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 Caminhos Lúdicos é uma ação realizada no bairro Vila Velha II em Fortaleza, capital do estado 
do Ceará que se localiza na região Nordeste do Brasil. Esta ação é integrante do Projeto Atitude Legal 
que atende crianças em 6 escolas e no Centro de Integração Social deste bairro. Inicialmente parti-
ciparam desta ação 111 crianças da escola Herondina Lima Cavalcante. A ação Caminhos Lúdicos 
tem o objetivo de promover a participação infantil na transformação dos caminhos percorridos pelas 
crianças de casa à escola, para que estes se tornem mais seguros e saudáveis, agregando o lúdico 
para elas e seus familiares, atenuando o estresse tóxico que estas crianças passam com violência 
doméstica e violência urbana.

 A ação foi realizada entre os meses de agosto a novembro de 2019 e constou de dois momen-
tos: primeiramente foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa na qual as crianças, dentre outros, 
apontaram pontos positivos e pontos negativos nos caminhos por elas percorrido de suas casas à 
escola.

 A partir dos resultados da pesquisa foi traçado então o segundo momento da ação que foi com-
posta por 3 oficinas. Inicialmente, na oficina Mapa Mental as crianças representaram com desenho 
os caminho que elas percorriam até a escola; na outra oficina num passeio no entorno da escola elas 
utilizaram a câmera fotográfica para registrarem aspectos desse caminho que, para elas precisariam 
mudar como, por exemplo, praças e brinquedos danificados, presença de lixo, ausência de natureza, 
ruas e calçadas esburacadas, dentre outros. O passeio foi feito à pé e por meio de trenzinho de trans-
porte de crianças. Por fim, as fotos registradas pelas crianças foram impressas e as crianças reali-
zaram intervenções nos espaços através de desenhos, colagens, pintura, indicando como realmente 
elas gostariam que fosse aquele espaço. Neste portfólio estão compiladas, através das imagens por 
elas produzidas, suas ideias e desejos para os espaços públicos da comunidade da qual participam.
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“Eu reconheço que essas pessoas que estão aqui dentro não 
devEm tá gostando daqui. por isso que a gente está desenhan-

do, para poder melhorar as coisas aqui. a gEnte tá dese-
nhando bancos, amarElinha, desenhando árvores, e aqui tem 

muito lixo. E a poluição nEssa praça, todas as pessoas que 
passam por aqui eu acho que não gostam. então por isso quE 
a gEnte tá fazendo esse projeto para poder desenhar e fa-

zer os desenhos para quE o prefEito ajeite”

Yasmin, 9 anos.



“ mudar a rua quE é deserta; mudar a atitude 
das pessoas pra fazEr o que é legal. botava um 

novo prEfeito e ajudaria as pessoas que passam 
dificuldade; alguns prédios se tornarem árvores 

para as pessoas enxErgarem a natureza. ”
 isabellY, 11 anos



























“ ajudar pessoas (moradores de rua, crianças 
pedindo comida), pintar muros, calçadas, ruas, 
limpar pichações, mais brinquEdos nas ruas. 
contratar trabalhadores para fazer isso , 

falar com pEssoas para ajudar dE coração e 
sem dinheiro pois eu não tEnho, sou criança “

 alana, 9 anos



“ colorir o caminho, não jogar 
lixo no chão, limpar ruas, mais 

árvores, iluminação. “ 

 gabriely, 8 anos



























“ não jogar lixo no chão, limpar ruas, 
mais árvores, impEdiria os trabalhadores 

de cortar as árvores “

ramon, 9 anos



“ segurança nas ruas, tirar os buracos, as 
calçadas quEbradas; não tEr mais assalto. 
chamava os amigos pra ajudar a tapar os 
buracos; colocaria mais policiais passando 

na rua. “
carolina, 9 anos



















praÇa do polar





“ mais árvores, ter flores; mais 
árvores bonitas; ruas sem buraco; 
chamaria as pessoas para plantar 
as florEs; tiraria os cachorros 

doentes das ruas “
Vitória, 9 anos



“ arrumar os buracos nas ruas, pintar 
muros, calçadas, ruas, limpar pichações, 

mais brinquEdos nas ruas. trabalhar com 
as pessoas para mudar isso E estudar 

para ser a prefEita “

ana fernanda, 8 anos











praÇa em frente a escola herondina













“ quE tiVessE pessoas boas; que não 
tivEsse sequestro; mais parquinhos 
nas ruas. as pessoas quE fazem, ter 

mais consciência pra fazer mais 
coisas para as crianças. “

maria edWirgens, 10 anos



“ segurança nas ruas, mais 
brinquedos nas ruas, tirar as 
pessoas que usam drogas da 

pracinha “
sidnEY, 12 anos























“a maioria das pracinhas que a gEnte vai, a gentE sempre 
vê lixo no chão tEndo a lixeira do lado, ai a pessoa Vê 

lixo no chão. meu pai, ele falou que quando a pessoa bota 
lixo no chão a pessoa tá desajudando a natureza, aí eu 

boto lixo no lixo porquE se não aí vai ficar cheio de lixo 
e eu vou tá desajudando a natureza.”

maria clara, 9 anos



“ajudar pessoas (moradorEs dE rua, crianças 
pedindo comida), tirar os animais das ruas. sE 

eu tivesse condições Eu lEvava os animais para 
minha casa, mas minha casa E muita pequEna , 
levaria as pessoas para um lugar bom é feliz”

 izaltina, 9 anos



Escola municipal herondina lima cavalcante



2° ano manhã 3° ano manhã

3° ano tardE 4° ano tardE




