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Título do Projeto

Período da execução

O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS

Realização:

Parceria:

Início

Término

02/05/2019

30/04/2020

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.

Metas a serem atingidas / Parâmetros de aferição
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Metas

Indicadores de aferição de

Meios de verificação

Cumprimento das metas
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 Fotografias
ações/atividades/encontros em 13
Lista de Presença
comunidades de Petrópolis para
divulgação do ECA e rede de Relatórios
proteção à criança e adolescente

Realizar atendimentos a demanda Realização 150 atendimentos Fichas de atendimento/
espontânea a pais e jovens com pessoais de março de 2019 a acompanhamento.
relação a direitos e deveres, fevereiro de 2020
encaminhamento
e
acompanhamento das demandas

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.

Cronograma de atividades / Ações propostas
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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, cinedebates, 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
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x
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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
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.
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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
Escola Municipal Odette Fonseca - Duques
Escola Municipal Odette Fonseca - Duques
Escola Municipal Odete Young Monteiro - Bonfin
Escola Municipal Odete Young Monteiro - Bonfin
CDDH - Centro
CDDH - Centro
Curso Virtual Plataforma Google
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Data da Oficina
16/10/2019
17/10/2019
13/09/2020
08/10/2020
28/01/2020
29/01/2020
Maio/junho

Relatório da oficina do Projeto Eca nas Comunidades.
Local: Escola Municipal Odette Fonseca - Data: 16.10.2019.
Com uma turma do 6º ano e uma turma do 9º ano, totalizando 40 jovens.
Participantes CDDH: Flávia e Daniele.
1º dia oficina.
Iniciamos o nosso encontro apresentando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos,
explicando porque a instituição foi fundada, como ela funciona e os projetos que existem no
CDDH. Passamos um video sobre direitos humanos e falamos como é importante e
fundamental entender os direitos humanos nos dias de hoje.
Após esse momento, demos prosseguimento na oficina focando no projeto ECA NAS
COMUNIDADES, explicando para os jovens sobre os direitos e deveres que existe no
Estatuto. Que existe para eles muitos direitos garantidos e que eles também possuem
deveres, e como é impostante que eles tenham consciência disso. Passamos o video
Renatinha que é bem didático que traz o conteúdo do ECA. Focamos que apesar da
legislação trazer toda uma gama de direitos para eles, infelizmente, muitas das vezes esses
direitos não são garantidos.
Posteriormente, distribuímos para eles 2 folhas brancas, 1 para que eles escrevessem o
que tem no ECA e que existe na realidade dele, e o que tem no ECA e não existe na vida
deles.
Distribuímos para eles pasta com material informativo.
Apos eles terminarem de escrever, finalizamos o 1º dia de oficina.

Att.
Flávia Valadares
Assessoria Jurídica
CDDH
24-22422462/992878121
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Relatório da oficina do Projeto Eca nas Comunidades.
Local: Escola Municipal Odette Fonseca - Data: 17.10.2019.
Com uma turma do 6º ano e uma turma do 9º ano, totalizando 40 jovens.
Participantes CDDH: Flávia e Dani.
2º dia de oficina.
Com as folhas que os jovens escreveram, montamos um quadro comparativo, com o que
eles escreveram, com o que tem na comunidade deles que é garantido no Eca e o que falta
para eles que está na legislação. Em uma breve analise vimos que muitos deles colocaram
a ausência de postos de saúde, segurança pública, lugar de lazer, supermercados
próximos, dentre outros.
Posteriormente, passamos para eles um vídeo exemplificativo sobre Estatuto da Criança e
do Adolescente, mostrando que apesar de todos os direitos garantidos, infelizmente a
realidade não contempla a legislação como deveria. E colocamos para os jovens a
importância deles também buscarem meios de que as politicas publicas que lhe são
asseguradas sejam efetivadas.
Desta forma, distribuímos para eles, uma lista de mecanismos públicos para que eles junto
com a família ou responsável, ao verificar a ausência de algum serviço publico consiga
acioná-lo para resolver o problema ou quando tenha um direito violado possa encantar
meios de solucioná-lo.
Depois, fizemos com os jovens uma dinâmica de cooperação. Distribuímos para cada um
pirulito e pedimos que apenas um braço, ele ficando esticado, teriam que colocar o pirulito
na boca sem dobrar o braço. Eles não conseguiriam, então teriam que ajudar o colega
colocando na boca um do outro.
Esse momento tinha como objetivo mostrar para eles que eles tem que cooperar um com
outro e que sozinho, é mais difícil de conseguir algo. Que todos vivemos em sociedade e
precisamos contar um com outro para buscar os direitos que são de todos.
Finalizando o 2° dia de oficina distribuindo o certificado de participação para todos eles.
Att.
Flávia Valadares
Assessoria Jurídica
CDDH
24-22422462/992878121
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Data: 13 de Setembro de 2019
Hora: 10h – 12h
Local: Escola Municipal Odette Young – Comunidade do Bonfim
Atividade: 1° oficina do ECA Passeia por Petrópolis
Representantes pelo CDDH: Fabiano Francisco e Michele Azevedo
A primeira atividade do Projeto “ECA Passeia por Petrópolis na comunidade do Bonfim
ocorreu na Escola Municipal Odette Young Monteiro, que têm as séries do Primeiro
Seguimento do Ensino Fundamental. Os alunos entre 9 e 12 anos do 4° e 5° anos foram o
público dessa oficina. Iniciamos entregando as pastas com os materiais do CDDH e a lista de
chamada. Seguimos com a apresentação do CDDH e de sua atuação desde o início da década
de 1990, assessorando a comunidade. Em seguida demos início perguntando para eles o que
são Direitos e Direitos Humanos? Alguns responderam que seria o direito dos Humanos.
Falamos um pouco sobre como os Direitos Humanos são vistos e comentados nas mídias
sociais, principalmente nos programas de notícias sensacionalistas que tem nas tvs abertas.
As crianças relataram algumas dessas notícias. Assistimos o vídeo da ONU sobre os Direitos
Humanos e refletimos um pouco mais sobre. Em seguida passamos para o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA com o Vídeo do ECA. Apresentamos a trajetória da criação
do ECA e como hoje podemos recorrer a essa legislação para a proteção das crianças e dos
adolescentes. Juntamente com as crianças construímos dois cartazes, um com os direitos e
outro com os deveres e fomos dialogando o tempo todo sobre cada um que era falado por
eles. Os direitos são mais fáceis deles reconhecerem, já os deveres não são tão
compreendidos por eles. Concluímos com um resumo sobre tudo que foi discutido, já que a
participação deles foi muito positiva. Fizeram a avaliação e para finalizar tiramos uma foto
com todos os participantes.
Por: Fabiano Francisco

Data: 08/10/2019
Horário: 10h - 11:30h
Atividade: 2° Oficina do Projeto ECA Passeia por Petrópolis Comunidade Bonfim
Local: Escola Municiapl Odette Yung Monteiro - Bonfim
Participantes pelo CDDH: Fabiano Francisco e Michele Azevedo
A segunda oficina na Escola Odette Yong Monteiro na comunidade do Bonfim ocorreu com
aproximadamente 40 alunos das turmas do 4° e 5° anos. Esses mesmos alunos participaram da
primeira oficina do ECA. Começamos com uma apresentação de todos os participantes. Cada
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um falou seu nome e tinha que fazer um gesto e todos tinham que repetir o nome e o gesto. Em
seguida recordamos brevemente o que foi trabalhado na primeira atividade sobre os Direitos e
os Deveres. Após retomamos os cartazes sobre o que tem de positivo e negativo na
comunidade. Um dos itens que apareceram nos pontos negativos, enfatizados por várias
crianças foram as drogas, e a partir disso a direção da escola solicitou uma atividade específica
sobre esse tema.
Começamos inserindo o tema das drogas, perguntando para os alunos o que eles gostam de
comer? Refletimos que desde crianças somos educados a comer alimentos que causam
sensações e prazer e esse link nos levou a pensar sobre o uso das drogas que também causam
sensações e dependência (vício). Perguntamos o que são drogas? As crianças falaram bebida
alcoólica, cigarro, maconha, cocaína e crack. Debatemos sobre o que são drogas naturais
(maconha e Papoula) semisintéticas (cocaína, horoína) sintéticas (esctasy, anfetamina e crack).
os efeitos que essas substâncias podem causar no organismos e nas relações sociais.
Ressaltamos que uma das drogas que causam mais problemas nas pessoas é o álcool que é
droga lícita mais vendida dos comércios. Tanto os alimentos quanto a essas substâncias
(drogas) são prejudiciais ao organismo, pois este não é preparado para ingerir grandes
quantidades. isso para os adolescentes que estão com o corpo em desenvolvimento é
extremamente prejudicial. A forma mais eficaz de prevenção é saber que nosso corpo é
frágil em relação aos nossos sentimentos, que dirá a substâncias que nem conhecemos sua
composição e sua origem. Dialogar sobre esse tema é muito importante, mas tendo um
posicionamento reflexivo diante dos problemas reais que nos causam quando ingerimos
alimentos e substâncias entorpecestes naturais e artificiais sem ter informações precisas do que
causam a nossa saúde física e psicológica. Cuidar do corpo e das relações é o exercício
fundamental para reduzirmos os problemas com o uso abusivo de drogas. Finalizamos com a
avaliação e agradecendo a direção e todas as professoras presentes da escola e aos alunos.
Por: Fabiano Francisco de Azevedo
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Relatório curso de formação ECA NO CDDH
Lançamos a divulgação do curso em várias mídias sociais
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Recebemos o total de 48 inscrições
Carimbo de
data/hora

PRECISA DE
CERTIFICADO?

14/01/2020
12:08:41 Sim

INSTITUIÇÃO
QUE
PERTENCE?

NOME

TELEFONE

E-MAIL

CDDH

CARLA DE CARVALHO

14/01/2020
12:09:46 Sim

CDDH

MAURO CÉSAR GALVÃO
DUTRA

24 999219280 maurogdutra@gmail.com

16/01/2020
14:36:47 Sim

Estácio de
Sá

Nicolle Kreischer

02499306239
6
nicolle.kreischer@gmail.com

16/01/2020
15:29:42 Sim

Universidade
Estácio de
Sá
Suelen Ribeiro Abreu Agassis 24988462725 suelen.agassis@gmail.com

16/01/2020
15:40:11 Sim

OAB

Karine Vieira de Almeida

16/01/2020
15:41:06 Sim

Assossiacao
de
assiatencia
social
yolanda
Duarte

Eliane maria kapps de souza

16/01/2020
15:47:15 Sim

OAB

Milene Lima Acosta

11 972042371 mlacostaadv@gmail.com

16/01/2020
15:58:50 Sim

Ja formada

Andréa Barbosa Neves

(24)
988112683

16/01/2020
16:18:51 Sim

Colégio
POnto de
Ensino

Tiago de Melo Silva

16/01/2020
16:47:22 Sim

Associação
Pestalozzi de
Petrópolis
Ligia Feliciano

16/01/2020
16:52:38 Sim

OAB

ANTÔNIO CARLOS HOELZ

16/01/2020
17:28:46 Sim

Municipal

Pamela Moreira

16/01/2020
17:34:04 Sim

OAB

16/01/2020
18:00:28 Sim

Universidade
Federal
Fluminense
Raquel Cristina Coelho

Lorena da Silva Labanca

16/01/2020
18:22:28 Sim

Renovar

16/01/2020
18:43:41 Sim

Universidade
Estacio de
Maria Victórya Jorge Gomes
Sá
de Oliveira

16/01/2020
19:28:42 Sim

Centro
Educacional
Terra Santa

16/01/2020
20:45:49 Sim

Universidade
Católica de
Petrópolis
MATHEUS BENTO SOARES

16/01/2020
22:44:12 Não

Associação
Petropolitana
dos
Estudantes
Ayane Rocha de Souza

17/01/2020
09:01:15 Sim

Luana Tavares

CAROLINA MUNIZ SATYRO
MAGALHAES GUIDINI

2422482304 carlapet61@gmail.com

(24)99240322
3
kva_adv@hotmail.com

24999175905 elianekapps@gmail.com

andreabarbosa.neves@gmail.com

24992116549 tiagomelo087@gmail.com

24 988644578 Lígia.feliciano@hotmail.com
22464995 achadvogado@gmail.com
24992338128 pamelamoreira1506@gmail.com
24 988450485
/ 22420405
lorenalabanca@hotmail.com

24988175597 quelccoelho@gmail.com
(24) 992845307

luanatavarespsico@gmail.com

24 22375950

vicgomesdeoliveira500@gmail.co
m

24992205124 tggecarol@hotmail.com
matheus.bento.soares1@gmail.co
24992286889 m

24 988785685 ayane.souza0713@gmail.com

Profec

Francisca Elizene

17/01/2020
10:44:38 Sim

UNOPAR

IZABELLA DOS SANTOS
RAMOS

02499288546
2
izabelladsrb@gmail.com

17/01/2020
10:46:27 Sim

Nenhuma

Cristiane Ferrari de Almeida

(24)
20198171
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981774482 elizeneaguiar@gmail.com

cristianepsico2014@gmail.com

17/01/2020
10:46:38 Sim

Nenhuma

Cristiane Ferrari de Almeida

(24)
20198171

cristianepsico2014@gmail.com

17/01/2020
11:55:40 Sim

UNOPAR

Maria Virgília Alves Silva

02499202313
0
virgilia.alvessilva@gmail.com

17/01/2020
17:37:10 Sim

E. M. Ver.
José
Fernandes
da Silva

Daniele Pereira Cunha

24 992166866 danielepereiracunha@gmail.com

17/01/2020
17:37:34 Sim

E. M. Ver.
José
Fernandes
da Silva

Daniele Pereira Cunha

24 992166866 danielepereiracunha@gmail.com

17/01/2020
17:37:42 Sim

E. M. Ver.
José
Fernandes
da Silva

Daniele Pereira Cunha

24 992166866 danielepereiracunha@gmail.com

17/01/2020
17:40:50 Sim

DIRETORA
ADJUNTA
ESCOLA
MUNICIPAL
VEREADOR
JOSÉ
FERNANDE
S DA SILVA

DANIELE PEREIRA CUNHA

24992166866 danielepereiracunha@gmail.com

17/01/2020
17:55:19 Não

Sao Luis

Elaine Pinto da Silva Braz

24992035561 elainezapp@yahoo.com.br

17/01/2020
18:18:33 Sim

RPA

Ana Paula Sé Constantino

24 992269365 anapaulinhase1981@gmail.com

17/01/2020
18:21:32 Sim

24 992269365 anapaulinhase1981@gmail.com

RPA

Ana Paula Sé Constantino

17/01/2020
18:47:34 Sim

Caps Infantil

Dejane Nascimento Macedo
de Souza

17/01/2020
18:49:47 Sim

Casa lar viva
rio
Alessandro

alessandroermenegildo@gmail.co
21992807918 m

17/01/2020
20:00:50 Sim

21975172510 Decarj2007@hotmail.com

Particular

Andreza Lopes Costa

24993008065 andreza-deza10@hotmail.com

18/01/2020
06:23:26 Sim

Estácio

Lucélia Rosa Pereira

24992834474 Celinharosa29@gmail.com

18/01/2020
10:57:44 Sim

Clinica da
Mulher e
Pamen/Cheif
a
Cátia Regina daSilva Santos

18/01/2020
12:00:02 Sim

Saúde
Mental

Angela Talita Faria Lima

18/01/2020
12:24:44 Sim

Nenhuma

Cristiane Ferrari de Almeida

18/01/2020
18:59:59 Sim

REDE DE
MÃES E
FAMILIARES
VITIMAS DE
VIOLENCIA
DA BAIXADA
FLUMINENS
E
Luciene Silva

18/01/2020
20:21:43 Sim

Calv rio

Alessandro

18/01/2020
20:48:50 Sim

Rede de
mães e
familiares da
baixada
Fluminense

joseanemartins032@gmail.co
m

21965121966 joseanemartins032@gmail.com

18/01/2020
21:54:48 Sim

Rede de
mães e
familiares de
vitimas de

Joseane Martins de Lima

21965121966 Joseanemartins032@gmail.com
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21 975089080 rcatia99@yahoo.com.br
24988355683 angelalima30@hotmail.com
(24)
992576594

cristianepsico2014@gmail.com

21992611901 lusilvaecarlos@gmail.com
alessandroermenegildo@gmail.co
992807929 m

violencia da
baixada
Fluminense
19/01/2020
08:49:03 Sim

Instituto Sara
Brazilian Doll Sara Almeida

976579727 projetoagape98@gmail.com

19/01/2020
08:49:40 Sim

Instituto Sara
Brazilian Doll Sara Almeida

976579727 projetoagape98@gmail.com

19/01/2020
19:52:55 Sim

Associação
Educacional
Nossa
Senhora das
Graças

Marluci Regina Cunha

20/01/2020
12:59:06 Sim

Ufrj

Priscila Gomes Baltor

20/01/2020
14:57:37 Sim

Pastoral da
criança

Maria Rosa Ribeiro Loos

21/01/2020
00:42:14 Sim

Igreja Batista Tiago Sant’Ana

2422920636 uci.cunha@gmail.com
21995408798 priscilabaltor@gmail.com
981594377 vorosaloos@gmail.com
21988053826 Tiagosantanacezar@gmail.com

A realização:
Nos dias 28 e 29 de janeiro a equipe do CDDH realizou um curso de formação sobre o estatuto
da criança e do adolescente. Com a programação do curso ECA nas comunidades. O objetivo
principal do curso foi para tratar sobre as políticas públicas que existem no estatuto, se são
efetivas e quais os meios viáveis de buscar e garantir essas politicas públicas para a criança e
o adolescente.
Iniciamos o curso fazendo um questionamento com os participantes para verificar quais eram
as expectativas deles para o encontro, obtendo as seguintes respostas:
EXPECTATIVAS
- SE APROXIMAR DO ECA PARA MELHORAR NA ESCOLA EM QUE
TRABALHAA
- DAR CORPO AO QUE VÊ NA LEI;
- TRAZER A LEI PARA A PRÁTICA ;
‘AGLUTINAR AS EXPERIÊNCIAS DO ECA;
- SOMAR FORÇAS;
- POLÍTICA EXECUTADA NA PRÁTICA;
- SE APROFUNDAR NO ECA E TROCAR EXPERIÊNCIAS ENTRE A BAIXADA E
PETRÓPOLIS;
- ACOMPANHAR AS MUDANÇAS DO ECA;
- CONHECER O ECA E O TRABALHO DO CDDH;
- CONHECIMENTO E TROCA;
- ADEQUAR CONHECIMENTO E PRÁTICA;
- TROCAR;
- MOBILIZAR PARCEIROS PELO ECA;
- UTILIZAR O ECA COMO GARANTIA DE DIREITOS E PRESERVAÇÃO DA VIDA;
- VIVÊNCIA DO ECA NO DIA A DIA DE PETRÓPOLIS;
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Após uma discussão muito enriquecedora, colocamos para os participantes a construção de um
quadro comparativo do que existe e nosso município e o que falta relacionado as politicas
públicas, da mesma forma que fazemos no curso com os jovens, obtendo as seguintes respostas:
O QUE TEM?
- POLOS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS;
- LAZER;
- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL;
O QUE FALTA?
- RECIPROCIDADE DE DIREITOS E DEVERES NO GRUPO FAMILIAR;
-EMPATIA;
- ESTRUTURA FAMILIAR SOLIDA;
- TRANSPORTE ALÉM DA ESCOLA/CASA - MOBILIDADE;
- ESPECIALISTAS EM SAÚDE;
- VALE CULTURAL;
- OPORTUNIDADES;
- LAZER;
- EDUCAÇÃO INCLUSIVA- ESTENDIDA À FAMÍLIA;
- INFORMAÇÃO;
- ACESSO À TECNOLOGIA;
- MELHOR ACESSA À REDE DE SERVIÇOS;
E, dentro do que foi discutido, verificamos o que poderia ser colocado como proposta de
política pública para ser executado, sendo as seguintes propostas:
PROPOSTAS:
- AMPLIAÇÃO DO VALE TRANSPORTE;
- QUE NÃO SEJA EXIGIDO ATESTADO MÉDICO PÚBLICO DE ESPECIALISTAS
PARA TRANSPORTE, JÁ QUE NÃO TEM MÉDICO ESPECIALISTA NO
MUNICÍPIO;
- DESCENTRALIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
LAZER E CULTURA
- DIAGNÓSTICO REGIONAL;
- ACESSO A UMA POLITICA EDUCACIONAL INCLUSIVA;
- ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ;
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Curso On line Eca
Fizemos a divulgação nas redes sociais
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O total de pessoas cadastrados está em anexo a este relatório.
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Compilamos algumas respostas dos tópicos e tarefas que foram disponibilizadas no curso on line

O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS
- Quem é você?
Qual seu nome, onde mora, qual sua idade, como é sua vida pessoal e profissional, sua
formação... o que achar que pode ser compartilhado com a equipe para sabermos um
pouco do público do curso.
1. Darlene Alves
Boa tarde! Sou Darlene, tenho 24 anos e atualmente moro em Botafogo/RJ. Sou enfermeira
formada pela UERJ e residente de Pediatria do IFF/FIOCRUZ. Durante a graduação participei
de espaços que me aproximaram da saúde da criança e me fizeram refletir sobre asacunas
existentes na garantia de direitos para esse público. Gostaria de cada vez mais me inserir em
espaços de discussões nessa perspectiva e que me capacitem dentro do assunto, como será
este curso.
2. Carla Carvalho
Meu nome é Carla, sou formada em pedagogia e trabalho com projetos sociais vinculados
direitos a humanos. Tenho dois filhos e moro em Petrópolis, no Independência.
3. Narjara Costa
Oii oi a todos e todas! Me chamo Narjara Costa. Sou graduada em Serviço Social e há 2 anos
atuo como Assistente Social no Renovar Saúde Criança, uma ONG que trabalha para o
município de Petrópolis para garantia de direitos da Criança e do Adolescentes e colaborando
para uma quebra do "ciclo miséria-doença-internação-alta-reinternação". Temos aqui no
curso
eu
e
minha
colega
Luana
Tavares
do
Renovar.
Espero me aprofundar ainda mais na riqueza deste documento que é o Estatuto. Grata desde
já
por
poder
estar
participando
do
Curso.
Um grande abraço!
4. Germano E. Cunha
Olá a todes e todas, sou o Emanoel Germano, tenho 31 anos, resido na cidade do Rio de
Janeiro, no bairro Ilha do Fundão. Soube do curso por uma amiga querida que é professora
em uma escola Municipal de Petrópolis, que é da área de educação, da qual em breve farei
parte. O curso me pareceu uma excelente oportunidade para me aprofundar sobre o debate
do ECA com todas as suas políticas e diretrizes. Acredito que essa política é uma grande
aliada para todos os profissionais das mais diversas áreas e conhecimentos. Desde já,
agradeço pela disponibilização do material e das aulas que são muitos legais em quesito de
educação à distância. Espero estar inteirado de todos os assuntos nesta plataforma
acessando toda a semana. Minhas Gratidões
5. Barbara Iung
Boa tarde. Sou Barbara Iung, tenho 30 anos, moro em Petrópolis. Sou formada em Letras e
atuo na área da Educação, no momento, mais especificamente, na Educação Popular. Vejo
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muita importância na formação junto ao documento do ECA como uma formação continuada,
principalmente no atendimento à população em vulnerabilidade social, para sempre relembrar
dos assuntos circundantes à criança e ao adolescente e aplicar o Estatuto com cuidado e
ética.
6. Cassia Leoneuza
Olá, meu nome é Cássia Leoneuza, tenho 23 anos, residente fixa em Duque de Caxias, RJ.
Sou estudante de Enfermagem pela a UFRJ.
7. Thamires Papera
Olá, boa tarde. Meu nome é Thamires da Silva Papera, moro em Vila Isabel (RJ), tenho 25
anos e sou enfermeira residente em pediatria no Instituto Fernandes Figueira.
8. Patricia2829 Patty
O nome e. Patricia Aparecida dos Santos Nunes
9. Orientador Pedagógico
Me chamo Isabel Assis, resido em Campo Grande / RJ, tenho 39 anos, atualmente estou
como Orientadora pedagógica na URS Casa das Margaridas, 9ª CASDH. Sou professora do
ensino fundamental, formada em Letras e Pedagogia Social. Creio que o curso é uma grande
oportunidade de trocar experiências com colegas que atuam na assistência com demandas
e públicos diferentes e que dentro da sua rotina de trabalho, utilizam grandes instrumentos
que são o ECA e diretrizes dos Direitos Humanos.
10. Luana Tavares
Me chamo Luana Tavares, tenho 28 anos, residente de Petrópolis. Sou psicóloga e
psicanalista, atuo na área clínica e, também, na ONG Renovar Saúde Criança. Tenho
especialização em Psicanálise com crianças e sou pós-graduanda em Psicopedagogia clínica
e institucional. Estou muito feliz por participar do curso.
11. Mayara Ventura
Olá! Me chamo Mayara Barbosa Ventura, moro em Macaé/Rj, tenho 20 anos. Atualmente sou
estudante do curso de graduação de Enfermagem da UFRJ campus Macaé, 2° período. Estou
muito entusiasmada com essa temática, pois envolve crianças e adolescentes, participo de
projetos de extensão da Universidade voltados para esse público. Por isso me interessa
bastante esse tema! Obrigada pela oportunidade de participar do curso!
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- Após ler o texto em anexo, faça sua
Análise sobre a situação.
1. Darlene Alves
Nessa situação não me coloco no papel de mãe, pois é muito desafiador e não tenho
experiência. Mas sim, no papel de um educador ou qualquer profissional que fosse capaz de
contribuir
com
o
suporte
educacional
de
Daniel.
Ao identificar o comportamento diferenciado da criança deu iria se validar de
encaminhamentos responsáveis, ou seja, inserir profissionais capacitados no problema
(psicólogos, pedagogos) para atuares conjunto à família, numa abordagem multidisciplinar,
que certamente iria expor os pormenores atrelados ao comportamento inadequado da
criança. Não atuaria munindo-me de responsabilidade e “passando o problema adiante” como
foi
feito
através
das
expulsões.
Esse caminho alternativo poderia, inclusive, mudar o final trágico da história dessa família,
pois seria possível atuar dentro das diversas demandas da família e da criança
2. Marialda Christoffel
Infelizmente são situações que ocorrem com varias famílias e crianças. Pais que não
tiveram oportunidade de educação, emprego, saúde. O Estado de alguma forma foi omisso
nas garantias de direitos básicos e isso pode levar a desestruturação da família. Enquanto
cidadãos precisamos garantir educação para as crianças e adolescnetes.
3. Narjara Costa
Todo esse contexto dói muito o coração, não só porque é triste, mas por saber que é a
realidade.
No
qual
muito
acontece.
A pergunta "O que você faria no lugar de qualquer dos personagens deste relato?" me faz
refletir sobre o meu trabalho e atuação. Em toda a história vejo a falta de compreensão sobre
toda a responsabilidade que esta mãe carrega. Percebo durante a narrativa que todos em
volta tentam ajudar, mas o que acontece depois do primeiro passo? Melhor. O que acontece
depois deste primeiro encaminhamento? Encaminhar por encaminhar não basta.
Daniel, com TDH, precisaria de atendimentos psicológicos e de medicação.
A mãe teria direito ao Bolsa Família e de uma creche para os menores. Além da responsável
ser orientada, de forma bem explicada, os passos que precisaria dar (onde ir, o que fazer, por
que é importante ir buscar seus direito). Orientar que uma palmada não explica o que se deve
ser feito, ao contrário, cria uma barreira ou até um sentimento de vingança.
As crianças, que estavam em período escolar, seria bacana estar em um contraturno ou
alguma
atividade
extra.
E por fim, toda família precisaria agora de atendimentos psicológicos para superar o luto de
Daniel.
O
que
Entendo
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desta
foi

mãe?
para

Sentiria
onde

a
o

mesma
acolhia

dor.
.

O Eca foi desrespeitado deixando de lado a garantia e as condições para o pleno
desenvolvimento da crianças.
4.

Germano E. Cunha

Primeiro queria ressaltar que essa situação é realidade de muitas famílias brasileiras. A mãe
de Daniel é o exemplo de muitas Severinas e Marias que encontramos pelos bairros de muitas
cidades
periféricas
e
do
interior
de
cada
cantão
desse
país.
Segundo, é possível mensurar a omissão total, tal como o descaso do Estado para situações
desse porte, que é gravíssimo. Cadê o papel das entidades políticas e civis nesse caso?
Percebe-se que um dos problemas maiores e fator chave que poderia haver um intermédio
com um pequeno sucesso seria dos Conselheiros Tutelares, onde na situação exposta eles
iam prestar atendimento e percebiam que a situação era enorme. O Daniel com TDAH (déficit
de atenção), deveria ter uma atenção maior por parte das escolas que ao perceber essa
questão, existe inúmeras políticas para trabalhar com alunos que tem essa dificuldade de
aprendizagem. Após identificado essa necessidade é obrigação do Estado fornecer a
medicação a mãe desse garoto. Sem falar que ela tem direito de deixar seus filhos numa
creche
para
assim
poder
conciliar
maternidade
e
trabalho.
Uma série de omissões da parte do Estado e da sociedade civil e política se encontram
presentes nesse relato (algo que parece ser bem real na vida de muitas mães na nossa
atualidade). Eu no papel dos conselheiros tutelares iria tentar exercer minha funções
enquanto servidor e pessoa humana no contorno dessa situação, ajudando essa mãe a
encontrar creche para por seus filhos, a constantemente visitar sua residência para
acompanhar o Daniel, tal como conseguir direcionar a mãe para conseguir a medicação e
intervenção de um advogado público para ver a situação que Daniel se encontrava no
DEGASE. Afinal, mesmo que ele tenha cometido algum tipo de delito ou preso por uso de
drogas, isso não significa que o mesmo possua direitos. É aí mesmo que o papel do
conselheiro está na ativa, acompanhando o caso, pois abandonar a mãe após todo esse
relato só comprova a tese de omissão do Estado e da sociedade para com atenção a essa
situação de abandono total da mãe de Daniel.
5. Roberta Gioia
Bom Daniel veio de uma família sofrida e desestruturada, que não encontrou apoio em
nenhum orgão publico, essa situação vivida por Daniel e sua família só demonstra o quanto
a nossa política pública ainda é falha, essa vida poderia ter sido poupada se de fato o ECA
fosse cumprido p/ essa família, infelizmente a tendencia é da situação se repetir c/ o irmão
se nenhuma atitude por parte das autoridades competentes for tomada.
6. Barbara Iung
Em primeiro lugar, digo que a culpa generalizada em questões como essa recai na mãe, como
sendo aquela que não controla seus filhos, mas em que é esquecido o fato de ser mãe
solteira, trabalhadora, e que se encontra solitária na criação dos filhos; neste caso, o marido
faleceu, mas em muitas situações vemos o abandono parental acontecer, e a
responsabilização
recai
sobre
a
mulher.
Levando em consideração que é dever da família, da sociedade e do Estado resguardar o
direito desse adolescente, quando o jovem foi encaminhado pela quarta escola a um
tratamento, já que ainda não tinha sido feitas decisões eficazes anteriormente, o atendimento
deveria ser contínuo e gratuito, com profissionais especializados assistindo o jovem para
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entender quais diagnósticos estão evidentes, se há algum trauma pela perda do pai, e o
tratamento contínuo. Vejo como uma solução para o Estado a utilização dos profissionais de
Psicologia e Terapia Ocupacional como urgência, e até mesmo de novas atividades propostas
pelos educadores que resgatem a criatividade, a potência dos alunos enquanto cocriadores
da educação (mesmo que tais profissionais já sejam "obrigatórios", eles não ocupam em
maioria esses espaços). Além disso, o formato do Conselho Tutelar ainda possui um
tratamento muito repressor, pois enquanto educadora, nas vezes em que o Conselho foi
necessário na escola em que atuei (inclusive com uma história similar a esta), os agentes
chegaram inicialmente com ameaças de punição aos jovens que estivessem envolvidos em
alguma atividade suspeita. No meu entendimento por uma Educação menos repressora,
entendendo que as famílias em vulnerabilidade social necessitam de um atendimento à parte,
principalmente na sociedade racista em que vivemos, pois podem ser vítimas de inúmeras
repressões e violência, necessitamos de um tratamento cada mais humanizado para
mudança efetiva nesses destinos, zelando pelo bem-estar comum a todes, para resguardar
"o desenvolvimento pessoal e formação psicológica, social, intelectual e biológica" dos
jovens. Quando o jovem descobre sua potência, ele tem a possibilidade de aplicá-la em ideias
que realmente o façam crescer enquanto ser humano, sem correr risco de morte.
7. Cassia Leoneuza
É uma história que choca a todos que lerem, mas não é uma realidade muito distante de
nós.O que fazer no lugar de um dos personagens, seria que a mãe pudesse ter mais apoio
da escola e o médico poder entender melhor a realidade da mesma, antes de receitar
remédios caros. Até porque, sabendo do que se passou com a criança no passado, já
deveriam ter suspeitado que a Daniel, estava sofrendo um trauma pela morte do pai. E a mãe,
por trabalhar, não tinha tempo para dar todo suporte ou de acolher melhor os filhos. O sistema
aonde Daniel teve que ficar, o Degase, cometeu um erro terrível de não proteger essa criança,
isso mostra que nenhuma criança nesse estabelecimento está seguro, e não estão seguindo
o que diz a lei, ECA. Então, desta forma, faltou mais compreensão de todos os personagens,
em compreender que ele era apenas uma criança e que estava precisando de ajuda!
Conhecer o ECA é fundamental, para que tais atitudes como essa sejam evitadas, pois a uma
lei que segura a criança e adolescente até os 12 anos incompletos, com direito a proteção
integral (a vida e a saúde), atendimentos em serviços públicos, e entre outros. Por isso, a
falta de conhecimento levou a morte dessa criança, que apenas estava precisando de mais
acolhimento das pessoas a sua volta.
8. Thamires Papera
Primeiramente, é importante dizer que não há como culpar um só personagem. Entretanto, a
maior culpa é do Estado que não garantiu o direito a saúde de forma efetiva. A mãe tem um
déficit de entendimento dos seus direitos (e isso é comum no nosso país), Daniel tem uma
questão mental (TDAH) e outra social que acabou dando a ele o destino que deu ao fim. A
patroa, infelizmente, acaba por fechar os olhos muitas das vezes para o problema que a
empregada (mãe de Daniel) passa. O Conselho Tutelar que não observou a gama de
questões que esta família passava e não projetou orientações importantes para esta família.
Nesse
sentido,
não
há
apenas
um
culpado.
Colocando, agora, eu como um dos personagens, me coloco enquanto a mãe de Daniel que,
agora com um filho morto, acaba por "deixar de lado outras partes de sua vida". Eu procuraria
mais meus direitos, eu me informaria mais e teria resiliência. Sim, é complicado. Eu
conversaria com o Conselho Tutelar para tentar ter um apoio com meus outros filhos para
eles não terem o mesmo destino de Daniel.
9. Orientador Pedagógico
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Trabalho
–
Texto
para
reflexão:
De
quem
é
o
problema?
Proposta: Após realizar a leitura do texto, refletir o que você faria no lugar de qualquer um
dos
personagens
do
texto.
Inicio a minha reflexão descrevendo que são muitos os “Daniel” que clamam por um olhar
mais atento, seja dos responsáveis, seja da escola, seja de outros profissionais que tem em
sua pratica de trabalho a garantia de direitos. Ao longo da minha experiência profissional na
educação e na assistência, tive proximidade com casos similares ao relatado – criança tímida,
dificuldades na escola, pai ou referência paterna falecido, trabalho informal, famílias
numerosas, mãe solo, carga horária de trabalho longo, remuneração baixa, crianças cuidando
e educando crianças, professores desatentos ou sobrecarregados com muitas demandas que
presam o quantitativo mais que o qualitativo, transtornos diversos, saúde fragilizada/
fragmentada, direitos sendo violados entre tantos outros pontos que não tem fim e que
vivenciamos
cotidianamente
em
sociedade
e
fingimos
não
perceber.
Tudo é importante quando o olhar é descortinado, sem preconceitos. Me coloco no lugar da
quarta escola que “só” viu que Daniel tinha problema e mandou a mãe procurar atendimento
médico.
Apesar das transformações sofridas no decorrer da história, a escola representa uma
instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber. Como instituição social, possui
objetivos e metas, empregando e reelaborando os conhecimentos socialmente produzidos.
Neste contexto, o papel da escola é socializar o conhecimento, contribuir na formação de
cidadãos tanto para desenvolver suas qualidades como para a vida em sociedade.
Sendo a quarta escola (direção, professores, pedagogo, porteiros, serventes, etc, etc, etc)
olharia Daniel , sua mãe e os demais membros da família, além do contexto social ao qual
eles estão inseridos, e criaria estratégias para possibilitar que Daniel permanecesse na escola
de forma interessada e se desenvolvendo. Pra além das estratégias educacionais, buscaria
aproximar as instituições que atendem a família (Escola, Conselho Tutelar, Clínica da Família,
Projetos sociais, Atores locais) para fortalecimento da Rede e garantia de direito para todos.
Participante:
Isabel
Pedagoga
Técnica da URS Casa das Margaridas / 9ª CASDH

Assis
Social

10. Luana Tavares
Em diversos momentos da história percebe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente
não
foi
respeitado.
Daniel permaneceu silenciado, sem ser visto, sem ser notado afundo. Quem era Daniel?
Escola, médico, nem mesmo o Conselho Tutelar conseguiu intervir corretamente.
A mãe, mergulhada na rotina e nas responsabilidades, não teve acesso a recursos que
efetivamente
auxiliassem
sua
família
e
protegesse
seus
filhos.
O
tráfico
de
drogas
foi
"quem"
enxergou
algo
em
Daniel.
Infelizmente essa é a situação de muitas crianças e jovens, que acabam tendo seu futuro
comprometido devido a negligências relacionadas a não garantia de seus direitos, que
permanecem desprotegidos.
11. Mayara Ventura
Boa noite. A história de Daniel e sua família se mostra complicada desde o início. primeiro
pois o pai dele era autônomo, e sofreu um acidente de trabalho que levou a morte. Isso mostra
que as condições do trabalho não eram adequadas seguras, portanto sem fiscalização e sem
uso de EPI. além disso, após a morte sua esposa também autônoma, não recebeu nenhum
tipo de auxílio financeiro governamental, devido às dificuldades e quantidade de filhos (seria
adequado receber bolsa família). as crianças não receberam apoio psicológico após a morte
do pai, e logo após também não receberam apoio da escola que deveria agir de forma a
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identificar os possíveis problemas da família e encaminhar para o Conselho tutelar. Além
disso, não foi dado amparo pelo SUS para o tratamento do Daniel, e nem disponilizados
medicamentos de forma acessível. então além de um erro muito grande por parte da escola,
do Conselho tutelar, também ouve um erro no acompanhamento da saúde de Daniel e sua
família. devido a falta de Amparo, acredito que todos esses fatores somaram infelizmente
para que o Daniel fosse preso, e morto tragicamente. também vale salientar que a família
certamente não possuía conhecimento suficiente sobre os direitos humanos e o ECA para
solicitarem o que é direito de toda criança e adolescente, afim de melhorar a qualidade de
vida das crianças

- Você que já utilizou o ECA como ferramenta percebe alguma
novidade nesta versão atualizada? Consegue visualizar algo de
prático em que se possa fazer uso dessa legislação na vida das
crianças e famílias?
1. Darlene Alves
Não tinha ciência da versão atualizada ainda.
2. Narjara Costa
Esta versão do Estatuto vem mantendo seus princípios básicos, porém houveram algumas
modificações que complementam e se adequando as realidades contemporâneas da
sociedade.
Dadas
elas:
-A instituição da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, na lei nº
13.798,
de
3
de
janeiro
de
2019;
-A criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas - na lei nº 13.812, de 16 de
março
2019;
-A mudança na idade mínima para que uma criança ou adolescente possa viajar sem os pais
ou responsáveis e sem autorização judicial, passando de 12 para 16 anos - na mesma lei nº
13.812;
-A mudança na lei sobre a reeleição dos conselheiros tutelares, que agora podem ser
reeleitos por vários mandatos consecutivos, em vez de apenas uma vez - lei 13.824, de 9 de
maio
2019.
Através deste Estatuto podemos assegurar e respeitar os direitos, além da garantia de
efetivar a proteção integral das crianças e adolescentes.
3. Germano E. Cunha
Eu Emanoel, ainda não fiz uso do ECA como ferramenta política em sala de aula, uma vez
que não estou vinculado ou integrado a nenhuma instituição ou sistema
de ensino educacional (privado ou público), pois só tenho me dedicado, até o presente
momento, integramente a pós-graduação e prestação de concursos públicos. Ao prestar
concursos é requesito fundamental ter o conhecimento abrangente dessa política pública
regida por lei constitucional. O Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) é base
fundamental em todos os exames que tenho realizado, com isso, tinha procurado
acompanhar a novidade da versão atualizada (2019), seja por participar de disciplinas
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como dos debates na Faculdade de Educação do qual estou, até os dias atuais atrelados.
Pelo que relembro sobre o “Novo ECA” propalado pela mídia e debates acadêmicos, esse
documento havia sido organizado pelo governo federal que atualizou a edição oficial,
inserindo em suas diretrizes algumas alterações feitas na legislação nos
últimos dois anos anteriores à sua publicação. Uma das mudanças significativas e geradoras
de ricos debates foi à alteração da idade mínima das crianças e adolescentes - passando de
12 para 16 anos – de viajarem para fora de sua comarca, sem a companhia expressa de seus
pais ou responsáveis sem autorização judicial. Outra mudança que se
fez sentida, era da prioridade, consideradas de caráter de urgência pelo setor dos
poderes públicos, à criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas (lei, nº.
13.812).
A praticidade, na qual consigo visualizar como futuro professor de história é de informar aos
grupos
familiares
e
da
instituição
ao
qual
estarei
integrado,
é
da
importância do comprimento ético e político da aplicação do Eca e de suas leis atualizadas.
Uma dessas atualizações que consigo ver como uma prioridade essencial está relacionada
ao acesso de toda criança e adolescente aos estabelecimentos nos bairros próximos as suas
residências, sendo possível também aos seus irmãos terem o direito garantido da
disponibilidade
de
vagas
numa
mesma
instituição
pública,
para
assim, ambos concluírem a etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
4. Roberta Gioia
Acredito que as situações ao nosso redor mudam com o conhecimento, quanto mas o ECA
for divulgado com clareza, de forma lúdica para as crianças, com respeito e comprometimento
por parte das autoridades, com atenção especial p/as classes menos favorecidas acredito
que possa sim fazer a diferença na vida de muitas crianças e famílias.
5. Barbara Iung
Se em algum momento da nossa democracia pudermos, enquanto educadores e/ou
cidadãos, seria de urgência ensinar a necessidade do Estatuto e o conhecimento de suas
Leis dentro dos lares das famílias brasileiras, a fim de resguardar "o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade" da criança e do
adolescente, para que seus lares sejam um local para o crescimento enquanto ser humano.
Assim, o quadro de violência sofrida pelas crianças e adolescentes pudesse ser amplamente
denunciado com o conhecimento dessas leis que resguardam essa população. Em uma breve
pesquisa sobre os abusos sexuais acometidos pelos pedófilos, foi divulgado no final de 2018
pelo Ministério da Saúde que a cada três horas uma criança/adolescente é abusado
sexualmente no Brasil, somando 32 mil casos/ano no país. Importante observar as
modificações feitas em 2019 pelo ECA, pela atual Ministra Damares: a) a instauração da
Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, b) a mudança na idade
mínima para que uma criança ou adolescente possa viajar sem os pais ou responsáveis e
sem autorização judicial, e c) a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas;
sendo todas essas modificações passíveis de problematizações. Numa breve análise, é
percebido que o governo atual entende que no Brasil há o tráfico infantil e a exploração
sexual, mas que na escolha da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez não é citado a
questão desses inúmeros abusos, estupros, que podem se manifestar através de uma
gravidez indesejada, sendo de possível interpretação a culpabilização da vítima sobre o ato
do estupro. Dessa forma, vejo como mais do que necessário observar as questões sociais
ditas acima como uma maneira de prevenir não só a gravidez, mas os abusos, pois não é
culpa da vítima, além de enfatizar a proteção à criança e ao adolescente em relação ao tráfico
e exploração sexual infantis.
6. Thamires Papera
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Eu ainda não usei. Estou realizando a leitura para colocar em minha prática. Mas já adianto
que o ECA é uma ferramenta para dar direcionamento - no caso dos profissionais de saúde ao direito da criança e do adolescente
7. Orientador Pedagógico
O ECA versão 2019, inclui 4 pontos que tem relação com as alterações feitas na legislação.
Creio também que são balizadores para pensarmos em políticas públicas / projetos que
atendam
as
demandas
existentes.
1 - A instituição da semana de prevenção da gravidez na adolescência;
2
Criação
do
cadastro
nacional
de
pessoas
desaparecidas;
3 - A mudança na idade mínima para que uma criança ou adolescente possa viajar;
4
Mudança
na
lei
sobre
reeleição
dos
conselheiros
tutelares.
Sempre que posso, utilizo o ECA de forma prática no meu campo de trabalho, buscando
apresentar os conteúdos de forma simples, fazendo paralelo com o cotidiano vivido pelas
famílias que atendo. É preciso que a população compreenda o valor o ECA. Não é uma
ferramenta punitiva, mas de garantia de direitos, formulada para todas as crianças e
adolescentes.
8. Luana Tavares
O ECA é um instrumento de fundamental importância e, por isso, precisa estar sempre em
aprimoramento.
Observa-se que foram incluídos poucos pontos nessa nova versão do atual governo. Pontos
que
não
agregaram
grandes
avanços
na
perspectiva
prática.
Portanto, lançando olhar para a mudança efetiva na vida das crianças e adolescentes,
acredito que não se trata de um avanço significativo.

- Com base no vídeo postado em 29/05 (social Unicef), você
considera que todas as crianças possuem as mesmas
oportunidades? E o ECA, tem alguma relação com isso?
1. Darlene Alves
As crianças não possuem as mesmas oportunidades entre elas, pois são afetadas em todas
as instâncias possíveis de formas diferentes. As condições socioeconômicas, sociopolíticas,
psicológicas acessibilidade, valores morais e valores culturais interferem nas oportunidades
e estilo de vida de cada família e consequentemente na vida da criança.
Além disso, suas oportunidades são desiguais se pensarmos que muitas crianças são
afetadas por estarem inseridas em relacionamentos como objeto de pertencimento,
principalmente na visão de alguns pais, que por vezes desrespeitam as individualidades e
direitos
dos
próprios
filhos,
limitando
suas
oportunidades
em
“ser”.
O ECA vem como um instrumento para mudar esse cenário e garantir acesso igualitário em
direitos básicos e fundamentais da criança, para que tenham as oportunidades mínimas
necessárias ao seu desenvolvimento. Uma ferramenta que tem alcançado bons frutos, mas
que ainda tem muito que avançar, pois por vezes não é visto como um instrumento para bons
feitos.
2. Marialda Christoffel
As crianças nao tem as mesmas oportunidades . muitas tem uma historia de vida baseada na
violencia , pobreza. O ECA possui 256 artigos aproximadamente com. Leis de proteção que
ajudam na defesa e proteção.
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3. Germano E. Cunha
O vídeo do Social-Unicef apresenta um fato bastante importante quando nos reportamos ao
mundo contemporâneo que ainda passa por grandes transformações e é composto de
enormes desigualdades, principalmente, quando se trata de garantir o direito de cidadania
em sua plenitude a toda população mundial, em especial, às crianças e adolescentes que
vivem em condições de extrema pobreza e, por razões adversas, trabalham e moram nas
ruas.
Ao assistirmos realidades vividas como essa de Anano sob duas perspectivas – A primeira,
de uma criança-perdida (bem vestida) e, a segunda, uma criança abandonada (com
aparência de moradora de rua) caracterizam uma faceta não distante da vida de milhões de
crianças e adolescentes que se encontram marginalizadas pelas ruas das principais capitais
e estados brasileiros, porém, tal descaso social e político é presente em vários partes do
mundo. A frequência dessa banalização de crianças e adolescentes pedintes ou que
trabalham pelas ruas, chama nossa atenção por “ns” implicações, especialmente, a dignidade
da pessoa humana e a efetivação das leis do ECA na vida desses grupos.
As leis de proteção as crianças e adolescentes garante, independente de cor, raça, classe
social: a proteção integral, absoluta prioridade, direitos fundamentais, proteção sexual,
educação e outras garantias, na qual o ECA protege os direitos da criança e adolescente. A
esses grupos é dever do Estado assegurar que sejam tratadas como pessoas que precisam
de atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolverem e serem adultos
saudáveis.
Viver à margem da própria sociedade civil e política é ainda uma das barreiras que a
sociedade mundial tem enfrentado. O descaso de crianças e adolescentes que moram em
situação de rua ou nela trabalham, colocam a todos nós, membros da sociedade civil e
diversas instituições do Estado, os impasses que temos que lidar quando nos deparamos
como
tais
situações
como
a
retratado
por
Anano.
Superar tais dificuldades, envolvem um trabalho coletivo de toda sociedade no enfrentamento
de superações das desigualdades e da efetivação do cumprimento do ECA, descasos esses
que devemos acionar a lei quando ela for necessária. Banalizar crianças que vivem em tais
condições, seja de medicância ou em busca sustento próprio, é uma tarefa que compete a
todos superar, pois há leis que visam superar esses obstáculos, como já citamos várias vezes
- o ECA - que se tornam imprescindíveis para garantirmos um futuro melhor para todos.
4. Barbara Iung
O ECA é um documento fundamental justamente para resguardar e proteger os direitos de
todas as crianças e adolescentes, independente da raça, gênero e classe social. Ao ver o
vídeo é possível ver o quanto a sociedade é pautada em princípios e morais que não fazem
sentido, pois uma criança que está na rua, sozinha, com as roupas sujas, sofre um perigo
iminente e constante, mas para os indivíduos da sociedade, há uma generalização e
preconceitos de que as crianças em situação de rua sejam "bandidinhos", "batedores de
carteira" e são um perigo. Como acolher essas crianças e encaminhar para alguma
assistência? Não há essa preocupação tão latente, eis a questão, sendo uma
responsabilidade somente direcionada para o Estado, sendo que, nós, enquanto civis,
deveríamos pensar nessas responsabilidades também. Ainda que a criança do vídeo seja
branca, não sofra pelo mal do racismo, percebe-se que só por parecer uma criança em
situação de rua, ela não é acolhida, e sim "enxotada".
5. Cassia Leoneuza
Um vídeo muito triste, aonde fica nítido ver que os direitos humanos é afetado, a partir do
momento que você descriminaliza uma pessoa pessoa, por conta das suas condições sociais.
Sendo assim, nem todas as crianças possuem a mesma oportunidade, o que vai contra o
ECA pois todas as crianças e adolescentes tem o direito a vida e a saúde, sem sofrer
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preconceitos por conta da condição social. Seja ela rica ou pobre, merece respeito e
acolhimento. As crianças devem estar seguras!
6. Thamires Papera
Não possuem as mesmas oportunidades e o ECA tem sim relação com isso. O ECA veio para
dar subsídio as crianças no que tange o mínimo básico para uma vida digna como moradia,
atenção a saúde, lazer, etc.
7. Orientador Pedagógico
As oportunidade chegam, quando os direitos são de fato garantidos. Quero destacar o Art 4º
do ECA - " *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.*
Olhando para este artigo, vejo que a grande maioria das crianças, não tem as mesmas
oportunidades. Em nossa sociedade, não conseguimos assegurar com absoluta prioridade ,
a
efetivação
dos
direitos
referente
a
crianças
e
adolescentes.
Enquanto uma criança ou adolescente estiver fora da escola; Enquanto crianças e
adolescentes forem mortos dentro de casa pelo poder público; Enquanto tivermos crianças e
adolescentes trabalhando para levar o sustento para sua família, NÃO estamos assegurando
a efetivação dos direitos destacados no ECA.
8. Luana Tavares
Não, apesar de possuirmos uma legislação que garante os mesmos direitos a todos, essa
não é a realidade. As crianças sofrem muito com as desigualdades existentes.
O ECA se apresenta como uma ferramenta para enfrentar as desigualdades e diminuir as
injustiças
sociais
existentes
em
nossa
sociedade.
Existe um vasto caminho a ser conquistado. Nossas crianças e adolescentes merecem uma
nova realidade, viver em uma sociedade justa, sem discriminação.
9. Mayara Ventura
Com base no vídeo, podemos refletir sobre o fato de que infelizmente nem todas as crianças
tem as mesmas oportunidades. principalmente se a criança estiver em situação de rua,
morando em lugares precários e sem acesso aos devidos direitos previstos pelo ECA. O ECA
possui importância principalmente para essas crianças, pois através dele, é possível
assegurar uma melhora na qualidade de vida dessas crianças que nem sempre possuem
tantas oportunidades e direitos como deveriam

- Nos conte como é a atuação do Conselho
Tutelar na sua Região, Bairro ou Comunidade? Você
Conhece essa atuação? A comunidade conhece e acessa
Facilmente este canal?
1. Germano E. Cunha
Na Ilha do Fundão, região ao qual pertenço, a atuação do Conselheiro Tutelar
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advém da sede principal que se localiza na Ilha do Governador, região sede que compõe
mais de 14 bairros sob sua abrangência. Seu endereço fica na avenida Paranapuâ, n.o 941.1
Atualmente os conselheiros da Ilha são: Ana Paula Marques, Fábio Sabadelhe,
Isabel Montouro, Flavio Santiago e Marcelo Alves, cuja competência atuam no eixo de
defesa dos direitos das crianças e adolescentes que tem a missão de aplicar medidas
protetivas e medidas de responsabilização sempre que os direitos reconhecidos no ECA
forem ameaçados ou violados.
A comunidade da ilha tem protagonizado debates virtuais em torno das funções
que os conselheiros tutelares exercem mediante ao isolamento social, por conta do
Covid-19. Paralisados, procuraram mobilizar por meio da internet (facebook e
instagran) informações importantíssimas para conhecimento de suas áreas de atuação, no
entanto nem toda a comunidade ou bairro que está sob sua jurisdição, têm acesso a esses
meios de tecnologia, apresentando, dessa forma grande lacuna quando se trata de garantir
ao seu público alvo e a comunidade, o conhecimento de suas políticas.
Todavia mesmo com as reuniões suspensas, o que os conselheiros afirmam é que
estão mediando às demandas da população junto aos órgãos públicos. Com isso,
acredito que os conselheiros vêm se comprometendo em suas responsabilidades, em
atuar junto aos órgãos públicos, para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja
cumprido.
1 Os referidos bairros são: Bancários, Cacuia, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca,
Jardim
Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi.
2. Luana Tavares
Tenho experiência de atuação em políticas públicas em duas cidades diferentes.
A primeira foi numa cidade do interior de Minas Gerais, em sua maior parte com área rural, cerca
de 3 mil habitantes.
A segunda é em Petrópolis, cenário totalmente diferente.
Em ambas localidades, percebia o quanto havia um déficit na atuação do Conselho Tutelar.
Infelizmente, muitas vezes os profissionais não prezam pela garantia dos direitos com um olhar
singular para cada caso.
Ou até mesmo deixam de agir em casos que não são considerados "graves", justificando que não
podem fazer nada enquanto a situação não chega a um extremo.
3. Thamires Papera
Então, eu sou originalmente de Itaguaí. Lá, o Conselho Tutelar atua de forma significativa,
principalmente no que tange crianças fora da escola. Em casos de violência, o Conselho também
tem uma atuação bastante presente. Entretanto, pouco se vê a população o conhecendo em sua
plenitude e eu diria até que ele é pouco atuante em outras questões. Geralmente, a população tem
pouco acesso à informação sobre o que é, o que faz e o porque faz, só o relacionando a violência e
ao ideal de “Conselho Tutelar vai tirar minha guarda”.
4. Barbara Iung
Honestamente, desconheço da atuação do Conselho Tutelar no meu bairro, justamente por essa
visão de serem acionados somente em casos de violência e opressão, e não como uma ação
continuada junto às famílias em vulnerabilidade. As manifestações acerca desse órgão ficam
muito presentes quando ocorre as eleições de novos membros do Conselho Tutelar.
Já na Região de Petrópolis como um todo, tenho conhecimento através do Conselho Municipal dos
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Direitos da Criança e do Adolescente, em que as reuniões são abertas ao público (no sentido de
receber o cidadão civil para as reuniões mensais na Casa dos Conselhos), além de observar alguns
projetos com jovens em comunidades, como o Meio da Serra, movimentados através do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis – FUNCRIA, a fim de resguardar
as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da criança e do adolescente.
5. Marialda Christoffel (comentário)
O Conselho tutelar de Cabo Frio tem representação nos dois distritos. Possui link na pagina da
prefeitura. Conta com 1 psicologo, 1 assistente social e 3 auxiliares administrativos. A eleição
para o segundo distrito ocorreu em 2019. Possui uma pagina no Facebook não atualizada.
Considero que a comunidade conhece e acessa esse canal.

- O papel do conselho tutelar
1. Darlene Alves
Ao assistir o vídeo, fiz alguns apontamentos sobre o que me deixou mais reflexiva:
•Sobre a fiscalização legal das eleições do Conselho Tutelar, elas realmente ocorrem?
Algumas vezes, eu vi candidatos extremamente despreparados se candidatando e me questionei
muito se foi permitido sua candidatura.Justamente pela existência de pleitos políticos, que muito
ocorre em municípios &quot;invisíveis&quot; politicamente.
•Concordo que é muito importante existir a integração e fácil relação do Conselho Tutelar com o
Ministério Público, pois agindo em congruência fica mais fácil para se fazer o melhor em prol da
segurança das crianças.
•Me chama atenção as falas sobre os bancos de dados para acompanhamento da situação das crianças
assistenciadas pelo Conselho Tutelar. Vejo como algo muito bom, para que todas as instâncias saibam
o que foi elaborado e aplicado para cada situação. Mas, fico com dúvida se realmente é algo praticado
ou é uma utopia.
•Omissão, negligência, violência, falta e abandono ocorrendo em família de classes média/alta é algo
que deve ser sempre, pois acaba se criando um estigma que só há esse tipo de desrespeito ao direito
da criança com famílias de baixa renda. É importante expor esse viés e se discutir ele.
• Entendo que para nós que conhecemos um pouco do trabalho do conselho tutelar, seja mais fácil
entender a importância. Mas, como o promotor bem disse, o conselho &quot;trabalha a primeira
relação humana, que é a família&quot; e as famílias deveriam ver isso como algo para agregar. Mas
como já disse aqui, não é essa a visão. A família acaba vendo o conselho como o inimigo, que quer
ensinar a forma de educar, que quer destruir a família.. Se sentem amedrontadas. Acredito que é
necessário fortalecer com esse público a real função do conselho para que essa visão seja
desconstruída.
•Foi muito bem colocado que essa interpretação se dá pelo entendimento das famílias de
que o estado não deve se intrometer na educação ou que o filho é dele e pode agir assim.
•O discurso sobre os conselheiros estarem em um papel de risco, me faz refletir sobre a
necessidade de elaboração de estratégias para proteção dos conselheiros.
2. Germano E. Cunha
O que o Ministério Público e o Conselho Tutelar têm em comum? “O Ministério Público tem o
dever de fiscalização legal das eleições para conselheiros municipais. A Promotoria da
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Infância e Juventude acompanha a elaboração das eleições”, foi o que respondeu o promotor
da Infância e Juventude da vara de Porto Alegre, Julio Almeida, no programa de visitação
pública ‘Conhecendo o Ministério Público’.
Passados 25 anos da edição Estatuto do Conselho Tutelar, o promotor destaca em entrevista
que infelizmente se conhece mal a atuação dos Conselheiros Tutelares de diversas estados
brasileiros. Dessa maneira, sinalizando quais as funções compete ao Conselho Tutelar quando
os mesmos são convocados, esclarecendo “Deve atender a criança e adolescente, em primeiro
lugar em situação de ação e omissão do Estado; em segundo, em situação de falta, ação e
omissão dos pais responsáveis e no terceiro caso, em situação da conduta, ressalvado o ato
infracional por conduta de adolescente”, afirmou Julio de Almeida.
Após a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consagrada pela
Constituição Federal Brasileira de 1988, há a determinação que haja “prioridade absoluta” na
proteção da infância e na garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, mas também
da família e da sociedade. O funcionamento dessas leis compete aos Conselheiros Tutelares dos
municípios onde, em sua atuação profissional devem zelar pela plenitude e garantia dessa lei.
Afinal, o ECA é o primeiro órgão que deve refletir a sociedade. As escolhas dos Conselheiros
Tutelares se dão através de eleições, onde muitas das vezes não é exigido o Ensino Superior
para o cargo, já que a maioria da população nem sempre tem acesso a esses espaços. É também
dever dos conselheiros, em sua função encaminhar soluções políticas e sociais (tudo isso é um
trabalho em rede) quando se trata de proteger os direitos das crianças e adolescentes. Daí a
importância desse profissional estar próximo com a sociedade, e estabelecer o elo com os
órgãos públicos para aplicação do ECA. Na entrevista, me chamou atenção a lacuna
apresentada pelo promotor público sobre a falta de uma organização administrativa e de uma
rede de informação – bancos de dados CIPI – seria um sistema onde todo atendimento da
criança seria registrado nesse banco de dados, cujo sistema unificado, seria possível de
acompanhar todo atendimento e acolhimento das crianças e adolescentes quando, por ventura,
passassem para outra sede de acolhimento.
Esse tipo de dados tem sido implementado por parte de algumas promotorias públicas de
alguns estados brasileiros desde o ano de 2017, como por exemplo de Pernambuco1 e da Bahia2
que mensalmente tem disponibilizado a execução de seus trabalhos através de “Boletins
Informativos” no site do Ministério Público de seus respectivos estados, publicizando as
políticas públicas que os Conselheiros Tutelares de suas regiões tem repassado através de
dados qualitativos e quantitavos sobre seus municípios. Tal lacuna foi apontada pelo promotor
público de Porto Alegre (RS), mas conforme sinalizado, muitas regiões tem privilegiado essas
atuações públicas como um importante papel na sociedade brasileira dos dias atuais para a
promoção da efetivação das leis do ECA com todas os percalços e impasses da missão que os
Conselheiros Tutelares tem a enfrentar para atender à sociedade que existe.
1Sobre a atuação do Ministério Público pernambucano para com as políticas da Defesa dos direitos da criança e do
adolescente, acessar: https://www.mppe.mp.br/mppe/cidadao/mppe-jovem.
2 Para conhecimento da atuação do Ministério Público no estado da Bahia em prol a Defesa dos direitos

adolescente, acessar: https://www.mpba.mp.br/area/caoca/boletim.

da criança e do

3. Thamires Papera
Eu concordo com quase tudo. O ECA é uma ação política viável e extremamente importante. Eu só
achei que, em alguns momentos, ele coloca o estado como o último detentor de responsabilidade
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quando o assunto é proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes. Na minha visão, o
estado tem um dos papéis mais importantes na garantia dos direitos, afinal, é ele que tem mais voz
no tratamento das pessoas de forma equitária. Fornecer as bases para a população também é garantir
direitos. A família e a sociedade não são a base, mas sim o estado.

4. Luana Tavares
O Conselho Tutelar tem uma função essencial na garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes, fazendo cumprir o ECA.
O vídeo é bastante esclarecedor, abordando questões pertinentes relacionadas às obrigações dos
conselheiros tutelares.
A sociedade em geral demonstra resistência e desqualificam o ECA, acredito que devido a falta de
informação e distorção dos seus conceitos. Ouço, de maneira equivocada, referências ao Conselho
Tutelar como lugar que “tira as crianças dos pais”, ou que “proíbem que os pais eduquem as
crianças e adolescentes”, frente a comportamentos tidos como inadequados”. Fazendo com que o
órgão seja pouco acessado no sentido de prevenção. Muitas vezes o conselheiro tutelar é
contactado apenas quando o caso toma proporções extremas.
É preciso aproximar e informar cada vez mais a população sobre o ECA e o Conselho Tutelar, sua
importância e funções.
5. Barbara Iung
Algumas questões me chamaram a atenção:
Achei interessante a proposta já vigente de uma unificação no Conselho Tutelar
através de uma capacitação no grupo de conselheiros a fim de resguardar uma atuação
continuada por meio desta formação, em que é possível um planejamento mediante os
conselheiros que já estão no fim de seu cargo, para que suas ações não se limitem durante
o cumprimento deste exercício; Também penso sobre a não exigência do Ensino Superior
para o cargo de conselheiro, pois, como é possível observar em alguns casos, inspetores das
Escolas Públicas se elegem e ocupam esses cargos no Conselho, civis que estão
estritamente ligados à criança e ao adolescente, resguardando e protegendo durante o
horário
escolar
esse
público.
E também é de bastante importância o pronunciamento do Promotor de Justiça Júlio Almeida
ao enfatizar a postura do Conselho Tutelar enquanto um órgão mantenedor das políticas
públicas para a integridade do documento ECA, e que tais agentes necessitam estar próximos
à comunidade para servir de elo, um trabalho de rede, entre o Estado e a comunidade, a fim
de solucionar as propostas e demandas que estão sendo feitas em defesa dos direitos e
proteção da criança e do adolescente, assim o conselheiro deve ser um agente público que
está dentro da casa das pessoas.
A única discordância a ser feita:
Foi a questão da culpabilização das famílias em relação à postura da criança e do
adolescente, já que na Constituição a família está em primeiro lugar no que diz respeito à
integridade humana da criança e do adolescente, a saber:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Sei dos pormenores de uma educação em que uma família tenha deveres para com a
criança/adolescente, mas também concordo com um despreparo, em que muitas vezes está
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relacionado com as condições sociais em que aquela família habita, com um mínimo de
subsistência, em que as preocupações maiores estão na sobrevivência. Uma família
estruturada quer dizer muita coisa, e o que chamo de estrutura não tem relação com o
pensamento vigente de uma família hetenormativa, mas sim de uma família em que se
respeita o pilar da comunicação, em que no mínimo as necessidades básicas estão sendo
atendidas, como alimentação, acesso ao conhecimento, para desenvolvimento do ser
criança/adolescente.

ATENDIMENTOS NO PERÍODO DE PANDEMIA
Os atendimentos de adolescentes e crianças no período da pandemia se mantiveram na questão da
emergência de alimentação, doação de kits de higiene, máscaras e encaminhamento para os setores
de saúde.
Foram realizados os seguintes atendimentos:
OS NOMES, CPFS E IDADES FORAM INFORMADOS APENAS AOS FINANCIADORES.
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