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A Ação Olhares Eco Protetores
ocorreu na cidade de Fortaleza (CE)
entre os meses de julho de 2019 e
setembro de 2021. Teve como
objetivo geral fomentar novas
abordagens dos temas “proteção
contra violências domésticas” e
“direito da criança à cidade e ao
meio ambiente” nos bairros Cais do
Porto, Mucuripe, Praia do Futuro II e
Vicente Pinzon. 

A Ação Olhares Eco Protetoes faz
parte do Projeto Primeira Infância é
Prioridade, uma realização da Rede
Nacional Primeira Infância (RNPI), a
ANDI Comunicação e Direitos, em
parceria com Instituto da Infância
(Ifan) e patrocínio da Petrobras.

Ao longo desse período, foi produzida
a Websérie "Infâncias, Cidade e Meio
Ambiente", foram promovidos
colóquios e organizadas oficinas com
cuidadores e crianças. 

Apresentação

Para as atividades com as crianças, foi
adotada uma versão adaptada da
metodologia Caminhos Lúdicos, a qual
foi validada em 2019, no Projeto
Atitude Legal no bairro Vila Velha II,
em Fortaleza (CE).

A metodologia original foi registrada
na publicação Caminhos Lúdicos -
uma prática de participação infantil.
Esta é composta por atividades
presenciais, envolvendo passeios
fotográficos em grupo. Com o advento
da pandemia por Covid-19, a Ação
Olhares Eco Protetores precisou
adaptar a metodologia para aplicá-la
no Grande Mucuripe. 

A equipe da Ação optou por realizar
oficinas híbridas (online e presencial),
adotando as normas sanitárias, como
o uso de máscaras pelos participantes
e álcool em gel à disposição de todos.

Ciclo 01: junho e julho de 2021, 
 com idade entre 4 e 11 anos das
Escolas Municipais Professora
Belarmina Campos, Professora
Aída Santos e Silva e Frei Tito de
Alencar Lima, localizadas no bairro
Vicente Pinzón e Praia do Futuro II.

Ciclo 02: agosto e setembro de
2021, participaram crianças de 6 a
11 anos do Instituto Povo do Mar -
IPOM e do Centro Comunitário
Santa Terezinha, unidade de
execução direta da Coordenadoria
de Proteção Social Básica e
Segurança Alimentar e Nutricional
da Secretaria de Proteção Social,
Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos do Governo do
Estado do Ceará, (SPS-CE).

A aplicação aconteceu em dois Ciclos:

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQcNmdqIadY&list=PLZOWVUc_Zz-YerdvbQyWx7bA_BKJhG1ZE&index=1
https://ifan.com.br/caminhos-ludicos-publicacao/


CICLO 01



O contato com os coordenadores de
ensino fundamental das escolas
parceiras foi um passo decisivo para
se chegar até as crianças que viriam
integrar o primeiro ciclo de oficinas
Caminhos Lúdicos do Grande
Mucuripe. 

As oficinas online aconteceram por
videoconferência, nos dias 01, 09 e 10
de junho de 2021. Ao total, 34
crianças participaram de uma
pesquisa quali-quantitativa sobre
pontos positivos e negativos
encontrados no percurso de casa ao
posto de saúde. 

As oficinas presenciais aconteceram
na barraca Arpão Praia Bar, na Praia
do Futuro II, no dia 16 de junho e
contaram com o total de 20 crianças
participantes. 

Breve retrospectiva do conteúdo
abordado na etapa virtual sobre
cidade saudáveis e
direitos/deveres das crianças; 
Desenho sobre "Esse é o Grande
Mucuripe dos meus sonhos".
Primeiro desenvolveram a ideia
em uma  folha A4 e,
posteriormente, transferiram o
desenho para a camisa. 

As crianças estavam acompanhados
de seus cuidadores e participaram
das oficinas em duas fases:

1.

2.

Ao fim da atividade, as crianças
posaram para fotos, gravaram
depoimentos para a websérie
"Infâncias, Cidade e Meio ambiente",
ganharam lanche e mudas de árvores
nativas cedidas pela Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (SEUMA). 



"O meu desenho mostra na frente da minha casa, que tem muita sujeira,
muitas pedras, muito lixo. E eu gostaria de tornar um lugar com bancos,

uma pracinha pras crianças, sem lixo, com plantas pras crianças
plantarem, com um lugar pros idosos sentarem."

 Pietra Alves Carvalho, 10 anos



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



"Eu gostaria que as pessoas se
organizassem mais, ajeitassem 

mais a cidade."

Adriane Costa do Nascimento, 7 anos



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Isaías Thalles da Rocha Borges, 5 anos



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Maria Clara Rodrigues da Silva, 9 anos

"A cidade tem que ficar mais bonita, mais legal."

 



Geovanna inocencio Albuquerque , 8 anos

"Eu aprendi que as crianças têm que ter
um lar, uma família, e elas têm que ter

direito a tudo!"
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Na segundo cilco de oficinas da Ação Olhares Eco
Protetores, foram atendidas crianças da
organização sem fins lucrativos Instituto Povo do
Mar - IPOM e do Centro Comunitário Santa
Terezinha, unidade de execução direta da
Coordenadoria de Proteção Social Básica e
Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria
de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos do Governo do Estado do
Ceará (SPS-CE).

Nas oficinas online, realizadas em 20 e 26 de
agosto, 21 crianças ouviram contação de história,
fizeram passeios aéreo pelas ruas de seus bairros
(com auxílio da ferramenta virtual Google Maps) e
responderam à pesquisa quali-quantitativa.

As oficinas presenciais ocorreram nos dias 01 e
03 de setembro, nas sedes do Instituto Povo do
Mar e do Centro Comunitário Santa Terezinha,
respectivamente, com a tradicional produção
decamisetas "Esse é o Grande Mucuripe dos
meus sonhos", com a presença, ao total, de 33
crianças participantes. 

Neste segundo ciclo da Ação, as turmas de
crianças também foram engajadas no plantio de
mudas de árvores e pintura de grafites,
ambas atividades executadas nos espaços físicos
das duas organizações.

 



INSTITUTO POVO DO MAR (IPOM)



Adriel Fernandes Lopes, 9 anos 



Ana Mikelly Gomes Miranda, 8 anos 

"Aqui eu fiz o sol, eu fiz os passarinhos, aí aqui eu fiz um carro andando.
Aqui é a plaquinha do poste dizendo ‘pare’. Eu queria que lá tivesse um

parquinho reformado, porque nosso parquinho é todo quebrado."
 



Dandara Vitoria Nascimento de Souza, 8 anos 



Davi Wagner Santos Barbosa, 8 anos 



Dulce Maria Siqueira da Silva, 9 anos 



Emilly dos Santos Lima, 8 anos 



“Eu desenhei tipo a minha rua, só que ela, tipo, sem lixo.  Mas
com a reciclagem. Minha casa e passarinhos.”

 
 

João Davi Paulo do Nascimento, 9 anos 



"Eu escrevi ‘pare’ pros carros pararem quando eles verem um gatinho, um
animal assim.  Porque eu já vi, né, um pombo pousou bem assim na pista,

e aí o moço foi com muita rapidez, aí ele não parou."
 Lunna Heloise Rodrigues, 7 anos 



Maria Ágata Martins da Silva, 9 anos 

"Eu queria que todas as casas fossem bem diferentes, que
fossem mais coloridas."

 



 Croqui da Intervenção Urbana 01 
Colagem feita pelo grafiteiro Spote com recortes originais dos

desenhos das crianças. 



Intervenção urbana 01



CENTRO COMUNITÁRIO SANTA TEREZINHA 



Nicolly de Sousa Oliveira, 8 anos 



Léia da Cunha Carvalho, 6 anos 

"Esse daqui é o mundo dos unicórnios. Aqui é minha casa, aqui é meu
gatinho. E eu queria que a cidade fosse cheia de 'fidget toys"



João Moisés Batista Nascimento, 8 anos 



Ana Esther de Oliveira Ribeiro, 7 anos 



"Eu desenhei como se a gente tivesse no futuro, essas pessoas estão no futuro.
Tem carros voadores, tem pessoas com mochilas a jato para evitar que tenha
mais acidentes e menos trânsito. E temos casas com elevadores, não precisa

mais de escadas. E temos árvores, porque no futuro tem que ter muita
vegetação. Tem muita fumaça de máquinas, então tem que ter mais vegetação

pra produzir mais oxigênio."
 Liz Rebouças de Araújo  , 11 anos



Emilly Carvalho Gomes, 10 anos 



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Emanuelly de Sousa Oliveira, 6 anos 



"Tem a faixa de pedestre, um sinal que eu queria ter lá, umas árvores,
grama.O sinal é porque é melhor, faz as pessoas passar.”

Helise Maria Pereira Ferreira, 8 anos 



Júlio Cezar Silveira de 
Vasconcelos, 7 anos 

"Aqui é a janela, aqui é os tijolos,
né, e o sol, as nuvens, aqui a

árvore, a grama, aqui um
pouquinho de água.  A minha

casa não é assim, é uma
vizinhança todinha. Eu só queria

que tivesse água e árvore."
 



"Isso daqui é um jardim, e aqui tem uma borboleta, árvore, o céu, aí eu
desenhei uma motinha aqui na rua andando, uma pessoa caminhando. Aí eu

desenhei aqui uma cidade normal."
 Wendell Waldenir Sousa Honorato, 7 anos



Daniel Paulino de Aragão, 10 anos 



Flávia Lourenço Nascimento, 10 anos 

"Tem uma casa, aí tem o material reciclável não pode faltar nas ruas por causa
que se não tiver nas ruas o meio ambiente fica muito sujo e as plantas morrem,

e as plantas são o nosso ar. Aí eu tive que fazer." 
 



Ysaac Lucas Matias de Sousa , 7 anos 



Alicia Lis sousa de paula, 7 anos 



Heloise Maria Pereira Ferreira , 8 anos 



“Eu desenhei casinhas rosas, uma coroa de flores e muitas flores. Eu
gosto de coisa muito animada. E um arco-íris pra ficar bem bonitinho."

 
 

Débora Hellen Rodrigues da Silva, 11 anos 



Ana Melissa Santos Costa, 7 anos



Desenho de criança participante da Oficina Caminhos Lúdicos - organização IFAN  



Ana Clara Santos Costa, 13 anos 



Ezequiel Sousa Freitas da Silva , 7 anos

“Esse aqui é o planeta Terra, a bandeira
do Brasil que eu fiz aqui e o sol. Eu fiz a

Terra porque a gente mora nela. Ela
tem que ser limpa, sem o lixo no chão."



 Croqui da Intervenção Urbana 02 
Colagem feita pelo grafiteiro Spote com recortes originais dos

desenhos das crianças. 



Intervenção urbana 02




