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O DIREITO QUE CRESCE COMIGO
ANA JESSICA PEREIRA ALVES

O presente trabalho aborda os resultados obtidos com a aplicação do Projeto O Direito que Cresce Comigo, que
trabalha a lei 8.069 de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, através
da criação de um jogo educativo. O referido Estatuto busca em todos os seus artigos deixar claro que toda
criança e adolescente, por sua condição especial de ser em desenvolvimento, deve receber proteção integral
por parte do Estado, da Família e da Sociedade, que juntos cooperarão para assegurar, com absoluta
prioridade, a concretização dos seus direitos. E a partir da divulgação desse instrumento normativo, as
crianças e adolescentes poderão crescer conscientes do que lhes é assegurado em lei, e dessa forma, se
tornarão aptos a reivindica-los sempre que seus direitos se encontrarem ameaçados. E nesse intuito, foi
escolhida a primeira escola para se desenvolver o Projeto: a Instituição Privada de Ensino Educandário Aurélio
Buarque, localizada na cidade de Brejo Santo - Ceará. O projeto foi dividido em quatro etapas: na primeira
cuidou-se de estudar o tema, de verificar as necessidades e o conhecimento dos alunos da instituição escolhida
referentes aos direitos da Criança e do Adolescente, ouvindo e recolhendo suas opiniões, para enfim preparar o
Primeiro Encontro, que se caracterizou como a segunda etapa. Nele foi possível explorar o ECA, abordado seus
pontos principais e esclarecendo dúvidas através de uma aula dinâmica com os adolescentes, envolvendo
brincadeiras, slides e uma paródia. Com todas as percepções obtidas no primeiro encontro, foi possível
elaborar o jogo Educativo para se trabalhar o Estatuto. E Ao final se realizou uma avaliação com os
adolescentes que participaram, e se analisou as mudanças trazidas pelo Projeto, ouvindo a opinião de cada um
sobre os principais problemas enfrentados por crianças e adolescentes, e suas possíveis soluções embasadas no
Estatuto, além de seus compromissos agora que eram detentores de tamanho conhecimento.
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