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Segundo especialista, as crianças precisam aprender a lidar com sofrimentos. Pais devem ter paciência e
conversar muito
Fátima Conte: ''Faça a criança limpar o que ela sujou. Não dá para educar só falando. É preciso ter
atitude.''
Ter um filho é uma grande alegria. Muitos pais, ao saberem que tem um bebê a caminho, se empenham
na organização do quarto, na compra do enxoval, na escolha do nome. Mas nem tudo é festa. Com a
chegada da criança, a responsabilidade aumenta e, com o passar dos anos, muitas dúvidas começam a
aparecer. A principal, se não for a maior, é como educar um filho nos dias de hoje.
Para discutir o assunto, a reportagem da FOLHA conversou com Fátima Cristina de Souza Conte, que é
especialista em análise do comportamento e doutora em psicologia clínica. De acordo com ela, os pais
não devem punir os filhos com castigos físicos. ''A atitude não ensina nada e ainda gera raiva. Os pais
batem porque estão cansados, estressados e não sabem o que fazer'', diz Fátima, que orienta: ''Os adultos
não podem dar atenção às birras das crianças. É preciso ignorar.''
Bater nos filhos é uma forma de educá-los?
Não. Bater só faz com que a criança pare o que ela está fazendo. É algo momentâneo. A atitude não
ensina nada e ainda gera raiva. Eu sou contra o uso de punição, principalmente a física. Às vezes a pessoa
acha que dar só um tapinha não tem problema. Mas isso não pode acontecer. O bater pode trazer várias
consequências. A criança pode ficar muito ansiosa, inibida e passiva. Há o risco de criar um filho
submisso, que se arrisca muito pouco. Outra consequência é o filho que apanha começar a responder e
enfrentar os pais. Ele pode ficar agressivo.
Então a criança que apanha tem mais probabilidade de ser um adulto violento?
Sim. Ela está sendo exposta e isso causa frustração e raiva. Às vezes a criança não pode responder aos
pais, mas ela vai agir com agressividade com outras pessoas. Além disso, ela está tendo um modelo
agressivo de solução de problemas. Ela pensa: se meus pais me educam e me amam dessa forma então eu
posso ser assim com ou outros, pois a agressividade resolve o problema e é uma atitude correta. Quanto
mais um adulto bate em uma criança, mais aversiva ela se torna aos conselhos e orientações desse adulto.
Além disso, a criança que apanha pode se afastar dos pais inclusive em momentos em que eles seriam
muito necessários.
A resposta agressiva da criança e do adolescente não precisa ser no mesmo tom do adulto. É possível
agredir passivamente, simplesmente não fazendo o que os pais querem.
Pode acontecer do filho não respeitar os pais e sim ter medo deles?
Sim. Nesses casos, quando o filho se liberta do controle dos pais ele faz coisas erradas. Não por vingança,
mas porque a regra que ele formou é que tem que fazer de tudo para não apanhar. A criança sabe que se
pegar determinado objeto vai apanhar, mas ela não aprendeu que não pode pegar porque quebra e pode
deixar alguém triste.

É importante sempre explicar o motivo do 'não' para as crianças?
Sim. Por exemplo, os pais devem explicar que a criança não pode pegar determinado objeto porque é da
mamãe trabalhar e se quebrar não vai ser possível trazer dinheiro para comprar as coisas em casa. Às
vezes a criança vai insistir e berrar. Os pais devem mostrar um brinquedo que a criança pode brincar e se
ela continuar esperneando é importante ignorar. Com o passar do tempo, o que parece que não deu
nenhum resultado no momento vai trazer um retorno positivo.
Não tem necessidade de ameaçar: se você mexer nisso vou te bater. É preciso explicar. Tem que ter
paciência, mas é dessa forma que você educa e forma cidadãos.
Quais as melhores formas de educar os filhos nos dias de hoje?
Por meio da conversa, do exemplo, do fazer junto e do elogio. Os pais batem porque estão cansados,
estressados e não sabem o que fazer. É importante não dar atenção a birra que a criança faz mesmo
quando está fora de casa. No supermercado, por exemplo, quando a criança quer algo que não será
comprado, os pais devem explicar o porquê do não, mantendo a calma e a serenidade diante da birra. As
pessoas ao redor devem notar que você está educando seu filho.
Não adianta bater, pegar forte no braço da criança. Os pais não querem passar vergonha com a birra do
filho em um lugar público, mas eles acabam passando vergonha quando batem nos filhos nesses locais. É
melhor escolher a vergonha útil.
Muitos pais não suportam ver o sofrimento do filho e acabam fazendo as vontades da criança.
Mas esse é um sofrimento natural da vida. A criança tem que aprender a lidar com alguns sofrimentos. Se
não for assim, ela vai virar uma pessoa extremamente frágil em um mundo competitivo e exigente.
E de que forma os pais devem corrigir os filhos? Quais as punições aceitáveis?
É importante corrigir a criança, sempre valorizando as atitudes corretas dela. Mas se isso não for possível,
os pais devem aguentar os berros, pensando que não está acontecendo nada de errado. Deixa ela chorar,
pois está fazendo isso porque quer algo que não pode. Não é o fim do mundo. Mesmo que o choro seja
enorme, o sofrimento dela não corresponde. Às vezes o tamanho do choro é para mobilizar os pais. Não
significa que a criança está sentindo tudo aquilo. Ela apenas já percebeu o quanto tem que chorar para
conseguir o que quer.
Se for preciso fazer o filho sofrer uma consequência, pensa em algo natural. Por exemplo, diga que se ele
quebrar o brinquedo do irmão vai ter que dar um brinquedo dele. É uma forma de corrigir. Se sujar algo,
faça a criança limpar mesmo que ela ainda não consiga fazer direito. Não dá para educar uma criança
pequena só falando. É preciso ter atitude.
E quando não é possível fazer a criança sofrer uma consequência natural, o que fazer?
Nesses casos, os pais devem tirar algo que a criança gosta de fazer. Por exemplo, deixar o menino sem
jogar videogame. Pode colocar para pensar também. Pelo menos para ela se acalmar. Mas o tempo em
que a criança fica pensando tem que ser de acordo com a idade dela. É um minuto por a
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Como as crianças se sentem quando são castigadas fisicamente com
tapas, puxão de orelha, chineladas e outros meios? O que se passa
com elas quando ficam presas em quartos escuros ou são
humilhadas? Elas são capazes de entender por que os pais as agridem
(mesmo quando dizem bater para educar)?

Um estudo realizado pelo Instituto Promundo (organização não governamental brasileira que funciona há
doze anos no Rio de Janeiro) ouviu pais e crianças em três comunidades cariocas para compreender
melhor como eles veem o fenômeno dos castigos físicos e humilhantes. O trabalho, intitulado Crianças
Sujeitos de Direitos, envolveu, ao todo, 65 crianças e adolescentes e 600 pais, mães e cuidadores de
crianças.
Como parte do mesmo estudo, foram promovidos 45 encontros de sensibilização e uma campanha
comunitária com o objetivo de modificar as práticas da educação infantil por parte das famílias e reduzir
atitudes e comportamentos de violência intrafamiliar. Além disso, o projeto desenvolvido pelo Instituto
pretendia identificar que estratégias teriam sucesso na promoção desses relacionamentos mais
harmoniosos e não violentos para a erradicação do castigo físico contra a criança e promoção do
desenvolvimento infantil no âmbito familiar.
Raio-X dos Castigos Físicos
Os piores métodos de castigo apontados pelas crianças foram a palmada no braço; ficar de castigo no
banheiro; ficar de castigo no quarto; tapa na cabeça; paulada; puxão de orelha e chinelada. A maioria
delas admitiu sentir medo, tristeza e raiva quando sujeitadas à punição física ou humilhante. Relatos dos
especialistas que participaram do processo apontam que o tema levantou sentimentos muito fortes. Foram
constatadas sensações de tristeza, infelicidade, depressão e, principalmente, dor e raiva quando os pais
utilizam castigos físicos e humilhantes. Os depoimentos também apontam que as crianças sentem
rejeição, menosprezo e marginalização. Elas relataram humilhação e impotência pelo fato de não poderem
revidar o que foi sofrido.
Meninos e meninas ouvidos na pesquisa também disseram ficar muito ressentidos nos momentos em que
sentem que seus pais não os escutam nem levam seus desejos em consideração. Muitos descreveram
tentativas desesperadas de tentar se fazer ouvir pelos adultos. Há também uma carência por mais
demonstrações de afeto e uma escuta atenta por parte de pai e mãe.
A mãe foi a pessoa que apareceu com maior frequência nos depoimentos das crianças como a aplicadora
de castigos, principalmente os físicos, seguida dos irmãos e tios. O estudo aponta que isso se deve,
provavelmente, ao fato de que elas passam mais tempo com seus filhos do que os demais.
Quando as crianças foram indagadas diretamente sobre as alternativas que seus pais poderiam usar para
discipliná-las ao invés de utilizarem castigos físicos e humilhantes, a única possibilidade levantada foi
que elas não repetissem o comportamento que desagradou seus pais, talvez porque o uso do castigo físico
já seja legitimado e internalizado como correto. O castigo físico, quando aplicado por um longo período,

não surte mais o efeito desejado pelos adultos, ou seja, o comportamento infantil indesejado segue
acontecendo. O que as crianças afirmam é que não lembram o motivo pelo qual foram castigadas.
Ouvindo pais e mães
Os pais e mães ouvidos na pesquisa acreditam que estão batendo para educar, mas se esquecem que estão
utilizando a mesma justificativa para conter ou punir a violência das crianças quando estas apresentam
comportamento agressivo. Isso foi observado em um grupo de crianças que relatou apanhar após baterem
nos seus irmãos. As declarações indicam que os pequenos reproduzem o comportamento violento dos
seus pais. A chamada “transmissão geracional da violência” foi uma hipótese bastante considerada, pois
algumas crianças, em seus discursos, afirmam que educarão seus filhos com violência, como seus pais.
Essa contribuição negativa reforça a ideia de que a violência é um método educacional aceitável e a
constante exposição à agressão faz com que os pequenos recorram mais facilmente a ela no trato com as
outras pessoas.
Durante o trabalho nas três comunidades cariocas (Pedra de Guaratiba, Cantagalo e Cancela Preta), os
pais, ao serem indagados sobre em quais momentos a criança merecia apanhar, responderam, em sua
maioria (cerca de 80%), a falta de respeito às ordens dos adultos. Cerca de 63% dos entrevistados
afirmaram também que “crianças de que não apanham ficam sem limites”.
Mudança de comportamento
As oficinas com pais e cuidadores discutiram temas como direitos infanto-juvenis e relações familiares.
Antes e depois das oficinas foram aplicados questionários sobre o conteúdo difundido. A intenção era
perceber se durante a troca de experiências foi assimilada a defesa pelo fim dos castigos físicos e
tratamento humilhante. Antes do projeto, por exemplo, cerca de 62% dos pais nunca haviam ouvido falar
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O índice de pais que achavam que as crianças têm
direito de discordar aumentou de 44% para 55%. E aqueles que afirmavam que crianças que não apanham
ficam sem limites caiu para 28%.
Na avaliação sobre os impactos das oficinas, o Instituto Promundo aponta que os pais que veem suas
crianças como “pessoas com direitos” são menos propensos a usar punição física. Apesar de existirem
relatos de crianças que não concordam com os castigos recebidos, a cultura brasileira, com base na
escravidão, reforça a dinâmica de que a força pode disciplinar alguém que tenha menos poder e força
física ou esteja em condição de dependência. A herança escravocrata é visível no atual discurso infantil,
onde os pequenos afirmam que compreendem e justificam a educação violenta que recebem. Essa
educação perpetua o ciclo da violência, pois as crianças acabam aprendendo que a violência é um meio
justificável para a resolução de seus problemas.
As principais questões levantadas pela pesquisa foram: Como promover uma educação sem violência
contra crianças e estimular a sua participação no ambiente familiar? Como medir mudanças de atitudes
dos cuidadores em relação às crianças? Quanto tais mudanças reduzem o uso dos castigos físicos e
humilhantes contra crianças?
Dentre as lições aprendidas foi ressaltado que filho é sim assunto de homem; que castigo físico e
humilhante está totalmente naturalizado e incorporado no cotidiano das famílias e há dificuldade em
reconhecer tais atos como violência. Foi dito pelos grupos que existe necessidade das cuidadoras terem
um espaço de escuta e compartilhamento de sentimentos com os pais sobre o dia-a-dia com os filhos
deles; que falta bases de apoio na criação dos filhos. Concordaram que o ciclo da violência no espaço da
casa é reproduzido e que é importante ouvir e conhecer experiências positivas de educação dos filhos.
Rede Não Bata, Eduque – Desde 2005, a Rede Não Bata, Eduque – formada por instituições e pessoas
físicas – procura gerar o debate sobre o fim dos castigos físicos e o tratamento humilhante de crianças e
adolescentes no Brasil. Para isso, a Rede trabalha na promoção de advocacy político e social do tema, a
fim de que a medida se torne lei, ou seja, para que se tornem oficialmente proibidas manifestações
defendidas como de caráter “educativo” como palmadas, puxões de orelhas, pancadas e situações
humilhantes contra meninos e meninas. Para conseguir seu objetivo, além de um trabalho junto a
deputados, senadores e atores sociais, a Rede promove seminários, palestras e atividades em comunidades
para despertar o interesse pela discussão e pelo combate a essas práticas.

Experiências exitosas
A Rede Não Bata, Eduque, em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH),
realizou, em 2008, um concurso com o objetivo de selecionar as melhores iniciativas na prática de
educação positiva, baseada no diálogo e em métodos educacionais que não utilizam castigos físicos e
humilhantes. Foram 32 instituições inscritas, de norte a sul do país. Destas, quatro foram premiadas.
O projeto Brincando com a realidade - Grupo de crianças vítimas de violência doméstica conquistou o
primeiro lugar. O programa foi criado em 2007 no Centro Educacional Prefeito Luis Adelar Soldatelli, na
cidade de Rio do Sul (SC), pela psicóloga Mariane Steffen e a assistente social Francinês Swib, após
perceberem na escola um número significativo de casos de vítimas de violência. Os professores, então,
passaram a receber palestras de como identificar a agressão por sinais físicos e comportamentais
apresentados pelos alunos. A partir daí, as crianças são acolhidas em grupos que propõem a troca de
experiências e a livre expressão de sentimentos, com atividades de relaxamento, músicas, vídeos,
conversas e jogos pedagógicos. “Podemos perceber os resultados pela diminuição dos casos reincidentes,
a melhoria na relação familiar e a motivação dos alunos para irem aos encontros”, afirma Mariane.
A Campanha pelos bons tratos com crianças e adolescentes, promovida pelo Centro Dom Helder Câmara
de Estudos e Ação Social, ficou em segundo lugar no concurso. A cada ano, o grupo de Recife (PE),
elabora atividades diferentes que chamem atenção para a causa. Já houve panfletagem, distribuição de
material informativo e rodas de leitura. Mas a repercussão da campanha veio com a personagem
Florisbela Sorriso, heroína de histórias em quadrinhos criada para informar a população sobre a
necessidade de combater atitudes de violência e disseminar a cultura de paz.
A Secretaria Municipal de Saúde do município de Canoas, Rio Grande do Sul, conseguiu o terceiro lugar
com o Serviço especializado no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência (SACAV).
Há doze anos, o sistema recebe denúncias de violência de escolas, emergências de hospitais, fóruns e
conselhos tutelares. Após o registro das ocorrências, as vítimas têm acompanhamento constante de
psicólogas e psiquiatras e os pais são conduzidos a assistentes sociais.
O programa Educar sem violência: prevenção da violência física familiar contra crianças do Instituto
Dom Fernando, da Universidade Católica de Goiás, dividiu com o SACAV o terceiro lugar. Nele, são
atendidas trinta famílias, com visitas domiciliares realizadas por uma psicóloga e uma estagiária. Elas
promovem o diálogo entre pais, mães, avós, tios e tias e estimulam as crianças e adolescentes a falarem
sobre o que pensam da educação que recebem. Assim, as pessoas refletem sobre seu modo de agir e
procuram estratégias pedagógicas para evitar o uso da violência.
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Criança é espancada e fica em estado grave
Uma criança de um ano e nove meses está internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
após ter sido vítima de abuso e espancamento. A agressão ocorreu na madrugada de ontem no bairro Ipiranga,
em Ribeirão. O padrasto da menina, um técnico de informática de 19 anos, é acusado de ser o autor - ele tentou
fugir, mas foi preso.
Segundo a polícia, a mãe ouviu a menina chorando, pediu socorro e teve ajuda dos vizinhos. A criança foi levada
para a UBDS (Unidade Básica Distrital de Saúde) do Sumarezinho. No local, a menina teve uma parada
cardiorrespiratória e precisou ser transferida para a emergência do HC.
O estado de saúde da criança é grave e, até ontem à noite, ela estava no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e
respirava com ajuda de aparelhos. O padrasto fugiu quando a mãe da menina foi levá-la à unidade de saúde. Ele
chegou a comprar passagem para ir a Campinas -o horário do embarque seria às 6h30 de ontem -, mas foi
encontrado pela polícia e preso em flagrante.
Segundo a polícia, não foi a primeira vez que a criança foi agredida. Além dos ferimentos que sofreu na
madrugada de ontem, a menina tinha outras marcas, o que indica que ela já tinha sido espancada.
À polícia, o técnico de informática confirmou as agressões e disse que a atitude era para "educar'' a menina. A
criança tinha marcas de mordidas nos dedos das mãos e dos pés, queimaduras e sinais de violência sexual. A
mãe, de 20 anos, também era espancada.
O casal morava junto há cerca de três anos. Os dois se conheceram quando a mulher estava grávida da menina.
A mãe da criança declarou à polícia que não denunciava o marido porque ele a ameaçava. O acusado será levado
amanhã ao CDP (Centro de Detenção Provisória) e deve responder por estupro e tentativa de homicídio. A
reportagem não conseguiu ouvir o acusado ou seu advogado.
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Dói mais do que você pensa

Marque com um X as alternativas que são usadas na sua casa para dar um jeito naquele
moleque que não obedece, que lhe responde... naquele menino que, afinal, precisa de limites:
* Palmadas e Puxões de orelhas
* Tapa na cabeça, tapa na bunda e tapa na cara
* Só uns tapinhas
* Murro, cascudos e beliscões
* Chinelada, surra de cinto e chute na bunda
* Xingamentos, humilhações, gritos e insultos
* Ameaça sexual, chantagem emocional
* Castigo físico
* Corte da mesada, quarto escuro, trancar no banheiro
* Não dar ouvidos
* A mão erguida
* O olhar fulminante
Muito bem, nada de “jujubas, caramelos, sunday de chocolate”, como canta Marisa Monte. O negócio é “palmada,
cascudo, fica quieto menino!”. Se você andou marcando X na lista acima, não se sinta só, não pense que é só na sua
casa: 42% dos hermanos peruanos, 67% dos venezuelanos, 45% dos uruguaios e 68% dos argentinos também
ajudam a forjar crianças agressivas e deprimidas, que amanhã serão os adultos da guerra, da intolerância, do
autoritarismo. E essas crianças vão castigar suas crianças e a gente vai seguindo com cara de quem não sabe por
que é que assim caminha a humanidade... É a chamada “transmissão geracional da violência”.
É assim mundo afora. O Unicef aponta que, a cada ano, 275 milhões de meninos e meninas de todo mundo sofrem
violência doméstica.

Pode ser que você volte à lista e pense “bom, na verdade aqui em casa só usamos umas formas mais lights, porque
afinal de contas...”. É, né?! A maior parte das pessoas tem mesmo dificuldade em reconhecer tais atos como
violência. Pais e mães acreditam que estão batendo para educar, acham que “crianças que não apanham ficam sem
limites”, mas se esquecem que estão utilizando a mesma justificativa para conter ou punir a violência das crianças
quando estas apresentam comportamento agressivo: a criança apanha porque bateu no irmão!
Essa contribuição negativa reforça a idéia de que a violência é um método educacional aceitável. Tanto as jovens
vítimas quanto os agressores podem aceitar a violência física, sexual e psicológica como algo inevitável. E a
disciplina cumprida mediante castigos físicos e humilhantes, intimidação e abuso sexual, com frequência é
percebida como algo normal, especialmente quando não produz danos físicos “visíveis” ou imediatos.
Está postado aqui mesmo no blog um artigo de Cristovam Buarque - “Nós, escravocratas” - no qual o políticoeducador lembra que Joaquim Nabuco reconhecia que apesar da vitória conquistada (a abolição) “acabar com a
escravidão não basta. É preciso acabar com a obra da escravidão”. No castigo contra crianças reflete-se de fato uma
marca de nossa herança: a cultura da escravidão reforça a dinâmica de que a força pode disciplinar alguém que
tenha menos poder e força física ou esteja em condição de dependência. Essa educação perpetua o ciclo da
violência, pois as crianças acabam aprendendo que a violência é um meio justificável para a resolução de
problemas.
Mas, como as crianças se sentem quando são castigadas? O que se passa com elas quando ficam presas em quartos
escuros ou são humilhadas? Elas são capazes de entender por que os pais as agridem (mesmo quando dizem bater
para educar)?
Um estudo realizado pelo Instituto Promundo (RJ) ouviu 600 pais e 65 crianças em três comunidades cariocas para
compreender melhor como eles percebem o fenômeno dos castigos físicos e humilhantes. A maioria delas admitiu
sentir medo, tristeza e raiva quando sujeitadas à punição física ou humilhante.
De novo, nada de jujubas e caramelos:
* Tristeza e infelicidade
* Depressão, dor
* Raiva e rejeição
* Menosprezo, marginalização
* Humilhação
* Impotência (não podem revidar)
Nas entrevistas, segundo informe da Agência de Notícias dos Direitos da Infância, “muitas crianças disseram ficar
muito ressentidos nos momentos em que sentem que seus pais não os escutam nem levam seus desejos em
consideração. Além de uma escuta atenta por parte de pai e mãe, muitos descreveram tentativas desesperadas de
tentar se fazer ouvir pelos adultos”.
Sabe-se que o castigo físico, quando aplicado por um longo período, não surte mais o efeito desejado pelos adultos,
ou seja, o comportamento infantil indesejado segue acontecendo. O que as crianças afirmam é que nem lembram o
motivo pelo qual foram castigadas. Na verdade, as vítimas tendem a perder a concentração nos estudos e aumentam
as possibilidades de se tornarem pessoas agressivas, competidoras e com predisposição a desenvolver, no futuro,
relações violentas.
Estes sentimentos podem causar, segundo a Organização Pan-americana de Saúde, enfermidades importantes da
idade adulta – entre elas a cardiopatia isquêmica, o câncer, doença pulmonar crônica, a síndrome do intestino
irritável e a fibromialgia, além de transtornos psiquiátricos e comportamento suicida. Em alguns casos, levara
criança para a rua e para as drogas.
Mesmo com recomendações da ONU e da OEA, há muita resistência no Brasil quanto à criação de lei específica
para a punição do castigo físico e do tratamento humilhante contra crianças e adolescentes, na maior parte das
vezes porque é um mito a “intromissão nos ambientes família e escola”. Pioneira, a Suécia tem legislação desde
1979. Aqui há um pacto de silêncio, que vem sendo quebrado por uma série de entidades reunidas em torno da
Rede Não Bata, Eduque! (www.naobataeduque.org.br), entre eles o Instituto Promundo, a Fundação Xuxa
Meneguel, Instituto Sedes Sapientae, o Unicef, a Save the Children e o Centro de Estudos da Violência da USP.

PUXÃO DE ORELHA NO CINEMA: a jornalista Maria do Rosário Caetano insiste em não fazer seu blog, mas
transmite para uma infinita rede de loucos por cinema, por e-mail mesmo, um Almanaque de notícias. Vale pensar
na pergunta que ela jogou no ar esta semana, até mesmo porque as bilheterias costumam ser muito boas: Por que se
faz tão poucos filmes para crianças e jovens no Brasil?
FAÇA HUMOR: sorte sua leitor... Se o tempo é curto para ler, Claudius diz tudo com poucas palavras, cor e
humor. Sorte minha que passo a fazer dupla com ele aqui, todo domingo.

Geraldinho Vieira é jornalista, professor da Fundación Nuevo Periodismo (Colômbia, entidade presidida por
Gabriel García Márquez); consultor da Fundação Ford na área do direito à comunicação, vice-presidente da
ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância e Instrutor da Oneness University (Índia).
Claudius é, entre outras coisas, um chargista que já fez o “circuito Elizabeth Arden da imprensa brasileira” (JB,
Estadão, Folha e Globo)e teve atuações históricas em A Noite, O Diário Carioca e Correio da Manhã. Foi
colaborador d'O Pif Paf e um dos fundadores d'O Pasquim. Atualmente, publica em Caros Amigos e faz charge
editorial do Le Monde Diplomatique versão brasileira.
Siga o blog do Noblat no twitter

22/02/2010 - Caso Bebê 48 dias - SP
http://disquedenunciacampinas.blogspot.com/2010/02/bebe-de-48-dias-morre-commarcas-de.html

Bebê de 48 dias morre com marcas de espancamento
O bebê tinha fraturas no crânio, arranhões no rosto e nas nádegas e marcas de mordidas em
um dos braços
Crimes contra a criança e o adolescente lideram o ranking de Denúncias no Disque Denúncia
de Campinas. 27,16% das denúncias registradas são sobre violência contra a criança e o
adolescente, superando tráfico de drogas que possuí 26,60% das denúncias registradas.

Fernanda Nogueira - Agência Anhanguera de Notícias

Uma criança de 48 dias, ainda sem registro de nascimento, morreu neste sábado em
Hortolândia com marcas de espancamento pelo corpo. O bebê tinha fraturas no crânio,
arranhões no rosto e nas nádegas e marcas de mordidas em um dos braços. O caso foi
registrado como morte suspeita e a mãe foi liberada após prestar depoimento na delegacia da
cidade. Para a mãe, o bebê foi jogado no chão por um dos primos, de dois anos e três anos.
Ana Vitória, como era chamada a bebê pela mãe, a dona de casa Cícera da Silva do
Nascimento, de 25 anos, morreu no Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas, mesmo
local onde nasceu em 3 de janeiro. Ela chegou ao hospital às 3h50, levada pela mãe, com a
pele arroxeada, escoriações pelo corpo e hematomas na cabeça e no corpo. Médicos tentaram
reanimá-la por quase duas horas. Após a morte, exames de raio-x mostraram que Ana Vitória
tinha várias fraturas no crânio, o que, para os médicos, parece ser resultado de violência física.
Em depoimento à polícia, Cícera contou que foi acordada pela prima, Raimunda, de 20 anos,
às 3h20. A prima disse que tinha ouvido gritos e encontrou Ana Vitória caída no chão, ao lado
da cama onde dormia. Ao pegar o bebê, Cícera disse que viu secreção no nariz, machucados
na testa e percebeu que a respiração da criança estava fraca. Cícera, então, pediu ajuda da
sobrinha e do namorado dela, cujo nome não consta no boletim de ocorrência, para levar a
criança ao pronto-socorro.
Segundo o delegado Jesus Roberto de Carvalho Júnior, Cícera afirmou que acredita que um
dos sobrinhos, uma criança de dois anos e outra de três anos, possa ter jogado Ana Vitória no
chão. 'Não descartaremos nenhuma hipótese. Só com o laudo nas mãos será possível dizer se
as mordidas são de outra criança ou de um adulto', afirmou o delegado, que disse ainda ter

informações de que Cícera era 'descuidada com a criança' .
Ao delegado, Cícera afirmou ainda que não registrou a criança porque pretendia voltar à sua
cidade natal, Miguel Alves, no Piauí, para que o pai de Ana Vitória a registrasse. De acordo
com Carvalho Júnior, a dona de casa tem outros três filhos, que ficaram com o pai no Piauí
quando ela viajou para Hortolândia em busca de trabalho. Cícera não disse há quanto tempo
vive na cidade. Procurada no hospital Mário Covas, Cícera disse, chorando, que estava muito
abalada e que não queria conversar com a reportagem.
Uma vizinha de Cícera, que se identificou como Maria, afirmou que ouviu gritos de alguém que
parecia chegar à casa por volta das 4h. 'Diziam 'meu Deus, o que aconteceu?'' , afirmou Maria,
que disse não ter contato com Cícera e Raimunda. 'Elas moram aqui há pouco tempo. Ontem à
tarde estavam na frente da casa com as crianças' , disse Maria. Outros vizinhos disseram que
também não conheciam Cícera.
O corpo de Ana Vitória passará por exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de
Americana. O laudo deverá ficar pronto em cerca de 15 dias, segundo o delegado Carvalho
Júnior. O caso será investigado pela Delegacia de Hortolândia.
Postado por Disque Denúncia de Campinas às 04:56

23/02/2010 - Caso também de 1 ano e nove meses – Bahia
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=1393988

Alean Rodrigues | Sucursal Feira de Santana*
Adelson Bispo dos Santos, acusado de ter matado por espancamento a filha de 1 ano e 9
meses, foi preso em flagrante no final da manhã desta terça-feira, 23, por policiais civis e
militares num matagal, no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana. Em
depoimento à polícia, Adelson contou que deu a surra na criança com um cipó porque ela não
parava de chorar. Segundo o agressor, a mãe Leila Ferreira chegou em casa logo em seguida
ao espancamento e levou a criança ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas ela já estava
morta, apresentando hematomas e queimaduras pelo corpo. Adelson justificou que as
queimaduras foram ocasionadas por brasas que a menina teria se machucado dias antes do
crime. Na fuga, ele contou que levou a outra filha do casal, de apenas um mês, mas devolveu
no sábado, 20, para a companheira que o denunciou às autoridades. Adelson afirmou que
estava aguardando um advogado para se apresentar à polícia. A delegada titular da Delegacia
de Atendimento à Mulher, Martini Veloso, disse que Adelson foi preso em flagrante porque a
polícia realizou perseguições ininterruptas, que nesse caso cabe o flagrante. O pai da criança
vai ser indiciado por homicídio qualificado.
*Com redação de Michele Mendes | A Tarde On Line

28/02/2010 – Caso Rafaela 3 anos - Mato Grosso - 1ª Notícia
http://www.visaomais.com.br/noticias.php?id=5089
Criança de três anos é morta espancada; polícia prende mãe e padrasto como suspeitos
Uma mulher de 22 anos de idade e um homem de 25 anos, que viviam juntos há pelo menos
um ano foram presos em flagrante em Campo Grande acusados de maltratarem a filha da
acusada, a menina Rafaela Dutra de Oliveira Porto, de 3 anos, morta ontem de manhã vítima
de espancamento, segundo laudo necroscópico. Dez dias atrás, o casal, que nega o crime,
havia sido denunciado na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao
Adolescente), justamente por maus tratos contra a menina.
De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a criança foi levada para a Santa
Casa por volta das 6h30 minutos do domingo. Às 8 horas, uma hora e meia hora depois o
hospital decretou a morte da menina e a polícia foi avisada.
Levado para o IML (Instituto Médico Legal), o médico legista informou que Rafaela havia sido
espancada "nas últimas 24 horas", fato já desconfiado pela polícia, já que a violência era
visível no corpo dela.

Marcas de espancamento foram notadas pelo médico na cabeça e no corpo da criança,
segundo a assessoria da polícia.
RDO, 22, a mãe da criança e HCF, 25, o padrasto, entraram em contradição ao prestarem
depoimentos na DPCA (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O homem disse à polícia que pediu para a criança lavar as mãos no banheiro. Minutos depois,
ele teria achado Rafaela caída desacordada numa banheira da casa. Ele estaria sozinho com
a criança.
Logo depois, segundo ele, o homem teria chamado à mulher e o casal levado a criança para o
hospital. Lá, apresentaram a versão do acidente, também não acreditada pelos atendentes
dado aos hematomas espalhados pelo corpo da menina.
Ainda segundo a assessoria da polícia, mãe e padrasto seriam dependentes químicos. O
casal foi preso logo após o depoimento, no final da tarde de domingo.
Fonte: Midia Max

28/02/2010 - Caso Rafaela 3 anos - Mato Grosso - 2ª Notícia
http://www.campogrande.news.com.br/canais/view/?canal=8&id=285013
Criança espancada agonizou por pelo menos 24 horas
Fernanda Mathias

A menina Rafaela, de apenas três anos, que morreu no dia 28 de fevereiro agonizou por
pelo menos 24 horas, conforme indica o laudo necroscópico que chegou ontem às mãos da
delegada responsável pelo caso, Regina Mota, da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente).
O tempo de sofrimento da menina, porém, pode ter se estendido por até 36 horas, sem que
a mãe ou o padrasto prestassem socorro. “Eles ignoraram completamente o sofrimento
dela”, diz a delegada.
A menina não tinha fraturas, mas conforme o laudo, lesão cerebral provocou a morte da
criança e foi causada em um intervalo de 24 a 36 horas antes da morte. Além da lesão no
cérebro, foram encontrados hematomas em várias partes do corpo como antebraço, mãos,
abdômen e coxa, confirmando a suspeita de espancamento.
Segundo a delegada, tanto a mãe da menina Renata Dutra de Oliveira, de 22 anos quanto o
padrasto Handerson Cândido Ferreira, de 25 anos, são considerados responsáveis. Ambos
foram presos em flagrante e indiciados por maus tratos seguido de morte e devem
responder por homicídio doloso.
Regina afirma que não há como isentar um dos dois das agressões, porque vizinhos e
outras testemunhas, 12 ao todo, relataram em depoimento à Polícia que ambos se excediam
nos corretivos aplicados à criança. Os vizinhos já haviam, inclusive, acionado o Conselho
Tutelar, no dia 10 de fevereiro.
Sofrimento – As faixas com fezes e vômito encontradas pela Polícia Civil na casa em que
vivia com a mãe o padrasto, no bairro Amambaí, são marcas do sofrimento da criança.
Conforme o laudo necroscópico, a lesão causada no cérebro da criança foi progredindo
lentamente provocando liberação do esfíncter, vômitos em jato e aumento da pressão
arterial. Apesar do estado crítico da menina, a mãe e o padrasto não procuraram ajuda
médica.

“Não fizeram o menor esforço para salvar a vida dessa criança”, avalia a delegada. Só no
domingo, o padrasto levou a menina para a Santa Casa, dizendo que ela havia caído na
banheira, mas ela já chegou sem vida ao hospital.
Em depoimento Handerson afirmou que é usuário de drogas e vizinhos também contaram
que Renata é dependente química, fator que não serve de atenuante, avisa a delegada.
Somente Handerson já tinha passagem pela polícia, por violência doméstica, crime cometido
na cidade de Coxim, a 260 quilômetros da Capital.
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Muitas outras Isabellas
Todos os anos mais de 200 crianças são assassinadas no Brasil. Dessas mortes, 85% ocorrem dentro de casa
SOLANGE AZEVEDO E FLAVIO MACHADO

SUSPEITO
José Osmar segura fotos do enteado João Pedro. Acusado de matar o bebê, agora o padrasto está preso
João Pedro Moreira da Silva viveu apenas 11 meses. Na tarde de 14 de abril, foi levado a um pronto-socorro de
Belo Horizonte com os dentes quebrados, cortes na boca, lesão no pulmão e traumatismo craniano. Não resistiu.
Para a polícia, o bebê foi vítima da fúria do padrasto, José Osmar Pereira da Silva. A convicção do delegado
Wagner Sales é baseada nos depoimentos dos irmãos de João Pedro, um de 4 anos e outro de 8. “As crianças
contaram que o padrasto deu um soco no bebê porque ele chorava e o atirou contra a parede”, afirma o delegado.
“Encontramos um dentinho do menino em cima da cama, e ele ainda tinha outras marcas de agressões antigas
pelo corpo”. José Osmar alega inocência. Diz que o enteado se machucou ao cair do colo de um dos irmãos.
Tragédias assim são cotidianas no Brasil. A cada ano, 280 crianças de 0 a 9 anos são mortas no país. De acordo
com Acioly Luiz Tavares de Lacerda, psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo e professor visitante da
Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, 85% dos assassinatos são provocados por pessoas que vivem sob
o mesmo teto que as vítimas. Pais, mães, padrastos e madrastas são os principais responsáveis pelas agressões
fatais.
José Osmar só se tornou suspeito pela morte do enteado porque a médica que atendeu João Pedro cumpriu uma
obrigação determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e chamou a polícia. O Artigo 245 do ECA prevê
uma multa de três a 20 salários mínimos aos educadores e médicos que não denunciarem suspeitas de maustratos contra menores de idade. Apesar disso, especialistas calculam que apenas um de cada dez casos de
violência é notificado às autoridades. “Um dos caminhos para denunciar são os Conselhos Tutelares. Outro é o
Disque 100 (o disque-denúncia nacional da Secretaria Especial dos Direitos Humanos)”, afirma Marianna Olinger,
secretária-executiva da ONG Rede Não Bata, Eduque. “Castigos físicos e humilhantes e violência psicológica são
comuns em várias partes do mundo. Infelizmente, são usados por um número expressivo de pessoas como forma
de disciplinar e educar as crianças”.
Calcula-se que apenas um em cada dez casos de violência doméstica contra crianças seja
denunciado

Na cidade de Mauá, São Paulo, em março de 2007, uma menina de 1 ano e 11 meses foi morta a pontapés pelo
pai adotivo porque não queria comer. Juraci Magalhães de Souza, de 43 anos, confessou ter chutado a cabeça de
Maria Eduarda. A criança tinha traumatismo craniano, sinais de mordidas e diversos hematomas no corpo. Souza e
a mulher, a dona de casa Maria Aparecida Magalhães de Souza, de 49 anos, haviam adotado a menina e sua irmã
biológica, de 3 anos, sete meses antes do crime. A juíza que deu a guarda ao casal, Maria Lucinda da Costa, disse
que eles preenchiam todos os requisitos exigidos por lei e nunca demonstraram insatisfação com as crianças. O pai
está preso. Será julgado por homicídio, lesão corporal e maus-tratos. A irmã de Maria Eduarda também
apresentava sinais de agressão. Foi tirada da família Souza e acabou encaminhada para um abrigo.
Casos de violência contra crianças são descobertos com maior freqüência em bairros da periferia das grandes
cidades do que na classe média. “A vida privada da população pobre é „mais pública‟”, diz Marianna Olinger. “A
vizinhança está próxima e sempre sabe o que está acontecendo. Na classe média, os vizinhos têm mais pudor de
denunciar”.
As mortes normalmente são precedidas de uma rotina de agressões. Palmadas leves de um adulto que se
descontrola podem virar surras fatais. Há cerca de um ano, a menina Stéphanie da Silva França, de 4 anos, chegou
a um hospital de Guarulhos, São Paulo, com traumatismo craniano. No corpo, sinais de espancamento e marcas de
queimaduras de cigarro nas mãos e nos pés. Os acusados pelo crime são o pai dela, Ademilson França do
Nascimento, e a madrasta, Eliana Araújo Silva. O casal foi preso em flagrante, no hospital, enquanto aguardava
notícias sobre o estado de saúde de Stéphanie. Ambos alegam inocência. Logo depois da morte da filha,
Nascimento disse que só batia na menina de vez em quando, com um chinelo. O pai e a madrasta continuam atrás
das grades. Foram denunciados por homicídio, tortura e maus-tratos. Se condenados, podem pegar mais de 20
anos de cadeia.
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Debate sobre Erradicação de Castigos Físicos reúne Rainha Silvia da Suécia, governo brasileiro e
terceiro setor
24/03/2010 (Pauta ANDI)

• Ministro Paulo Vannuchi e a Rede Não Bata, Eduque, representada pela apresentadora Xuxa Meneghel, defendem
que se regulamente o fim de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente
• Coletiva de Imprensa será às 17h25 no Hotel Tívoli, em São Paulo (SP)

Em 2009, no Brasil, 61% dos desaparecimentos apontaram para casos de fuga do lar. Situações em que, na
maioria das vezes, um menino ou uma menina sai de casa para escapar dos problemas de convivência que
não consegue superar. E é para combater ciclos cada vez maiores de violência contra crianças e adolescentes
que representantes governamentais e entidades da sociedade civil promovem, nesta quinta-feira (25/03),
uma mesa de diálogo sobre a Erradicação de Castigos Físicos e Tratamento Humilhante contra
Crianças e Adolescentes. O evento acontece em São Paulo a partir das 16h e conta com a presença da
Rainha Silvia da Suécia, do ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), Paulo Vannuchi e
da apresentadora Xuxa Meneghel, representante pública da Rede Não Bata, Eduque (RNBE).
Compõem a mesa, ainda, o membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (CIDH / OEA), Paulo Sérgio Pinheiro; representantes da Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente; o presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores
de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP), juiz Eduardo Rezende; as jornalistas
Âmbar de Barros, fundadora da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e Ciça Lessa, secretáriaexecutiva da Rede ANDI Brasil, além de demais membros do sistema de garantia de direitos infanto-juvenis.
Durante a reunião será discutido o imperativo dos direitos humanos de acabar com todos as formas de
castigos físicos e tratamento humilhante contra crianças e adolescentes e convocar parlamentares, chefes do
Executivo, sociedade civil organizada e o apoio internacional nessa luta. A Rainha Silvia apresentará,
também, a experiência de 30 anos da Suécia na proibição dessas práticas. Após o debate haverá uma
coletiva de imprensa. O credenciamento por ser feito pelo e-mail comunicacao.naobataeduque@hotmail.com ou pelos
telefones (21) 2139-2588 ou (21) 8109-6415.
As propostas da Rede Não Bata, Eduque
Disciplinar ou punir com agressão física é claramente uma transgressão dos direitos humanos: violação da
integridade física e psicológica e da dignidade. Hoje as crianças não contam com a mesma proteção que os
adultos, principalmente nos casos de castigos físicos. Grande parte da violência contra a criança continua
sendo considerada legítima perante a lei e tem aprovação social.
A diretora da Fundação Xuxa e representante da secretaria-executiva da Rede Não Bata, Eduque, Angélica
Goulart, salienta que mais do que afirmar que a violência contra as crianças e adolescentes é inaceitável, é
preciso trabalhar para garantir a interrupção desse ciclo por uma proposta sócio-jurídica objetiva que proíba
os castigos físicos e o tratamento humilhante. “É fundamental investir em programas e ações que tenham
como objetivo prevenir à violência contra crianças, promovendo campanhas educativas, em parceria com os
governos federal, estadual e municipal. Essas estratégias são essenciais para apoiar a mudança de
comportamento – com a formação de educadores, cuidadores, pais e responsáveis. A RNBE desenvolve suas
ações em três eixos fundamentais: Reforma Legal, Ações de Educação e Mobilização Social e Promoção da
Participação Infantil”, propõe.
A violência cotidiana contra a criança e o adolescente
Segundo o Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência (Sipia) do Governo Federal, em 2009 os
direitos infanto-juvenis mais violados estiveram centrados na “Convivência Familiar e Comunitária”. Com
49% dos registros, os fatos ressaltaram as categorias Inadequação do Convívio Familiar e Ausência deste
convívio. Logo em seguida, o direito apontado como o menos respeitado é o que vai contra a “Liberdade,
Respeito e Dignidade”, que concentra 25% dos fatos, dando destaque às categorias Atos Atentatórios ao
Exercício da Cidadania e Violência Física, Psicológica e Sexual.

Fato preocupante é que os principais violadores dessas garantias são quem deveria proteger as crianças e
adolescentes: pais, padrastos, madrastas, avós, tios, educadores, professores, creche, polícia etc. Dados dos
últimos dez anos no País dizem quem 39% dos registros feitos pela SEDH são de pessoas que fugiram de
casa em consequência de conflitos familiares. Muitas dessas situações são resultados de violência doméstica
como abuso físico, psicológico e sexual, além de conflitos de autoridade, rigidez desproporcional na criação
dos filhos, falta de adaptações à presença do padrasto ou da madrasta, sentimentos de rejeição, ameaça,
medo, drogadição, expulsões do lar pelo próprio responsável legal, entre outras características que podem
acontecer de forma isolada ou cumulativa.
Para a oficial de programa para a América Latina e o Caribe da Organização Save the Children Suécia e
membro da RNBE, Márcia Oliveira, os pais batem e castigam seus filhos porque foi assim que eles foram
criados e costumam usar desses artifícios para corrigir o comportamento da criança e impedir que ele se
repita. “É importante prevenir e eliminar a prática dos castigos físicos, ainda muito comuns. É preciso que os
pais parem e pensem, ajudem as crianças e adolescentes a perceber seus erros, explicar por que aquela
conduta não é aceita pela sociedade. Bater não ensina isso”, diz. Segundo a especialista, o desconhecimento
das etapas do desenvolvimento infantil dificulta ainda mais esse processo. “Tem mãe que briga com o filho
de dois anos porque ele derrubou a comida no chão. Acham que as crianças fazem coisas para provocar, de
propósito, e na verdade é por falta de coordenação motora”, pondera.
Márcia reforça que estabelecer limites dá trabalho, mas existem algumas dicas para evitar conflitos
familiares. A ausência dos pais, por exemplo, pode comprometer a qualidade do tempo de dedicação a seus
filhos. “É fundamental manter objetivos de longo e curto prazo, além de implantar rotinas em casa, discutir
as regras todos juntos e saber lidar com os caprichos dos filhos com paciência e firmeza, mas sempre na
base da conversa. O diálogo é sim a melhor forma de evitar o sofrimento e o afastamento dos filhos da
família”, defende.
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
15:30 – Recepção dos convidados
16:15 – Chegada de Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia e o Ministro do Desenvolvimento Social da Suécia
Göran Hägglund. Abertura do Encontro – Boas vindas, objetivo do encontro e brevíssima apresentação dos
participantes – Paulo Sérgio Pinheiro.
16:20 – Apresentação do Relatório sobre Castigo Corporal e os Direitos Humanos das Crianças e
Adolescentes (CIDH / OEA) – Paulo Sérgio Pinheiro.
16:30 – Apresentação da RNBE – Urgência de medidas de atualização da normativa brasileira à normativa
internacional e de ampla campanha de mobilização e educação para garantia dos direitos de crianças e
adolescentes – Xuxa Meneghel (representante pública da RNBE).
16:35 – Representação Infanto-juvenil – Danuza Nascimento.
16:40 – Representante do Legislativo: Frente Parlamentar do Direito da Criança e do Adolescente – Deputado
Federal Paulo Henrique Lustosa e Deputada Federal Maria do Rosário Nunes.
16:45 – Apresentação sobre a experiência de 30 anos da abolição do castigo físico na Suécia – Ministro do
Desenvolvimento Social sueco Göran Hägglund.
16:55 – Apresentação sobre o trabalho da Save the Children Suécia na América Latina para abolição do
castigo físico das crianças e adolescentes – Hans Lind.
17:10 – Representante do Executivo – Ministro Paulo Vannuchi.
17:15 – Discussão, encerramento do encontro e agradecimentos.
17:20 – Término da mesa de diálogo (momento de foto).
17:25 – Inicio Coletiva de Imprensa
17:30 - Término da Coletiva

Serviço:
Mesa de diálogo: Erradicação de Castigos Físicos e Tratamento Humilhante contra Crianças e
Adolescentes – 16h
Endereço: Hotel Tívoli – Sala de Conferência Itaim (Alameda Santos, 1437 – Jardim Paulista, São Paulo/SP)
Coletiva de imprensa – 17h25
Credenciamento: pelo e-mail comunicacao.naobataeduque@hotmail.com ou pelos telefones (21) 2139-2588 ou (21)
8109-6415.
Sugestões de Fontes:
Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República
Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)
Walisson Araújo – coordenador
Disque-Denúncia Nacional (Disque 100)
Leila Paiva - coordenadora
Assessoria de Comunicação (61) 2025-9805 / 2025-3498
Rede Não Bata, Eduque
(www.naobataeduque.org.br)
Contatos:
Save the Children Suécia
Márcia Oliveira – oficial de programa para a América Latina e o Caribe
marcia.oliveira@lam.savethechildren.se
(21) 2139-2586
www.scslat.org
Fundação Xuxa Meneguel
Angélica Moura Goulart – diretora
angelica.goulart@fundacaoxuxameneghel.org.br
(21) 2417-1252 / 1925
www.fundacaoxuxameneghel.org.br
Núcleo de Estudos da Violência (NEV / USP)
Roberta Corradi Astolfi – assessora de imprensa
roberta.astolfi@gmail.com
(11) 3091-4965 / (11) 8947-5557
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Rainha Silvia encontra Xuxa em São Paulo

Na tarde desta quinta-feira (25), o casal real da Suécia, Carl Gustaf e Silvia, desembarcou em São
Paulo. Eles foram recebidos em grande estilo ao som do coral Allegro, na Igreja Escandinava, e
participaram também de um almoço oferecido por Paulo Skaf, presidente da FIESP.
À tarde, Silvia juntou-se a outra Rainha, a dos baixinhos, Xuxa, para falar sobre abuso infantil em
encontro com os representantes da Rede Não Bata, Eduque.
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o casal real da Suécia chegou a Brasília na
terça-feira (23) e participou de um jantar informal com Lula e a primeira-dama, Marisa, no Palácio
da Alvorada.
Este ano, a Rainha, filha de brasileira, tem outras ocupações além dos compromissos reais: a
preparação do casamento de sua filha, Victoria, marcado para junho.

AgNews

Rainha Silvia, da Suécia, encontra Xuxa no hotel Tivoli, em São Paulo
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Xuxa participa de debate com rainha da
Suécia
Apresentadora esteve em evento na capital paulista nesta quinta-feira (25)
GIULIANNA CAMPOS

A apresentadora Xuxa Meneghel e a rainha Silvia da Suécia particpam de debate em São Paulo

Xuxa Meneghel participou do debate "Erradicação de Castigos Físicos e Tratamento Humilhante contra
Crianças e Adolescentes", em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (25). Além da apresentadora, o
evento contou com a presença da Rainha Silvia da Suécia e do ministro da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos (SEDH), Paulo Vannuchi.
A apresentadora é a representante pública da Rede Não Bata, Eduque (RNBE). O objetivo do encontro
é discutir formas de acabar com castigos físicos e tratamento humilhante contra crianças e
adolescentes.
No encontro, Xuxa comentou sobre violência infantil. “Quantas Isabellas vão ter que morrer ainda para
sabermos que os adultos não podem bater em crianças?”, disse ao refere-se ao caso Nardoni.
Ela ainda completou: “A melhor forma de educar é conversar ou então tirar algo que o pequeno gosta
muito”.
Xuxa falou sobre como educa a filha Sasha: “Desde pequena eu converso com ela. Hoje, ela é uma
pré-adolescente fantástica.”
Xuxa ainda foi questionada sobre onde e quando irá comemorar mais uma primavera: “No próximo fim
de semana vou celebrar meu aniversário em casa, mas somente com a minha família”.

Istoé Gente - http://www.terra.com.br/istoegente/edicoes/551/artigo168090-1.htm

Educação

Encontro de rainhas
Na semana em que completou 47 anos, XUXA se reúne com Silvia Renate
Sommerlath, majestade da Suécia, e as duas fazem discurso emocionado
contra a violência a crianças e adolescentes

Xuxa e a rainha Silvia participaram de debate sobre violência doméstica
na quintafeira 25. "Quantas Isabellas terão que morrer ainda para
sabermos que adultos não devem bater em crianças?", disse a
apresentadora

OS OLHOS SE MANTINHAM BAIXOS, o semblante sério e o sorriso só saiu com muito custo, depois
de pedidos de fotógrafos. Afinal, o assunto não era para brincadeiras. Na tarde da quinta-feira 25,
Xuxa encontrou-se com Silvia Renate Sommerlath, rainha da Suécia, e contou sua experiência de
mãe no debate "Erradicação de Castigos Físicos e Tratamento Humilhante contra Crianças e
Adolescentes", que aconteceu no Hotel Tivoli, em São Paulo. As duas majestades discursaram contra
o ato de bater em crianças para educá-las. O gesto, tão comum em muitas famílias, contribui para
incitar a violência. A apresentadora ainda fez uma menção ao julgamento do caso Isabella Nardoni,
a menina de cinco anos assassinada em São Paulo, em 2008. "Quantas Isabellas terão que morrer
ainda para sabermos que adultos não devem bater em crianças? Se existisse uma lei contra os

maus-tratos às crianças, será que a Isabella estaria morta?", declarou. Xuxa falou sobre sua
experiência como mãe e ressaltou que nunca levantou a mão para educar a filha, Sasha, de 11
anos. "Hoje ela é uma pré-adolescente fantástica. Desde pequena eu sempre conversei, até quando
ela nem entendia o que eu dizia", explicou.
O encontro aconteceu dois dias antes de Xuxa completar 47 anos, no sábado 27.Como na maioria
dos anos, segundo sua assessoria de imprensa, ela planejava uma celebração bem simples, ao lado
da família, em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Seria uma reunião pequena, apenas
para amigos íntimos de Xuxa e Sasha. No evento, ela contou sobre sua boa relação com a filha.
"Atualmente, Sasha está numa fase de contar suas novidades para as amiguinhas. Mas a nossa
relação de confiança segue firme", disse a rainha dos baixinhos.

A rainha Silvia discursa em São Paulo. "É um
problema que muitos países não têm coragem
de enfrentar", disse.

Abaixo, a rainha Silvia posa ao lado de Rosana Camargo
de Arruda Botelho, presidente do conselho celiberativo
da Childhood Brasil, em evento em São José dos Campos
(SP), na sexta-feira 26 , com a presença do prefeito
Eduardo Cury

A apresentadora também conheceu um pouco mais sobre o projeto da rainha Silvia que
está à frente do programa Save the Children, uma luta que completa 30 anos da abolição
do castigo físico aos pequenos na Suécia. Na sexta-feira 26, a rainha visitou o Parque
Tecnológico da cidade de São José dos Campos (SP), ao lado de Rosana Camargo de
Arruda Botelho, presidente do conselho deliberativo da Childhood Brasil. Lá, as duas viram
de perto os resultados do programa Refazendo Laços, promovido pela Childhood Brasil em
parceria com o poder público local. O programa visa a formação de profissionais e o
fortalecimento da rede de proteção para prevenção e o enfrentamento de toda violência
sexual contra crianças e adolescentes. "É um problema que muitos países, muitas cidades,
não têm a coragem de enfrentar. É um assunto bastante vergonhoso, naturalmente, e eu
quero agradecer a coragem que todos aqui tiveram", disse a rainha da Suécia.
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Rainha da Suécia reforça em SP luta contra tráfico de menores
São Paulo, 25 mar (EFE).- A rainha Silvia da Suécia pediu hoje em São Paulo o
combate à pornografia e à prostituição infantil para evitar o tráfico de menores, em
que, segundo ela, as vítimas sempre são "usadas" mais de uma vez.
"O tráfico de pessoas funciona como qualquer outro negócio e sem demanda não há
oferta. Considero imperativo que mais medidas sejam criadas não só para ajudar as
vítimas, mas para reduzir e, ao fim, acabar com a demanda de exploração sexual
comercial de crianças", afirmou.
A monarca sueca participou hoje em São Paulo do Seminário Regional sobre Tráfico
de Pessoas e Exploração Sexual promovido pelo Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (UNODC) e o Governo da Suécia, país que desde meados dos anos
90 lidera o combate a delitos do tipo.
"É importante que reconheçamos que a demanda de sexo com menores é uma
força que impulsiona fortemente esse problema global e, portanto, deve ser
abordada imediatamente. O dinheiro que vem dos clientes cria e mantém os
mercados e, obviamente, as crianças social e economicamente são vulneráveis",
continuou a rainha.
O tráfico humano, crime que segundo a UNODC movimenta US$ 32 bilhões por
ano, é o terceiro mais lucrativo no mundo, depois do narcotráfico e do mercado
ilegal de armas. A rainha sueca ressaltou, porém, que ao contrário das drogas e da
munição, só usadas uma vez, "as vítimas circulam de um lugar para outro".
A rainha Silvia, de origem alemã, falou em português, língua de sua mãe, e
lembrou os anos da infância vividos em São Paulo, entre 1947 e 1957. Após
discursar, se reuniu no hotel do seminário com a apresentadora Xuxa.
Além da rainha Silvia, que entrou e saiu do seminário acompanhada da primeiradama, Marisa Letícia, também participaram dos eventos ministros brasileiros.
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RN é o quarto Estado no ranking de violência sexual contra crianças e adolescentes
Publicado no Dia 26/03/2010
Bárbara Abreu
Foto: Alexandro Lago

Promover a troca de experiências, o fortalecimento e articulação
entre as instituições regionais, nacionais e estrangeiras que atuam na
prevenção e intervenção contra a exploração sexual e violência
infantil. Este é o objetivo do Seminário Nacional de Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes e outros contextos de
violência promoviso pelo Instituto Brasileiro de Estudos, Pesquisas e
Formação para a Inovação Social (Ibepis) que acontece em Natal
desde a última quarta-feira (24) e se encerra hoje, no Praia Mar
Hotel.
A problemática que tem crescido nos últimos anos e que atinge todo o país, mostra nas estatísticas que o
Rio Grande do Norte é o quarto estado brasileiro onde ocorreu o maior número de denúncias de violência
sexual contra crianças e adolescentes em 2009 e em números relativos isso representa 88,53% de casos
por grupo de 1 mil habitantes, ficando atrás apenas do Distrito Federal, Maranhão e Mato Grosso do Sul.
Entre maio de 2003 e fevereiro deste ano houve 2.668 denúncias de violência sexual no RN, segundo
dados do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, vinculado à
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos.
Somente em Natal, o Disque 100 recebeu 535 denúncias, das quais 54 eram de exploração sexual, 186 de
negligência, 208 de violência física e psicológica, 85 denúncias de abuso sexual, além de uma de
pornografia e tráfico de crianças. Para a coordenadora do seminário, Micheline Menezes, o evento tem
como objetivo também colocar em discussão um documento proposto pelas entidades que promovem a
prevenção da violência infantil. "É a chamada Carta de Princípios. Um documento que lutamos para
validar ainda esse ano. Durante o seminário especialistas na área estão colocando em pauta aspectos
relevantes para compor a carta, que muitas vezes não estão presente no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para serem executados", conceitua.

Não bata, eduque!

Membro da Fundação Xuxa Meneghel, que faz parte da rede "Não bata, eduque!", Ana Paula Rodrigues,
afirma que a maioria dos casos de violência ocorrem dentro da própria família das vítimas, por causa do
"contato direto" com os agressores, padastros, pais e até mães. Ela explica que a Campanha Nacional
"Não Bata, Eduque!" integra uma estratégia de transformação social e mudança de atitude por meio da
promoção de um amplo debate sobre a utilização dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e
adolescentes.
"Nós buscamos contribuir para a erradicação dessa prática de modo a reconhecer as crianças e
adolescentes como sujeito de direitos. Queremos conscientizar a sociedade sobre os direitos das crianças
de terem dignidade e integridade física, respeitadas por meio de uma educação livre dos castigos físicos,
humilhações e baseada em estratégias disciplinares positivas", relata acrescentando que a Carta de
Princípios vai colaborar com esse projeto.
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Xuxa e Rainha da Suécia apoiam a criança brasileira!
Edy Santos Audiência e tv famosos Deixe um comentário

Sempre engajada na causa de proteção à criança, Xuxa Meneghel, que é madrinha da campanha „Não
bata, eduque‟ foi do Rio para São Paulo, nesta quinta-feira (25).
Na capital paulista, a loira encontrou a rainha Silvia, da Suécia. Ambas participam de um encontro, no
hotel Tívoli, em São Paulo, para o combate aos castigos físicos em crianças.
Durante uma coletiva de imprensa, Xuxa lembrou do caso de Isabella Nardoni:
“Um adulto que ouve uma criança gritando não pode se meter, porque a lei não intervém. Se tiver lei, fica
mais fácil controlar. Será que se essa lei já existisse, essa menina estaria morta? Porque muitos vizinhos
ouviram. As crianças dão sinal, porque não podem falar”, disse.
Xuxa explicou que se não existir uma lei específica para combater os castigos físicos nas crianças, “outras
Isabelas, Rafaelas e meninos” precisarão morrer para uma conscientização.
A apresentadora falou ainda que conversa com a Sasha desde pequena: “todos diziam que eu era doida,
porque sempre falei muito com ela. Sempre respondi que um dia ela entenderia aquilo tudo”. Xuxa
declarou que a Sasha é “uma adolescente fantástica”, mas ela está na idade de conversar mais com as
amiguinhas do que com ela.

07/04/2010 - Menina de 2 anos é espancada até a morte - Anastácio
http://rmtonline.globo.com/noticias.asp?em=3&p=2&n=486396
Padrasto é principal suspeito do crime. Mãe diz que ele bateu na enteada com um pedaço de
pau
Luana Franco Coronel, 2 anos, morreu, vítima de espancamento, na manhã de terça-feira (6),
no Jardim Independência, em Anastácio, a 134 quilômetros de Campo Grande. A mãe da
menina acusa o companheiro, V.C., 20 anos, de ter agredido Luana com um pedaço de pau na
noite de segunda-feira (5).
Conforme informações da Polícia Civil de Anastácio, a mãe de Luana, M.F.M., 28 anos, disse
que o companheiro espancou a criança por que ela respondeu de modo grosseiro para ele. O
irmão do suspeito, de 11 anos, presenciou as agressões e confirma as declarações mulher.
Luana era filha do irmão de V.C., sendo assim o suspeito é o tio-padrasto da menina.
Ainda segundo a mãe, a menina foi espancada com um pedaço de pau, porém o objeto não foi
encontrado na casa. A polícia suspeita que o homem tenha agredido Luana a socos.
O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ontem (6), em um ônibus que ia para
São Gabriel do Oeste. Conforme a mãe da menina, ele não estava fugindo e, sim, viajando
para trabalhar em um fazenda da região.
Em uma avaliação preliminar, o legista informou que há a possibilidade de órgãos terem
rompidos por conta do espancamento, causando uma hemorragia interna na criança. Luana
não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser socorrida.
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ONG divulga pesquisa inédita sobre violência no ambiente escolar

Uma pesquisa inédita realizada pela Plan Brasil, com mais de cinco mil alunos, permitiu conhecer as
situações de maus tratos nas relações entre estudantes dentro da escola, em todas as regiões do País. Os
dados revelam que o bullying é mais comum nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e que a incidência maior
está entre os adolescentes na faixa de 11 a 15 anos de idade, especialmente os estudantes da sexta série do
ensino fundamental.
A pesquisa avaliou a incidência, as causas, os modos de manifestação, o perfil dos agressores e das
vítimas, e as estratégias de combate aos maus tratos e ao bullying no ambiente escolar. Também foram
realizados quatorze grupos focais com 55 alunos, 14 pais/responsáveis e 64 técnicos, professores ou
gestores de escolas localizadas nas capitais pesquisadas.
Os dados também mostram que é maior o número de vítimas do sexo masculino: mais de 34,5% dos
meninos pesquisados foram vítimas de maus tratos ao menos uma vez no ano letivo de 2009, sendo
12,5% vítimas de bullying, caracterizado por agressões com freqüência superior a três vezes.
Quanto à consequência, as pessoas pesquisadas ressaltam os prejuízos sobre o processo de aprendizagem.
Indicam que tanto vítimas quanto agressores perdem o interesse pelo ensino e não se sentem motivados a
frequentar as aulas. Embora gestores e professores admitam a existência de uma cultura de violência
pautando as relações dos estudantes entre si, as escolas não demonstraram estar preparadas para eliminar
ou reduzir a ocorrência do bullying.
Os próprios alunos não conseguem diferenciar os limites entre brincadeiras, agressões verbais
relativamente inócuas e maus tratos violentos. Tampouco percebem que pode existir uma escala de
crescimento exponencial dessas situações. Também indicam que as escolas não estão preparadas para
evitar essa progressão em seu início, nem para clarificar aos alunos quais são os limites e quais são as
formas estabelecidas para que sejam respeitados por todos.
Bullying no ambiente virtual (ciberbullying) - os dados revelam que 16,8% dos entrevistados são vítimas,
17,7% são praticantes e apenas 3,5% são vítimas e praticantes ao mesmo tempo. Independentemente da
idade das vítimas, o envio de e-mails maldosos é o principal tipo de agressão, sendo praticado com maior
freqüência pelos alunos pesquisados do sexo masculino.

Estes e todos os demais dados da pesquisa serão divulgados na coletiva de imprensa que a ONG Plan
Brasil realiza nesta quarta-feira, no auditório da Ação Educativa, no Centro de São Paulo. Com a Plan,
estarão os parceiros e responsáveis pelos estudos e pesquisa in loco - o Centro de Empreendedorismo
Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS) e a Fundação Instituto de Administração (FIA).
Os resultados do estudo servirão de insumos para as ações da campanha “Aprender sem Medo”, lançada
internacionalmente pela Plan há pouco mais de um ano, e que tem como propósito orientar estudantes,
pais, gestores, docentes, e toda a sociedade civil, sobre a ocorrência de bullying, as formas de reduzir sua
freqüência e as graves consequências que pode provocar para as pessoas envolvidas, as instituições de
ensino e o próprio processo de formação e de consolidação da cidadania.
A Plan Brasil é parceira institucional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
SERVIÇO:
Informações - Selma Rosa
(98) 3227-4882 / 3235-8490
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CRIANÇA
A polêmica da palmada
A Europa debate uma lei para proibir os pais de bater nos filhos; franceses
e ingleses resistem em banir o tapa no bumbum
LUCIANA COELHO
DE GENEBRA
O Conselho da Europa lançou uma campanha para acabar com as palmadas,
esquentando um debate que divide a opinião pública europeia sobre como
disciplinar crianças sem afetar seu desenvolvimento psicológico e físico.
A mais proeminente entidade de monitoramento dos direitos humanos do
continente quer que os países proíbam na lei qualquer tipo de castigo corporal,
inclusive as palmadas no bumbum. Até agora já obteve garantias de 20 governos e
promessas de outros oito de que assinarão o compromisso.
Para os defensores da medida, qualquer tipo de punição que envolva violência física
degrada a dignidade da criança e viola seu direito à integridade -garantidos na
Convenção dos Direitos Humanos da ONU.
"Punições corporais mandam a mensagem errada de que você pode usar violência
para obter o que quer", disse à Folha por telefone Elda Moreno, do Conselho. "E
fica mais difícil impedir outros tipos de violência. Onde estará o limite?"
Moreno é assessora especial para o tema da vice-secretária-geral do Conselho da
Europa, Maud de Boer Buquicchio, que lançou oficialmente a campanha na última
terça-feira em um debate em Estrasburgo.
No evento, foi apresentada uma petição com assinaturas dos jogadores do Real
Madrid, do ex-presidente soviético Mikhail Gorbatchov, da rainha Sílvia da Suécia e
da atriz italiana Claudia Cardinale.
Apesar do apoio pomposo, no entanto, a proibição ainda encontra resistência da
população. Segundo Moreno, mãe de duas crianças, este é o maior freio à adesão
dos governos que ainda hesitam, como o britânico e o francês.
Ela lembra ainda que na Suécia, país pioneiro em proibir por lei as palmadas, em
1980, foi necessária toda uma geração para mudar a mentalidade. "Uma pessoa
confrontada com essa questão primeiro tem de questionar a forma como foi criada
e depois examinar seu próprio comportamento como pai ou mãe", afirma. "Do
ponto de vista psicológico, é muito difícil lidar com essas questões."
A imprensa europeia agora desperta para o tema. "A campanha está ganhando
impulso", diz Moreno. No fim de semana, jornais franceses antes irônicos
destacaram a questão. No Reino Unido, a cobrança em cima do governo cresce. Até
recentemente, os britânicos permitiam castigo físico na escola.

Um estudo assinado pela pesquisadora de saúde comunitária Catherine Taylor, da
Universidade Tulane (EUA), mostra que crianças que levam palmadas freqüentes
por volta dos três anos se tornam mais agressivas aos cinco. Para a pesquisa, que
será publicada na revista "Pediatrics", foram ouvidas 2.500 mães e listados fatores
de risco na maternidade.
Quase metade delas (46%) afirmou que não havia batido em seus filhos nenhuma
vez no mês anterior, e 28% o haviam feito uma ou duas vezes. Outras 27%
bateram mais e eram as que reuniam mais fatores de risco, segundo o estudo.
Em outra fase, as crianças que apanham mais manifestaram mais sinais de
agressividade, como crueldade, bullying, brigar e fazer ameaças.
Para Miriam Debieux Rosa, professora de psicologia da USP, a força física não é um
bom método de educação, mas há ocasiões em que a situação escapa ao controle.
"Pais que nunca se descontrolam são perfeitos, o que não existe", diz.
Ela afirma que educar pela palmada é autoritário e pode gerar pessoas medrosas e
submissas ou que reproduzam esse padrão de se impor pela força. "Mas
transformar em lei um excesso eventual é exagero e pode criminalizar formações
culturais diferentes."

29/04/2010
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/cony,-xexeo-viviane-mose/2010/04/29/LEI-QUEPROIBE-PAIS-DE-BATER-NOS-FILHOS-E-JUSTA.htm#

Lei que proíbe pais de bater nos filhos é justa?
.Cony, Xexéo & Viviane Mosé

Segunda a sexta, às 8h45

02/05/2010 - Caso menina de 6 anos - SP - Suspeita autor (a) - mãe
http://oglobo.globo.com/cidades/sp/mat/2010/05/02/menina-de-6-anos-achada-mortapelo-pai-dentro-de-casa-em-sp-916480249.asp

Menina de 6 anos é achada morta pelo pai dentro de casa em SP
SÃO PAULO - A Polícia de São Paulo investiga a morte de uma menina de seis anos no
município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, na madrugada deste domingo. De
acordo com a polícia, a menina foi achada morta pelo pai dentro de casa. O corpo tinha sinais
de espancamento.
Segundo a Polícia Militar, o pai disse ter achado a filha morta quando voltou do trabalho na
manhã deste domingo. Ele disse que saiu no sábado à noite para trabalhar e deixou a filha com
a mãe. Ela está desaparecida. O pai informou ainda à polícia que a mulher agredia a filha
regularmente.
A casa onde a criança foi encontrada está isolada para a realização de perícia. O caso será
registrado na delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

06/05/2010
http://www.plan.org.br/noticias/conteudo/lancamento_da_campanha_aprender_sem_medo_no_mar
anhao_reune_mais_de_400_professores__gestores_e_coordenadores_escolares-399.html

Lançamento da Campanha Aprender Sem Medo no Maranhão reúne mais de 400 professores,
gestores e coordenadores escolares
A apresentação da pesquisa “Bullying no Ambiente Escolar” e do seu respectivo plano de trabalho nas escolas
da rede pública municipal selecionadas para participar do Projeto “Educar para a Paz – Aprender Sem Medo” foi
feita pela pesquisadora e consultora da Plan, Cléo Fante, e pelo Assessor Nacional de Pesquisa e Avaliação,
Tarcísio Silva
O combate ao bullying em escolas de São Luís, São José de Ribamar,
Codó e Timbiras será intensificado a partir de agora com o lançamento da Campanha Aprender Sem Medo em
São Luís/MA, realizado no último dia 29, na Fábrica Recepções – Olho d’Água. O evento contou com a presença
dos secretários municipais de Segurança com Cidadania, Educação, e Desportos e Lazer, e de representantes
da Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar e do Conselho Estadual de Educação.
A palestra “Bullying no Ambiente Escolar”, logo após a solenidade de abertura do evento, foi ministrada pela
pesquisadora e consultora da Plan, Cléo Fante, para uma platéia de mais de 400 professores, coordenadores,
gestores de escolas e demais convidados. Estiveram ainda presentes, representantes da Superintendência de
Educação do Município de São Luís, Conselhos Tutelares, Juizado da Infância e Juventude de São José de
Ribamar, OMEP Nordeste, Polícia Militar e GEAP/PMMA.
Logo após a palestra de Cléo Fante, o Assessor Nacional de Pesquisa e Avaliação da Plan, Tarcísio Silva,
apresentou os dados de uma pesquisa inédita sobre Bullying, que mostra um panorama da violência nas
escolas de todo o país. Foram entrevistados mais de cinco mil alunos de 25 escolas públicas e particulares, nas
cinco regiões brasileiras. Também foram feitos grupos focais dentro das escolas com país, professores,
coordenadores e gestores escolares.
O evento também contou com a presença do Gerente Nacional de Programas da Plan, Gualberto Aldana, e da
Assistente Técnica de Programas da Unidade da Plan em São Luís, Creuziane Barros, que representou a
Gerente da Unidade, Célia Bonilha. O principal objetivo da Plan com a Campanha Aprender Sem Medo é
combater o bullying escolar, fazendo palestras, encontros e promovendo até mesmo acompanhamento
individual com pais, professores e alunos, e sensibilizando toda a sociedade para o problema, que tem
prejudicado o ambiente escolar e pode trazer consequências graves para crianças e adolescentes, podendo
comprometer inclusive o aprendizado e o futuro destes.
Dando continuidade à programação, no dia 30, sexta-feira, aconteceu a primeira capacitação dos
coordenadores do Programa de Enfrentamento ao Bullying “Educar para a paz”, que reuniu representantes de
pais, alunos, professores e gestores das escolas de São Luís e São José de Ribamar que foram selecionadas
para participar deste projeto piloto no Maranhão.

18/05/2010
http://maisvoce.globo.com/MaisVoce/0,,MUL1593905-18173,00.html

Ana Maria Braga conversa com assistente social sobre violência infantil

Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional da Luta contra o
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
Um caso que chocou o Brasil foi o da procuradora
aposentada Vera Lucia Santana Gomes, de 66
anos, acusada de maltratar uma menina de dois
anos, adotada por ela.
A ex-procuradora, que está presa em um presídio
do Rio de Janeiro, deve aguardar até o julgamento
na prisão. Se condenada, pode pegar uma pena que
varia de dois a oito anos de prisão.

E falando em violência, somente em 2010 o Disque 100 – telefone criado para receber denúncias de
violência contra crianças e adolescentes - recebeu, por dia, em média, 73 denúncias. No ano passado, o
número foi ainda maior: uma média de 82 por dia.

Nos últimos sete anos, o Disque Denúncia nacional atendeu a cerca de dois milhões e meio de
telefonemas e encaminhou mais de 123 mil denúncias em todo o país. Foram mais de 214 mil vítimas.
O que se detectou é que as situações de violência contra crianças e adolescentes se dividem em três
grandes grupos: negligência, violência física e violência psicológica e violência sexual. No caso de
agressões físicas e psicológicas, tanto meninos quanto meninas apresentam o mesmo percentual.
Já quando as denúncias se tratavam de violência sexual, as meninas eram a grande maioria: 82% das
vítimas. E esse tipo de violência é um mal crônico do planeta. De hora em hora morre uma criança
queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais.
E o dado mais chocante é também revelado pelo Fundo das Nações Unidas: oitenta por cento das
agressões físicas contra crianças foram causadas por parentes ou pessoas próximas.

Para falar mais sobre isso, Ana Maria conversou com a assistente social e diretora administrativa da
Fundação Xuxa Meneghel, Angélica Goulart. “O Disque 100 é um telefone ótimo porque existe um
trabalho sério e você pode ligar do Brasil todo para denunciar. Também não é necessário se identificar.
Os especialistas vão apurar o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias”, recomendou a
assistente.
Segundo Angélica, a integridade física e psicológica da criança é um direito dela. “Muitas pessoas
perguntam qual seria a punição para as famílias que espancam seus filhos e eu digo que a educação é o
caminho. Elas precisam ser reeducadas e entender que violência só gera mais violência. Por isso está
sendo pensado um projeto de lei que proíba os castigos físicos e psicológicos. A lei tem esse papel, então
por que não uma que proteja as crianças?”, disse.
Site: www.naobataeduque.com.br
Telefone para denunciar: Disque 100

18/05/2010
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/05/congresso-pode-proibir-palmada.html
Tradução: Jean-Yves de Neufville
Visite o site do Le Monde
Congresso pode proibir a palmada
Congresso Nacional discute projeto que proíbe a aplicação de castigos físicos nos filhos, mesmo que a
punição tenha caráter pedagógico.
A famosa "palmadinha educativa" nos filhos pode estar com os dias contados. Um projeto de lei pretende
acabar com todo tipo de castigo físico para as crianças.
“Eu acho que não deve bater demais, mas uma palmadinha de vez em quando é bom”, acredita uma mãe.
“Não machucando é o jeito mais certo de criar filho”, diz o pai.
“Eu sou contra agressões de qualquer forma. Eu acho que conversando com seus filhos você consegue”,
acredita outra mãe.
Ás vezes é difícil não perder a paciência. Filho tira mesmo os pais do sério. Na casa do João, de cinco
anos, a crise sempre começa na hora de parar de brincar, de ver televisão para fazer o dever de casa.
“Ele grita, ele fala pro papai do céu que não queria mais essa mãe, que quer trocar de mãe e birra e grita e
pede ajuda”, revela Mariana Cheim, mãe de João.
Mariana é carinhosa, mas só consegue acabar com a manha do filho dando uma palmadinha. “Você fala
uma vez, fala duas vezes, mostra a terceira, mostra a quarta, mostra a quinta aí daí... Porque eu acho que
tem horas que o diálogo não resolve”, conta.
Com Mateus, de sete anos, é bem diferente. A mãe nunca recorre as palmadas, mas o garoto ajuda, é
muito obediente. Não reclama nem de fazer a lição de casa.
Sueli, diz que o comportamento do filho é resultado de muita conversa. “A gente tem aquele certo diálogo
e ele obedece e ele entende e ele me respeita”, garante Suely Bezerra, mãe de Mateus.
O congresso nacional discute um projeto que proíbe a aplicação de castigos físicos, moderados ou não,
nos filhos, mesmo que a punição tenha caráter pedagógico.
Na prática seria o fim da tal "palmadinha educativa". Os pais que desobedecerem a lei podem ser
obrigados a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico, junto com as crianças.
Veja o vídeo com a entrevista das psicólogas Marisa Brito e Marcela Cadima.

18/05/2010
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/suspeito-se-entrega-e-confessa-mortede-adolescente-diz-policia.html
Suspeito se entrega e confessa morte de adolescente, diz polícia
Jovem, encontrado perto do Morro do Urubu, teria sido espancado.
Suspeito está preso na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca.
Carolina Lauriano Do G1 RJ
Um dos suspeitos da morte do adolescente Emerson Pontes, de 13 anos, assassinado perto do
Morro do Urubu, em Pilares, no subúrbio do Rio, se entregou à polícia e confessou o crime na
noite desta segunda-feira (17). A informação é da Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca,
na Zona Oeste, onde o acusado está preso.
O homem é identificado pela polícia como Ronaldo Carroceiro, que chegou à delegacia
acompanhado do advogado. Ele seria o dono do cavalo que Emerson brincava quando foi
espancado.
O corpo do jovem deve ser enterrado às 15h desta terça-feira (18) no Cemitério de Inhaúma,
na Zona Norte do Rio.
Embora o laudo com a causa da morte ainda não tenha sido divulgado, a polícia já informou
que a vítima apresenta sinais de espancamento.

Como foi o crime
Segundo a polícia, o crime teria sido por um motivo banal: Emerson e um amigo de 12 anos,
que conseguiu fugir, foram espancados por terem entrado num terreno para brincar com
cavalos. Para a polícia, isso teria irritado os donos dos animais.
O corpo do menino foi encontrado na manhã de segunda-feira (17) por policiais militares do 3º
BPM (Méier), no meio de muito entulho, em Tomás Coelho, também no subúrbio. Emerson era
morador da Favela do Jacarezinhoo e desapareceu na última sexta (14), quando voltava da
escola.
Os meninos teriam saído do Jacarezinho e seguiam para a escola quando resolveram descer
do ônibus, perto do Morro do Urubu, para brincar com cavalos que estavam num terreno. Ao
seguir o animal, eles foram abordados por dois homens que os agrediram. O amigo conseguiu
escapar e voltou para casa.

23/05/2010
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1595224-15605,00DISQUE+RECEBE+DENUNCIAS+DE+ABUSOS+CONTRA+CRIANCAS.html

Disque 100 recebe denúncias de abusos contra crianças

Mãe batia nas filhas com vassoura e até uma pá de lixo. Veja
como denunciar abuso contra crianças e adolescentes em todo
país.
O Disque 100 é um número do telefone que pode livrar uma criança da violência dentro de casa. O
Fantástico acompanhou um dia de trabalho da equipe que recebe, diariamente, denúncias de todo o brasil.
A ligação para o número 100 é gratuita de qualquer tipo de telefone. Quem disca 100, encontra do outro
lado da linha uma pessoa preparada para ouvir.
A central do Disque 100 fica em Brasília. O anonimato protege quem faz e quem recebe a denúncia.
Profissionais que precisam de acompanhamento psicológico para lidar com a avalanche de histórias de
crueldade, abusos e violência.
saiba mais
Funcionários relatam maus tratos de procuradora no RJ
Procuradora teria feito denúncias falsas para adotar outro bebê
Promotora diz que versão de procuradora é fantasiosa
“Se precisar chorar um pouquinho, eu choro. Tento procurar não misturar, mas é difícil. É difícil não se
envolver com os casos de cada vítima”, conta uma profissional do Disque 100.
Das 8h às 22h, o telefone não para. Outra central é encarregada de encaminhar as denúncias para quem
pode proteger as crianças em perigo. São os conselhos tutelares e as delegacias de polícia em todos os
municípios do Brasil. Da central, saem pelo menos 80 denúncias graves todos os dias.
E logo equipes estão nas ruas por todo o país verificando. Já estava anoitecendo quando os conselheiros
tutelares do Rio de Janeiro encontraram um endereço. Uma vizinha confirmou a denúncia: a mãe que
deixava sozinhas as crianças de 3, 5 e 7 anos.
“Eles ficam com a cabeça para fora e falam que estão com fome. Ficamos com pena e damos pão”,
contou a vizinha.
“Não fomos ao colégio porque não tinha ninguém para levar a gente”, disse uma das crianças.
“Parentes próximos e vizinhos acabam tendo a notícia muito mais rápido do que o poder público. Por
isso, eles são um forte instrumento de denúncia. Denunciando e não se calando, eles fazem com que esses
casos cheguem à esfera”, explica a coordenadora nacional do Disque 100, Leila Paiva.

Em São Paulo, a denúncia acabou na delegacia. Uma menina de 15 estava com nove pontos no braço,
agredida com uma pá de lixo pela mãe. Ela e a irmã falam de uma rotina de agressões desde pequeninas.
“A gente tinha que subir nas cadeiras para poder lavar a louça e fazer comida. Se fizéssemos alguma coisa
de errado, ela deixava a gente no caroço de milho, batia com vassoura, chinelo, fio de ferro, qualquer
coisa que tivesse na mão ou que visse ao redor”, lembra uma das jovens.
“Além disso, ela quebrava bacia na gente. Já chegou a nos enforcar e até mesmo pisar na nossa barriga.
Não somos bichos. Estamos no século 21 e não estamos na escravidão, para apanhar toda hora”,
acrescenta a irmã.
“Nosso castigo era não ir para a escola. Ela tirava comida de casa e deixava a gente com fome. Trancava
a gente no quarto, apenas com um balde e uma garrafa de água o dia inteiro”, complementa a outra
adolescente.
Tudo parou por causa de uma ligação anônima para o Disque 100, mas, ainda na delegacia, a mãe teve
que ser contida.
“A maioria das vítimas são meninas. Geralmente, 62% das vítimas são meninas. No caso específico de
violência ou exploração sexual, 83% das vítimas são meninas”, revela Leila Paiva.
As irmãs agora estão sob a guarda provisória da madrinha de uma delas.
Uma ligação de três números, e um novo futuro se abre.
“Quero estudar, fazer um curso, faculdade, trabalhar”, planeja uma das jovens.
“Pretendo me tratar com um psicólogo, terminar os estudos e trabalhar. Quero ter uma vida digna. Tudo o
que aconteceu me abalou muito”, desabafa a outra adolescente.

04/06/2010

Bom dia Rio 04/06/2010, 06h25 – Dia internacional das crianças vítimas de agressão
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1276589-7823SOCIEDADE+DEVE+PRESTAR+MAIS+ATENCAO+AOS+CASOS+DE+VIOLENCIA+CONTRA+C
RIANCAS,00.html

04/06/010
RJ TV – 1º edição – 04/06/2010, 11h55 – Dia internacional das crianças vítimas de
agressão
Reportagem especial de Fernanda Grael - Entrevista Angelica Goulart – Rede Não Bata, Eduque e família da Sra.
Marilda Campos de Pedra de Guaratiba que deixou de utilizar a violência

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/dia-internacional-contra-a-agrssao-a-criancas-e-adolescentesacontece-nesta-sexta-4/1276738/#/Todos%20os%20vídeos/page/1

Convidados no estúdio
– Luiz Fernando Correia – médico – falta abordagem sobre notificação durante o curso de Medicina. Falou da
obrigatoriedade da notificação
- Suely Deslandes – Pesquisadora da Fiocruz – excelente abordagem
- Rodrigo Pimentel – capitão reformado da Polícia Militar RJ

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/criancas-que-sofrem-agressoes-podem-ter-consequencias-aolongo-de-toda-a-vida/1276740/#/Todos%20os%20vídeos/page/1

10/06/010
Infância na Mídia Hoje – 10/06/2010 – Boletim ANDI
Crianças são principais alvos de violência

Em 2009, das 10.150 denúncias, 6.343 eram referentes a agressões contra crianças e adolescentes
De todas as ligações recebidas pelo Disque-Denúncia, 10% são referentes à violência doméstica. As
vítimas são crianças, mulheres e idosos. Em 2009, das 10.150 denúncias do tipo, 6.343 eram referentes a
agressões contra crianças e adolescentes - 62% do total. Em 80% dos casos, as vítimas sofreram agressões
físicas e em 19% deles, a criança ficou com hematomas. De janeiro a março deste ano, foram 2.516
relatos de violência contra meninos e meninas. O número é um pouco inferior ao verificado no mesmo
período do ano passado.
[O Dia (RJ) – 10/06/2010]

13/06/010
Globo Comunidade – 13/06/2010 (domingo)
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/agressao-de-menina-muda-rotina-de-moradores-de-saopedro-da-aldeia-rj/1281518/#/Globo%20Comunidade/page/1
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