


A EXPERIÊNCIA DO A EXPERIÊNCIA DO 
CAMARCAMARÁÁ NO NO 

ENFRENTAMENTO DA ENFRENTAMENTO DA 
EXPLORAEXPLORAÇÇÃO SEXUAL ÃO SEXUAL 

DE CRIANDE CRIANÇÇAS E AS E 
ADOLESCENTESADOLESCENTES

Outubro de 2009Outubro de 2009



““HHáá um tempo em que um tempo em que éé preciso abandonar preciso abandonar 
as roupas usadas que jas roupas usadas que jáá têm a forma do têm a forma do 
nosso corpo e esquecer os nossos caminhos nosso corpo e esquecer os nossos caminhos 
que nos levam sempre aos mesmos lugares.que nos levam sempre aos mesmos lugares.

ÉÉ o tempo da travessia e se não ousarmos o tempo da travessia e se não ousarmos 
fazêfazê--la, teremos ficado, para sempre, la, teremos ficado, para sempre, àà
margem de nmargem de nóós mesmoss mesmos””

Fernando PessoaFernando Pessoa



Quem SomosQuem Somos

Juridicamente:

Afetivamente:

Uma Organização Não Governamental 
(ONG) fundada em 1997 na cidade de São 
Vicente – Região Metropolitana da Baixada 
Santista, Litoral Sul de São Paulo.

Um coletivo de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e educadores que se 
organizam para a produção de valores 
de uso.

O afeto como estratégia pedagógica



Nossa MissãoNossa Missão

Contribuir para a construContribuir para a construçção de uma ão de uma 
sociedade equânime e sustentsociedade equânime e sustentáável por meio vel por meio 
da promoda promoçção dos direitos humanos de ão dos direitos humanos de 
criancriançças, adolescentes e jovens, do as, adolescentes e jovens, do 
desenvolvimento sdesenvolvimento sóóciocio--cultural e da protecultural e da proteçção ão 
ambiental.ambiental.





Nossa TrajetNossa Trajetóóriaria

1997 Início da experiência:  atendimento de 
adolescentes que “fazem programa” na 
avenida Presidente Wilson.

Referências 
Metodológicas

Acompanhamento 
Terapêutico

Pedagogia Social 
de Rua



AtividadesAtividades
•Grupo de Conversa (quartas – feiras)
•Grupo de Teatro ( sábados)
•Circulação pelos espaços da cidade
•Relações institucionais 

Escola Família
Conselhos
Municipais 

Conselho Tutelar

Parcerias:

Equipe Técnica da Vara da Infância e 
Juventude

Profissionais Liberais:  Dentista, Advogado 
e Arte Educador



Nossa TrajetNossa Trajetóóriaria
(1998 a 2000)

1998 Projeto As Meninas financiado 
pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social.

Objeto: Acompanhamento de 20 
meninas em situação de  
exploração sexual e  produção de 
um relatório a ser apresentado 
publicamente.



Equipe TEquipe Téécnica:cnica:

Acompanhantes Terapêuticos:Acompanhantes Terapêuticos:

Ana Lúcia Silva      – Assistente Social
Fernanda Nogueira – Terapeuta Ocupacional
João Carlos Franca - Educador Social
Milene  Ramalho    - Assistente Social

Sistematizadora:
Lumena Celi Teixeira - Psicóloga

Redatora:
Irandi Pereira - Pedagoga



Atividades:Atividades:

��Acompanhamento psicossocialAcompanhamento psicossocial

��SaSaíídas Culturaisdas Culturais

��FestasFestas

��Grupo de TeatroGrupo de Teatro

��Grupo de estudo da lGrupo de estudo da lííngua inglesangua inglesa

�� Entrevistas com as meninasEntrevistas com as meninas

��Reuniões de equipeReuniões de equipe

��Reuniões com os serviReuniões com os serviçços da rede municipalos da rede municipal



19991999

Encontro de Natal Encontro de Natal –– RN: construRN: construçção do ão do 
Plano Nacional de Enfrentamento Plano Nacional de Enfrentamento àà
Violência Sexual contra CrianViolência Sexual contra Criançças e as e 
AdolescentesAdolescentes

Seminário para a apresentação e leitura 
crítica do relatório do Projeto com a  
participação de especialistas convidados.

2000

Entrada na equipe da Psicóloga  Viviane 
Gorgatti, cedida pela Prefeitura Municipal 
de São Vicente. O Camará passa a 
oferecer espaços de convivência 
diariamente.





Nossa TrajetNossa Trajetóóriaria
(2001 a 2005)(2001 a 2005)

Movimento Pacto São PauloMovimento Pacto São Paulo de de 
Enfrentamento Enfrentamento àà Violência Sexual Contra  Violência Sexual Contra  
CrianCriançças e Adolescentes.as e Adolescentes.

2001

2001
a

2005

Projeto As Meninas – apoio técnico e 
financeiro do Instituto WCF - Brasil

2002 
a 

2003

Projeto Fita Legal: acompanhamento de 
adolescentes em cumprimento de medidas 
sócio – educativa de liberdade assistida com 
apoio técnico e financeiro da Fundação 
Telefônica



20022002
aa

20052005

Caderno de Pesquisa Pegadas e Caderno de Pesquisa Pegadas e 
Sombras:Sombras:
Perfil psicossocial de adolescentes Perfil psicossocial de adolescentes 
atendidas em projeto de prevenatendidas em projeto de prevençção e ão e 
enfrentamento da exploraenfrentamento da exploraçção sexual ão sexual 
infanto juvenilinfanto juvenil

Projeto Ecologicamará: formação de 
monitores ambientais com apoio técnico e 
financeiro do Instituto Credicard.

2002



EstratEstratéégiasgias ::
��ArticulaArticulaçção entre os projetosão entre os projetos

��AnAnáálise e colise e co--gestão de coletivos gestão de coletivos 

��CapacitaCapacitaçção e assessoria tão e assessoria téécnica cnica 

��Controle social de polControle social de polííticas pticas púúblicas:               blicas:               
comissões, fcomissões, fóóruns, conselhos e    runs, conselhos e    

conferências.conferências.



Atividades:Atividades:
��Acompanhamento psicossocialAcompanhamento psicossocial

��SaSaíídas culturaisdas culturais

��FestasFestas

��Oficinas culturais: danOficinas culturais: dançça, teatro, coral, informa, teatro, coral, informááticatica

��Oficinas de geraOficinas de geraçção de renda:estamparia, costura e ão de renda:estamparia, costura e 
moda, produmoda, produçção artesanal, chocolate caseiro.ão artesanal, chocolate caseiro.

��Oficina da igualdade: assemblOficina da igualdade: assemblééia semanal de ania semanal de anáálise lise 
e deliberae deliberaçção sobre situaão sobre situaçções do cotidiano.ões do cotidiano.



20032003
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20092009

Programa de APrograma de Açções Integradas e Referenciais ões Integradas e Referenciais 
de  Enfrentamento de  Enfrentamento àà Violência Sexual no Violência Sexual no 
TerritTerritóório Brasileiro (PAIR)rio Brasileiro (PAIR)

Metodologia de fortalecimento de redes locais 

Municípios – Piloto:Campina Grande – PB
Rio Branco – AC
Manaus – AM
Feira de Santana – BA
Pacaraima –RR
Corumbá - MS



Pressupostos do Programa
� Violência contra crianças e adolescentes como violação de direitos humanos 

� Direitos humanos sexuais de crianças e adolescentes – o direito a sexualidade 
protegida e sem violência

� Critérios de categorização de violência com base na legislação pátria

� Fortalecimento de redes de proteção e responsabilização locais

� Enfoque em ações que contemplem gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
redução de iniqüidades regionais, participação infanto-juvenil, pessoa com 
deficiência, desenvolvimento,  humanização da participação de crianças e 
adolescentes nos sistemas de segurança e justiça

Secretaria Especial dos Direitos Humanos



Nossa TrajetNossa Trajetóóriaria

20062006
(2006 a 2009)

Bloco EURECA – Eu reconheço o Estatuto 
da Criança e do Adolescente:
Estratégia de mobilização Social do 
Projeto Meninos e Meninas de Rua de 
São Bernardo do Campo 

Tema do Carnaval 2006: Enfrentamento ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

São Bernardo do Campo São Vicente
Eureca 15 anos Eureca ano 1



EURECA 2009 EURECA 2009 –– SÃO BERNARDO DO CAMPOSÃO BERNARDO DO CAMPO



EURECA 2009 EURECA 2009 –– SÃO VICENTESÃO VICENTE



O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 
é realizado em diversas ações. Inclui o acompanhamento 
psicossocial de adolescentes e suas famílias, articulação e 
fortalecimento da rede local de proteção social e garantia de 
direitos, e ainda a participação na construção de políticas públicas 
de proteção às crianças e adolescentes.

Público: 100 adolescentes e seus familiares.

Parceiros: UNESCO – Criança Esperança, CMDCA de São Vicente 
- Petrobrás, Fundação Abrinq, Instituto HSBC Solidariedade.

2006 a 2009

Projeto Apareceu a Margarida: Ação 
Comunitária para o Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes



20062006 InIníício da Acio da Açção Comunitão Comunitáária no Bairro ria no Bairro 
Vila MargaridaVila Margarida

Público: Crianças , adolescentes e famílias

Parceiros: Capela Bom Jesus Dos Navegantes
Creche Comunitária Estrela do Amor
E.M.E.F. Profº Lúcio Martins Rodrigues

Estratégias: Ação Comunitária 
Intersetorialidade

2008 Inauguração da Casa da Vila



Vila das Famílias

Amarradinho

Dança de Salão

Atendimentos

Assembléia

Culinária

Espaço Convivência

Ciranda da Arte

Saúde e Adolescência

CASA DA VILA





20082008
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20092009

Projeto Desafio XX na Escola Projeto Desafio XX na Escola ––
ImplementaImplementaçção da Agenda XXI Escolarão da Agenda XXI Escolar
Parceiro: Parceiro: E.E.E.E.Luiz DLuiz D’’ ÁÁureaurea

2008 Ponto de Cultura Camará – Programa 
Cultura Viva do Ministério da Cultura

Teatro Dança
Produção

Áudio
Visual

Múltiplas Linguagens



2008 2008 Projeto Comunidade em Cena: formaProjeto Comunidade em Cena: formaçção de 30 ão de 30 
agentes culturais jovens com apoio tagentes culturais jovens com apoio téécnico e financeiro cnico e financeiro 
da Fundada Fundaçção ão CitiCiti..

20092009 Tese de MestradoTese de Mestrado

““ A subversão da sujeiA subversão da sujeiçção: a aão: a açção polão políítica                              tica                              
da danda dançça do ventre em adolescentes sujeitadas e em a do ventre em adolescentes sujeitadas e em 
instituiinstituiççõesões””

Autora: MAutora: Máárcia rcia MignacMignac -- UFBAUFBA

2009 Pesquisa sobre Desaparecimento e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes – Projeto Caminho de Volta –
Faculdade de Medicina da USP



20092009

20092009

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: 
Grupo Gestor Municipal: Saúde, Educação 
e Ongs

Debate sobre Educação Integral e 
Intersetorialidade:

“ A educação integral é fruto de debates 
entre o poder público, a comunidade escolar 
e a sociedade civil,de forma a assegurar o 
compromisso coletivo com a construção de 
um projeto de educação que estimule o 
respeito aos direitos humanos e o exercício 
da democracia”

Série Mais Educação
Ministério da Educação



Cidades EducadorasCidades Educadoras

““ TrataTrata--se de expandir ao mse de expandir ao mááximo a rede de ximo a rede de 

aprendizagem das crianaprendizagem das criançças e adolescentes a as e adolescentes a 

partir de seus interesses e das potencialidades do partir de seus interesses e das potencialidades do 

lugar onde vivemlugar onde vivem””
LucLucia Helena Nilsonia Helena Nilson

Intersetorialidade e contextos territoriaisIntersetorialidade e contextos territoriais

Programa Salto para o FuturoPrograma Salto para o Futuro

MinistMinistéério da Educario da Educaçção ão 



CamarCamaráá

�� WWW.projetocamara.org.brWWW.projetocamara.org.br

�� Tel.: (13) 3467Tel.: (13) 3467--39443944

Email: Email: projetocamar@projetocamara.org.brprojetocamar@projetocamara.org.br

Obrigado Obrigado 

SaudaSaudaçções Camaradas!ões Camaradas!


