianças e adolescentes e a                 
facilidade de acesso a órgãos de atendimento. 
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Cronograma de atividades / Ações propostas  

Ativ Descrição da 
atividade 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1 Divulgação do 
projeto, 
mobilização das 
comunidades e 
sensibilização 
dos 
participantes 

X X X X X X X X X X X X 

2 Realização de 
oficinas, 
debates, 
cine-debates, 
rodas de 
conversa e/ou 
palestras sobre 
o ECA em 13 
comunidades de 
Petrópolis 

X X X X X X X X X X X X 

 

3 Divulgação das 
atividades 

X X X X X X X X X X X X 

4 

  

Atendimento 
individual na 
sede da 
instituição por 
equipe 
multidisciplinar 

X X X X X X X X X X X X 

5 Realização de 
Fórum da 
Sociedade Civil 
para debater o 
ECA e sua 
efetivação 
enquanto 
direito 

                      x 

 

Realização: Parceria:  

 



 
  

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos definem o método utilizado para a execução desse           
projeto. O objetivo é seguir, de forma sistemática, porém, dinâmica, um procedimento a fim de               
contribuir para que o Estatuto da Criança e do Adolescente chegue à vida das comunidades sem ser                 
imposto na hora de problemas ou intervenções de segurança, tanto para as famílias quanto para as                
crianças e adolescentes. 

O CDDH já atua nas comunidades maior parte das comunidades onde o projeto foi              
executado e está planejado. Atua na busca da regularização fundiária, luta pela moradia,             
desafetação, entre outras demandas e, conhece lideranças, moradores e espaços de convivência.            
Aproveitando este contato, o CDDH ampliou nestas comunidades a oportunidade de formação            
levando informações detalhadas sobre o ECA e sobre a necessidade da educação dos jovens a partir                
dos valores das famílias, mas também da sociedade, o que o ECA não só não impede, como também                  
favorece. As oficinas reforçaram a percepção da instituição de que os pais e jovens não têm                
conhecimento do ECA e nem dos equipamentos do judiciário e das políticas públicas que são               
disponibilizados a partir do Estatuto. Ficam à margem das informações sendo levados para             
caminhos de interesse de quem domina os termos desta legislação. 

 

Seguimos a proposta  inicial, colocando em execução as seguintes oficinas: 

1)           Como é a vida das crianças e jovens desta comunidade? O que temos? O que falta? 
2) O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual o papel da família dentro desta                  
legislação? 
3) Rede/equipamentos de atendimento a família, crianças e adolescentes em Petrópolis com            
suas atribuições, endereços, horários. 

Os participantes das atividades demonstram muita insatisfação com os equipamentos que           
existem nas proximidades de suas residências e demonstram também, surpresa ao entenderem que             
políticas públicas são direitos que não podem ser negados no decorrer de suas rotinas. Muitas               
famílias se sentem surpresas ao perceberem que o acesso à saúde para seus filhos menores pode ser                 
garantido via Conselho Tutelar e que este órgão é caminho para a garantia das políticas públicas e                 
não algo que serve para punição da família ou da criança/adolescente. 

Algumas atividades foram desenvolvidas dentro do ambiente escolar. As atividades do ECA            
demonstraram grande adesão dos jovens participantes e, em todas as escolas, surgiu da direção ou               
dos professores, a solicitação de continuidade da atividade com temas diversos. Esta continuidade             
está em estudo por parte da equipe técnica do CDDH, necessitando da viabilidade de recursos. 

 

Método de monitoramento / avaliação 

Todo o decorrer das atividades está em avaliação pela equipe técnica e também pelos              
participantes. As oficinas garantem um espaço para avaliação verbal, em grupo, mas também dedica              
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questionário próprio, com metodologia extremamente usual, para que os participantes possam           
destacar suas impressões sobre as atividades sem necessidade de identificação. 

Cada atividade possui relatório detalhado pela equipe técnica, fotografias, listas de presença e             
questionários de avaliação. 

Os atendimentos individuais estão todos cadastrados e as fichas devidamente arquivadas,           
tendo até o presente 99 atendimentos individuais. 

ATIVIDADES DO PROJETO  

Relação das oficinas já realizadas em ordem cronológica, organizado o relatório prático do 
projeto a partir das datas e local onde foram realizadas. 
 
 
 

Calendário 

Local 
Data da 
Oficina 

Vila Popular 14/05/2019 
Ciep Maestro Guerra Peixe 11/06/2019 
Ciep Maestro Guerra Peixe 12/06/2019 
Ciep Maestro Guerra Peixe 13/06/2019 

Vila de Sete Casas 19/06/2019 
Quilombo da Tapera 03/07/2019 

Vila Popular 08/07/2019 
Vila de Sete Casas 11/07/2019 

Quilombo da Tapera 17/07/2019 
Independência 19/07/2019 

Vila de Sete Casas 25/07/2019 

SEFRAS 23/07/2019 
Independência 28/07/2019 

SEFRAS 30/07/2019 
Duarte da Silveira 16/08/2019 

E. M. Santa Terezinha / Pedro do Rio 22/08/2019 
E. M. Santa Terezinha / Pedro do Rio 23/08/2019 

Duarte da Silveira 23/08/2019 
E. M. Paula Buarque (Benfica) 26/08/2019 
E. M. Paula Buarque (Benfica) 28/08/2019 
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VILA POPULAR 

 
Data: 15/05/19 
Horário: 17:30- 19:45 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Vila Popular 
Presentes: Daniele Linden, Mauro Dutra e Sidnei Ham  

A reunião começou com a explicação sobre o propósito de nosso encontro, apresentar o Projeto ECA                
passeia por Petrópolis que pretende, levantar as principais dúvidas relacionadas ao ECA, o papel da               
família, a utilização da rede de serviços. Além de já marcar nosso próximo encontro e explicar que                 
seria bom se todos participantes acompanhassem todas as reuniões para se apropriarem dos             
assuntos. 

Contando com a presença de um integrante do Conselho Tutelar / Itaipava, uma Assistente Social do                
CRAS / Itaipava a reunião prosseguiu com uma breve explicação da atuação do Conselho Tutelar e                
suas funções. Também neste momento foi apresentado alguns equipamentos da rede de serviços             
que a comunidade deve acessar e que atuam em parceria para um atendimento mais rápido. 

Durante a roda de conversa foram realizados cinco atendimentos para serem encaminhados ao             
serviços específicos e com previsão de resposta na próxima reunião. 

Antes do encerramento foi feito um lanche e logo após todos foram convidados a participar e assistir                 
uma roda de capoeira. 
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CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
 
Data: 11/06/19 
Horário: 9h - 9:50 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
Presentes: Daniele Linden e Mauro Dutra 

A oficina foi realizada com uma turma de 8º ano com 35 alunos. A idade dos alunos varia entre 13 e                     
19 anos. 

Nessa primeira oficina, utilizando slides, apresentamos o CDDH, e iniciamos o tema Direitos              
Humanos através de um vídeo. Falamos um pouco de cada projeto do CDDH, de como é o nosso                  
trabalho e sobre como “direitos humanos” é visto na sociedade hoje. 

Explicamos como o projeto “Eca Passeia por Petrópolis” funciona, qual seu objetivo, a metodologia              
de trabalho e sobre como faremos a divisão das oficinas. 

Entregamos as pastas com o material. 

Em seguida, exibimos um vídeo curto que ilustra os direitos e deveres garantidos no ECA e através                 
dos slides discorremos sobre os direitos e deveres de crianças e adolescentes. 

No final, deixamos um gancho para a oficina do dia seguinte mostrando que, por mais que exista                 
uma legislação como o ECA, na realidade as coisas não acontecem como escritas. 

 A oficina teve duração de 50 minutos, que foi o tempo disponibilizado pela escola. 
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CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
 
Data: 12/06/19 
Horário: 9h - 9:50 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
Presentes: Daniele Linden e Mauro Dutra 

Dando prosseguimento às atividades do dia anterior, começamos passando um vídeo explicativo            
sobre o ECA de como e quando foi criado, qual o seu objetivo, a qual público é destinado , suas                    
características. Esse vídeo faz um paralelo entre o que reza a legislação e a realidade presente. Após                 
a exibição foram esclarecidos alguns pontos que se apresentaram como dúvidas levantadas pelos             
jovens, o que o ECA realmente protegia, se o ECA apoiava o aborto, se o ECA valia realmente para                   
todos. Com os pontos explicados, começamos uma atividade na qual os participantes deveriam             
elencar o que a comunidade oferecia como sendo considerado "bom" e o que não era ofertado e é                  
visto como necessário como complemento de bem estar. 

Ao fim da atividade combinamos que no dia seguinte como retorno seria explicado como e onde                
solicitar as pendências apontadas, como ter acesso a rede de serviços, a quais órgãos de proteção e                 
atendimento  recorrer e como ter essas repartições como aliadas. 
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CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
 
Data: 13/06/19 
Horário: 9h - 10:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: CIEP MAESTRO GUERRA PEIXE 
Presentes: Camila Vecchi e Mauro Dutra 

A oficina foi realizada com uma turma de 8º ano com 30 estudantes. A idade dos alunos varia entre                    
13 e 19 anos. 

Nessa terceira oficina, iniciamos com uma roda de apresentação, onde cada um contribuiu com o                
que pensou ter sido mais marcante nessas oficinas. Aqueles que foram levantados com maior              
frequência foram: direitos humanos, direitos iguais, prioridade no atendimento e sobre igualdade            
voltada para sexo e raça. 

Seguimos para o retorno em relação ao que fora levantado na reunião anterior por esses estudantes                
com "o que falta". Foi entregue um material com a sistematização dessas respostas com os locais,                
serviços e forma de contato para atendimento, solicitações e/ou realização de reclamações. Onde a              
equipe foi colocada a disposição para qualquer dúvida que possa vir a surgir. 

Foi também realizada uma avaliação dessas oficinas, na qual também consta possíveis outros             
assuntos a serem discutidos e também um local em aberto para outras sugestões.  

Realizamos uma dinâmica com pirulitos, que trabalha a questão do coletivo e trabalho em grupo. Na                
qual todo o grupo se saiu muito bem. 

Ao final, entregamos os certificados aos jovens que participaram das Oficinas do ECA. 

Antes de retornarmos ao CDDH, conversamos com a diretora e alguns professores. Todos se              
mostraram muito animados com a atividade e gostariam de realizá-las com outras turmas.             
Solicitamos que entrasse em contato com a nossa coordenação para que essa possibilidade. 

Um dos professores passou a situação de uma das meninas que participou dessas oficinas, a qual a                 
família estaria precisando de apoio para conseguir atendimento psicológico. A diretora passou o             
contato da família e informou que avisaria a mãe que iremos entrar em contato. 

Obs.: Jamily dos Santos Guerini não assinou a lista de presença. 
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Vila das Sete Casas 
 
Data: 19/06/19 
Horário: 16h - 17:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Vila das Sete Casas 
Presentes: Camila Vecchi, Gabriel Justen e Mauro Dutra 

Dando prosseguimento a oficina anterior recebemos alguns formulários de avaliação e dividimos o             
grupo em três equipes para que realizassem a atividade proposta. A atividade consistia responderem              
em tarjetas "o que tinham na comunidade, o que faltava e o que gostariam que tivessem", o objetivo                  
da atividade foi alcançado ao perceberem que sua criação seria uma listagem com uma proposta de                
política pública abrangendo toda a comunidade. Após essa atividade foi realizada uma dinâmica do              
pirulito cujo propósito era fazer com que um ajudasse o outro e percebessem que trabalhando em                
conjunto as adversidades seriam superadas com mais facilidade. 

Finalizando a oficina foi realizado um lanche. 

Em atividade comitantemente, foi realizado um atendimento buscando levantar necessidades a           
serem supridas para uma família da comunidade. 
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Quilombo da Tapera 
 
Data: 03/07/19 
Horário: 19h - 20:50 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Quilombo da Tapera 
Presentes: Camila Vecchi, Gabriel Justen e Mauro Dutra 

Se iniciou com perguntas sobre dúvidas referentes a última reunião, depois do bate papo e tirarmos                
as dúvidas passamos para a segunda etapa, passando dois vídeos. Um sobre Direitos Humanos,              
explicando a história e a importância dos direitos humanos e lincando isso ao segundo vídeo, que                
falava sobre o que era o ECA e para que servia, logo explicamos a ligação entre os direitos humanos                   
universais e para todos estarem atrelados ao ECA e a importância do cuidado com as crianças e                 
adolescentes, explicando sobre os direitos e deveres de cada um para fazer valer o ECA. 
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Vila Popular 
 
Data: 08/07/19 
Horário: 16h - 17h 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Vila Popular 
Presentes: Camila Vecchi e Gabriel Justen 

Ao chegar à comunidade, alguns minutos mais cedo, fomos até as casas dos moradores fazer a                
chamada para oficina do ECA. 

Reunimos um grupo menor do que o inicial, mas acordamos com todos que os presentes iriam fazer                 
os repasses para quem não pôde estar presente e que a equipe do CDDH estaria à disposição em                  
caso de dúvida. 

Iniciamos fazendo um link com a oficina anterior, abrindo a possibilidade de perguntas e              
comentários. 

Em sequência, foi feita a leitura de um texto-reflexão. Após a leitura, foi também feito o trabalho de                  
reflexão sobre o texto e o contexto da atual conjuntura, trazendo exemplos do cotidiano e das                
políticas públicas, sistema socioeconômico vigente. 

Conversamos sobre Direitos Humanos e os 40 anos do CDDH, pontuando que, para permanência dos               
direitos já presentes na Constituinte e efetivação destes, é necessário luta e resistência e que, não                
apenas esse movimento em defesa do que já existe como também pela a ampliação do mesmos no                 
sentido de transformação social, se faz ainda mais necessário nesse momento de tantos retrocessos. 

Finalizamos com a entrega das pastas com o material, esclarecemos a lista com os locais de                
atendimento da rede de serviços da cidade. 
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Vila das Sete Casas 
 
Data: 11/07/19 
Horário: 16h - 17:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Vila das Sete Casas 
Presentes: Camila Vecchi e Gabriel Justen 

Iniciamos a reunião com o grupo fazendo a retomada da reunião anterior, onde alguns leram em voz                 
alta o que pesquisaram sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em sequência, seguimos pelo o cronograma de direitos e deveres em relação ao ECA, realizando               
sempre o contraponto com a realidade do dia a dia que cada um desses jovens vivenciam com a                  
política pública. Após essa reflexão, também tratamos te trazer uma análise de conjuntura, trazendo              
os pontos do ECA e a Constituição com os retrocessos da reforma trabalhista, reforma da               
previdência, discussão do trabalho infantil/ redução da maioridade penal entre outros. 

Foram passados os vídeos de Direitos Humanos e do ECA, mais uma vez trazendo para a discussão                 
sinalizando motivos pelos quais esses direitos estão sendo cada vez mais atacados. 

Acordado com o grupo que irão elaborar um trabalho apontando o que já existe e o que falta nos                   
arredores de onde moram para ser entregue na próxima reunião. 

Distribuímos a lista com locais de atendimento da rede de serviços local e municipal. Mas caso                
ocorra de aparecerem demandas no trabalho de grupo não mapeadas nesse material, trataremos de              
levar as informações posteriormente. 

Foi feita a adaptação dentro do cronograma previsto devido a alguns dos jovens presentes nessa               
reunião não terem vindo na última realizada. 

Foi conversado também que as reuniões voltarão a acontecer de 15 em 15 dias e foi confirmada a                  
alteração do dia da semana para quinta-feira às 16h.  
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Quilombo da Tapera 
 
Data: 03/07/19 
Horário: 19h - 21:00 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Quilombo da Tapera 
Presentes: Camila Vecchi, Gabriel Justen e Mauro Dutra 

Dando prosseguimento a oficina anterior foi feito um resgate dos assuntos e logo após foi solicitado                
que se dividissem em dois trios e uma dupla para que colocassem escrito em tarjetas o que                 
possuíam na comunidade, o que queriam que tivessem e de como era a vida ali ,as respostas                 
surpreenderam pela qualidade de informações dadas. Combinamos de retornar com mais uma            
oficina para que fosse repetido o processo com o entendimento sobre e o que é ECA. 

 

 

Realização: Parceria:  

 



 

 

Realização: Parceria:  

 



 

 

Realização: Parceria:  

 



 

 

Realização: Parceria:  

 



 

 

 

  

 

Realização: Parceria:  

 



 
Independência (Comunidade São Jorge) 
 
Data: 19/06/19 
Horário: 8h - 09:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Independência (Comunidade São Jorge) 
Presentes: Cleonice Fernandes, Juliane Sousa e Michele Azevedo 

A oficina foi realizada com aproximadamente 40 pessoas que são mães, pais e responsáveis dos               
alunos do Centro Educacional Comunidade São Jorge. Os responsáveis participaram em um primeiro             
momento de uma reunião com a diretora Márcia, para tratar de algumas questões relativas à escola                
e logo após iniciamos a oficina.  

Começamos por uma apresentação do CDDH, o trabalho que atualmente é desenvolvido na             
instituição, assim como os projetos que acontecem e o trabalho desenvolvido por cada um. Por se                
tratar de uma oficina sobre direitos conversamos brevemente sobre o porquê de se fazer necessário               
a desconstrução de como é visto e muitas vezes abordado pela mídia, os Direitos Humanos.               
Destacamos a importância de todas e todos estarem na luta para a defesa dos nossos direitos e que                  
são direitos para todos, independente de cor, raça ou classe social.  

Apresentamos a proposta do Projeto O ECA passeia por Petrópolis, a proposta do encontro, que               
seriam atividades participativas e que construiríamos coletivamente um material sobre os direitos e             
deveres das crianças e adolescentes. Com isso, perguntamos se todos já tinham ouvido falar do               
Estatuto da Criança e Adolescente e se sabiam qual era a sua função. Alguns responsáveis               
manifestaram conhecer, porém outros não. Com isso, retomamos brevemente a um período            
anterior ao ECA, quando ainda era o Código de Menores e então entramos no período em que as                  
crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos e que no ECA temos quais seriam esses                 
direitos e quais também seriam os deveres. Apresentamos também o papel do Conselho Tutelar e               
que o mesmo não é um órgão somente de punição, como ouvimos falar.  

Exibimos dois vídeos curtos sobre Direitos Humanos e sobre alguns direitos e deveres das crianças e                
adolescentes. Após a exibição construímos coletivamente dois painéis sobre direitos e deveres onde             
os responsáveis, a partir de uma chuva de ideias, foram relatando o que consideravam direitos e o                 
que acreditavam ser os deveres. Conversamos sobre as palavras que saíram e finalizamos falando              
dos equipamentos que eles poderiam acessar para a garantia dos seus direitos. Ressaltamos             
também que levaríamos os cartazes que construímos para a oficina com as crianças e adolescentes               
da escola a fim de reforçar que seus pais e responsáveis também passaram por essa formação e a                  
importância de tanto os responsáveis como as crianças/adolescentes passarem por estas discussões.  

Após esse momentos algumas mães nos procuraram para relatar alguns casos para que pudéssemos              
de alguma forma orientar. 
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Vila das Sete Casas 
 
Data: 25/07/19 
Horário: 16h - 17:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Vila das Sete Casas 
Presentes: Camila Vecchi e Mauro Dutra 

Como já havíamos tido uma reunião sobre DH na comunidade começamos apresentando um vídeo               
sobre o CDDH, direitos humanos e fizemos um link com a questão de direitos assegurados no ECA, O                  
que facilitou o entendimento do grupo. Após as explicações foi exibido um outro video mostrando               
um paralelo entre o que é garantido pelo ECA e a realidade encontrada, o que levantou uma certa                  
estranheza entre eles pois é difícil o entendimento entre o correto e o usual. 

Como forma de fixação do tema foi combinado que enviariam via WhatsApp uma breve explicação               
do que entenderam sobre o que é o ECA.  
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SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade) 
 
Data: 23/07/19 
Horário: 15h - 16:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: SEFRAS 
Presentes: Camila Vecchi e Mauro Dutra 

Ao chegarmos ao local, fomos informados que talvez não houvessem muitos jovens para reunião              
uma vez que estamos no período de férias. 

Fomos recebidos por Rosemere (Tia Rose), que nos recebeu com todo carinho, colaborou e              
participou da atividade toda. 

Aguardamos a chegada dos jovens para iniciar a oficina do ECA, porém acabamos por optar em fazer                 
uma roda de conversa sobre Direitos Humanos tendo em vista o horário e por estarmos somente                
com 4 jovens presentes. Do meio por fim, chegaram mais duas jovens, mas uma não assinou a lista                  
de presença. 

Iniciamos com a atividade onde eles escreviam o que entendiam por direitos humanos, onde              
posteriormente cada um leu e explicou o que aquilo significava para eles. Conforme um ia lendo, os                 
demais do grupo interagiam diretamente. A equipe também contribuiu fazendo apontamentos e            
incluindo o cenário, de forma mais explicita, histórico, econômico e social. 

Passamos o vídeo de Direitos Humanos que apresentamos junto às oficinas do ECA, fazendo uma               
nova conversa com perguntas reflexivas e fazendo o diálogo entre o contemporâneo e o histórico, a                
ligação entre a realidade objetiva deles e o cenário social, econômico e político atual. 
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Independência (Comunidade São Jorge) 
 
Data: 28/06/19 
Horário: 8h - 09:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Independência (Comunidade São Jorge) 
Presentes: Cleonice Fernandes e Juliane Sousa 

A oficina aconteceu com um número de aproximadamente 35 crianças e adolescentes no Centro              
Educacional Comunidade São Jorge. A atividade se iniciou às 08 horas com uma dinâmica de               
apresentação dos nomes para que pudéssemos nos conhecer e gerar uma integração inicial. 

Apresentamos o CDDH e os trabalhos que atualmente são realizados na instituição, assim como foi               
apresentada a proposta do Projeto O ECA passeia por Petrópolis. A partir daí, relatamos brevemente               
como havia sido as oficinas com os pais e responsáveis e que eles haviam construídos alguns direitos                 
e deveres de crianças e adolescentes. 

Exibimos dois vídeos antes da atividade em si, para que pudessem compreender mais a fundo a                
proposta do dia. O primeiro apresentava brevemente o que seriam Direitos Humanos, para quem              
eles são e as formas de acessá-los; o segundo vídeo apresentava a origem do Estatuto da Criança e                  
do Adolescente (ECA), qual seria a sua finalidade e alguns direitos das crianças e dos adolescentes. 

Perguntamos se após eles assistirem os vídeos eles concordavam o que estava escrito no cartaz e se                 
gostariam de acrescentar algum outro direito ou dever.As crianças e os adolescentes eram muito              
participativos e acrescentaram vários outros direitos no cartaz.  

Após esse momento construímos, então, com as crianças e adolescentes mais dois cartazes: um              
sobre o que eles consideravam importante na comunidade e outro sobre as coisas que eles não                
gostavam de ver na comunidade.  

Finalizamos destacando a importância de ainda hoje precisarmos estar na luta para garantir nossos              
direitos básicos.  
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SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade) 
 
Data: 31/07/19 
Horário: 15h - 17h 
Relatório: OFICINA ECA 
Local:SEFRAS 
Presentes: Daniele Linden e Mauro Dutra 

Dando prosseguimento a oficina anterior apresentamos novamente o trabalho e história do CDDH             
para os jovens e foi passado o segundo vídeo sobre o ECA. Após a apresentação e conversa foi                  
realizada uma roda e solicitado a montagem de um cartaz apontando o que era ofertado para a                 
comunidade e o que faltava. 

A dinâmica teve um resultado bem satisfatório pois foi possível perceber que os jovens têm noção                
de seu papel como integrante da comunidade, que podem mudar algumas coisas desde que              
procurem estar presentes nas reuniões da Associação de moradores e que é preciso se inteirar mais                
das decisões políticas voltadas ao público mais jovem. 

Ao término a coordenação cogitou a possibilidade de um retorno da equipe para apresentar outros               
projetos aos jovens.  
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Escola São João Batista - Duarte da Silveira 
 
Data: 16/08/19 
Horário: 08:30 - 10h 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola São João Batista 
Presentes: Michele Azevedo e Fabiano Francisco 

A oficina foi realizada com aproximadamente 15 pessoas mobilizadas pela associação de moradores             
e direção da escola São João Batista. 

Começamos o encontro fazendo uma apresentação do CDDH, o trabalho que atualmente é             
desenvolvido na instituição, assim como os projetos que vem sendo desenvolvidos no momento.             
Buscando uma interação, fazendo a pergunta: "O que vem a mente ou costumamos ouvir sobre               
Direitos Humanos?". Logo após passamos um vídeo curto, explicando o que é direitos humanos e               
buscamos lincar com o que havia sido dito anteriormente, explicando o porquê se fazer necessário a                
desconstrução de como é visto e muitas vezes abordado pela mídia, os Direitos Humanos.              
Destacamos a importância de todas e todos estarem na luta para a defesa dos nossos direitos e que                  
são direitos para todos, independente de cor, raça ou classe social.  

Apresentamos a proposta do Projeto O ECA passeia por Petrópolis, a proposta do encontro, que               
seriam atividades participativas e que construiríamos coletivamente um material sobre os direitos e             
deveres das crianças e adolescentes. Com isso, perguntamos se todos já tinham ouvido falar do               
Estatuto da Criança e Adolescente e se sabiam qual era a sua função.  

Alguns responsáveis manifestaram conhecer, porém outros não. Com isso, retomamos brevemente           
a um período anterior ao ECA, quando ainda era o Código de Menores e então entramos no período                  
em que as crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos e que no ECA temos quais                  
seriam esses direitos e quais também seriam os deveres (dos pais, organismos públicos e das               
crianças. Apresentamos também o papel do Conselho Tutelar e que o mesmo não é um órgão                
somente de punição, como ouvimos falar.  

Exibimos um vídeo sobre alguns direitos e deveres das crianças e adolescentes. Após a exibição               
construímos coletivamente dois painéis sobre direitos e deveres onde os responsáveis, a partir de              
uma chuva de ideias, foram relatando o que consideravam direitos e o que acreditavam ser os                
deveres. Conversamos sobre as palavras que saíram e finalizamos falando dos equipamentos que             
eles poderiam acessar para a garantia dos seus direitos. Ressaltamos também que levaríamos os              
cartazes que construímos para a oficina com as crianças e adolescentes da escola a fim de reforçar                 
que seus pais e responsáveis também passaram por essa formação e a importância de tanto os                
responsáveis como as crianças/adolescentes passarem por estas discussões.  

Ao final, o presidente da Associação de Moradores, falou da importância da discussão sobre o ECA                 
e dos conhecimentos adquiridos pela comunidade. Em seguida a diretora da Escola endossou o que               
fora dito pelo presidente e agradeceu ao Centro de Defesa pela Iniciativa. 
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Escola São João Batista - Duarte da Silveira 
 
Data: 23/08/19 
Horário: 08:30 - 10h 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola São João Batista 
Presentes: Juliane Souza e Fabiano Francisco 

A oficina, aconteceu com um número de aproximadamente 20 crianças e adolescentes na Escola São               
João Batista localizada no bairro Duarte da Silveira.  

A atividade se iniciou às 08h30min com uma apresentação nossa e a seguir cada um falou seu nome                   
e idade para que pudéssemos nos conhecer um pouco e  gerar uma integração inicial. 

Apresentamos brevemente o CDDH e os trabalhos que atualmente são realizados na instituição,             
assim como foi apresentada a proposta do Projeto O ECA passeia por Petrópolis.  

Perguntamos se eles já haviam ouvido falar em Direitos Humanos. Muitos responderam que sim e               
cada um foi falando uma palavra que consideravam ser um direito. As frases que mais saíram foram:                 
direito de trabalhar, de comer, de morar e de ter médico no posto de saúde.  

Após essa conversa inicial exibimos um vídeo sobre Direitos Humanos e perguntamos se havia algum               
direito que foi apresentado no vídeo e que ninguém havia falado. Apresentamos o que seria o                
Estatuto da Criança e do Adolescente e se eles conheciam. Muitos afirmaram que já ouviram falar.                
Para complementar, apresentamos um segundo vídeo apresentava a origem do Estatuto da Criança             
e do Adolescente (ECA), qual seria a sua finalidade e alguns direitos das crianças e dos adolescentes. 

Ao final construímos um painel com o que tem de positivo ou negativo na comunidade e o que não                   
tem na comunidade e que eles gostariam que tivesse. Realizamos a avaliação e a entrega dos                
certificados. 
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Escola Municipal Santa Terezinha 
 
Data: 22/08/19 
Horário: 10h - 11:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola Municipal Santa Terezinha (Pedro do Rio) 
Presentes: Camila Vecchi e Gabriel Justen  

Iniciamos a oficina fazendo uma breve apresentação do representante do CDDH e perguntando o              
que eles entendiam por Direitos Humanos. Em seguida, passamos o vídeo sobre os Direitos              
Humanos e iniciamos, a respeito, uma reflexão. 

Demos continuidade à apresentação de slides, falando mais sobre o CDDH e seus projetos. Durante a                
referida apresentação, os estudantes presentes liam os slides, enquanto os representantes do CDDH             
faziam falas breves os ilustrando. 

Ao fim dessa apresentação, passamos um vídeo sobre o ECA. Em sequência, fizemos a atividade de                
mural sobre "O que falta?" e "O que temos?" onde esses estudante moram, fazendo link com o                 
vídeo do ECA e dos Direitos Humanos. 

Ao final, distribuímos o material disponibilizado pelo CDDH em pastas e deixamos alguns             
combinados para próxima oficina: 

- eles iriam consultar o material da pasta; 

- escrever o que entenderam por Direitos Humanos e ECA; 

- leitura do material a atividade de mural sobre "O que falta?" e "O que temos?"; 

- atividade lúdica. 
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Escola Municipal Santa Terezinha 
 
Data: 23/08/19 
Horário: 10h - 11:40 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola Municipal Santa Terezinha (Pedro do Rio) 
Presentes: Camila Vecchi e Mauro Dutra  

Dando prosseguimento às atividades da oficina do dia anterior, iniciamos com a leitura e              
apresentação de dados levantados pelos adolescentes na atividade de mural sobre "O que falta?" e               
"O que temos?". Como foram muitas as contribuições dos adolescentes, propusermos fazer o mural              
no quadro da sala. Eles aceitaram e chamamos os representantes da turma. A ideia consistiu em dois                 
escreverem no quadro e os outros dois lerem em voz alta para dividir com a turma. 

Nesse momento, foi observado por alguns participantes que a comunidade tem uma percepção da               
distribuição e da qualidade dos serviços disponibilizados, sendo para alguns classificados de bom a              
ótimo como também para outros de ruim a nenhum. 

Aproveitando os levantamentos, foi possível abordar o tema sobre Políticas Públicas: o que é, para               
quem, quem tem a obrigação de criar e executar. Como também dentro do tema, incentivar o                
interesse e participação de todos, visto ser a política mola propulsora de tudo relacionado aos temas                
elencados por eles. A partir desse momento, demos conta também de fazer o link com essa                
atividade de quadro com Direitos Humanos e o ECA, onde os adolescentes complementavam com a               
atividade que haviam levado para casa na outra oficina.  

Prosseguindo, foi apresentado o vídeo sobre o ECA falando sobre sua aplicabilidade. Devido ao que               
foi visto, os jovens fizeram vários questionamento sobre o que reza a Lei e a realidade da qual                  
vivenciam. 

Finalizado esse debate, começou uma dinâmica na qual para cada direito apontado na lista              
previamente montada deveria ser apresentado um dever para seu uso e preservação. Para tal              
atividade, houve adesão de toda a turma. 

Ao término da atividade acima, foi realizada, por eles, a avaliação das atividades do Projeto e houve                 
a entrega dos Certificados. 

Na saída, fomos chamados a sala da direção onde a atividade foi bem elogiada e sondados da                 
possibilidade de novas ações do CDDH. 
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Escola Municipal Paula Buarque - Benfica/Itaipava 
 
Data: 26/08/19 
Horário: 14h - 17:30 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola Municipal Paula Buarque - Benfica/Itaipava 
Presentes: Juliane Souza e Fabiano Francisco 

 

A oficina foi realizada com aproximadamente 35 adolescentes na Escola Municipal Dra Paula             
Buarque em Benfica- Itaipava. 

Começamos a oficina com uma apresentação do CDDH, os trabalhos que hoje são desenvolvidos na               
instituição, os projetos e o público que atendemos.  

Como ponto de partida perguntamos o que seriam Direitos Humanos e pra quem são esses direitos?  

Listamos os direitos que os jovens foram falando para que depois pudéssemos pensar se haveria               
mais algum para complementarmos. 

Assistimos um vídeo sobre Direitos Humanos para que pudéssemos perceber se o vídeo apresentava              
algum outro direito que não havíamos listado. Após a exibição os jovens foram falando mais alguns                
direitos para compor nosso painel.  

Entramos na discussão sobre a importância de desconstruir a visão disseminada pela mídia e outros               
dispositivos de comunicação acerca dos Direitos Humanos. Perguntamos se todos sabiam ou tinham             
ouvido falar do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e somente um jovem relatou já ter ouvido.                 
Explicamos o que seria o ECA, sua função e a importância desse Estatuto.  

Em seguida realizamos também uma chuva de ideias do que seriam deveres e quais seriam os                
deveres das crianças e adolescentes. Cada jovem foi falando algo que considerava ser um dever.               
Fizemos essa relação entre direitos e deveres.  

Quando conversamos sobre as formas de luta para que nossos direitos não sejam violados, falamos               
sobre os Grêmios Estudantis e como os alunos poderiam se organizar para que pudessem lutar por                
seus direitos. Outro ponto colocado foi sobre os mecanismos de controle social e a participação               
popular. Afirmamos a importância da presença dos jovens nesses espaços e que coletivamente             
podemos pensar estratégias para a efetivação das políticas públicas para a juventude e formas de               
não ter nossos direitos básicos violados. 
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Escola Municipal Paula Buarque - Benfica/Itaipava 
 
Data: 28/08/19 
Horário: 8:40 - 11h 
Relatório: OFICINA ECA 
Local: Escola Municipal Paula Buarque - Benfica/Itaipava 
Presentes: Michele Azevedo e Fabiano Francisco de Azevedo 
  

A realização da oficina aconteceu com alunos(as) (adolescentes) dos 8° e 9° ano do              
Fundamental Segundo Segmento. Foram aproximadamente 60 participantes. 
Iniciamos com a apresentação dos educadores que facilitaram a atividade e em seguida a              
apresentação dos participantes com seu nome, idade e a localidade que residem e um gesto.               
Seguimos apresentando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis falando um pouco              
sobre sua atuação nas comunidades de Petrópolis, e em específico na Primeiro de Maio – Madame                
Machado na sua ocupação. Muitos alunos(as) são residentes de Madame Machado. Após, entramos             
na temática O que são os Direitos Humanos? Alguns dos adolescente falaram que são direitos como:                
saúde, educação, respeito e etc. Perguntamos para eles o que já ouviram ou ouvem sobre Direitos                
Humanos. Falaram que já ouviram que “protege bandidos” retomamos a discussão, trazendo uma             
reflexão sobre o que a mídia sensacionalista apresenta e defende sem ter uma visão profunda de                
fato sobre a realidade vivenciada por essas pessoas. Passamos o vídeo sobre Direitos Humanos e               
abrimos para uma discussão sobre mais quais Direitos vimos no vídeo que não tínhamos dito               
anteriormente. Trouxeram igualdade de gênero, trabalho, forma de se expressar, julgamento justo            
entre outros. Finalizamos esse tema falando sobre a importância de conhecermos a Declaração do              
Direitos Humanos que tem 70 anos, e que nesse tempo de sua existência houve muitos avanços                
alcançados a partir da luta de muitas mulheres e homens que acreditaram numa sociedade mais               
justa e igualitária. Mas nem todos os direitos são garantidos, tendo uma grande parcela da               
sociedade passando por profundas violações de direitos em relação a moradia, trabalho, educação e              
saúde. 

Seguimos para a segunda etapa, falando sobre o Estatuto dos Direitos das Crianças e dos               
Adolescentes - ECA. Perguntamos se eles já tinham ouvido e por coincidência já tinham feito um                
trabalho da disciplina de religião sobre o ECA. Passamos a animação que fala sobre o Estatuto e                 
abrimos para uma troca. O foco foi se os adolescentes podem ser presos. Refletimos, trazendo o que                 
está de fato garantido no ECA para Adolescentes autores de ato inflacionários que não podem ser                
presos. Os processos na Lei são diferentes, mas na realidade não acontece dessa forma e acaba                
sendo uma “prisão” quando ocorre algo com esses adolescentes. A falta de entendimento por parte               
das informações que são disponibilizadas pela mídia, que só criminaliza e faz com que o pensamento                
seja na via da punição. Construímos com eles um cartaz sobre os direitos e deveres. Os deveres                 
foram mais difíceis de serem expressados, pois trouxeram a questão de não poderem trabalhar por               
serem adolescentes. Refletimos sobre a necessidade do ECA em relação a exploração que as crianças               
e adolescentes sofriam e que pelo ECA podem ser aprendizes após os 14 anos, isso em relação ao                  
trabalho. Mas é dever de todos contribuir com as tarefas residenciais e comunitárias. Esses saberes               
irão contribuir na construção coletiva do indivíduo. Entender que somos responsáveis pelas nossas             
vidas as vidas dos demais. Concluímos com a lista dos equipamentos Públicos que podem ser               
acessados por eles e seus familiares, a entrega dos certificados e a avaliação da atividade.               
Agradecemos aos aluno(as) e a Direção que nos recebeu e participou dessas atividades.  
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Petrópolis, 10 de setembro de 2019. 
 
 
 

Carla de Carvalho 
Coordenação Executiva 
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