
REDE COMUNITÁRIA
DE SANTO AMARO

A aprovação do projeto do AdoleScER junto ao 
Fundo Estadual dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, tem contribuído para aprofundar o 
debate em torno da prevenção e enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes, 
na comunidade de Roda de Fogo.
O público alvo do projeto são 25 educandos, todos 
eles adolescentes e jovens.
As atividades iniciaram em janeiro deste ano, onde 
foram aplicados dois módulos: Estatuto da Criança 
e do Adolescente; e eu e a comunidade. Em 
paralelo a estas formações estão ocorrendo 
atividades teatrais para estimular jovens a serem 
mais desenvoltos na arte de multiplicar 
informações a seus pares.
Foi promovido também em janeiro um curso em 
EAD sobre prevenção ao abuso e violência sexual 

contra crianças e adolescentes, que foi 
criado com o parceiro Freedom Fund no 
ano de 2021, e reaproveitado para aplicar 
a temática do curso a esses educandos. 
A perspectiva é que esses adolescentes 
e jovens possam, nas escolas, nas ruas 
da comunidade, no seio familiar 
multiplicar para mais pessoas tudo que 
se aprende nas formações, de maneira a 
contribuir para que casos de violência 
sexual não ocorram e, se ocorrer, mais 
pessoas possam identificar e denunciar.
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AÇÃO DO FÓRUM
COMUNITÁRIO SOBRE
MEIO AMBIENTE, EM
RODA DE FOGO

CAMPANHA VOTO
CONSCIENTE - PRIMEIRO
TÍTULO

Lixos que podem entupir os canais, 
poluição visual e as vezes falta de 
educação das pessoas, é sobre isso que a 
ação do meio ambiente, desenvolvida por 
jovens de Roda de Fogo, visou trabalhar 
juntamente com os moradores e as 
moradoras da comunidade.
Com a organização de jardins suspensos, 
distribuição de material de comunicação 
para alertar a população sobre pontos de 
coletas e suas responsabilidades, foi visto 
nisso, uma potencialidade para manter o 
ambiente sempre limpo, livres de 
entulhos, lixos e ainda dando uma 
“alegrada” no espaço com jardins sendo 
mantidos pelas pessoas.

04 de maio foi o prazo final para se tirar o título 
de eleitor, mas essa é apenas uma discussão em 
torno de muitas, quando se fala em eleições no 
Brasil.
Por isso, o Grupo AdoleScER promoveu 
formações com os adolescentes para debater 
sobre esta temática, focado nos problemas 
sociais do país e o que cada pessoa tem a ver 
com isso. Para tanto, foram promovidas: 
formações e ações desenvolvidas em escolas 
públicas parceiras, que estimularam outros 
jovens a refletirem sobre o seu papel enquanto 
eleitor e na escolha de candidatos que presem 
pelo respeito aos Direitos Humanos e pautem 
seus mandatos a partir da coletividade das 
pessoas. 2



SANTO AMARO COMUNICA PAZ (CAMPANHA SOBRE 
ABORDAGEM POLICIAL E LANÇAMENTO DO GUIA 
PRÁTICO DE ABORDAGEM POLICIALMANUAL)
A relação da polícia com os moradores de periferia, historicamente, sempre foi difícil e 
conturbada. É impossível falar da violência policial sem falar de racismo, essas duas coisas 
estão intrinsicamente relacionadas.
Pesquisas como “Periferia, Racismo e Violência”, do Datafavela em parceria com a CUFA 
(Central Única das Favelas), apontam que apenas 5% dos brasileiros acreditam que a polícia 
não seja racista. A pesquisa ainda revela que 42% de pessoas negras e pobres dizem já 
terem sido desrespeitadas pela polícia – esse número em pessoas brancas periféricas cai 
para 34%. Ademais, 35% de pessoas negras e pobres relatam já terem sido agredidos 
verbalmente e 19% já foram agredidos fisicamente pela polícia.
Pesquisas internas, promovidas pelo Grupo AdoleScER em parceria com o Ruas e Praças e 
o Instituto Sou da Paz, revelaram o medo da população da comunidade de Santo Amaro para 
com a polícia. Tendo em vista a análise desta pesquisa e escutas feitas aos moradores, foi 
vista a possibilidade de lançar uma cartilha sobre “abordagem policial”, pontuando quais os 
direitos da população e dever da polícia.
Esta campanha reuniu outras instituições do Recife, como o GAJOP, OAB, e a própria polícia, 
que participou das reuniões que antecederam a produção da cartilha.
Um evento foi elaborado e promovido para o lançamento do guia prático de abordagem 
policial. A perspectiva agora é disseminar a cartilha a moradores e moradoras de periferias, 
com a finalidade que tenham ciência do que se pode e o que não se pode em uma 
abordagem policial.
O guia é mais um subsídio importante na relação entre os direitos que os cidadãos possuem 
e têm ciência deles e até onde a polícia pode ir, tendo em vista que é um órgão do Estado e 
tem suas limitações impostas pelo que rege a lei, sem transgredir, alimentada sempre pelos 
Direitos Humanos e Constituição.
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PROJETO ENERGIA SOLAR INTERCÂMBIO DAS
JUVENTUDES

Em parceria com a ASW Für Eine Welt, die 
zusammenhalt, o Grupo AdoleScER, Visando 
contribuir com as questões ecológicas e 
ambientais, instalou um sistema de geração de 
energia solar como um dos meios de preservar 
o meio ambiente e também reduzir seus custos 
de consumo de energia, para geração de 
energia limpa e mais econômica, que reduzirá 
em seu total de consumo mensal uma média de 
75%.  O sistema foi implantado na sede central 
com placas de energia solar e, 
consequentemente, redistribuir os créditos das 
energias acumuladas para as sedes 
comunitárias localizadas nas comunidades de 
Caranguejo/Tabaiares, Santa Luzia, Santo 
Amaro e Roda de Fogo.

Esse é um passo importante da instituição, 
tendo em vista que o tema meio ambiente é 
recorrente e trabalhado constantemente com 
suas educandas e seus educandos. Gerar 
energia limpa, incentivar outras instituições a 
fazerem o mesmo e conscientizar mais pessoas 
sobre a importância de cuidar da grande casa 
comum.

O intercâmbio da juventude, na verdade, 
foi uma culminância de todos os trabalhos 
desenvolvidos no último ano com as 
juventudes do bairro de Santo Amaro, em 
Recife e do Mário Andreza, em Bayeux – 
PB.
Em 2021 foram diversas ações que 
propuseram instigar o Poder Público a 
olhar mais para as comunidades, com 
reuniões com secretarias municipais, 
produção de cartaz, documentos, tudo 
com participação e efetivação direta dos 
jovens.
Em específico, no intercâmbio, os jovens 
puderam trocar experiências, se 
confraternizar e dialogar sobre os 
trabalhos que foram desenvolvidos ao 
longo dos anos nos seus respectivos 
territórios, que gerou bastante 
participação popular e mudou a forma 
como muitos jovens enxergam o mundo.
A perspectiva é que os trabalhos, com a 
juventude à frente, continuem em 2022, 
pois como diz Milton Nascimento na 
música coração de estudante: “há que se 
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ENTREGA DE
CARTILHAS EDUCATIVAS
A proposta de entrega das cartilhas temáticas, surgiu 
no AdoleScER, a partir da necessidade advinda com a 
pandemia da covid-19, tendo em vista a 
impossibilidade de ocorrer as formações no formato 
convencional, com a presença dos jovens nas sedes 
comunitárias e com a intenção de incentivá-los à 
leitura e a reflexão sobre temas sociais, foram, então, 
construídas cartilhas e distribuídas com os educandos.
Eles e elas leem e dão as devidas devolutivas do que 
entenderam sobre o tema, que são diversos. Em 2022 
foi produzida sobre o “voto consciente” e distribuídas 
cartilhas antigas para os jovens que ingressaram na 
instituição este ano e, não tiveram acesso 
anteriormente a elas.
Em maio, já estão sendo confeccionadas as cartilhas 
sobre “enfrentamento à violência sexual de crianças e 
adolescentes”. A produção é toda feita pelos 
educadores e pelas educadoras, entregue aos 
educandos, que tem 15 dias para lerem e darem retorno 
às indagações e proposta de leitura, vídeos, jogos, e 
músicas contidas no material.
Mesmo com a redução dos casos de infecção da 
covid-19, o AdoleScER pretende manter esta atividade 
no hall de ações da instituição.
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CAMPANHA 8 DE MARÇO
“NINGUÉM MANDA NA GENTE”

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E
 MULTIPLICAÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS

Em 2021, Pernambuco teve um aumento de 23% nos feminicídios, segundo a SDS. A Rede de 
Observatórios de Segurança registrou em 2021, no Brasil, um caso de violência contra a 
mulher a cada 5 horas.
São dados alarmantes que precisam ser debatidos em toda a sociedade. Por isso, com esta 
intenção, as ações do mês de março, no AdoleScER, focaram, sobretudo, no enfrentamento 
ao machismo, com o tema: “Ninguém manda na gente”, que é uma potencialidade de se 
levantar um debate de como questões enraizadas pelo patriarcalismo podem ser nocivas as 
mulheres.
A campanha teve como foco a mulher periférica, porém foi levada a toda população 
comunitária onde a instituição atua, com produção de adesivos, formação com os 
educandos, ações nas ruas e diálogo direto com as moradores e os moradores.
Com essas ações, pudemos oportunizar mais conhecimentos e empoderamento para uma 
média de mais de 250 mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social da cidade 
do Recife.

Ao final de cada módulo formativo, os jovens colocam em prática seu potencial de 
multiplicador. É um momento que eles e elas ficam apreensivos para que ocorra, pois 
estimula o senso crítico dos educandos, promove a relação do diálogo entre pares e trabalha 
o dinamismo, ludicidade e o potencial comunicador do jovem.
O ano apenas começou, mas várias ações já estão ocorrendo nas quatro comunidades onde o 
AdoleScER atua: mês da mulher, incidência política e participação popular, voto consciente, 
enfrentamento à violência escolar, foram algumas das multiplicações de informações e 
ações de vinculação que ocorreram na escola ou nas ruas da comunidade.
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ENCONTROS E FORMAÇÕES
DA REDE DE JOVENS DE COMUNIDADES PERIFÉRICAS

FORMAÇÃO COM OS
FAMILIARES

Só neste primeiro quadrimestre de 2022 já ocorreram três encontros e uma formação da 
Rede de Jovens de Comunidades Periféricas, que agrega, em torno de 11 instituições e 
coletivos da região metropolitana do Recife.
O planejamento do ano foi organizado, as tarefas divididas e mãos à obra com a juventude 
tendo um papel fundamental neste processo em desenvolver ações em seus territórios, 
produzir incidência e gerar debate para que os moradores possam refletir sobre seus 
problemas sociais e intervir na coletividade.
A rede está aberta para a participação das juventudes neste espaço. As reuniões ocorrem 
uma vez por mês em instituições parceiras que cedem espaços para que os/as jovens 
possam se encontrar e construir possibilidades de participação popular.

O primeiro encontro neste ano ocorreu com o 
tema: Empoderamento e força da mulher na 
comunidade, fazendo alusão também ao dia 8 
de março, o mês que se comemora o dia da 
Mulher. A formação proporcionou um debate 
onde elas mães, tias, avós puderam expressar 
suas forças, e autoestima em seu cotidiano 
comunitário.  O encontro culminou na criação 
deu um spot, que foi veiculado pelos grupos de 
WhatsApp das comunidades de (Roda de Fogo, 
Santa Luzia, Santo Amaro e Caranguejo 
Tabaiares).
O formato se dá com uma roda de conversa, 
dinâmicas e, principalmente, com a fala das 
mães e responsáveis que participam deste 
momento, trazendo suas experiências e 
trocando informações com seus pares.
A proposta maior é que a conversa não se limite 
aquela roda de discussão, mas possa adentrar 
em outros lares através do papel multiplicador 
incentivado pelo Grupo AdoleScER aos 
familiares.
As temáticas das reuniões para o ano já estão 
prontas e ocorrem bimestralmente.
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FORMAÇÃO COM
ADOLESCENTES E JOVENS
Uma das principais expertises do Grupo 
AdoleScER é a formação de crianças, 
adolescentes e jovens. A instituição, 
juntamente com o seu corpo de educadoras e 
educadores, elaboram um currículo dinâmico, 
participativo, interativo e lúdico, com base em 
informações coletadas a partir de estudos e 
focadas em um tema específico para ser 
desenvolvido com os educandos.
Por exemplo: Os jovens estão trabalhando o 
“módulo incidência política”, que fala sobre a 
importância da mobilização popular para 
modificar a realidade, por muitas vezes sofrida 
das comunidades. Os planos são elaborados, 
nele constam: momentos de cuidar do ser, 
dinâmicas de grupo, vídeos, leitura de textos, 
jogos, entre outros, para gerar debate e 
reflexão para que, enquanto moradores das 
comunidades, como podem contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida.
Ao final do módulo sempre há uma ação nas 
ruas do bairro ou multiplicações de 
informações em escolas parceiras, para 
estimular que o educando elabore 
intervenções e também protagonize o 
desenvolvimento de atividades que gerem 
empatia em mais pessoas.
Neste ano as formações estão ocorrendo nas 
quatro comunidades e várias ações já foram 
promovidas pela juventude, alcançando um 
número grande de pessoas.

Em paralelo as atividades formativas, 
ocorrem as atividades artísticas. Em 
Caranguejo e Roda de Fogo com teatro e 
em Santa Luzia com fotografia. Ao final 
destas formações uma culminância deve 
ser produzida para dar devolutiva às 
comunidades dos trabalhos que estão 
sendo desenvolvidos pelos jovens, 
orientados por técnicos capacitados e 
formados na área.
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O Grupo AdoleScER esteve representado pela coordenadora de projetos Daniela 
Araújo, no ato de cerimônia de assinatura do protocolo de intenções para 
desenvolver ações de erradicação da exploração sexual e comercial de crianças e 
adolescentes no Estado de Pernambuco.
O convite feito pela Exma. Sra. Luciana Santos, Vice-Governadora do Estado/PE, 
e pela Exma. Sra. Isabella de Roldão, Vice-Prefeita da Cidade do Recife, realizado 
nesta manhã, na sede da Vice-Governadoria do Estado.
O evento contou com a presença da Senhora Jessica Simon, do Consulado Geral 
dos Estados Unidos, e da senhora Débora Cristina, que representa o Freedom 
Fund e o programa "Com.Direitos", no qual a instituição, GA está inserido com a 
perspectiva de contribuir/incidir nas políticas de garantia de direitos, prevenção 
contra a exploração sexual e proteção à infância.
Essa parceria fortalecerá as ações que são realizadas com as crianças, 
adolescentes e jovens para a promoção de multiplicação de informações e ações 
de conscientização nas escolas e as comunidades periféricas da cidade do 
Recife. 

ASSINATURA DO PROTOCOLO

Você pode continuar acompanhando o
Grupo AdoleScER em suas mídias sociais:

Rua Alexandre de Gusmão, 170, Cordeiro - 
Recife-PE CEP: 50630-640
Fone: (81) 3227-4339


