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1. APRESENTAÇÃO
O Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF) é uma organização não
governamental de direitos humanos que surge em 1972, a partir de um
grupo que articulava ações para a retomada da construção da democracia
no Brasil por meio de atividades culturais e projetos de desenvolvimento
comunitário, durante o período autoritário da ditadura militar brasileira.
O CCLF participou do processo de redemocratização e também contribuiu
para o movimento de reordenamento político-institucional do País e no
fortalecimento das organizações populares e comunitárias. Atualmente, a
maioria das ações do CCLF volta-se para a defesa e promoção dos DhESCAs
(direitos humanos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais),
reafirmando os princípios da universalidade, da indivisibilidade e da
interdependência, com foco nos Direitos à Educação, à Comunicação, à
Cultura e à Participação Social e Política, abordando transversalmente as
dimensões de gênero, de raça e etnia, de geração, de orientação sexual e
das pessoas com deficiência.
O quadro da instituição é formado por profissionais atuantes na defesa dos
direitos humanos e da democracia, e sua institucionalidade hoje é
composta por um Conselho Diretor e pelo Conselho Fiscal, além de um
corpo executivo responsável pelas áreas meio e programáticas.

1.1 - OBJETIVOS GERAIS DA ENTIDADE
Desenvolver e fortalecer práticas democráticas com incidência nas
políticas e na gestão pública que efetivem direitos humanos – com foco
na comunicação, educação e cultura;
Promover uma cultura democrática na sociedade, a partir da crítica à
desigualdade social em suas dimensões de gênero, orientação sexual,
raça e etnia, geracionais e das diferenças físicas e mentais;
Afirmar o desenvolvimento como direito de comunidades urbanas e
rurais – prioritariamente os povos indígenas e comunidades
quilombolas.
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1.2 - OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS
I) Produzir conhecimentos, realizar pesquisas e promover debates
destinados a subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas que
efetivem Direitos Humanos;
II) Monitorar a gestão pública e as políticas públicas enquanto efetivação
dos Direitos Humanos;
III) Combater práticas clientelistas, autoritárias, excludentes e corruptas no
âmbito do público e do privado;
IV) Promover ações judiciais ou extrajudiciais que visem impedir ou anular
ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e aos direitos da cidadania;
V) Desenvolver atividades de formação de educadores(as) que atuam nas
organizações populares e no sistema público de ensino, bem como de
formação profissional;
VI) Promover o direito humano à comunicação e à cultura, através da
formação e mobilização de sujeitos, do diálogo com o poder público e da
produção e divulgação de
conhecimentos, por meios próprios e outros veículos de comunicação;
VII) Fortalecer a organização autônoma e a intervenção qualificada de
atores individuais e coletivos, que concorram para a democratização da
gestão pública e o desenvolvimento local;
VIII) Proporcionar apoio técnico e financeiro a experiências comunitárias
de educação, comunicação, cultura e assistência social;
IX) Manter relações de intercâmbio, solidariedade e cooperação com
organizações congêneres e firmar convênios e contratos de parceria com
entidades nacionais, estrangeiras e internacionais, de direito público ou
privado, visando a concretização dos objetivos sociais.
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1.3 - VISÃO
"A crença num modelo de Sociedade que venha a alterar a realidade da
pobreza, da exclusão social, da desigualdade, do preconceito e da
discriminação, modelo este construído sob o auspício da participação
coletiva e ativa dos diversos sujeitos sociais, em que a pluralidade cultural,
étnica, geracional, de gênero e de orientação sexual seja valorizada e aceita
como determinante na construção da democracia”.

1.4 - MISSÃO
"Contribuir para a radicalização da democracia na Sociedade, promovendo
a expansão, qualificação e consolidação da participação cidadã e da
prática dos Direitos Humanos, vivenciados como um processo educativo e
cultural”.

1.5 - PÚBLICOS E PARCEIROS
Os públicos do CCLF são os/as excluídos/as do efetivo acesso a direitos que
garantem a cidadania; os grupos politicamente organizados e as entidades
da sociedade civil; o Estado e a sociedade em geral. Os/as parceiros/as são
todos/as aqueles/as que compartilham com a ideia de centralidade da
democracia e da sua radical incompatibilidade com os processos de
exclusão.

2. ATIVIDADES DO ANO DE 2020
2.1 - PROGRAMAS E PROJETOS
2.1.1 - PROJETO EDUCAÇÃO ESCOLAR DE MENINAS
QUILOMBOLAS DE MIRANDIBA
A chegada do Fundo Malala enquanto apoiador/parceiro do CCLF no ano
de 2019 foi de extrema importância para a retomada de atividades no
interior do Estado com os povos tradicionais, especificamente a população
quilombola do município de Mirandiba, o que possibilitou que o Centro
passasse a compor a Rede Mundial de Ativistas pela Educação do Fundo
Malala - Brasil, que investe em líderes locais para acelerar o progresso em
direção à garantia do Direito à Educação Escolar, em especial aos Ensinos
Fundamental e Médio, das meninas em todo o mundo.

5

O Projeto Direito à Educação Escolar das Meninas Quilombolas de
Mirandiba tem dois grandes objetivos: mobilizar as comunidades
quilombolas de Mirandiba para promover o direito à educação,
fortalecendo suas lideranças e a formação política de meninas para
defender seu direito à educação escolar de qualidade quilombola; e
realizar ações de advocacy com a elaboração das Diretrizes Curriculares
Municipais da Educação Escolar Quilombola de Mirandiba e sua
institucionalização na forma de Lei Municipal, para avançar na
consolidação do direito das meninas e jovens mulheres e da população
quilombola à educação escolar pública, contextualizada e de qualidade,
conforme estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Escolar Quilombola.
Todas as estratégias de ação do projeto, a saber: Mobilização Comunitária,
Formação Política de jovens e lideranças, e Advocacy Participativo,
convergiram para a produção de um documento normativo para
incidência na definição da política educacional local para as comunidades
quilombolas, de modo que haja a ampliação do acesso a uma educação
escolar quilombola pública e de qualidade para as 20 comunidades
quilombolas, sobretudo a população de meninas e jovens mulheres, no
município de Mirandiba, sertão central do Estado de Pernambuco.
As ações foram articuladas para o alcance dos diversos Marcos do projeto,
através de estratégias de Mobilização Comunitária com o envolvimento das
lideranças, das jovens e da população em geral, em diálogos e iniciativas
em defesa de sua educação escolar, conectando estas ações com uma
agenda política junto ao poder público (local, estadual e federal), à
realização de Ciclos de Formação Política com grupos de meninas,
lideranças e professoras quilombolas, e esta atuação articulada construiu
condições favoráveis – do ponto de vista do fortalecimento dos sujeitos de
direitos – a realizar o Advocacy Participativo em defesa deste seu direito
constitucionalmente garantido.
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Ainda sobre resultados das ações diretas com
as garotas quilombolas, em 2020 continuamos
o Ciclo de Formação Política, mas na
modalidade virtual em razão do isolamento
imposto pela pandemia no Brasil. Nestas ações,
as garotas participaram de Oficinas sobre
Comunicação, Lives e Webnários Temáticas
sobre Movimento Antirracismo, Comunicação
Popular e Mobilização Juvenil, promovendo
intercâmbio de experiências entre organizações
juvenis de áreas rurais e de periferias urbanas,
quebrando
o
isolamento
da
juventude
quilombola de Mirandiba em relação à
movimentação política de outras juventudes
para além das fronteiras de seus territórios.

Este Ciclo Formativo impulsionou diversas ações protagonizadas pela
equipe de meninas e jovens mulheres:
Realização de entrevistas-pesquisas com as pessoas mais velhas das
comunidades, iniciando um processo de documentação das histórias
dos quilombos, conteúdo imprescindível para o processo de formação
de novas jovens lideranças quilombolas. A partir de 2021, esta
experiência das meninas será melhor trabalhada, metodologicamente,
para que esse levantamento da história oral das comunidades seja
insumo para possível produção de conteúdos em mídias sociais e em
futuras publicações de materiais pedagógicos quilombolas, somados a
outros conteúdos a serem produzidos, quando iniciarmos a fase de
implementação das diretrizes;
Ensaios fotográficos e audiovisuais para desenvolvimento de
Campanhas com temas de interesse das jovens, a exemplo de um vídeo
sobre o tema ´Vidas Negras Importam´, uma iniciativa autônoma de
uma das jovens a partir dos aprendizados nas Oficinas, contribuindo
para conectar localmente os Quilombos de Mirandiba ao debate sobre o
racismo em escala global;
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Realização de uma Campanha em
Defesa da Aprovação das Diretrizes
Curriculares, na ocasião em que este
documento estava em tramitação
na Câmara de Vereadores do
município, sede do poder legislativo
local, exatamente no período das
campanhas de eleição para novo
prefeito e novos vereadores. Isto
funcionou como uma reivindicação
de prioridade da pauta quilombola
pelo seu direito à educação no
contexto da campanha eleitoral.
No âmbito das ações diretas de Advocacy Participativo – eixo principal do
projeto –, consolidamos a formação de um Grupo de Trabalho (o GT
Diretrizes), tendo sido estratégico para o alcance dos resultados obtidos.
Este GT inicialmente se restringiu à participação mais permanente de
lideranças e professoras quilombolas, pois houve muita resistência de
integração das representações governamentais em sua composição, em
razão, por um lado, da fragilidade institucional de um município de
pequeno porte como Mirandiba, que ainda não instituiu seu sistema
próprio de educação e, por outro, é possível avaliar esta resistência como
expressão do racismo estrutural e institucional, que não valoriza as
iniciativas da população negra e, obviamente, dificulta sua participação em
espaços de incidência política na defesa de direitos.
Qualificamos a estratégia estreitando nossa agenda política com órgãos
mantenedores da ordem jurídica do próprio Estado e de fiscalização do
poder público, a exemplo do MPPE - Ministério Público de
Pernambuco/Promotoria de Justiça de Mirandiba e do GT Racismo,
instâncias do Ministério Público de Pernambuco, e o Defensor Regional de
Direitos Humanos, da Defensoria Pública da União. Ambos formalizaram
pedidos de providências por parte do poder público local relativas à
extrema vulnerabilidade social em que vivem as comunidades
quilombolas, com reflexos negativos diretos no acesso ao direito à
educação escolar da sua população.
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Esta estratégia contribuiu para um maior reconhecimento das ações das
lideranças quilombolas, através do projeto, por parte do poder público
local, e a retomada da proposta original de composição do Grupo de
Trabalho com a participação mais sistemática da Secretária Municipal de
Educação e da gerência e equipe técnica da Secretaria Estadual de
Educação (GRE – Gerência Regional da Secretaria Estadual de Educação do
Sertão Central, responsável direta pela oferta da educação escolar na etapa
do ensino médio no Estado e no município de Mirandiba).
Este processo se deu já na modalidade das ações virtuais, no contexto da
pandemia, assim como todas as demais ações do projeto em 2020, que
foram revistas metodologicamente para se adequar ao trabalho à
distância. Este readequação ao trabalho virtual pelo isolamento físico
imposto pela pandemia trouxe ainda um aspecto digno de nota: a partir da
confirmação da profunda exclusão digital - em termos de tecnologia
obsoleta e não acesso a internet -, a que é relegado um número
significativo de comunidades rurais quilombolas, o parceiro Fundo Malala,
entendendo o prejuízo da violação deste direito para o andamento do
nosso trabalho, prontamente nos autorizou à aquisição de alguns
equipamentos (tablets e computador), que foram disponibilizados às
lideranças e jovens quilombolas, permitindo a ampliação do acesso digital
e, consequentemente, um aumento da participação deste público nas
ações planejadas e nos resultados obtidos.
Realizamos um número maior de reuniões interinstitucionais entre a
ASCQUIMI – Articulação Social das Comunidades Quilombolas de
Mirandiba, o poder público municipal (executivo e legislativo), estadual, o
Ministério Público e a Defensoria Pública de Direitos Humanos, que se
desdobraram em: 2 Audiências Públicas na Câmara de Vereadores
Municipal para apresentação da proposta das Diretrizes e, posteriormente,
para sua tramitação; 2 Audiências Públicas coordenadas pelo Ministério
Público de Pernambuco com a participação de representantes das
comunidades, vereadores e jovens, para mapeamento das violações do
direito à educação escolar quilombola de Mirandiba e formalização de
providências.
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Em paralelo a estas ações diretas de advocacy participativo, o GT
Diretrizes concluiu seu ciclo de estudos e de elaboração das Diretrizes
Curriculares Municipais da Educação Escolar Quilombola, um processo rico
de leituras de referência sobre a temática da educação nos contextos da
população negra e de documentos que compõem o marco regulatório da
educação para as relações étnico-raciais; reflexões coletivas e produção
escrita, finalizando com um documento que expressa as reais necessidades
e desafios para a implementação das Diretrizes Curriculares de Mirandiba,
à luz do que determinam as respectivas Diretrizes Nacionais.
Esta fase final de estudos representou um impulso significativo no
envolvimento e na integração das lideranças em torno do tema, algo
revelado em iniciativas mais autônomas por parte das lideranças para o
andamento das ações do projeto; na melhoria de sua performance nos
diálogos com o poder público, e nas ações conjuntas para garantir a
tramitação das Diretrizes como Projeto-de-Lei no poder legislativo.
Outra ação exitosa realizada com o GT Diretrizes foi a organização e
realização do 1º Debate entre Candidatos à Prefeitura - o primeiro debate
desta natureza na história de Mirandiba. Esta ação gerou outros
aprendizados importantes de advocacy para as lideranças e jovens, a
exemplo dos diálogos com a Justiça Eleitoral para autorização de debates
públicos com candidatos, e produção de Carta Quilombola em Defesa da
Educação, lida e distribuída no final do Debate. Nesta ocasião, as meninas
e jovens mulheres realizaram a Campanha em Defesa da Aprovação das
Diretrizes , veiculando em suas redes sociais vídeos com o pronunciamento
da população, especialmente endereçadas aos candidatos ao poder
legislativo, para que as Diretrizes fossem aprovadas antes do fim dos
mandatos dos parlamentares.
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Como resultado desta diversidade de estratégias e de muita criatividade
dos grupos envolvidos no projeto, considerando o contexto adverso de
trabalho à distância, crise da saúde pública com a pandemia, e a profunda
exclusão digital e precariedade tecnológica em que vivem as comunidades
quilombolas, as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Escolar
Quilombola foram aprovadas por unanimidade na Câmara de Vereadores e
sancionada pela chefe do poder executivo, e assim instituída como Lei No.
683/2020.

A repercussão da aprovação destas Diretrizes Curriculares Municipais da
Educação Escolar Quilombola produziu impactos significativos já no final
de 2020, tendo como evidência a iniciativa da nova gestão pública local, a
assumir o poder em 2021, de criação de uma Coordenadoria de Educação
Escolar Quilombola na estrutura da Secretaria Municipal de Educação de
Mirandiba e a indicação de duas lideranças quilombolas, participantes do
projeto, para serem responsáveis por este posto.
Também registre-se como impacto a reafirmação do Centro de Cultura
Luiz Freire como instituição parceira do movimento quilombola em defesa
do direito à educação escolar de populações em extrema vulnerabilidade
social, e um maior reconhecimento e visibilidade positiva institucional
junto aos parceiros locais, estaduais e nacionais, em especial ao
movimento quilombola, e internacionais - o Fundo Malala - e a órgãos de
fiscalização da ordem jurídica.
Nosso desafio agora é avançar em sua implementação para efetivos
avanços na melhoria da oferta da educação escolar do grupo prioritário do
projeto: a juventude quilombola de Mirandiba.
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2.1.2 - PROJETO CIRANDA - CIDADE PARA A PRIMEIRA
INFÂNCIA
No período de dezembro de 2016 a
julho de 2019, o Centro de Cultura
Luiz Freire - CCLF, juntamente com as
organizações parceiras Etapas e
Usina da Imaginação/Favela News, e
da coordenação geral da ActionAid,
com o apoio das instituições de
cooperação Fundação Bernard Van
Leer e OAK Foundation, desenvolveu
o Projeto Ciranda – Cidade para a
Primeira Infância, com o objetivo de
desenvolver ações articuladas e
mobilização em diversos setores da
sociedade para construção de uma
cidade mais segura, saudável e
acolhedora para a Primeira Infância
em Recife e Olinda/PE.
Durante esse período de execução - que podemos chamar aqui de
primeira etapa do Projeto -, o projeto objetivou criar um movimento em
prol da Primeira Infância em Recife e Olinda a partir de uma ampla
mobilização da sociedade civil, organizações, grupos informais, ativistas e
famílias. Além disso, o projeto também teve o propósito de alcançar um
engajamento entre autoridades locais e membros das comunidades no
planejamento urbano da cidade e na prestação de serviços urbanos.
O CCLF atuou no projeto ao longo da primeira etapa como responsável
pelas ações no território de Peixinhos, Olinda, com o GCASC - Grupo
Comunidade Assumindo Suas Crianças, como instituição comunitáriaâncora, assim como junto aos demais territórios envolvidos no projeto,
desenvolvendo
ações
nas
áreas
de
Comunicação,
Educação,
especificamente com formações voltadas à organização e fortalecimento
de Bibliotecas Comunitárias, e oficinas de Introdução à Incidência no
Orçamento Público.
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A campanha “Cidade para as Crianças - Nossas Ruas e o Mundo”,
capitaneada pelo CCLF, foi construída coletivamente com o envolvimento
direto de 30 jovens das quatro comunidades envolvidas no Projeto Ciranda.
O objetivo foi tornar visíveis os direitos das crianças pequenas nas cidades
e mobilizar as comunidades para abordar ativamente a sociedade e o
poder público, tendo o direito ao brincar como tema estruturante e
articulador em torno dos demais direitos da Primeira Infância.
Outras duas atividades bastante importantes foram:
a) Criação e fortalecimento das Bibliotecas Comunitárias nas comunidades
abrangidas pelo Projeto, de modo que as comunidades pudessem ter
acesso gratuito a livros e outras fontes de informação e constituíssem um
importante espaço para reunir mães, pais, crianças, cuidadores e
educadores. O Projeto Ciranda facilitou o acesso ao livro e incentivou que
adolescentes e adultos lessem para crianças pequenas não apenas
pensando em bibliotecas tradicionais, mas em espaços de leitura mais
acessíveis nas comunidades. O processo de implementação das bibliotecas
caminhou junto com a instalação dos Pontos de Criar e foram ações que se
complementaram. Implantou espaço de Leitura no Ibura e no Canal do
Arruda; na Cidade de Deus foi concebido como Gelotecas (geladeiras
desativadas e equipadas com livros e brinquedos) e em Peixinhos, onde foi
fortalecida a Biblioteca Multicultural do Nascedouro, que existe há 19 anos
na comunidade, ampliando o acervo com livros para as crianças da
Primeira Infância e também implantado um Cantinho da Leitura no GCASC
– Grupo Comunidade Assumindo suas Crianças;
b) Criação e funcionamento de pontos de referência de cuidado nas
comunidades, o Projeto CriaR — Ponto de Referência de Cuidado para o
Desenvolvimento da Primeira infância — Pontos de CriaR, objetivando
fomentar ações comunitárias para o cuidado de crianças pequenas (de 0 a
6 anos) em favor do seu pleno desenvolvimento integral. O Projeto
possibilitou implantar quatro Pontos de CriaR, respectivamente na Cidade
de Deus (CDD), Canal do Arruda, Ibura e Peixinhos, fortalecendo redes de
apoio, investindo no desenvolvimento de crianças pequenas, facilitando
formação de cuidadores e das crianças e estimulando melhorias em
espaços de interação e cuidado para torná-los seguros e agradáveis às
crianças de 0 a 06 anos de idade.
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No final do ano de 2019, recebemos com grata surpresa a notícia de que a
ActionAid iria disponibilizar para as instituições parceiras do Projeto um
saldo de ganho advindo do câmbio dos recursos do Projeto para
continuidade das ações nas comunidades de Peixinhos, Canal do Arruda e
Ibura.
Esse recurso, no que diz respeito ao CCLF, cujo locus de atuação é a
Comunidade de Peixinhos/Olinda-PE, teve a princípio duas linhas de
atuação a serem desenvolvidas: Fortalecimento do Ponto do Criar que foi
implementado nos últimos meses da Primeira Etapa do Projeto, e o
Fortalecimento do Núcleo de Comunicação do GCASC, com quem o CCLF
trabalhou ao longo de todo o Projeto Ciranda, no sentido de formação e
empoderamento de jovens comunicadores locais.
Entretanto, em virtude do isolamento físico, imposto pela pandemia para
cumprimento do protocolo de segurança da saúde pública, as ações foram
reorientadas e mudadas rubricas, de acordo com as orientações da
ActionAid e dos financiadores. Nesse sentido, uma nova rubrica foi
incorporada: Ações Humanitárias de Enfrentamento ao Coronavírus na
comunidade de Peixinhos – Olinda / PE.

Ações Humanitária de Enfrentamento ao Covid-19 na Comunidade de
Peixinhos - Olinda/PE
Entrega de Cestas Básicas Famílias
O planejamento das Ações Humanitárias foi estruturado em etapas:
a) Definição da equipe operacional para cuidar da logística da compra e
distribuição das cestas básicas - A equipe foi composta por funcionários do
GCASC e do Centro de Cultura Luiz Freire. Ao longo de 03 meses foram
distribuídas 576 Cestas Básicas, compostas por 20 itens.
b) Visitação às comunidades do território para identificar as famílias com
crianças pequenas mais necessitadas e organização de Lista de Famílias
Beneficiárias - a partir da base de dados do Cadastro das Famílias do
próprio GCASC e dos próprios conhecimentos da equipe do GCASC e
observações nas visitações, foram definidas as famílias que iriam receber as
Cestas Básicas durante três (03) meses.
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Um aspecto negativo encontrado na etapa de organização das famílias se
refere às dificuldades encontradas para contato com essas famílias, pois
mesmo que já fossem famílias cadastradas no GCASC, no meio popular há
uma constante mudança e não-atualização de números telefônicos, algo
que já era desafiador em atividades fora da pandemia. Em tempos de
pandemia, isto exigiu um esforço-extra da equipe, a partir de seu
conhecimento da comunidade, em usar de estratégias como o recado
boca-a-boca para a informação chegar a todas as beneficiárias e assim a
ação cumprir com a cobertura planejada. O resultado final foi que não
faltaram Cestas Básicas para nenhuma família, além da atualização do
cadastro do GCASC, o que garantiu ação mais ágil nas segunda e na
terceira entregas.
c) Aquisição dos insumos/produtos e composição das Cestas Básicas - a
aquisição dos itens totalizou a composição e distribuição de 576 Cestas
Básicas ao longo de 3 meses (192/mês, respectivamente em Junho, Julho e
Agosto de 2020) , tendo sido constituídas de: 2 Kg de Feijão; 2 Kg de Arroz;
2 Kg de Açúcar; 4 Pacotes de Fubá/Cuscuz; 1 Kg de Farinha de Mandioca; 2
Pacotes de Macarrão; 1 Óleo de Soja; 1 pacote de Bolacha Cream Cracker; 1
pacote de Bolacha Maria; 2 pacotes de Mingau - Cremogema; 1 refresco em
pó; 1 doce - Goiabada; 1 colorífico - 100g; 3 pacotes de leite integral 200g; 1
pacote de Café 250g; 1 litro de Água Sanitária; 4 rolos de papel higiênico; 3
barras de sabão; máscaras de proteção. Optou-se pela compra através de
uma distribuidora de alimentos que já entrega Cestas Básicas montadas
com os itens previamente solicitados. Isso evitou a exposição dos
funcionários na compra e montagem das Cestas.
d) Distribuição das Cestas às famílias - área geográfica
coberta - A Ação Humanitária do Projeto Ciranda, através
de ações integradas entre o Centro de Cultura Luiz Freire e
o GCASC, cobriu famílias das seguintes áreas geográficas:
Marezão, Giriquiti, Tamandaré, Cabo Gato, Condor e Xuxa,
indo para além de áreas geográficas cujo público é
atendido diretamente pelo GCASC no território de
Peixinhos / Olinda - PE, em razão também de mudanças de
endereço de algumas famílias entre esses territórios,
algumas das quais passaram a morar em casas de parentes
como medida de sobreviverem frente à perda das
alternativas de sustento, o desemprego, as dificuldades
para acesso ao Auxílio Emergencial, e assim sanar a fome.
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A Coordenação do GCASC avaliou a ação como muito importante para
aplacar a fome que assolou a comunidade, cuja maioria das famílias é de
baixa renda, uma vez que essas ficaram sem atividades no início da
pandemia, em razão de terem no comércio informal a sua principal
atividade para garantir o sustento de suas famílias.
e) Plano de Confecção e distribuição das máscaras de proteção - No início
da Ação Humanitária, tivemos algumas reflexões internas sobre a
confecção de máscaras como item necessário para compor das cestas
básicas por ser essencial na questão de segurança da população para não
disseminação do vírus, mas o recurso em sua grande maioria estava sendo
pensado para a aquisição de alimentação e material de higiene.
Entretanto, o entendimento de que esse item seria muito relevante para as
famílias, mesmo que não em quantidade suficiente, foi compreendido
como uma forma de colaborar para a valorização da mão-de-obra local
identificar uma costureira, moradora do bairro para a confecção desse item
de proteção/segurança. Infelizmente as máscaras não ficaram prontas a
tempo de serem entregues na primeira remessa de entrega das Cestas
Básicas, no mês de Junho, mas entregues na segunda etapa da
distribuição, no início do mês de Julho.
Foram confeccionadas 400 peças e a distribuição foi de 2 unidades para
cada família e garantimos ainda que máscaras de proteção para todas/os
os/as funcionários/as que estiveram envolvidos na ação de distribuição das
cestas à comunidade. Posteriormente, numa parceria com a Usina da
Imaginação, também parceira do Projeto, recebemos mais 400 máscaras
que também foram distribuídas com a população atendida pelo Projeto.
Portanto ao todo, foram distribuídas 800 máscaras aos beneficiários.
Fortalecimento do Núcleo de Audiovisual do GCASC - Grupo Comunidade
Assumindo Suas Crianças
Ao longo da primeira etapa do Projeto (2017 a 2019), o CCLF realizou a
Campanha de Comunicação: “Cidade para as Crianças - Nossas Ruas e o
Mundo”, que foi construída coletivamente, com o envolvimento direto de
30 jovens das quatro comunidades atingidas pelo Projeto Ciranda. O
objetivo foi tornar visível os direitos das crianças pequenas nas cidades e
mobilizar as comunidades para abordar ativamente a sociedade e o poder
público tendo o direito ao brincar como tema estruturante e articulador
em torno dos demais direitos da primeira infância.
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Nessa segunda etapa agora em 2020 foi pensada uma ação que pudesse
fortalecer o Núcleo de Comunicação do GCASC, com jovens que estiveram
envolvidos na primeira etapa do Projeto. O objetivo foi de que o Núcleo
pudesse ter uma maior autonomia de pensar as ações do GCASC de forma
independente, sempre na perspectiva da comunicação popular. Nesse
sentido a Comunicação do CCLF e a TV Viva (produtora do CCLF) entraram
como orientação e parceria, mas todo o trabalho foi desenvolvido pelos
próprios jovens.
Para otimizar o Núcleo de Comunicação,
foi adquirida uma bicicleta e uma caixa
de som, transformada assim em um
veículo de divulgação das atividades do
GCASC dentro da própria comunidade anuncicleta - e que além de potencializar
a circulação de informações, era mais
econômico, pois permitia que o próprio
Grupo realizasse o serviço, sem ter que
contratar serviços de terceiros e poderá
ser utilizado em várias ocasiões e não só
no período das ações emergenciais. Além
desse
equipamento,
foi
adquirido
também um computador para o Núcleo
de comunicação do GCASC. Esses
equipamentos foram adquiridos pelo
CCLF e através de Termo de Doação
foram doados ao GCASC para que
ficassem em poder do Grupo.
Dos Produtos produzidos para essas ações de comunicação:
Spot para rodar na anuncicleta (uma paródia) - com a finalidade de
chamar a atenção da comunidade sobre a importância dos cuidados
com a COVID-19. Produzida pelos jovens do Gcasc com a orientação da
equipe de Comunicação do CCLF / TV Viva, no ritmo do passinho, que
dialoga, numa linguagem popular, com a comunidade local.
Clipe - “LAVE LAVE” https://www.instagram.com/tv/CCw73_HJ2X7/?
igshid=giseb1jt69hb (baseado no spot produzido anteriormente)
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Os jovens também fizeram o registro fotográfico de todas as etapas da
entrega das cestas básicas, da entrega dos kits infantis nas residências das
crianças e também o acompanhamento do momento com algumas das
famílias beneficiadas pelo Ponto do Criar para mais uma etapa formativa e
também uma pequena avaliação desse momento singular que foi o estar
com crianças pequenas em casa neste momento de pandemia, com
poucas opções de lazer.
A equipe do Núcleo de Comunicação do GCASC também acompanhou a
equipe de Ventana Filmes que ficou responsável pelo registro audiovisual
desta última etapa do Projeto pela ActionAid.
O registro dessas etapas podem ser verificadas nos links abaixo:
https://www.instagram.com/p/CFs4wM5HKJa/
https://drive.google.com/drive/folders/1lF6Zi34t1_KBDCJU0ypBoh50nYYYpk
eu?usp=sharing

Pontos do Criar
A criação e estruturação dos
Pontos de Referência de Cuidado
para
o
Desenvolvimento
da
Primeira infância nas comunidades
participantes da primeira fase do
Projeto em 2018/2019 tiveram como
objetivo o fomento de ações
comunitárias para o cuidado de
crianças pequenas em favor do seu
pleno desenvolvimento.
Tornou-se uma das ações do Projeto Ciranda que implementou quatro
pontos de CriaR: na Cidade de Deus (CDD), Canal do Arruda, Ibura e
Peixinhos, fortalecendo redes de apoio, investindo no desenvolvimento de
crianças pequenas, facilitando formação de cuidadores e das crianças e
estimulando melhorias em espaços de interação e cuidado para torná-los
seguros e agradáveis às crianças de 0 a 06 anos de idade.
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Em 2020, com o recurso extra, a ideia seria de otimizar esse espaço que foi
reforçado e equipado no GCASC, entretanto com a Pandemia, isso não foi
possível e nesse sentido as equipe do CCLF e do GCASC, realizaram um
mapeamento das famílias que estavam participando do Ponto do Criar no
GCASC antes da pandemia, ou seja, famílias que possuem crianças até 6
anos de idade e que participaram previamente das formações do Projeto
sobre a importância do brincar, das brincadeiras e da leitura para crianças
pequenas.
Mapeado esse número de 12 famílias e 14 crianças que vinham sendo
atendidas de forma mais contínua pelo Projeto Ciranda / Ponto do Brincar
do GCASC, foi realizado um levantamento de necessidades mais urgentes
com essas famílias.
Mesmo, todas elas estando inclusas no grupo maior que recebeu as cestas
básicas, a necessidade de alimentação específica para crianças pequenas
continuou sendo um ponto muito relevante para essas famílias e assim as
equipes do CCLF e do GCASC chegaram a um entendimento que seria
apropriado um “kit de alimentos infantil” composto de leite, mingau e
biscoito para essas crianças. Esse kit foi adquirido e distribuído por mais
dois meses.
Junto ao kit alimentar, também foi incluído um kit lúdico, composto por
livros, brinquedos, jogos infantis - de acordo com cada faixa etária -, massa
de modelar, caderno de desenho e lápis de colorir. Os dois kits foram
entregues individualmente a domicílio, respeitando os protocolos de
segurança.
Veja aqui o registro da entrega dos Kits infantis:

https://www.facebook.com/CentroLuizFreire/videos/702860340586411
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Posteriormente foram realizados dois momentos formativos presenciais
no próprio Ponto do Criar na sede do GCASC, cada um com duração média
de 1 hora, com a participação de 6 Famílias (1 pessoa de cada família),
cumprindo assim com uma ação real do projeto (que é o Ponto do Criar em
si) com o atendimento de 50% do grupo que compõe este Ponto (o total é
de 12 famílias de referência do GCASC).
Aqui momentos desse momento de formação, que também foi um
momento de avaliação de como foi participar desse projeto para algumas
das famílias: https://www.instagram.com/p/CGueDgNnIVV/
Durante a formação, foram exibidos pequenos vídeos da Pirilampo
Criativo, produzidos pela Usina da Imaginação, sobre o tema da Primeira
Infância, para serem discutidos com os familiares e educadoras/es. Confira
aqui o conteúdo do Pirilampo Criativo utilizado na formação:
https://www.instagram.com/pirilampocriativolab/?igshid=w1a0dqmnndp7
Principais Aprendizados do Projeto Ciranda
No relatório final de avaliação da primeira fase do Projeto Ciranda a
avaliação coletiva de todas as instituições que participaram dos dois anos
de projeto, foi de que: “o principal aprendizado ..... está relacionado ao
reconhecimento do efeito potencializador e mobilizador da temática dos
direitos das crianças na primeira infância na articulação comunitária e na
consolidação de uma Rede Cidadã. Esse tema mobiliza toda a comunidade
na busca por qualidade de vida por serem as crianças motivos de
esperança não apenas para mães/pais, mas para todas as pessoas. No
contexto destas comunidades, que acessam poucos ou nenhum serviço
público com qualidade, o conhecimento sobre seus direitos e a
compreensão de suas violações têm a importante função de mobilizar e
indignar a comunidade para a participação social”. (Relatório Geral Final.
ActionAid, setembro, 2019).
Tendo essa avaliação ainda muito presente para a equipe do CCLF e do
GCASC, mesmo nesse contexto pandêmico, onde muitas famílias estavam
e estão passando por várias faltas - alimentação, moradia digna, falta de
recursos para a manutenção básica, uma vez que muitos são trabalhadores
informais, que tiveram suas rendas mais afetadas que outros setores –
entendíamos que as prioridades e os princípios desse projeto era as
crianças pequenas, pois estas são ainda mais prejudicadas que os demais
membros da família, por serem os mais vulneráveis do grupo familiar.
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Por esse motivo o Ponto do Criar foi tão bem acolhido tanto na Biblioteca
Multicultural do Nascedouro, tanto quanto no GCASC que teve a
oportunidade, via Projeto Ciranda, de ter restabelecida uma relação maior
com crianças pequenas a partir da recuperação de um dos espaços da
instituição como um ponto voltado para este público, onde os
equipamentos (móveis, brinquedos e livros) foram pensados especialmente
para este público. Era uma demanda antiga e que foi possível acolher na
instituição.
No contexto de confinamento, onde e com quem brincar? O brincar que é
tão importante em todas as fases do desenvolvimento infantil, mas
fundamental na primeira infância foi tolhido na pandemia.
A rua, antes o único espaço para muitas crianças como área de lazer, foi
proibida! Creches e escolas fechadas. O Ponto do Criar no GCASC e a
Biblioteca Multicultural do Nascedouro, dois espaços que foram
reequipados durante a primeira fase do Projeto, pensados para
acolhermães e crianças pequenas, também tiveram que ser fechados pelo
risco do contágio.
Assim, avaliando as prioridades das urgências, em contato com a Action
Aid e com o aval dos financiadores resolvemos atacar primeiramente a
fome que era (e continua sendo) grande em muitas comunidades de baixa
renda, a exemplo de Peixinhos. Por esse motivo, nossa primeira ação foi a
distribuição de cestas básicas, e posteriormente um kit infantil com
produtos específicos para a primeira infância.
Em paralelo, trabalhamos a informação, pois também entendemos que
informação é poder e, nesse caso, salvadora de vidas. Ajudar a sensibilizar
as pessoas com os cuidados básicos para evitar a contaminação foi o papel
da comunicação. Ter equipe engajada (com as devidas medidas de
proteção) e equipamentos para este fim foi fundamental para levar mais
informação ao bairro como um todo de forma presencial (via anuncicleta)
ou pelas redes sociais.
Entretanto sentíamos falta desse contato mais próximo às famílias que
antes estavam vinculadas ao Ponto do Criar e do diálogo para saber como
essas estavam lidando com esse momento tão delicado do confinamento
em casa. Espaços muitas vezes mínimos.
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Por isso, também com os devidos cuidados e as medidas sanitárias levadas
a risca, foi realizado o recadastramento dessas família de porta em porta e
posteriormente em um momento presencial com algumas dessas famílias,
onde ressaltamos a importância do brincar e do contato com o livro e a
leitura, mesmo num contexto tão adverso: estabelecer um elo a partir do
brincar da criança, participar da brincadeira sempre que possível,
improvisar “brinquedos” pois o importante não é o brinquedo e sim o
brincar, pois até algo simples e que esteja ao alcance das famílias pode
“virar” outra coisa, como por exemplo, uma caixa de papelão vira uma casa
e assim por diante.
Nesse sentido, fomos enfáticos em manter livros e brinquedos junto com o
kit de alimentos infantis por entendermos que não é apenas saciar a fome
física que propicia o desenvolvimento infantil, mas sim o conjunto de
tantas outras coisas que fazem com que uma criança se desenvolva de
forma mais ampla.
E desta forma também trouxemos vídeos e ideias simples que poderiam
ser replicadas com as crianças pequenas, mesmo em espaços pequenos.
Esses vídeos, músicas e histórias infantis foram socializadas com as famílias
de diversas formas.
Para além da Ação emergencial:
O Centro de Cultura Luiz Freire, por ter como um dos seus braços de
defesa dos Direitos Humanos a comunicação de forma mais ampla,
entende que qualquer atividade da qual façamos parte, precisa deixar
frutos. Assim, a defesa em todos os momentos dessa parceria de termos na
comunicação e na difusão da informação um ponto importante, foi vital.
Por este motivo, entendemos que além do relatório narrativo, fizemos um
relatório audiovisual, registrando o passo a passo do projeto e fazendo uma
‘costura’ entre as duas fases do projeto, concatenando as etapas a partir
dos depoimentos da coordenação do projeto, de uma das educadoras e
mãe beneficiada pelo projeto e de um dos jovens à frente do Núcleo de
Comunicação do GCASC. A narrativa conta com imagens captadas pelo
Núcleo de Comunicação do GCASC e algumas imagens cedidas pela
Produtora Ventana Filmes, com anuência da Action Aid, durante as etapas
de distribuição das cestas básicas, formação das famílias e entrega dos kits
lúdicos, e ainda com demais depoimentos captados a partir de câmera
celular e enviados pelos próprios entrevistados.

22

Deve-se ressaltar que todas as etapas de captação foram realizadas
tomando-se os devidos cuidados relativos ao contexto de pandemia de
Covid-19. Roteiro, produção, edição e pós-produção do vídeo foram
realizados pela equipe da TV VIVA/CCLF junto à equipe de comunicação
institucional do Centro de Cultura Luiz Freire. Finalizado, o vídeo pode ser
reproduzido nas comunidades envolvidas no projeto via redes sociais do
CCLF, da entidade parceira GCASC e do canal Youtube da TV VIVA.
Foi também em outra reunião que estabelecemos parceria com a Usina da
Imaginação e pudemos garantir mais 400 máscaras para a comunidade.

2.1.3 -PROJETO ESCOLAS SEGURAS E ACOLHEDORAS PARA
A CONVIVÊNCIA DAS MENINAS E JOVENS MULHERES COM A
COVID-19 EM PE
Esse projeto é de autoria e ação
coletivas de caráter emergencial de
advocacy do Comitê PE, da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação,
relativo ao direito à educação escolar
de crianças, adolescentes e jovens no
contexto da Covid-19, uma parceria
entre o Centro de Cultura Luiz Freire, o
Centro Dom Helder Camara de
Estudos e Ação Social (Cendhec) e
Centro das Mulheres do Cabo (CMC),
que compõem o Comitê PE, e
financiado pelo Fundo Malala.
Foi construído visando contribuir no debate, na incidência e no
monitoramento das iniciativas governamentais relativas ao direito à
educação, em especial sobre os protocolos orientadores do retorno às aulas
presenciais, com atenção ao recorte de gênero e de raça, observando os
impactos e necessidades que afetam as meninas em função da agudização
das desigualdades e das violações de direitos decorrentes da pandemia.
Pretende-se contribuir para a efetivação do direito à educação,
especialmente para meninas adolescentes e jovens mulheres, de acordo
com os princípios constitucionais e as diretrizes estabelecidas nas leis
educacionais que regem o acesso à educação pública gratuita, laica e de
qualidade.
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Para isto, estão sendo mobilizados atores da sociedade civil para o debate
em torno da garantia do direito à educação de meninas e jovens mulheres
que se encontra ameaçado pela pandemia do Covid-19, contribuindo para
que os protocolos de segurança e outras condições sejam garantidas na
fase de retorno às atividades educacionais presenciais, tendo sido iniciado
com uma ampla escuta, valorizando os vários olhares, que resultou na
elaboração de um documento - uma Carta de Recomendações -, contendo
os riscos colocados pela propagação do coronavírus a partir dessa
retomada e as recomendações para um retorno seguro e sustentável.
O projeto tem como objetivos específicos:
1. Promover o debate público, a partir da sociedade civil, sobre os
impactos da pandemia Covid-19 na educação de meninas (crianças e
adolescentes) e jovens mulheres de Pernambuco, bem como sobre
estratégias a serem implementadas para o retorno às aulas e à
convivência com a COVID-19 nas escolas, considerando a proteção da
vida, da saúde e da aprendizagem.
2. Produzir e divulgar conhecimentos sobre os aprendizados gerados
durante o isolamento social e sobre a convivência com a pandemia da
Covid-19 no que diz respeito à garantia do direito à educação de
meninas e jovens mulheres, numa perspectiva de enfrentamento das
desigualdades de gênero e de raça, que limitam o acesso e
permanência das meninas e jovens mulheres nas escolas.
3. Tornar pública as situações vivenciadas pelas crianças, adolescentes e
jovens que vivem em situação de maior vulnerabilidade social, com
ênfase nas desigualdades estruturais de gênero e raça, no contexto da
Covid-19, com riscos de ampliação das discriminações sociais
decorrentes das políticas educacionais emergenciais.
4. Incidir politicamente para que o retorno presencial das atividades
educacionais seja realizado de forma segura, garantindo condições
sanitárias, sociais e pedagógicas para que as meninas e jovens mulheres
não fiquem fora da escola.
O projeto está sendo desenvolvido em 6 (seis) municípios: Cabo de Santo
Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Mirandiba, Olinda e Recife, e o
engajamento nacional será junto com a Coordenação Nacional da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
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De forma direta, o projeto vai focar as comunidades escolares de 7 escolas
municipais e 5 escolas estaduais de municípios do Cabo de Santo
Agostinho, Camaragibe, Mirandiba, Olinda e Recife, que estarão em dois
níveis de atuação.
No primeiro nível, 67 meninas e jovens mulheres que irão constituir 5
núcleos municipais para monitoramento do retorno às aulas e que estarão
participando das três etapas do projeto: a) identificação de aprendizados
relacionados à educação no contexto da pandemia da Covid-19 e
elaboração de proposições para um retorno presencial às aulas; b)
participação nas atividades para apreciação das recomendações durante
as consultas realizadas; e c) acompanhamento do retorno das aulas
presenciais nas escolas.
No segundo nível, são ao todo 8.554 estudantes das 12 escolas, que serão
beneficiados pela aplicação e cumprimento das recomendações
elaboradas para os protocolos de segurança sanitária. Desse total, estimase que serão 4.929 meninas e 3.625 meninos que estarão protegidos nos
seus direitos, garantindo condições sanitárias, sociais e pedagógicas no
retorno das atividades presenciais.
Atividades desenvolvidas até dezembro de 2020:
1) Reuniões mensais e extraordinárias do Comitê Pernambucano da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nas quais foram
apresentados e debatidos aspectos estratégicos e políticos do projeto.
2) Reuniões mensais e extraordinárias do Comitê Gestor, para
planejamento de atividades, Monitoramento e Avaliação do projeto,
atualização do POA e definições de gestão programática e financeira do
projeto.
3) No mês de outubro de 2020 foram realizadas 4 Rodas Virtuais de
Diálogos com diversos segmentos da sociedade, que se constituiu num
amplo processo de consulta com a finalidade de contribuir com a reflexão
sobre o atual estágio da pandemia no estado de Pernambuco e a partir daí
gerar recomendações para o aprimoramento das estratégias e
procedimentos que já fazem parte de diversos protocolos e outros
documentos de retomada às atividades educacionais, numa perspectiva de
garantir um retorno seguro e acolhedor a todas as pessoas da comunidade
escolar, em especial às meninas, que são a prioridade desse projeto. Os
sujeitos que foram consultados nesse processo foram: a) Roda de Diálogo 1
– Profissionais da Educação; b) Roda de Diálogo 2 – Educação Infantil; c)
Roda de Diálogo 3 – Educação do campo, quilombola e indígena; e d) Roda
de Diálogo 4 – Diversidades da Juventude.
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4) Como forma de preparação e mobilização de pessoas representativas
desses segmentos, bem como para fortalecer e ampliar essa consulta, foi
elaborado e aplicado um questionário virtual, a partir da ferramenta
google forms, que foi enviado para toda a base de atuação das
organizações que compõem o Comitê Pernambuco, bem como para as
pessoas convidadas que também encaminharam para pessoas de sua área
de atuação. Ao todo, tivemos 25 respostas contemplando pessoas
representativas. Foi elaborado um documento de análise das respostas dos
questionários, que é uma parte integrante da Carta de Recomendações
detalhada abaixo.
Essa ampla consulta mobilizou a participação de 50 (cinquenta)
representações, entre Sindicatos, Conselhos, Escolas, Organizações Não
Governamentais, Coletivos de Mulheres e Jovens, Redes, Fóruns,
Movimentos Sociais e Comunidades Quilombolas. As quatro rodas de
diálogo foram realizadas virtualmente e transmitida pelos canais de
youtube e do facebook da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
tendo mais de 3.500 visualizações nesses dois canais. Seguem os links para
as Rodas de Diálogo:
Roda 1 - https://www.facebook.com/watch/live/?v=2655637371367026 e
https://www.youtube.com/watch?v=glFronbAZqc&t=305s
Roda
2
https://www.facebook.com/watch/?v=1285131821826885
e
https://www.youtube.com/watch?v=WwKQ3G9XOO8&t=375s
Roda 3 - https://www.facebook.com/watch/?v=2042447565897312
e
https://www.youtube.com/watch?v=_OrGbYbTXAE&t=644s
Roda
4
https://www.facebook.com/watch/?v=361137348662966
e
https://www.youtube.com/watch?v=mRDO3w_l0SU
As rodas conseguiram divulgação no Diário de Pernambuco: Cendhec,
professores e outras organizações debatem retorno às escolas | Local:
Diário de Pernambuco
5) Todas as rodas foram sistematizadas em relatórios individuais e uma
Carta de Recomendações foi produzida. Essa carta sistematiza as
perspectivas de todos os segmentos consultados com suas opiniões sobre
os impactos da pandemia e suas proposições e recomendações para
convivência com Covid-19 em escolas seguras e acolhedoras. Essa Carta é
um importante produto do projeto e será base para ações de incidência
para que as escolas sejam locais e desenvolvam pedagogias e práticas
seguras e acolhedoras.
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6) Apresentação do projeto nos territórios. Essas atividades também foram
realizadas virtualmente e se constitui estratégica para o projeto porque ela
buscou mobilizar meninas e jovens mulheres que irão constituir 5 núcleos
municipais para monitoramento do retorno às aulas e que estarão
participando das três etapas do projeto: a) identificação de aprendizados
relacionados à educação no contexto da pandemia da Covid-19 e
elaboração de proposições para um retorno presencial às aulas; b)
participação nas atividades apreciando as recomendações durante as
consultas realizadas; e c) acompanhamento do retorno das aulas
presenciais nas escolas.

Para um melhor e mais adequado desenvolvimento dessas atribuições, os
núcleos municipais necessitam fazer uma articulação com a comunidade
escolar, incluindo gestores, professores/as e outros profissionais da
educação, representantes das famílias dessas meninas, bem como de
segmentos representativos das organizações sociais e de outros setores
públicos (como saúde, assistência social) que estão mobilizadas no debate
pelo retorno às aulas de forma acolhedora e segura.
Nesse sentido, o planejamento operacional para os primeiros meses de
execução do projeto contempla a apresentação do projeto nos territórios,
com os seguintes propósitos:
a) Mobilizar e engajar meninas e outros sujeitos para monitoramento e
acompanhamento do retorno às aulas presenciais a partir das realidades
das escolas desses territórios.
b) Planejar a realização das oficinas com as meninas que irão constituir 5
núcleos municipais para o monitoramento do retorno às aulas presenciais
a partir das escolas.
c) Definir a participação das famílias nesse processo, inclusive se serão
realizadas oficinas com representação dessas famílias.
d) Ajustar a metodologia do projeto a partir da realidade de cada território,
inclusive definindo o papel dos/as mobilizadores/as territoriais para o
desenvolvimento do projeto.
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7) O projeto irá realizar 5 Oficinas Virtuais com meninas adolescentes e
jovens mulheres dessas escolas para identificar aprendizados relacionados
à educação no contexto da pandemia da Covid-19, bem como para elencar
proposições para um retorno presencial às aulas a partir das perspectivas
dessas meninas e jovens mulheres. Em 2020 já foram realizadas uma
oficina com as meninas e uma com familiares, ambas no Cabo de Santo
Agostinho. Os objetivos das oficinas são os seguintes:
a) Socializar os conteúdos das Rodas de Diálogo, focando nas
recomendações que foram construídas a partir da participação de diversos
sujeitos envolvidos na reflexão sobre o retorno seguro e acolhedor às
escolas.
b) Mobilizar e engajar meninas e suas famílias para comporem os Núcleos
Municipais para o monitoramento do retorno às aulas presenciais a partir
das escolas, definindo quais são os aspectos mais relevantes para esse
monitoramento a partir do olhar das meninas e de suas famílias.
8) As ações de comunicação foram realizadas inicialmente de forma
colaborativa pelas assessorias de comunicação das organizações
envolvidas no projeto. A partir de novembro, essa função foi assumida pela
Angola Comunicação, que esteve focadas na Elaboração de Plano de
Comunicação do Projeto, realizado de forma coletiva, com consulta às
organizações envolvidas no projeto; na Elaboração da identidade visual do
projeto, que foi desenvolvido a partir de diretrizes dadas pelo Comitê
Gestor e foi por ele aprovada; e em ações de Assessoria de comunicação
para ampla divulgação das rodas de diálogo e para mobilização da
sociedade civil para as oficinas realizadas.
9) Live “EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DA COVID-19.
Posicionamento do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação.” No dia 10 de dezembro de 2020, Dia Internacional dos
Direitos Humanos, foi realizada essa atividade virtual do Comitê, que
contou com a participação de Rogério Barata do CCLF e de Maíra Martins,
do Fundo Malala, entre outras representações de organizações envolvidas
no projeto. A live trouxe o apanhado das atividades de 2020 do Comitê
Pernambucano da CNDE, com destaque para o projeto “Escolas seguras e
acolhedoras para a convivência das meninas e jovens mulheres com a
COVID-19 em Pernambuco”. Seguem os links para o evento:
https://www.youtube.com/watch?
v=5cdZG07yAQM&ab_channel=CampanhaNacionalPeloDireito%C3%A0Edu
ca%C3%A7%C3%A3o
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2.2 - PROGRAMA DIREITO
À LEITURA – BIBLIOTECA
SOLAR DE LER
As definições do Programa Direito à Leitura, e da sua ação permanente via
Biblioteca Solar de Ler apresentadas neste relatório, são resultado de um
processo de reflexão profunda que foi feito durante todo o ano de 2020,
período em que a pandemia nos impôs um redimensionamento das
atividades e um outro olhar sobre a realidade e o contexto político e
sanitário que se impôs sobre o país em geral, o Nordeste em especial e
Pernambuco em particular.
Denominamos “Programa Direito à Leitura” por tratar-se de um conjunto
de ações/ atividades/projetos desenvolvidos de forma articulada com o
objetivo final de contribuir para a incidência e qualificação das práticas e
políticas de leitura, nos âmbitos das áreas de educação e cultura e na
perspectiva dos direitos humanos. Nesse sentido, trata dos temas
identitários como dimensões estruturadoras/desestruturadoras das
desigualdades não somente como temas transversais das ações, que se
organizam e materializam a partir da ação permanente que é a Biblioteca
Solar de Ler do Centro Luiz Freire.

Biblioteca Solar de Ler
Constitui-se num espaço físico
composto pelo acervo, mobiliário e
uma programação de atividades tanto
para o atendimento à instituição e
seus projetos, quanto à comunidade
do entorno ao CCLF e parceiros e
parceiras institucionais. As atividades
são realizadas a partir das seguintes
práticas/ intervenções:
Gestão – Cuida da qualificação e gestão da equipe de trabalho, desde a
busca de alternativas de investimento até a execução articulada das
atividades da equipe. Tem como princípio a gestão compartilhada.
Processos técnicos – Trata dos processos de organização técnica do
conhecimento do registro à circulação das informações armazenadas nos
acervos da Biblioteca.
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Atendimento ao público – São todas as atividades realizadas no
equipamento Biblioteca voltadas para o público leitor de maneira mais
ampla possível: considerando a comunidade institucional e a comunidade
residente em Olinda como beneficiárias prioritárias do equipamento e seus
serviços, cadastramento de leitores/as, oferta de oficinas criativas,
atividades culturais, mobilização comunitária para debate de temas
importantes para o seu cotidiano, empréstimos domiciliares de livros e
orientação e apoio à pesquisa.
Formação e produção de conhecimentos – Cuida da identificação e
desenvolvimento de processos formativos construídos colaborativamente
com os sujeitos da aprendizagem e suas comunidades, incluindo
articuladamente ou não aos processos formativos, a elaboração de projetos
de pesquisas e produção de conhecimentos sobre temas relevantes
identificados para contribuir com as políticas sociais que garantem o
direito humano à leitura.
Incidência Política – Trata das articulações para a ação política que são
realizadas para a incidência especialmente nas políticas de educação e de
cultura, para contribuir com a garantia dos direitos, sejam nas políticas
educacionais, sejam nas políticas culturais, ou mais amplamente nas
políticas articuladas na perspectiva dos direitos humanos. Fazem parte da
incidência política:
A participação institucional em Fóruns, Conselhos e Movimentos Sociais
As articulações em Redes
Das atividades realizadas pelo Programa no ano de 2020 Programa Direito
à Leitura – Biblioteca Solar de Ler
A realidade da Covid 19, que atingiu a todos em março de 2020, exigiu que
ajustes para as atividades já planejadas, impostas pela emergência
sanitária, exigindo uma nova forma de funcionar e de se relacionar interna
e externamente. Todas as atividades planejadas para serem realizadas na
biblioteca e de sua própria natureza foram suspensas, tudo o que foi
possível foi realizado na modalidade remota. Todo mal traz um bem, como
afirma o dito popular. Essa nova realidade, muito embora tenha nos
limitado o contato com as comunidades da V8, V9, Ilha do Maruim e
adjacências, ampliou nossas ações nas redes, permitindo ultrapassar as
fronteiras locais, chegando a um público muito maior. A seguir
apresentamos um resumo das atividades e resultados organizados por
práticas:
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Gestão: No ano de 2020, a equipe da Biblioteca Solar de Ler manteve-se
composta por uma mediadora de leitura e gestora das atividades culturais
e uma bibliotecária, responsável pela área programática, ambas custeadas
por recursos gerados a partir da parceria com a Releitura – Bibliotecas
Comunitárias em Rede e da parceria com a empresa Flamboyant assessoria
e consultoria. Além da manutenção das duas profissionais, foi possível,
através dessa parceria, contratar uma segunda bibliotecária para trabalhar
20h entre os meses de março e outubro/2020, para fazer avançar a
organização técnica do acervo da Solar de Ler.
O desenvolvimento da equipe é um dos pontos mais frágeis do programa,
pois dadas as crises que vêm se abatendo no cenário brasileiro, o apoio
financeiro a projetos, que têm essencialmente uma intervenção-meio,
encontram maior dificuldades no acesso a investimentos, dependendo
significativamente da realização de atividades-fim para poder arcar com os
custos, especialmente de pessoal, o que faz com que profissionais
acumulem demandas. A equipe tem trabalhado na perspectiva de
encontrar alternativas mais sustentáveis para sua manutenção,
qualificação e ampliação da equipe profissional.

Ainda em virtude do cenário pandêmico, foi
possível o acesso a recursos extras para a
distribuição de alimentos e produtos de higiene,
como parte do enfrentamento emergencial à
pandemia, que foi encampado por várias
organizações e a partir de várias articulações.
Esses recursos permitiram contratar um morador
da comunidade e usuário da biblioteca para
reforçar a equipe na tarefa de distribuição de
cestas básicas nas comunidades.

Para o desenvolvimento do trabalho a equipe manteve então uma agenda
sistemática de monitoramento e avaliação que, impactada pela pandemia,
foi realizada de forma mais espaçada, uma vez que a demanda de outras
atividades para dar conta dessa realidade se sobrepuseram ao que
anteriormente havia sido planejado. Nesse sentido, destaca-se a
tempestividade e flexibilidade da equipe em dar respostas, se
reorganizando para atender às necessidades emergenciais.
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Processos técnicos: Em função da pandemia, o espaço físico da Biblioteca
permaneceu fechado ao público por todo o período compreendido entre
março e dezembro de 2020. Todas as atividades realizadas foram para o
atendimento à comunidade em seus próprios territórios. A Biblioteca foi
utilizada exclusivamente pela equipe em dias determinados para a
organização do apoio ao combate à covid-19. Sendo assim, os processos
técnicos foram paralisados, devendo ser retomados aos poucos assim que a
situação sanitária for controlada e não houver mais riscos para a saúde das
pessoas. Entre os processos paralisados estão: a inclusão de obras literárias
na base de dados bibliográficos; o cadastro de novos/as leitores/as; e o
empréstimo domiciliar retirado por indivíduos na Biblioteca.
A partir de dezembro, foi articulado, através
do apoio de uma parceria, a identificação de
duas jovens nas comunidades da V8 e V9, que
passaram a se responsabilizar pela retirada e
distribuição de uma mala com cerca de 25
livros literários, a cada 15 dias para uma
família da sua comunidade. As medidas
protetivas para essa atividade estão todas
referenciadas
nos
protocolos
sanitários
desenvolvidos
e
recomendados
pelas
instituições de saúde.
Formação e produção de conhecimentos: Agrupados sob esta práticas
estão três tipos de atividades inter-relacionados:
a.Orientação de estágios curriculares na área de biblioteconomia;
b.Formação de formadores nas áreas de leitura, implantação,
desenvolvimento e gestão de bibliotecas e projetos culturais, e
desenvolvimento de metodologias colaborativas;
c.Elaboração de estudos e pesquisas;
Formação de formadores nas áreas de leitura, implantação,
desenvolvimento e gestão de bibliotecas e projetos culturais, e
desenvolvimento de metodologias colaborativas - todas as atividades
formativas foram transformadas do modo presencial para o remoto. Foram
realizadas atividades com dois públicos específicos:
Apoio no diálogo entre lideranças comunitárias das redes de bibliotecas
comunitárias locais para a sua incidência nas políticas do livro, leitura,
literatura e bibliotecas;
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Qualificação para profissionais formados e em formação da área de
biblioteconomia e ciência da informação
Orientação estágio curricular supervisionado - A partir do convênio do
Centro de Cultura Luiz Freire com a Universidade Federal de Pernambuco,
a Biblioteca Solar de Ler estruturou um programa de estágio
supervisionado pela Bacharel em Biblioteconomia do Programa Direito à
Leitura, oferecido a estudantes que estão finalizando a sua graduação. O
objetivo do programa de estágio é oferecer para os/as estudantes uma
formação em literatura como direito humano, organização de acervos
literários a partir de uma metodologia desenvolvida para estimular a
formação de leitores; mediação cultural e literária, relacionamento com
comunidades populares e periféricas para identificar e ofertar informações
e acesso ao livro, aspectos não abordados no curso de graduação.
Entretanto, esta atividade foi suspensa em 2020 em decorrência da
pandemia.

Processos formativos com lideranças
Bibliotecas Comunitárias - RNBC

da

Rede

Nacional

de

Lives com caráter formativo: Foram
realizadas oito (8) lives para apoio ao
diálogo com candidatos e debates sobre a
importância da literatura como direito
humano, cada live mobilizou em média 40
pessoas, com as redes de bibliotecas
comunitárias de Salvador, Pará, Amazonas,
Maranhão e Porto Alegre, perfazendo um
total aproximado de 320 pessoas, entre
elas cerca de 16 candidatos/as a prefeito/a.
Formação Política em Modo Remoto: Foi realizado um processo de
formação continuada sobre a institucionalidade política do Estado
brasileiro, foram 10 encontros com 3 horas de duração, em que
participaram 18 pessoas, representantes das bibliotecas comunitárias da
Rede Nacional. Das 18 pessoas, 3 eram homens e 80% negras/os e
indígenas, auto-referenciados. As faixas etárias são bastante heterogêneas,
de jovens de pouco mais de 20 anos, a mulheres – lideranças comunitárias com mais de 60 anos.
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Formação Sociopolítica e Cultural para profissionais da biblioteconomia
e ciência da informação: Em parceria com a Associação de Profissionais
Bibliotecários da Paraíba, aprovada pelo CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (sem recursos), a bibliotecária
responsável pelo Programa Direito à Leitura, organizou e acompanhou a
realização do curso de Extensão, realizado pela APB-PB, na realidade
remota, entre setembro e dezembro de 2020. O curso composto por 4
módulos, foi realizado a partir de uma seleção rigorosa de participantes,
sendo priorizados profissionais formados ou em processo de formação que
tenham passado ou estejam em instituições públicas governamentais;
contemplando a diversidade étnico-racial, gênero, orientação sexual,
pessoas com deficiência e diferentes faixas geracionais. Foram
selecionados 120 profissionais, 60% da Paraíba e 40% de outros estados do
Brasil. Quando da elaboração deste relatório, o curso estava em seu
processo de conclusão, sendo assim os resultados finais ainda não estavam
disponíveis. Entretanto, em face ao seu sucesso, foram aprovados recursos
na Lei Aldir Blanc da PB para iniciar a 2ª. edição do mesmo curso, para o
ano de 2021.
O total de beneficiários dos processos formativos via Programa Direito à
Leitura em 2020 foi de 478 pessoas.
Produção de conhecimentos - Em 2020 foram realizadas três atividades de
produção de conhecimentos, todas em parceria com outras organizações e
profissionais:
1)Metodologia do Custo Qualidade para Bibliotecas Comunitárias - foi
concluído o estudo Custo Qualidade em Biblioteca Comunitária, em
parceria com o CDC-Centro de Desenvolvimento e Cidadania, demanda
apresentada pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que se
constitui em ferramenta para o planejamento estratégico e fortalecimento
da sustentabilidade da Rede. A publicação encontra-se em adaptação para
a linguagem de Cartilha em pdf, e que terá ampla distribuição (bibliotecas
comunitárias associadas à RNBC, parceiras, universidades, sistemas de
bibliotecas públicas, ONGs etc.)
2)Protocolo de reabertura para as bibliotecas comunitárias - Realizado
em parceria com a Comissão de Bibliotecárias da Rede Nacional de
Bibliotecas Comunitárias - RNBC, também encontra-se em processo de
conversão em cartilha para ampla distribuição em pdf.
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3)Contribuição para preparação de bibliotecária para entrevista Contribuição na sistematização dos conteúdos para a entrevista dada por
Isabela Escalante, bibliotecária da Rede Baixada Literária à Revista
Colombiana de Biblioteconomia - Bibliored.
Incidência em Políticas Públicas - A incidência nas políticas públicas no
ano de 2020 foi bastante intensa, especialmente em função da emergência
sanitária, que demandou da sociedade civil intensa mobilização para fazer
frente aos efeitos perversos que impactaram a vida das pessoas,
especialmente das mais pobres.
Para poder otimizar esse trabalho e ampliar a nossa capilaridade junto
com a RNBC, o CCLF começou a articular outros movimentos sociais de
resistência de modo a otimizar as forças e dialogar com outros atores nos
seguintes processos de resistência e luta, para além das políticas do livro e
da leitura:
Mobilização pela aprovação da lei Aldir Blanc – acompanhamento
legislativo, articulação e incidência junto com a RNBC e outros atores;
Acompanhamento da regulamentação da Lei Aldir Blanc nos territórios
das bibliotecas comunitárias;
Acompanhamento e participação na rede Direitos Valem Mais;
Acompanhamento e participação na coalizão Direitos na Rede;
Participação da Rede Ampla – articulação para formação política em
territórios de resistência.
Documentos de incidência política produzidos em parceria
lideranças comunitárias locais:
Carta compromisso para candidatos de São Luiz do Maranhão;
Carta compromisso para candidatos de Salvador.

com

Incidência nos Conselhos de Classe da Biblioteconomia
A partir da articulação com a Comissão de Bibliotecárias da RNBC foi
possível incidir nas eleições dos Conselhos Regionais e nas Associações de
Bibliotecários que tiveram chapas eleitas em 2020. Como resultado tem 03
profissionais da RNBC compondo associações de profissionais da BA, RS,
CE; 04 compondo os CRBs e 01 integrando a diretoria do Sindicato.
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Atividades realizadas em Rede para a Incidência Política e
Fortalecimento Comunitário
Rede Orgânica Periférica de Olinda - A rede orgânica formou-se na
iminência inicial da pandemia. A mediadora e gestora da biblioteca Solar
de Ler, moradora do território de Jardim Brasil, bairro periférico de Olinda,
iniciou sua participação como residente comunitária, com o desenvolver
do processo, percebeu a importância do envolvimento institucional. Assim,
em meados de outubro, a responsável pelo Programa também passou a
participar das atividades sistemáticas do coletivo, composto por 8
organizações que atuam em 11 comunidades da periferia de Olinda. As
atividades dessa articulação político-comunitária conta com uma ONG que
apoia a elaboração de projetos para o desenvolvimento econômico de
mulheres e de suas comunidades. São realizadas reuniões quinzenais para
a análise de contexto e elaboração de estratégias para a incidência política
de resistência.
Como resultados das atividades dessa rede, estão o
diagnóstico que serviu para pressionar o poder público
fazendo chegar água nas ruas onde não tinham esse
provimento. Além de mobilizar recursos junto ao
Fundo Baoba e à Fiocruz para o atendimento a 782
famílias em 11 comunidades, distribuindo cestas com
produtos como cloro, detergente, água sanitária e
confecção de sabão ecológico. Através dessas
articulações em Rede foi possível mobilizar recursos
para atender a 240 famílias atendidas pela Biblioteca
Solar de Ler/CCLF nas comunidades olindenses da
Portelinha, V8, V9 e Ilha do Maruim, chegando a um
total de 796 pessoas aproximadamente.
Incidência na Política Estadual do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas
Em 2020 foi aprovado pelo Legislativo
Estadual e sancionada pelo governador o
Plano Estadual do Livro, leitura, literatura e
bibliotecas, que teve a intensa participação
do CCLF desde a mobilização até a
elaboração do texto aprovado. A próxima
etapa para 2021 será a disputa do
orçamento para a execução da lei aprovada
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Incidência pelo FUNDEB/Participação no Comitê Diretivo da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação - acompanhamos as produções de Guias
Covid 19, cujo objetivo foi e é o de fortalecer a rede para a prevenção contra
a proliferação da contaminação na sociedade, especialmente a partir das
redes escolares.
Além disso, o CCLF fez um esforço significativo na articulação de outros
atores para fortalecer a mobilização pela aprovação do FUNDEB com CAQ
e posteriormente pelo processo de resistência e regulamentação do CAQ e
demais instrumentos constantes do FUNDEB. Para tanto mobilizou
representantes da RNBC e do Movimento mais biblioteconomia, mais
educação e mais cultura;
Ação cultural em Rede – Encontro Nacional da RNBC
Realizado 100% no modo remoto, teve a participação intensa da
responsável pela biblioteca Solar de Ler, desde a concepção, curadoria até
a mediação de uma mesa durante o Festival O Brasil que Lê, realizado
numa imensa construção cultural coletiva, que colocou no centro do
debate a rica produção artística e cultural das periferias no seu fazer
cotidiano de re-existência. A atividade remota pode ser acompanhada por
um público diverso no Brasil e até pessoas de outros países.
Links de algumas das atividades remotas desenvolvidas pelo Programa
Direito à Leitura – Biblioteca Solar de Ler
https://www.instagram.com/p/CB0aaRfJ25_/?igshid=bxygqmqrp980 – Lei
Aldir Banc e PMLLLB (junho)
https://www.instagram.com/p/CFwi6y1JMd-/?igshid=1pdg8y6ma6l3j - Lei
Aldir Blanc e PMLLLB (outubro)
https://www.instagram.com/p/CEHX2i6JkI6/?igshid=1ah6b81obou06
–
Aprova Fundeb
https://www.instagram.com/p/CDymp-Tpmeu/?igshid=18c0p40p2femo
–
Não à taxação do Livro
https://www.instagram.com/p/CHNz3zqFN-O/?igshid=mdjk7rc72dq0 – 5ª.
conferência Direito à Leitura, um olhar da periferia
https://www.instagram.com/p/CHF2D_eF_Bw/?igshid=wl6ixmm4tg7x
Roda de dialogo com os candidatos às eleições 2020
https://www.instagram.com/p/CGAePdlH11j/?igshid=8mzolr9lr33n - PELLLB
aprovado! Quais os próximos passos?
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https://www.instagram.com/p/CEMm4NJHZMt/?igshid=1hlsw52nqfngn - A
Bibliotecária Yasmin Wink, integrante da Releitura, participa de um dedo
de prosa...
https://www.facebook.com/ecnbiblioteca/videos/1736190469871308/ - sobre
as bibliotecas comunitárias e a Rede Amazônia Literária na pandemia.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ixkntJw8E&t=4127s - O papel das
bibliotecas comunitárias na pandemia
https://www.instagram.com/p/CEXWWm8HU5D/?igshid=9k2l5vsct2n4 – O
livro Importa
https://rnbc.org.br/2020/11/05/festival-o-brasil-que-le-programacao/
https://www.youtube.com/channel/UCMYWmRXoJ0Dfp-9NfwTqXqw
canal para acessar e assistir ao Festival O Brasil que lê.

2.3 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2.3.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Enquanto estratégia de assessoria de imprensa, passamos a incidir mais
diretamente nossas pautas para as mídias específicas, concentrando
esforços para a abordagem de anúncio positivo das mesmas, focando em
releases para mídias de organizações parceiras, mídia tradicional
hegemônica (grande mídia) como jornais impressos e digitais e veículos de
radiodifusão e mídias públicas e independentes. Também incentivamos as
próprias coordenações do CCLF a produzirem conteúdos exclusivos e
autorais para o próprio site da instituição.
Também demos continuidade, também neste ano, a clipagem/clipping de
mídia (ver abaixo), em que reunimos todos os destaques de imprensa nacional, estadual e local - em que o CCLF (e seus projetos) foram
protagonistas da ação. Incentivamos ainda a participação em lives (ao vivo)
em redes sociais e podcasts como estratégia de visibilização do trabalho
realizado pela organização, ferramenta imprescindível para as ações, em
tempos de pandemia e isolamento social. Também desenvolvemos pautas
exclusivas sobre vida das juventudes e comunidades tradicionais em
contexto de Covid-19, para programas de rádio, podcasts e especiais de
internet.
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CLIPPING:
19/02/2020
Rec-Beat saiu de um quintal em Olinda para conquistar multidão no
Carnaval do Recife
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/musica/noticia/2020/02/19/recbeat-saiu-de-um-quintal-em-olinda-para-conquistar-multidao-nocarnaval-do-recife-400214.php
01/04/2020
A educadora quilombola Maria José de Souza Silva edita a edição de
professores da Assembly
https://assembly.malala.org/stories/maria-jose-guest-edits-teacher-issueportuguese
10/04/2020
Produção Podcast Programa de Rádio Fora da Curva com o tema "O vírus
nas comunidades tradicionais": https://spoti.fi/3b0ooLl
15/04/2020
Quilombolas temem impacto do coronavírus e sofrem com descaso
marcozero.org/quilombolas-temem-impacto-do-coronavirus-e-sofremcom-descaso/
06/05/2020
Do Paquistão ao Brasil e à Guatemala, as meninas contam como estão
acompanhando
os
estudos
durante
a
pandemia
https://assembly.malala.org/stories/how-girls-are-keeping-up-with-theirstudies-during-covid-19
25/05/2020
Deborah Duprat, uma defensora do direito à educação
https://br.noticias.yahoo.com/deborah-duprat-uma-defensora-do-direito-aeducacao-152915003.html
15/06/2020
#BlackLivesMatter: Os jovens ativistas negros usando as redes sociais
para liderar a luta pela igualdade
https://assembly.malala.org/stories/young-black-activists-to-follow-onsocial
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01/08/2020
Programa de rádio Mulheres do Sertão, rádio VP FM-100.9 Ouricuri, às 11h.
Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. Rádio VP FM100.9 Ouricuri Entrevistado: Fernando Silva, integrante do Centro de
Cultura Luiz Freire
19/08/2020
Senado sinaliza que deve votar Novo Fundeb com CAQ
https://br.noticias.yahoo.com/senado-deve-votar-novo-fundeb-com-caq155659510.html
19/08/2020
Com Novo Fundeb em pauta no Senado, especialistas defendem Custo
Aluno-Qualidade
https://www.brasildefatope.com.br/2020/08/19/com-novo-fundeb-empauta-no-senado-especialistas-defendem-custo-aluno-qualidade
24/08/2020
Mais de cinquenta entidades se posicionam a favor do novo Fundeb
relatado por Flávio Arns
https://br.noticias.yahoo.com/mais-de-cinquenta-entidades-se-posicionama-favor-do-novo-fundeb-relatado-por-flavio-arns-144046411.html
30/08/2020
Fundeb, trabalho infantil e etc. e tal
https://falouedisse.blog.br/?p=3238

2.3.2 FORMAÇÃO/ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
JORNALISMO
No campo da formação, demos continuidade à parceria com a Faculdade
Integrada Barros Melo (Aeso), de forma a contribuir para a formação deste
aluno/estagiário. Vale ressaltar que já há cinco anos o CCLF conta com
estagiário em Jornalismo. No entanto, a escassez de recursos para uma
bolsa-estágio demonstrou a necessidade de se repensar os termos de
contratação. A proposta de um estágio obrigatório supervisionado nãoremunerado foi estudado e implementado pela instituição pela primeira
vez em 2019, a partir da experiência já realizada e bem-sucedida com o
Programa de Direito à Leitura e decidida, pelo coletivo, como solução viável
diante da redução da equipe de comunicação para apenas uma pessoa e
da necessidade de ampliação de recursos humanos para dar conta das
demandas de trabalho.
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A experiência resultou na contratação de uma estagiária, via Instituto
Evaldo Lodi (IEL), garantindo, à mesma, seguro de vida, bolsa-transporte e
todos os direitos e deveres previstos na legislação trabalhista específica
para estágio. A reestruturação financeira do Projeto Educação Escolar de
Meninas Quilombolas, financiado pelo Fundo Malala, devido ao contexto
da pandemia de Covid-19, permitiu o pagamento de bolsa-estágio para a
estudante, não prevista inicialmente, o que permitiu um melhor
acompanhamento
supervisionado
mesmo
atuando
em
regime
remoto/home office, categoria aprovada pelo Ministério da Educação
(MEC) para estágios supervisionados obrigatórios.
Vale ressaltar que a experiência de estágio em Jornalismo no Centro de
Cultura Luiz Freire oportuniza ao/à estudante a possibilidade de
desenvolver práticas e estudos nas áreas de comunicação institucional em
organizações não-governamentais (cujas oportunidades de estágio são,
ainda hoje, escassas) e, ainda, uma primeira introdução ao campo da
comunicação para mobilização de direitos e incidência política. A
estagiária pôde atuar mais diretamente na redação e atualização para site
e produção de conteúdo para mídias sociais.
Também no campo da formação, nossa comunicação participou
contribuindo para as ações de media advocacy junto ao Projeto Educação
Escolar de Meninas Quilombolas, com a realização de quatro webinários
formativos em direitos humanos para as juventudes de Mirandiba (Sertão
PE) e também formações semanais junto ao grupo de 12 meninas de
diferentes comunidades locais, sensibilizando para uma comunicação
como estratégia para mobilização social e incidência política. Também
acompanhamos a produção e consolidação do Núcleo de Comunicação do
GCASC, como eixo do Projeto Ciranda, desenvolvido em contexto de
pandemia de Covid-19.

2.3.3 SITE E REDES SOCIAIS
Em 2020, mantivemos o nosso site institucional atualizado semanalmente,
tanto com a colaboração de textos autorais de especialistas da casa e
parceiros, como também com notícias, tanto produzidas por nós, como
desenvolvidas por redes de parcerias, clipping de notícias sobre nossa
atuação e matérias e reportagens de assuntos de interesse da área de
direitos humanos, em nível local, nacional e internacional, sempre
capitaneados por nós ou nossos parceiros.
O contexto de pandemia de Covid-19 permitiu desenvolver uma projeção
maior das nossas ações a partir de mídias e redes sociais (Facebook e
Instagram), como campanhas exclusivas, lives temáticas, webinários
voltados para públicos específicos, séries de vídeos, vídeos-pílulas, o que
nos permitiu experimentar uma forma de comunicação institucional mais
livre, aberta, que comunica com novos públicos, inclusive com recorte
geracional das juventudes e, ainda, plataformas pouco exploradas pela
comunicação institucional da entidade, o que nos exigiu maior formação e
treinamento, mas ao mesmo tempo, permitiu mais criatividade na
reinvenção do comunicar direitos humanos hoje.

2.4 - TV VIVA
2.4.1 - PRODUÇÃO/REALIZAÇÃO
Ao longo de 2020, a TV Viva desenvolveu atividades de produção e
realização de vídeos dentro da dinâmica de registros audiovisuais de dois
Projetos em curso no Centro de Cultura Luiz Freire: Projeto Ciranda –
Cidade para a Primeira Infância. Ao longo da primeira etapa do Projeto
(2017 a 2019), o CCLF realizou a Campanha de Comunicação – A Campanha
“Cidade para as Criança - Nossas Ruas e o Mundo”, que foi construída
coletivamente com o envolvimento direto de 30 jovens das quatro
comunidades participantes deste Projeto. Na Campanha foram utilizados
vídeos produzidos pelos próprios jovens, os quais enfocam questões
relativas a cada comunidade. Ao final desta primeira fase, essas produções
foram condensadas num vídeo maior que faz um apanhado desses dois
anos de atividades do Projeto: https://www.youtube.com/watch?
v=lIY4ghJtcDM&t=72s
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A realização da segunda fase deste projeto, prevista para ter início nos
primeiros meses de 2020, coincidiu com a chegada da Pandemia no Brasil.
Assim, as atividades de fortalecimento do Núcleo de Comunicação,
inclusive no que diz respeito ao audiovisual, foram remanejadas, assim
como as demais atividades, e toda a orientação para os jovens do Núcleo
do GCASC – Grupo Comunidade Assumindo suas Crianças foi realizada de
forma remota, conforme já elencado nas ações de comunicação do referido
Projeto.
O outro Projeto que vem dialogando de forma muito estreita com a
linguagem audiovisual é o Projeto Educação Escolar de Meninas
Quilombolas de Mirandiba, no qual, conforme já descrito acima, atuamos
diretamente no Ciclo Formativo na modalidade virtual, o que garantiu a
participação das meninas e da comunidade como um todo em várias
etapas do Projeto, como também pelo viés da Mídia Advocacy, em que as
pautas da comunidade puderam ser expressas através de registro em
pequenos vídeos produzidos pelas comunidades quilombolas.

Para tanto, as participantes foram instruídas ao uso dos equipamentos
adquiridos pelo Projeto (Tablets e computador) para disporem de
condições para obterem melhores resultados na gravação das imagens,
cujos produtos podem ser vistos nas redes sociais do CCLF, da Articulação
Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba - ASCQUUIMI e nas
redes das próprias meninas protagonistas de suas próprias histórias:
https://www.facebook.com/CentroLuizFreire/videos/1188200624942450
Em ambos os projetos, os registros audiovisuais das experiências
vivenciadas ao longo do período serão finalizados no primeiro semestre de
2021.
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Destacamos a importância da ampliação da linguagem audiovisual neste
período no qual as ações estão acontecendo, em sua maioria de forma
remota, desde março de 2020 - início do isolamento imposto pela
pandemia -. Essa linguagem, que já comunica sobremaneira, atualmente é
vital para transmitir não só informação, mas formação, intercâmbio de
experiências, articulações políticas etc.
Ainda no conjunto das produções da TV Viva (filmagem e edição), 2 clips
de carnaval foram realizados: Dino Braia “Vem cá pra ver”: Dino Braia “Vem
cá pra ver: https://www.youtube.com/watch?v=WLl1zlAdhFA e Damas de Lá
“Heterohomo”: https://www.youtube.com/watch?v=LpHPO7Dsq1k

2.4.2 - ACERVO: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E IMPACTO
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS/MÍDIAS SOCIAIS
A TV Viva reúne um rico acervo audiovisual em que está documentada inclusive pioneiramente - a diversidade e a dinâmica da trajetória de
inúmeros artistas e grupos culturais, muitos à época não consagrados ou
documentados pelas mídias de massa; depoimentos de lideranças das
periferias urbanas, rurais, indígenas e quilombolas do Estado de
Pernambuco e do Nordeste, ações dos movimentos sociais ao longo de
décadas da história política e social do Brasil, desde Pernambuco e do
Nordeste.
Este patrimônio permanece disponível como fonte de interesse para
pesquisas acadêmicas, ou material para usos pedagógicos, ou ainda como
insumo para novas produções audiovisuais.
Como uma das estratégias para democratizar ainda mais o acesso a este
acervo à população e ampliar a visibilidade da TV Viva como produtora de
vídeos do Centro de Cultura Luiz Freire, há anos foi tomada a iniciativa de
abrir um canal no Youtube, uma plataforma já presente em mais de 88
países, e subir as produções para dinamizar a interação do público com
seus conteúdos, chegando hoje a 300 obras disponibilizadas nesta
plataforma.
Em 2020, o acesso a este acervo chegou à casa das 128.816 visualizações no
nosso canal do Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCC83Kcl8gzH8r0ou2Z9suQ/videos
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Ainda
nesta
perspectiva
de
democratização do acervo da TV Viva
como conteúdos para subsidiar outras
produções, a exemplo da obra “Yasmin
Não Quer ir a Escola”, do diretor Lico
Queiroz onde foi feita a cessão da obra
XICÃO XUKURU do nosso acervo
audiovisual.
Esta mesma obra/documentário do
acervo da TV Viva (XICÃO XUKURU)
obteve autorização para uso da
Fiocruz/Pernambuco na Mostra Beiras
d'Água, através do Portal de mesmo
nome, no período de 16/10 a
04/11/2020, com cessão de direitos
autorais:
https://beirasdagua.org.br/item/xicaoxukuru/
Ainda em 2020, a Empresa Pernambuco de Comunicação S.A. – EPC,
através da TV Pernambuco (TVPE), empresa pública com a finalidade de
prestação de serviços de radiodifusão pública e de serviços conexos que
desde 1984 produz e veicula conteúdo audiovisual de interesse público em
todo o estado, está reprisando a série “Som na Rural”, produzida pela TV
Viva em parceria com a TV Brasil a partir de 2008:
https://portalepc.com.br/?s=som+na+rural

3. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Para o desenvolvimento das atividades, tanto as diretamente institucionais
quanto às em parceria com outros atores, a sede do Centro de Cultura Luiz
Freire dispõe de uma área-meio e de infraestrutura operacional
compatíveis com as demandas.
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Percebemos que se por um lado o contexto tem apontado para grandes
desafios, também tem apontado para possibilidades bastante positivas de
retomada de captação de recursos junto a organismos da cooperação
internacional, devido ao nosso histórico de impactos positivos obtidos por
nossa atuação pela efetivação dos Direitos Humanos, em especial no
campo do direito à Educação.
Outra alternativa crescente tem sido a dinâmica de captação
interinstitucional, por meio de projetos coletivos como o Programa Direito
à Leitura, que vem desenvolvendo diversas atividades de forma conjunta
com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias - Releitura, a exemplo da
parceria que no ano anterior (2019) possibilitou a execução de projeto em
âmbito nacional, onde além do CCLF e da Releitura, estavam também
presentes o Centro de Estudos em Educação e Linguagem da UFPE e Grupo
de Pesquisa Bibliotecas Públicas do Brasil, UniRio – Rio de Janeiro. Essa
parceria com a Releitura seguiu em 2020.
Em termos de captação de recursos em parceria, registra-se também o
Projeto Ciranda, apoiado pela Fundação Bernard Van Leer e OAK
Foundation com recursos, via Action Aid, desenvolvido em articulação com
2 instituições: Etapas e Usina da Imaginação; e mais recentemente o
Projeto “Escolas Seguras e Acolhedoras para a Convivência das Meninas e
Jovens Mulheres com a Covid-19 em PE”, apoiado pelo Fundo Malala, que
está sendo desenvolvido em parceria com o Centro Dom Helder Câmara de
Estudos e Ação Social (Cendhec) e Centro das Mulheres do Cabo (CMC)
que, assim como o Centro de Cultura Luiz Freire, compõem o Comitê
Pernambuco, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação - CNDE.
Ao longo dos últimos anos, o CCLF também vem investindo em outras
estratégias de geração de recursos próprios, por meio de aluguel de seus
espaços/salas para grupos, profissionais autônomos e ações pontuais
realizadas por outras organizações parceiras, garantindo uma regularidade
para sua sustentabilidade em termos de manutenção de sua enxuta equipe
e do funcionamento de sua sede.
No entanto, com o advento da pandemia, a provisão de recursos próprios
por meio desta política interna sofreu uma diminuição por força do
isolamento social e, consequentemente, o fechamento dos espaços físicos
para realização das ações que complementam a sustentabilidade
financeira da instituição. Assim, eventos externos principalmente na área
da cultura, que são uma marca do quintal do Centro, estão
temporariamente suspensas.
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Além da locação de espaços na sede, outra estratégia é a locação de um
dos imóveis de propriedade da instituição, pois além de sua sede o CCLF
também dispõe de outro imóvel, também situado no Sítio Histórico de
Olinda. Originalmente, esse imóvel abrigou a Produtora de Vídeo do CCLF TV Viva. Com a necessidade do enxugamento das despesas, no ano de
2006, o imóvel foi locado à Prefeitura do Município de Olinda por 10 anos
para funcionamento do Museu do Mamulengo. Desde 2017 o imóvel vem
sendo locado pontualmente para atividades diversas e no final deste ano
de 2020, uma nova parceria se estabeleceu com o coletivo Casa Criatura
(https://casacriatura.com/), que conecta agentes da Economia Criativa
dispostos a desenvolver ações inovadoras com impactos positivos em
Olinda.
Esse modelo de “negócio social” se agrega às reflexões do CCLF num
momento em que as mudanças de paradigmas das economias, ou a
sofisticação de suas estratégias e dinâmicas, apontam para a observância
sobre valores e princípios que defendemos, mas também para a
tempestividade,
no
sentido
de
fortalecer
conceitos
como
a
sustentabilidade responsável, a solidariedade e o caráter colaborativo de
negócios que pensem em ações de maior impacto social. Entendemos que,
para além do recurso financeiro que o imóvel poderá vir a gerar, há o
capital social que iniciativas desse porte agregam.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos quatro anos, as ONGs do campo dos Direitos Humanos têm
sido alvo dos governos brasileiros recentes, em especial o atual, que faz
críticas contumazes à existência e à atuação das ONGs deste campo,
investindo em perseguições; criando estruturas organizadas para desferir
ataques ofensivos a autoridades, a figuras públicas de oposição e a
instituições da sociedade civil do campo dos Direitos Humanos, com
objetivo de minar reputações junto à opinião pública com disparos em
massa de notícias falsas (fake news) nas redes sociais, além de criar
mecanismos legais com dispositivos para monitorar com ingerência a
atuação dessas organizações e a criação de diversos entraves jurídicoadministrativos burocráticos e outras estratégias para restringir as
condições de nossa sustentabilidade financeira como sociedade civil
organizada.
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Somados ao momento sociopolítico difícil por que atravessamos, ainda
vivemos neste contexto pandêmico, onde tivemos que nos reinventar em
um processo de aprendizagem criativa e coletiva para melhor nos
apropriar e otimizar o uso das ferramentas tecnológicas para manter os
vínculos, as articulações, as parcerias, tornando possível a continuidade dos
trabalhos de forma remota, materializando resultados de processos e de
impactos bastante positivos, conforme demonstram as experiências acima
relatadas.
Foi através das telas, e posteriormente em campo - quando não poderia
ser de outra forma, mas seguindo todos os protocolos de segurança -, que o
trabalho seguiu acontecendo.
Assim, a máxima de que são em momentos de crises que mais
aprendemos, foi (e está sendo) experimentada nessa pandemia do Covid
19, que assola a todos nós, uma conjuntura desafiadora para formar
estratégias criativas e fortalecer nosso papel político em defesa dos
Direitos Humanos e na radicalização da democracia. Isso nos desafia e
também nos propõe novas formas de continuar fazendo, pois a fome e as
tantas outras injustiças bem reais continuam a nos exigir muitos esforços
para serem corrigidas, à luz dos direitos constitucionalmente garantidos,
ampliados e diversificados, conforme a dinâmica da luta política dos
sujeitos de maior vulnerabilidade na sociedade.

Olinda - PE, dezembro 2020
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