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   ArticulAção Informa
ArticulAção realiza evento sobre juventude 

mobilizada e educação popular, mas debate vai além
Ocupações escolares, greve dos professores, protago-
nismo da mulher e a proibição de alunos organizados 
nas ocupações escolares foram algumas das questões 
levantadas pelo público no VI Fórum promovido pelo 
projeto ArticulAção no último dia 23/06 no Cen-
tro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis.

Durante o momento de falas tanto público como 
palestrantes abordaram cenários que atraves-
sam a temática central do debate. Foi o caso 
da recente proibição de alunos filiados a parti-
dos ou pertencentes a organizações estudantis 
de participarem de ocupações no Rio de Janeiro.

Indagados pelo público os palestrantes presentes ex-
puseram as opiniões e relataram, ainda, que em uma 
ocupação escolar na periferia do Rio de Janeiro, em-
bora sejam as integrantes mais atuantes, as meninas 
não passam a noite no local, sob a justificativa de 
que é mais difícil garantir a segurança de mulheres 
menores de idade. Diante do desconforto apresen-
tado por muitos presentes, o educador e culinarista, 
Marcelo Rocha, ficou de encaminhar as sugestões do 
público para a equipe responsável pela ocupação.

Mulher e professora de psicologia da Escola Técnica 
Juscelino Kubitschek(ETEJK) que faz parte da Funda-
ção de Apoio à Escola Técnica- FAETEC, Maria Clara 
Fernandes, conto una ocasião, sobre a parceria en-
tre professores e alunos que se revela no movimen-
to de ocupações. “Vejo a minha esperança brotada 
neles. Eu me sinto como se também estivesse ocu-
pando a escola, embora eu esteja em um lugar 
diferente.” 

Há mais de 100 dias em greve, a FAETEC, vive o mais 
logo período de recesso, assim como várias outras 
instituições de ensino público do Estado. Uma reali-
dade que compõe um caleidoscópio de negligências 
e injustiças que vitimam estudantes e profissionais 
da educação em todo o país. Ao citar a atual situa-
ção dos servidores do estado no Rio de Janeiro a 
professora é enfática: “Não dá para naturalizar o 
descaso... E o conhecimento político que eles estão 
tendo neste processo é incrível. Em geral, quando se 
trata de política, é sempre algo atrelado a questões 
partidárias ou até mesmo à corrupção... Assim 
eles estão próximos a outra dimensão de política, 
que é uma forma de estruturar a vida”, comentou.

“Quando isso acabar nós nunca mais seremos os mes-
mos”: Esta é a visão do estudante de turismo da Escola 
Técnica Juscelino Kubitschek(ETEJK) da FAETEC, Mal-
com Ozório, que também compôs a roda de conversa 
e iniciou a fala lembrando a #foratemer. Malcom colo-
cou em pauta a  importância de se resignificar o sentido  
de escola e de se inibir a monopolização de movimen-
tos partidários e, inclusive estudantis, nas mobiliza-
ções.  “A escola não é um ambiente só de estudo sim-
plesmente. É um ambiente multidisciplinar”, afirmou.

O culinarista Marcelo Rocha, que também é pai 
de um estudante que vive há quase três meses em 
uma ocupação no Rio de Janeiro, falou durante o 
evento,  sobre  a experiência de participar, como 
pai, desse processo de mobilização da juventude.

Com o objetivo de desmistificar a imagem do pú-
blico presente sobre o que acontece em uma 
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ocupação, Marcelo provocou: “Vocês sabem o que 
move uma ocupação? - A vontade de aprender!”. 

De acordo com ele 60% da FAETEC foi ocupada, já que 
de 20 escolas 11 foram ‘tomadas’ por estudantes, mas, 
em números, o resultado mais significativo relaciona-se 
às demandas: isto porque ainda segundo o educador, 
de uma pauta com 13 itens, 10 estão sendo atendidos e 
os três pendentes relacionam-se a questões de verba.

Na certeza de que, se houvesse um maior movi-
mento de responsáveis, as conquistas seriam                                               
ainda maiores, Marcelo afirma que o papel dos pais 
nas ocupações é de apoiar os filhos e que o dos fil-
hos é de serem amigos dos pais. “Pai e mãe não são 
inimigos. Professor não é inimigo... Hoje eu tenho 
mais de 12 mil filhos. É emocionante!”, revelou.

Estudante secundarista e militante do Coletivo RUA- 
Juventude anticapitalista, Pedro Vitor Negromonte, 
lembrou as manifestações juvenis ocorridas em jun-
ho de 2013, como um marco nas diversas mobiliza-
ções estudantis que acontecem hoje no país. Para ele 
naquele momento não só avançava o conservador-
ismo, como a esquerda “...Aí a juventude passa a ser 
disputada tanto pela esquerda quanto pela direita”.

Sobre o aprendizado decorrente da vivência em uma 
ocupação Pedro relatou o fato de muitos alunos pas-
sarem a conhecer o próprio ambiente escolar (salas 
de aula inutilizadas, equipamentos não entregues) 
somente a partir deste processo.“...Eu aprendi muito 
mais na ocupação e uma das coisas foi que, se você 
está lutando contra o sistema imposto, o Estado 
nunca vai responder de forma tranquila”, finalizou.
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Coletivo de  Educação Ambiental e Práticas Agroecológicas EAPA

No projeto ArticulAção,  a atividade de Educa-
ção Ambiental é uma ação que possibilita dis-
cussões e reflexões críticas sobre a realidade 
socioambiental das comunidades periféricas 
do município de Petrópolis, que historica-
mente sofre com desastres socioambientais. 

Diferente do modelo tradicional, que estabel-
ece uma visão preservacionista, a equipe  tra-
balha sob a vertente crítica desse conceito, 
pois traz um olhar holístico das questões re-
lacionadas ao ambiente, seja ele natural ou 
socialmente construído. Questiona o modelo 
capitalista de produção e consumo, apontan-
do seus efeitos na sociedade e natureza, tal 
como a Agroecologia, que tem como propos-
ta política, econômica e social, pensar novas 
formas de se habitar os territórios, fortalecer 
práticas e saberes locais existentes, acres-
centando outros elementos nessa realidade.

O trabalho das hortas e assessoria técnica 
ocorre neste sentido. São instrumentos que 
proporcionam dinamização no processo de 
aprendizagem e multiplicação desses sa-
beres, a sensibilização para uma alimenta-
ção saudável, relação diferenciada com o 

ENTREVISTA

O EAPA foi criado em 2014 e é o coletivo responsável pela realização de diversas atividades teóri-
cas e práticas, que têm o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma relação com a na-
tureza, que possibilite ações como a construção de hortas urbanas em pequenos espaços.

munitárias, atrelados ao resgate tradicional, 
ligados a cultura    popular, configurando-
se como formas de resistência a esse mod-
elo de produção e consumo neoliberalista.

Nosso objetivo é fazer com que os jovens pen-
sem e reflitam junto com a família  sobre outras 
formas de observar o ambiente, a relação com 
a natureza e o que se entende como resíduo. 
                                                                                                                                              
Para esclarecer mais sobre o  trabalho do Co-
letivo EAPA, Joseane Fausto e Fabiano Aze-
vedo, educadores do projeto responsáveis 
pelo coletivo, respondem algumas perguntas:
 
AI: Quais os maiores desafios encon-
trados na implantação deste trabalho?                                                                             

JF: “Uma das grandes dificuldades foi traz-
er a própria educação popular para dentro 
dessa cultura urbana. São famílias que es-
tão imersas nessa lógica urbana, onde a dis-
sociação do homem natureza é muito forte, 
principalmente nos jovens. A partir daí en-
frentamos o problema dos espaços, que são 
restritos, cimentados...O que ocasionou a 
criação da maioria de hortas suspensas”.

A tal da educação ambiental
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AI: Da primeira fase do proje-
to para cá, quais foram os princi-
pais avanços junto às comunidades?

JF: “No primeiro ano ficamos só na sensibili-
zação, para que eles entendessem um pouco 
dessa lógica. Fizemos diversas visitas para que 
os jovens conhecessem sobre o processo de 
produção ( convencional, orgânica), manejo 
e  de comercialização. Já na segunda fase en-
contramos as especificidades de cada comuni-
dade, mas a abertura do jovem foi algo que nos 
surpreendeu, já que no início tivemos dificul-
dade em dismistificar tanta coisa , mas nesta 
segunda etapa acabamos visitando inclusive 
casas de jovens que nem estavam no projeto.”                             

AI: É mais fácil sensibilizar o jo-
vem para a prática ou a família deste?

FA: “ Sem dúvida o jovem. Eles precisam ser 
motivados o tempo todo, mas nos dão re-
torno. Da família tivemos o abiri das por-
tas e do coração  para essa dinâmica e hoje 
vemos muitos utilizando a horta como modo 
de se relacionar, não apenas com a nature-
za e o alimento, mas com o próprio filho.”

AI: Ao todo, quantas hortas e/ou quin-
tas foram criados até o momento?

FA: “ Na primeira fase foram feitas 54 hortas 
e hoje contabilizamos 84 em todas as comu-
nidades em que concentramos o projeto”.

A tal da educação ambiental
ENTREVISTA
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Na telona

 O CINEDH teve início em 2013 e hoje conta com  
7 integrantes mobilizados em contribuir para a 

memória de diversas lutas sociais, a partir do olhar 
do jovem.

Coletivo de Cinema e Direitos Humanos- 
CINEDH

Durante o VI Fórum do ArticulAção, que aconte-
ceu dia 23/06, a equipe também promoveu a exi-
bição do curta ‘O muro é o meio’, de Eudaldo Mon-
ção Jr, que integra a programação da 10ª Mostra 
de Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Esta foi 
a segunda produção da Mostra exibida no CDDH. 

Já no dia 22/06 a organização realizou um Cine De-
bate com o documentário de Susanna Lira ‘ Porque 
temos esperança’. O filme de 71 minutos aborda 
a trajetória de uma pernambucana em busca da 
garantia pelo reconhecimento e registro de nasci-
mento dos filhos. Nesta peregrinação o reencon-
tro com as raízes e afetos mostra-se revolucionário.

Ambas as exibições endossam o apoio do CDDH, 
através da gestão do Centro de Referência em Di-
reitos Humanos do Rio de Janeiro e do Coletivo de 
Cinema e Direitos Humanos (CIN&DH) do projeto 
ArticulAção, à  Mostra, criada como forma de celeb-
ração à Declaração Universal dos Direitos Humanos.                                                                                              
Além dos eventos,  foram realizadas sessões 
dos filmes da Mostra,  também durante as ofici-
nas regulares do projeto, com o objetivo de con-
templar os jovens  envolvidos no ArticulAção.   

Como ponto de partida, o Coletivo tem como ob-
jetivo contribuir para uma maior reflexão sobre 
os direitos humanos através do cinema, que acr-
editamos ser um meio essencial para o aprofun-
damento na discussão sobre as questões políti-
cas, sociais e afetivas nos dias atuais, valorizando o 
cinema como arte em todo o seu caráter estético, 
renovando a maneira de ver e estar no mundo.

O grupo tem como objetivo despertar o senso críti-
co e a sensibilidade artística nos participantes do 
projeto, assim como torná-los multiplicadores de  
conhecimento ,ampliando assim, ainda mais o cam-
po de atuação social, político e artístico do CDDH. 

Este coletivo teve início em  2011 e hoje possui  23 
jovens, que integram o grupo vocal disposto a reali-
zar intervenções artístico- militantes, em nome dos 

direitos humanos.

 Coletivo Coro Nheengarecoporanga

    Conheça 

Tudo isto ocorre a partir da proposta de um diálogo 
permanente com o cinema, possível e não indus-
trializado, e de uma rotina que questiona e denun-
cia qualquer tipo de violação dos direitos humanos.

Com isso, o CIN&DH se propõe, por meio de ofici-
nas, mostras e cine debates, a despertar o inter-
esse da participação popular e a mobilização de 
projetos através das ferramentas que o cinema nos 
oferece. Além de acessar espaços e disseminar de-
bates e ideias em lugares ainda não alcançados.
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Convivência
na praça

No dia 26/06 a equipe do Projeto Pão e Beleza: Es-
paço de Cidadania e outros membros do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) 
realizaram um evento em praça pública, no centro de 
Petrópolis, voltado para as pessoas em situação de rua.

A proposta era reunir a rede de atores que                             tra-
balham em benefício desta população. Das 10h às 14h 
a praça da Inconfidência, transformou-se em praça da 
convivência e recebeu, além de diversas pessoas em 
situação de rua, integrantes  do grupo Teatro Circense 
Andança, da Pastoral de Rua de Petrópolis, de alunos 
dos cursos de Enfermagem e Medicina da Fmp Fase- 
Faculdade Arthur Sá Earp Neto, do projeto Projeto 
Abraços que Curam, além do vereador Silmar Fortes, 
que chegou trazendo doces para a confraternização.

Ao todo 120 refeições foram distribuídas e diver-
sas ações realizadas para o grupo de quase 80 pes-
soas, que participou do café da manhã, apresen-
tação de teatro, jogos de mesa (dama e cartas), 
doação de roupas, almoço feito pela equipe do Res-
taurante Tempero Fino e um bate papo que deixou 
um desejo de repetição no coração dos presentes.

Assim como outras organizações, o CDDH realiza diver-
sas ações voltadas para população em situação de rua, 
mas o objetivo do ‘Convivência na Praça’ é estimular

a criação de uma rede integrada de atuação, que con-
sidere essas pessoas em todas as suas diversidades, 
escolhas e, sobretudo, o local onde habitam: a rua.                                                                                                              
Além disso, a proposta pretende demonstrar que é 
importante dar espaço para esta convivência, para o 
bate papo e oportunizando a vida em sociedade, além 
dos grupos de solidariedade que formam nas  ruas.  
“O projeto Pão e Beleza não atende a população de 
rua e sim convive com ela. Demonstração disso é vê-
los como partícipes da atividade, envolvidos em todo 
o processo, desde o planejamento até a execução” 
comentou Carla Carvalho – coordenadora do projeto.

Até o final do ano a equi-
pe pretende realizar, ao menos mais
uma atividade como esta e espera que até 
outros grupos estejam envolvidos no tra-
balho em benefício desta população.
 

CONHEÇA: O Centro de Defesa dos Direitos Huma-
nos de Petrópolis (CDDH) é uma organização da 

sociedade civil fundada em 1979  e presidida por 
Leonardo Boff. Atuando a partir da perspectiva da 
denúncia e pela garantia dos direitos humanos nas 

sociedades a instituição hoje é responsável pela 
gestão de 5 projetos de diversas temáticas, entre 

eles, o ArticulAção.

N
o 

CD
DH


