Boletim Outubro a Dezembro de 2012

Seminário: Prevenção dos castigos corporais e humilhantes na Primeira Infância:
a experiência de um projeto piloto na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Em 5 de dezembro de 2012, realizamos o seminário:
Prevenção dos castigos corporais e humilhantes na
Primeira Infância cujos objetivos eram:
•
•

Partilhar experiências de prevenção ao uso do
castigo corporal e tratamento humilhante para
Primeira Infância no município do RJ;
Apresentar os resultados do projeto piloto
“Sensibilizando os profissionais da Educação
Infantil na prevenção do castigo corporal contra
crianças”, desenvolvido pela Fundação Xuxa
Meneghel e Rede Não Bata Eduque, em parceria
com a 9ª e 10ª CREs, financiado pela Save the
Children.

A abertura do seminário foi realizada por Ana Paula
Rodrigues, da Fundação Xuxa Meneghel e o painel
formado por:
•
•
•
•
•
•

Participaram do seminário 150 pessoas, entre elas:
gestores, professores e auxiliares de creches e EDIs Espaço de Desenvolvimento Infantil, representantes
do CEC - Conselho Escola Comunidade, PROINAPE,
gerências da 9ª e 10ª CREs, NIAP, SME, CRAS, CREAS,
Conselhos Tutelares, NUDECA, adolescentes do
eixo participação Infantojuvenil da RNBE, 7ª e 8ª
Promotorias da Infância e Juventude, Conselhos e
Fóruns de Direitos da Crianças e Adolescentes.
Um dos principais resultados do Seminário foi o
compromisso firmado pela Gerência de Educação
Infantil do município do Rio de Janeiro em incluir
o tema da prevenção dos castigos corporais e
humilhantes na agenda para ser trabalhado em todas
as unidades escolares em 2013.

Cristina Porto – Consultora do Centro Internacional
de Estudos e Pesquisa sobre a Infância–CIESPI.
Simone Souza – Gerência de Educação Infantil
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro.
Mércia Oliveira – NIAP - Núcleo Interdisciplinar de
Apoio às Unidades Escolares.
Profº José Mauro – Coordenador da 9ª CRE.
Katia Dias – represetentando a coordenação da
10ª CRE.
Márcia Oliveira e Renata Tavares – Rede Não Bata
Eduque.
Ana Paula Rodrigues, Katia Dias, Simone Souza, Mércia Oliveira, Cristina Porto, Prof. José
Mauro.

Mércia Oliveira - NIAP - Núcleo Interdisciplinar de Apoio às
Unidades Escolares e Cristina Porto - Centro Internacional
de Estudos e Pesquisa sobre a Infância - CIESPI.
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Kátia Dias - representando
a 10ª CRE - Coordenadoria
Regional de Educação.

Simone Souza - Gerência de
Educação Infantill da Secretaria
Municipal de Educação do Rio
de Janeiro.

Prof. José Mauro - Coordenador da 9ª CRE.
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Resultados do projeto piloto

Notas RNBE
Roda de
diálogo sobre
educação
positiva com
crianças e
adolescentes
do eixo
participação
infantojuvenil
da RNBE e
profissionais
da Educação
Infantil da 10ª
CRE durante
curso de
formação.

O projeto propôs uma intervenção direta de formação e
sensibilização  para profissionais da Educação Infantil com  o  tema
dos castigos corporais e tratamento humilhante contra crianças.
Nosso principal objetivo era promover uma mudança de
comportamento e atitudes em relação à educação de crianças,
gerando conhecimentos fundamentais para a diminuição da
banalização e aceitação social dos castigos corporais e pela
busca de novas posturas individuais e coletivas de educação sem
o uso de violência.
A proposta metodológica privilegiou o diálogo, a reflexão, a troca
de experiências e saberes. Os materiais utilizados formam um
conjunto de ferramentas que contribuem para que o tema possa
ser abordado com às famílias dos alunos e replicado em outras
unidades de educação infantil.
85% dos profissionais nunca tinham participado de algum tipo de
formação com o tema “violência contra a criança”.
“Ouvi aqui na capacitação, pela 1ª vez. Muito importante para ser
utilizado por todos nós: educadores, responsáveis etc.”

Antes do término do projeto os participaram já haviam falado
sobre o tema com outras pessoas: 64% colegas de trabalho,
58% familiares (marido, mãe, outros), 18% amigos/vizinhos, 12%
diretores e 12% pais/responsáveis. Isso mostra a importância do
enfrentamento aos castigos corporais contra crianças.
Depoimentos:
”Acredito que as sugestões de dinâmicas que exploram bastante
a discussão são perfeitamente utilizáveis em ambientes escolares e
comunitários. Fazem refletir, promovem a implicação dos participantes.”
(PROINAPE – Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas - 10ª CRE)
“Estamos construindo uma nova cultura de educação positiva.”
(Auxiliar de creche – 10ª CRE)
”Abriu minha mente, sou de uma geração que acha que uma palmada
não faz mal, mas durante os encontros pude perceber que há várias
formas de educar que não precisa de agressão.” (Professora – 9ª CRE)
”Gostei do formato das dinâmicas que propõem uma reflexão a partir
da vivência de cada um, dos significados partilhados na cultura... sem
infantilizar os participantes ou reforçar atitudes moralistas.”
(PROINAPE – 9ª CRE)
“Mudei um pouco em relação ao meu filho (3 anos). Toda vez que ele
faz algo de ‘errado’ eu respiro e penso. Não posso bater nele, não posso,
não devo e tenho conseguido contornar e puni-lo de forma positiva.”
(Professora – 10ª CRE)

Dia 3/10 – Participamos da EXPOUVA 2012 em
comemoração ao “Dia da Responsabilidade Social
no Ensino Superior Particular”, no Campus Tijuca da
Universidade Veiga de Almeida no Rio de Janeiro.
Dia 11/10 – Marcia Oliveira foi entrevistada pela Rádio
Ondas Cidadãs, Programa Onda da Infância – da
Universidade Federal do Ceará, onde falou sobre a
importância da prevenção aos castigos corporais e de
como é importante a aprovação do PL 7672/2010 no
processo de mudança cultural de longo prazo.
Dia 16/10 – Marcia e Humberto Miranda – coordenador
pedagógico da Escola de Conselhos de Pernambuco,
conversaram sobre a importância da abordagem do
tema da prevenção aos castigos corporais no processo
de capacitação continuada dos conselheiros de direitos
e tutelares.
Dia 17/10 – Visitamos o Cendhec – Centro Dom Helder
Camara de Estudos e Ação Social em Recife.
Dia 25/10 – Fomos convidados para apresentar as ações
da Rede Não Bata Eduque para a equipe de trabalho
do NIAP – Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades
Escolares da Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro.
No Período 6 a 8/11 – Ana Paula Rodrigues e Janaina
Carvalho participaram do evento Infância & Paz - V
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura e
Paz, no Senado.
Dias 7 e 8/11 - A presidente do Instituto Berço da
Cidadania, Sra. Dirce Barroso França, abordou o PL
7672/2010 como uma estratégia de prevenção no Curso
- A Consequência das negligências e maus tratos: a
patologia dos traumatismosrelacionais precoces, durante
o evento Infância & Paz.
Dia 13/11 - Participamos do Seminário de apresentação
pública da Carta de Constituição das Estratégias em
Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do
Adolescente em Brasília.
Dia 20/11 - Apresentamos a Campanha Nacional
Não Bata Eduque durante o IV Encontro Nacional de
Representantes dos Núcleos de Formação Continuada
de Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares –
Escola de Conselhos, em Brasília.
Dia 22/11 - Recebemos a visita de monitoramento da Sra.
Rocio Valencia - Save the Children, acompanhada da
Sra. Andreia Lavelli – Fundação Abrinq - Save the Children.
Dia 01/12 - Participamos do Show Natal Mágico, da
apresentadora Xuxa Meneghel no Maracanãzinho.
Dia 17/12 - distribuímos material de divulgação da Rede
Não Bata Eduque durante a 10ª Edição do Natal do Bem
– 2012 – evento organizado pelo LIDE em SP.
www.nataldobem.com.br

Grupo Gestor da Rede:
ANDI - Comunicação e Direitos da Infância, Cedeca Rio de Janeiro, Comunicarte, Frente
Parlamentar Mista pelos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, Fundação Abrinq Save the Children, Fundação Xuxa Meneghel, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Promundo, Instituto Noos, Projeto Proteger, Sociedade Brasileira de Pediatria e
Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.
Secretaria Executiva
Fundação Xuxa Meneghel
Rua. Belchior Fonseca, 1025 - 23027-260 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel +55 21 2417-1252

Instituto NOOS

Quer colaborar com a edição deste boletim? Envie as
informações para coordenacao@naobataeduque.org.br

@RedeNBE
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http://naobataeduque.tumblr.com/

Rede Não Bata, Eduque! | Outubro a Dezembro de 2012

