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Resumo da Proposta:
O Projeto Direito à Participação de Adolescentes é uma proposta centrada na garantia do direito à participação de
crianças e adolescentes, desenvolvido em parceria com um Centro de Defesa de Direitos Humanos que tem 27 anos de
atuação, com reconhecimento nacional e internacional, o Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social CENDHEC, em especial com seu projeto institucional Acesso a Justiça, aos Direitos e a Participação. O público direto
são adolescentes de famílias de baixa renda do Recife. A experiência é baseada no tripé da formação - participação e
ação, valorizando o potencial disseminador de conhecimentos dos/as adolescentes, a capacidade de autoproteção dos
seus direitos e de protagonismo nas ações de defesa desses direitos. A proposta é também é uma estratégia de
formação política/cidadã/de direitos humanos de novas lideranças jovens de áreas urbanas, que busca contribuir para
qualificação de novos quadros na defesa dos Direitos Humanos. A realidade brasileira apresenta um conjunto de
problemáticas que vem sendo reforçada pela insuficiência de capacidade crítica da população, para o enfrentamento as
diversas investidas de propostas conservadoras, especialmente aquelas que visam o retrocesso na garantia dos direitos
sociais. Neste contexto, os/as adolescentes são um dos segmentos da população mais atingidos por uma gama de ações
alienantes, que buscam neutralizar o desenvolvimento de sua capacidade crítica e de reação a este cenário de
retrocessos e de perda de direitos. Exemplos concretos são a atual reforma do ensino médio e a proposta do projeto
escola sem partido, que atingem diretamente esse público.

Objetivo Geral
Promover o direito a participação de adolescentes da Cidade do Recife, em condições para intervenção qualificada em
fóruns e redes e pautada na defesa dos Direitos Humanos.

Objetivos Específicos
1. Formar 30 adolescentes nas temáticas dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e suas dimensões
socioambiental, cidade, gênero, sexualidade, raça e etnia.
2. Viabilizar a participação qualificada de 30 adolescentes nas reuniões da Rede de Enfrentamento a Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes em Pernambuco e nas reuniões ordinárias do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho
Infantil de Pernambuco.
3. Qualificar a participação de 30 adolescentes em 2 atividades de mobilização (promovidas por fóruns e redes) sobre as
temáticas do enfrentamento a Violência Sexual e contra a Exploração do Trabalho Infantil;

