
Representantes da Sociedade Civil se encontram em Brasília para

pensar Estratégias e Metodologias para a Defesa dos Direitos

Humanos e Sexuais de Crianças e Adolescentes LGBTI

De acordo com Karina Figueiredo, Secretária Executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento

à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, “a área da infância e adolescência

avançou muito na luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes no contexto de

entender o que é o abuso, o que é a exploração, as dimensões que envolvem essa violência,

mas na dimensão dos direitos LGBTI não temos acúmulo na área e temos que nos apropriar

desse debate”.

A programação contou com vários momentos de reflexão, além da troca de experiências entre

os participantes que puderam socializar dificuldades e avanços que se apresentam nas

diversas regiões do país. Para Karina, o encontro possibilitou que os participantes estejam

mais informados sobre o assunto e com a perspectiva de levar o debate para seus espaços

de atuação, incidindo mais nos estados onde trabalham: “discutir sobre esse tema é ousar e

vamos ousar sem medo".

A Oficina é uma das atividades do projeto “Aliança Nacional de Adolescentes por Direitos

Sexuais LGBTI” que conta com o cofinanciamento da União Europeia, e realizado pela

Associação Barraca da Amizade, Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual

contra Crianças e Adolescentes e Rede ECPAT Brasil.
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Comitê Nacional convoca os 
pontos focais e sociedade para 
iniciar as atividades de 2017 da 
Campanha Faça Bonito.

Artigo de Caroline Arcari, 
presidente do Instituto Cores 
aborda a questão Intersexual 
e dificuldades no país.

Safernet disponibiliza balanço 
de indicadores de denúncias e 
apoio a crianças e 
adolescentes.

Cerca de sessenta pessoas participaram da oficina

de construção de Estratégias de Incidência Política

e Metodologias para a Defesa dos Direitos

Humanos e Sexuais de Crianças e Adolescentes

LGBTI em Brasília. A atividade aconteceu nos dias

23 e 24 de março e é uma continuidade da

formação sobre esse tema que ocorreu em

novembro de 2016.

http://anamovimento.blogspot.com.br/2016/12/formacao-em-direitos-sexuais-lgbti-de.html


VAMOS FAZER BONITO

Chamada para ação

Neste ano, mais uma vez, em alusão ao Dia 18 de Maio, o Comitê Nacional de Enfrentamento

à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, vai ressaltar as inúmeras violações que

têm acarretado na vida de crianças, adolescentes, suas famílias e comunidade. A campanha

"Faça Bonito" hoje está em todos os cantos do Brasil, sendo representada por uma Flor,

simbolizando o cuidado e a proteção que devemos ter com as meninas e meninos do Brasil. A

cada ano temos registrado uma adesão maior de municípios na mobilização em torno do “18

de Maio” por meio de caminhadas, audiências públicas, debates nas escolas, concurso de

redação nas escolas, exibição de filmes e debates, realização de seminários e oficinas

temáticas e de prevenção a violência sexual, panfletagem, criação de produtos de

comunicação sobre a temática, campanhas nas rádios e entrevistas com especialistas entre

outros.

Assim queremos lançar a reflexão: Como podemos fazer para o 18 de Maio ser maior que um

dia, maior que um mês? Como podemos além da data, destacar as graves violações de

direitos de crianças e adolescentes e convocar toda a sociedade a participar da luta em

defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes? É preciso garantir a toda criança e

adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida,

livres do abuso e da exploração sexual. E nós estamos dispostos a debater e conversar sobre

isso. Esperamos que você também esteja!

1. Pesquise sobre o assunto. Para falar sobre o problema, precisamos entender e divulgar corretamente as

informações;

2. Busque parcerias. É estudante, funcionário de empresa privada ou instituição governamental? Converse com a

administração da escola, com a administração da empresa/ instituição, converse com outras instituições e

demonstre seu interesse em divulgar a Campanha;

3. Baixe os materiais que a Campanha disponibiliza no site www.facabonito.org.br. Todos os materiais são

previamente autorizados para impressão. Divulgue em seu espaço. Se conseguir parcerias para impressão, melhor

ainda.

Sugestões de atividades para divulgação do 18 de maio em sua escola, bairro ou instituição:

+ Tem uma sala, um parque aberto, uma praça disponível? Promova rodas de conversa sobre o tema;

+ Conseguiu parceria para a impressão de materiais? Realize panfletagem em seu espaço;

+ Tem uma sala com TV disponível? Exiba filmes sobre o tema;

+ Tem acesso a rede de computadores em sua escola/ empresa? Coloque um papel de parede para divulgar o dia;

+ É professor? Converse sobre o tema com seus alunos e promova um concurso cultural de desenho, poesia,

teatro, redação, música ou fotografia sobre o tema;

+ Conseguiu mobilizar muitos parceiros para a ação? Que tal fazer uma passeata?

+ Tem um blog, um canal no youtube, muitos seguidores em suas redes sociais? Curta nossa página e divulgue a

data e as informações que compartilhamos. Utilize as hashtags #FaçaBonito #18deMaio #18deMaioFaçaBonito.

Participe! Vamos fazer bonito juntos!

Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes
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http://www.facabonito.org.br/


A R T I G O

A questão Intersexual
Caroline Arcari - Presidente do Instituto Cores, pedagoga e especialista em educação Sexual

▪ Ainsworth, C. (2015). Sex redefined. Nature, 518, 288–291. doi:10.1038/518288a

▪ Fausto‐Sterling, A. (1993). The five sexes. The Sciences, 33(2), 20–24.

doi:10.1002/sci4.1993.33.issue-2

▪ Sax, L. (2002). How common is intersex? A response to Anne Fausto‐Sterling. Journal of Sex

Research, 39, 174–178. doi:10.1080/00224490209552139
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“Intersexo” é o termo comumente usado para designar uma variedade de condições em que
uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva, sexual ou genital que não se encaixa na
definição típica de sexo biológico feminino ou masculino. Esse conceito da Sociedade
Intersexual Norte Americana contempla uma diversidade de situações que envolvem essas
condições: uma pessoa pode nascer com uma aparência exterior feminina mas com anatomia
interior masculina e vice-versa. Ou nascer com genitais que se situam esteticamente entre o
feminino e o masculino: um clitóris aumentado, um pênis atipicamente pequeno, escroto
dividido e com formato semelhante aos pequenos e grandes lábios da vulva. Também, uma
pessoa pode nascer com alterações genéticas. Há casos em que a alteração sexual pode se
situar nas gônadas.

Desse modo, intersexo é uma categoria socialmente construída que reflete variações
biológicas reais. Ainda não existe um consenso sobre a prevalência da intersexualidade
devido a discordâncias sobre o próprio conceito dessa condição, que acaba ficando a cargo
da medicina. Alguns estudiosos defendem que apenas a genitália ambígua pode ser
considerada uma condição intersexo, enquanto outros defendem um espectro amplo de
alterações sexuais para conceituar o fenômeno. Dentre as pesquisas mais importantes na
área e considerando esses desafios conceituais, a prevalência pode ser muito maior do que o
senso comum acredita. De 0,02% a 1,7% das crianças nascem com alguma alteração no
desenvolvimento sexual (Ainsworth, 2015, Fausto-Sterling, 1993, Sax, 2002).

É urgente uma abordagem pragmática sobre o tema, como sugere a SINA, para que as
pessoas que se identificam como intersexo tenham seus direitos garantidos num contexto de
visibilidade, seja na área social, da legislação, saúde, educação. Ademais, no Brasil ainda são
frequentes as condutas adotadas pela medicina para assegurar uma definição do sexo, a
maioria concretizada em cirurgias reparadoras para que se enquadrem em um padrão
estético polarizado entre feminino e masculino – uma grave violação dos direitos sexuais
dessas pessoas.

Enquanto o Chile deu um grande passo na direção da ampliação dos direitos das pessoas
intersexuais em janeiro de 2016, ao proibir cirurgias de “normalização” em crianças, no Brasil
ainda não há uma legislação específica para o assunto. Apenas um projeto de lei N.º 5.255,
DE 2016, proposto pela Deputada Laura Carneiro, acrescenta § 4º ao art. 54 da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos, e dá outras
providências", a fim de disciplinar o registro civil do recém-nascido sob o estado de intersexo.

Também o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que orienta sobre o tema. A
resolução 1.664 do CFM trata do intersexo e propõe, entre outras medidas, que a criança com
intersexo seja considerada caso de urgência médica e social, cujo tratamento deve ser
buscado em tempo hábil, de forma a garantir a dignidade da pessoa humana, princípio basilar
dos Direitos Humanos.

Sendo assim, sem registros oficiais, com discriminação médica e social, intersexuais são
marginalizado e encontram dificuldades em serem reconhecidos socialmente, o que configura
um obstáculo na luta por políticas públicas que realmente atendam às suas demandas.



N O T Í C I A S

NIC.br, Unicef e SaferNet debatem direitos das crianças e 

adolescentes na era digital 
www.nic.br

As experiências internacionais mais recentes
relacionadas à produção de conhecimento
sobre crianças e adolescentes on-line e sobre
como as políticas públicas incorporam essa
temática serão debatidas no próximo dia 04
de abril, em São Paulo. Com a participação
de renomados especialistas – entre eles, a
professora Sonia Livingstone, da London
School of Economics (LSE), o seminário
“Crianças e adolescentes na era digital:
perspectivas para as políticas públicas” é
realizado pelo Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e o
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br),
em conjunto com o UNICEF e a SaferNet, e
apoio do Instituto Alana. As inscrições são
gratuitas e devem ser realizadas por meio
do sítio do evento. Haverá transmissão ao
vivo pelo canal do NIC.br no YouTube.

A proposta do encontro é reunir gestores
públicos, pesquisadores e representantes da
sociedade civil em um intercâmbio de
experiências. "Esta será uma grande
oportunidade para debater questões cruciais
no contexto das políticas públicas: como
garantir o acesso universal às tecnologias
digitais e, ao mesmo tempo, promover a
participação e proteção das crianças no
ambiente on-line. Além disso, discutiremos as
inovações metodológicas em pesquisas que
monitoram os impactos dos dispositivos
digitais na vida das crianças e seu papel de
alimentar políticas públicas", esclarece
Alexandre Barbosa, gerente do Centro

Regional de Estudos para o Desenvolvimento
da Sociedade da Informação (Cetic.br) e um
dos debatedores do evento.

O painel de abertura e a conferência principal
serão dedicados às apresentações de Sonia
Livingstone, reconhecida internacionalmente
por seus livros, estudos e trabalhos que
tratam dos riscos e oportunidades no
ambiente on-line, especialmente para
crianças e jovens. A professora da LSE
analisará, durante o evento, como os direitos
das crianças estão sendo reconfigurados em
consequência da disseminação das redes
digitais e como identificar e proteger os
interesses da criança on-line.

Ainda sobre a proteção dos direitos da
infância, o encontro terá um debate
multissetorial com a participação de
representantes da sociedade civil, setor
privado, Governo Federal e organismo
internacional. A programação completa está
disponível no sítio: http://cetic.br/seminario-
crianca-adolescentes/

Anote na Agenda

Crianças e adolescentes na era digital: novas perspectivas

para as políticas públicas

Data: 04 de abril (terça-feira)

Horário: 9h30

Local do evento: Sede do NIC.br

Endereço: Av. das Nações Unidas, 11.541, Mezanino - São

Paulo, SP

Endereço web: https://www.youtube.com/user/NICbrvideos

Safernet lança balanço de indicadores de denúncias e casos de 

ajuda às vítimas de violações contra Direitos Humanos
www.safernet.org.br

Em 11 anos, a SaferNet recebeu e processou 3.861.707 denúncias anônimas, envolvendo
668.288 páginas (URLs) distintas escritas em 9 idiomas e hospedadas em 86.143 hosts
diferentes, conectados à Internet através de 50.405 números IPs distintos, atribuídos para 98
países em 5 continentes. Atendeu 13.268 pessoas em 26 estados e foram atendidos 1.402
crianças e adolescentes, 1.538 pais e educadores e 9.893 outros adultos em seu canal de
ajuda e orientação. Além disso, foram realizadas 519 atividades de sensibilização e formação
de multiplicadores em 62 cidades diferentes, 23 estados, contemplando 18.288 crianças,
adolescentes e jovens, 21.768 pais e educadores e 1.222 autoridades, com foco na
conscientização para boas escolhas online e uso responsável da Internet.

Todas as informações estão disponibilizadas pela Safernet no site oficial. Veja alguns dos
dados disponibilizados na próxima página.
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http://cetic.br/seminario-crianca-adolescentes/
https://www.youtube.com/user/NICbrvideos/
http://www.lse.ac.uk/media@lse/WhosWho/AcademicStaff/soniaLivingstone.aspx
http://cetic.br/seminario-crianca-adolescentes/
https://www.youtube.com/user/NICbrvideos


D A D O S

Safernet: Balanço de indicadores de denúncias e casos de ajuda às 

vítimas de violações contra Direitos Humanos

Já curtiu nossa página no Facebook?
Curta e não perca nenhuma novidade:
www.facebook.com/facabonito 05

Quer acessar mais dados? Clique no link abaixo ou copie e cole no seu navegador:

helpline.org.br/indicadores 

http://helpline.org.br/indicadores/


CONHEÇA O TRABALHO

CAMPANHA: A Campanha
ANA - Aliança Nacional dos
Adolescentes é uma iniciativa
dos adolescentes e jovens
que compõe a Rede ECPAT
Brasil e o Comitê Nacional de
Enfrentamento a Violência
Sexual contra Crianças e
Adolescentes. Com objetivo
de fortalecer a participação de
adolescentes no
enfrentamento à violência
sexual, através da
educomunicação para a
autoproteção dos seus direitos
contra as violências sexuais, a
Campanha realiza chats de
debates entre especialistas e
adolescentes e boletins
digitais. Acompanhe:

CARTILHA: O Ministério da Saúde disponibilizou no mês de

março cartilha orientando sobre os cuidados no acolhimento e

notificação de casos de violência.

A notificação compulsória de casos de violência é obrigatória, por

lei. A cartilha vem no intuito de sensibilizar os profissionais

de saúde e também os gestores, sobre a importância de se

notificar. Em algumas situações o profissional teme notificar e se

envolver com o caso.

Segundo a cartilha, notificar os casos de violência é importante

por diversos fatores: conhecer a magnitude e a gravidade das

violências e identificar os casos que permanecem "ocultos" nos

espaços privados e públicos; compreender a situação

epidemiológica desse agravo, subsidiando as políticas públicas

para a atenção, a prevenção de violências, a promoção da saúde

e a cultura da paz; intervir nos cuidados em saúde, promovendo

atenção integral às pessoas em situação de violência; proteger e

garantir direitos por meio da rede de atenção e proteção.

ARTIGO: "Grandes obras têm uma
relação umbilical com a violência sexual
contra crianças e adolescentes. A
dinâmica e o perfil populacional que
essas obras mobilizam ou desmobilizam
propiciam um acirramento das condições
de produção da violência sexual,
especialmente exploração sexual de
crianças e adolescentes, e vão se
reconfigurando ao longo das etapas do
empreendimento e das diferentes
conformações territoriais, populacionais,
da rede de proteção, assim como do
mercado do sexo."

Trecho do artigo "Configurações da
violência sexual em Altamira" de Assis de
Oliveira, professor de Direitos Humanos
da Faculdade de Etnodiversidade da
UFPA.
Leia o artigo clicando aqui ou acesse
nosso site.
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Clique aqui para baixar a cartilha: www.facabonito.org.br/downloads

www.facebook.com/campanhaana

https://media.wix.com/ugd/4bcd76_be712d5bec4545738df2b9dd1b7a9655.pdf
http://www.facabonito.org.br/downloads
http://www.facebook.com/campanhaana


FIQUE POR DENTRO
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Cadastre-se para receber

os próximos boletins do

Comitê. Copie e cole no

seu navegador:

bit.ly/recebaoboletim

As peças da Campanha

Faça Bonito já estão

disponibilizadas para

planejamento das ações

do 18 de Maio. Acesse:

www.facabonito.org.br

No início de abril serão

abertas as inscrições para

o Prêmio Neide Castanha

– 7ª Edição. Acompanhe

a publicação do edital no

site:

www.facabonito.org.br

Em 2017 faremos novamente o

calendário de ações da Campanha.

Quer compartilhar conosco suas

ações? Acesse:

www.facabonito.org.br/agenda

bit.ly/recebaoboletim
bit.ly/recebaoboletim
bit.ly/recebaoboletim
bit.ly/recebaoboletim
bit.ly/recebaoboletim


A R T I G O
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Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes

Secretária Executiva
Karina Figueiredo

www.facabonito.org.br
www.facebook.com/facabonito

Distribuição Gratuita.


