
III Concurso Cultural MCA - Desenho

“Meu Retrato” 

O MCA é um sistema criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, destinado a atender todos os órgãos do Sistema de garantia de 

Direitos de criança e adolescente, permitindo um trabalho integrado e on line na defesa do direito à convivência familiar. 

Mais do que um cadastro digital o MCA se revela como verdadeira ferramenta social de implementação de políticas públicas e 

integração social entre as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional ou familiar.

Com o objetivo de possibilitar voz e vez para crianças e adolescentes em acolhimento, institucional ou familiar, e de deixar as suas 

escritas e representações daquilo que retrata o seu viver, sentir  e como se vê, a Equipe MCA realizou o III Concurso Cultural de Desenho. 

O concurso foi distribuído em duas categorias: infantil e juvenil, tendo por tema “MEU RETRATO”

Mais de cem trabalhos participaram do concurso, nos quais foram alinhavados e representados diversos sonhos, inúmeros anseios 

e, sobretudo, como de fato se retratam, possibilitando que se reconhecessem como protagonistas de sua própria história, e ajudando 

a construir seu senso de identidade que, em ambientes institucionais, às vezes, pode não se construir adequadamente, em razão de 

realidades em que o ‘eu’ e a história de vida de cada uma das crianças e adolescentes não é adequadamente respeitada e valorizada.

Mais do que um simples concurso, a ideia dá seguimento a abertura de um canal a fim de dar voz a crianças e adolescentes acolhidos, 

incentivando a expressão artística destes. 

A equipe do MCA, assim como os integrantes das comissões julgadoras, deseja que os retratos traçados em linhas caprichosas e 

representados por desenhos cheios de esperança nos façam refletir e pensar se os sonhos dessas crianças e adolescentes não beiram 

uma realidade inversa, na medida em que constituem, em sua expressiva maioria, em direitos que precisam ser garantidos, e não apenas 

sonhados, sendo, pois, um alerta para a necessidade de sempre irmos além para que estas crianças e adolescentes possam ter direito à 

realização dos seus sonhos.

Não podemos deixar de registrar o nosso agradecimento aos integrantes de toda a rede institucional de acolhimento do Estado do 

Rio de Janeiro, em especial aos Dirigentes e às Equipes Técnicas que inscreveram as crianças e os adolescentes no Concurso, contribuindo, 

sobremaneira, para o sucesso do Concurso e para o fortalecimento cultural e artístico dessa população acolhida.

Por fim, agradecemos a todos os envolvidos na organização do Concurso, à Comissão Julgadora que com empenho e dedicação 

aceitou a difícil tarefa de avaliar trabalhos tão ricos em conteúdos e à Administração Superior do Ministério Público, que viabilizou a 

continuidade do sonho da Equipe MCA em manter o Concurso, transformando-o realidade e nos satisfazendo com mais um sucesso.

Temos a honra de publicar nas próximas páginas as composições selecionadas, por categoria, registrando que todos os demais serão, 

ao longo do próximo ano, publicados na página do MCA.

Equipe MCA e Comissão Julgadora



III Concurso Cultural MCA - Desenho
1ª Colocação 
Categoria: Infantil
Instituição Vencedora: Casa de Acolhimento e Cidadania - CAC 
Autor do Trabalho: Alex Souza Nunes



III Concurso Cultural MCA - Desenho
2ª Colocação 
Categoria: Infantil
Instituição Vencedora: Casa Abrigo Beija-Flor
Autores do Trabalho: Gabriely da Silva Ferreira    



III Concurso Cultural MCA - Desenho
3ª Colocação 
Categoria: Infantil
Instituição Vencedora: Abrigo Municipal de Rio das Ostras
Autor do Trabalho: Cristiano Sobreira Ferreira



III Concurso Cultural MCA - Desenho
1ª Colocação 
Categoria: Juvenil
Instituição Vencedora: Abrigo Temporário de Casimiro de Abreu
Autor do Trabalho:  Roberta Ferreira Nunes



III Concurso Cultural MCA - Desenho
2ª Colocação 
Categoria: Juvenil
Instituição Vencedora: Casa Lar Dalva de Oliveira
Autor do Trabalho: Tainara Vasconcelos da Silva    
                                          



III Concurso Cultural MCA - Desenho
3ª Colocação 
Categoria: Juvenil
Instituição Vencedora: Centro de Acolhimento e Cidadania - CAC
Autor do Trabalho: Daniel Alves   


