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RESUMO 
Este artigo apresenta um relato de experiência ocorrida no município de Paulo Afonso/BA na 
realização do II Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 09 a 14 de 
novembro de 2010. Este tratou – se de um espaço de discussão e reflexão sobre os direitos da 
criança e sobre a implementação de ações positivas que fomentem uma cultura de 
atendimento à infância baseada na concepção da criança e do adolescente enquanto sujeitos de 
direitos, cidadãos(as) brasileiros(as), amparados(as) pela legislação brasileira, em especial o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. Foram utilizadas estratégias de 
mobilização social, tendo como foco a disseminação desses direitos enfatizando a criação de 
redes de proteção contra a violência sexual de crianças e adolescentes e o incentivo às práticas 
de denúncia, resultando em aumento considerável de denúncias aos órgãos competentes a 
proteção da infância e juventude do município.   
Palavras – chave: Direitos da criança e adolescente. Mobilização social. Denúncia 
 
 
RESUMEN 
Este artículo presenta una historia de la experiencia ocurrida en la ciudad de Paulo 
Afonso/BA en la realización del II Foro de los Derechos de los Niños y Adolescentes em el 
período de 09 los 14 de novienbre de 2010, que se constituió un espacio de la pelea y de la 
reflexión sobre los derechos del niño y sobre la aplicación de acciones positivas que fomentan 
una cultura de la atención a la infancia basaron en el concepto del niño y del adolescente 
mientras que los ciudadanos de las derechas, ciudadano brasileño, apoyado para la legislación 
brasileña, en especial el Estatuto del Niño y del Adolescente, ley 8069/90. Las estrategias de 
la movilización social habían sido utilizadas, teniendo como foco la difusión de las estas 
derechas que acentuaban la creación de redes de la protección contra la violencia sexual de 
niños y de adolescentes y el incentivo de la práctica de la denuncia, dando por resultado el 
aumento considerable de denuncias a las agencias competentes la protección de la infancia y 
de la juventud en la ciudad.   
Palabras llave: Los derechos del niño y del adolescente. Movilización social. Denuncia 
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Introdução 

 
O II Fórum dos Direito da Criança e do Adolescente é a segunda edição de um projeto de 

extensão da Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII em parceria com a Comissão 

Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que 

ocorreu no período de 09 a 14 de novembro de 2009, no município de Paulo Afonso/BA. O 

projeto surge da necessidade de desenvolver ações afirmativas que promovam/disseminem os 

direitos de milhares de crianças e adolescentes que residem em Paulo Afonso e região. Nesta 

segunda edição o Fórum tinha como foco instigar a formação de redes populares e ações de 

denúncias às instituições competentes de violações dos direitos infanto – juvenis em todas as 

formas da lei, especialmente no que diz respeito a violência e abuso sexual. Dessa forma o 

tema do fórum foi elaborado no imperativo reforçando a ação individual e coletiva para a 

mobilização social: Eu apito, Eu denuncio. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes, 

com o objetivo de unir toda a sociedade de Paulo Afonso para a formação de uma grande rede 

comunitária de defesa a criança, compreendendo que este problema diz respeito a nós, a 

nossos filhos e a crianças que nem conhecemos, mas que precisam da ajuda do adulto para se 

apropriar de seus direitos e deveres, ou seja, exercer cidadania. As atividades foram  

organizadas em torno da necessidade de fomentar, na sociedade esta idéia de pertencimento. 

 Sendo assim todo o trabalho foi baseado nos princípios legais estabelecidos pelos 

documentos oficiais brasileiros e documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário 

que regem os direitos e deveres da criança e adolescente, principalmente no que diz respeito à 

violência e abuso sexual desses(as) cidadão (as) 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, a Constituição Federal e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente listam diversos direitos que devem ser alvo de proteção 

prioritariamente pelo Estado, pela família e pela comunidade a fim de garantir uma existência 

digna e o desenvolvimento pleno da criança e adolescente. Todas as crianças têm direito ao 

crescimento e desenvolvimento de seu potencial, aquisição de habilidades e conhecimentos 

para o exercício da cidadania. Esse desenvolvimento tem início na família, na comunidade, na 

escola. Portanto, a política de proteção ao grupo familiar, com participação comunitária, deve 

ser complementada com serviços de saúde, acesso à alimentação, educação, lazer, esporte e 

cultura, saneamento ambiental e básico, assistência social e formação profissional, oferecidos 

com qualidade e eqüidade. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

3 

O Art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente rege que: 

 a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.(BRASIL, 
1996) 

Dessa forma, é que a criança e adolescente, além dos direitos fundamentais inerentes a 

qualquer ser humano, têm alguns direitos que lhe são especiais pela sua própria condição de 

pessoa em desenvolvimento. O Estatuto da Criança e Adolescente, portanto, rompe com a 

doutrina da situação irregular do Código de Menores que tratava a criança e o adolescente 

como objetos, passando a tratá-los como sujeitos de direitos e visando garantir a efetivação 

desses direitos, dispõe que qualquer atentado, por omissão ou ação, aos direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes são punidos conforme determina a lei. Assim, o art. 4. º determina 

que  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 

Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária. (BRASIL, 1996)  

Além dos direitos mencionados a criança e o adolescente devem ser resguardados de qualquer 

ato que indique abuso ou exploração sexual, em todas as formas previstas na lei. A 

Constituição Federal no art. 227 rege: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (grifo meu) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente. (BRASIL, 1988) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, modificado pela Lei nº 11.829, de 25 de novembro 
de 2008 determina, conforme texto abaixo: 
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Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput 
do art. 2o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei 
nº 9.975, de 23.6.2000) 

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável 
pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas no caput deste artigo. (BRASIL, 1996) 

Podemos afirmar que a violência sexual permanece uma violência de caráter endêmico na 

sociedade brasileira, causando muito sofrimento e opressão a milhares de crianças e 

adolescentes. Devemos vincular o enfrentamento da violência sexual à construção de um 

projeto que envolva toda sociedade, que permita o exercício pleno e universal da dignidade 

humana em toda a sua diversidade, mediante relações efetivamente democráticas, justas e 

solidárias e o fortalecimento do sistema de garantia de direitos além da participação de 

crianças e adolescentes nos espaços de construção da cidadania e gestão da política. 

O município de Paulo Afonso conta com uma rede de proteção formada pelo Conselho 

Tutelar, o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, 

Delegacia da Mulher que atende as denúncias de violação dos direitos de criança e 

adolescentes de ambos os sexos, Casa de Passagem para meninas (Casa de Passagem Menina 

Flor) para meninos (Casa de Passagem Meninos da Terra), os orgãos ligados a Secretaria de 

Desenvolvimento Social: CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social e CREAS – 

Centro especializado de Assistência Social que desenvolvem programas de prevenção e 

atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em situações de riscos ou vulneráveis 

a estas situações e ainda a Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Abuso Sexual 

de Crianças e Adolescentes. Porém, uma sociedade organizada em torno de um objetivo 

comum se constitui em uma força democrática que impulsiona e exige as instituições públicas 

que prestam serviço à comunidade ações que efetivamente transformem os modelos de 

impunidade e negligência que mantém milhares de crianças reféns dessa mesma sociedade 

que deveria acolher e fomentar culturas voltadas para a valorização da infância e juventude.  

 

Segundo Minayo (2001, p. 26), 

 

[...] a violência contra crianças e adolescentes é todo ato ou omissão 

cometido pelos pais, parentes, outras pessoas e instituições capazes de 
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causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima. Implica, de um 

lado, uma transgressão no poder/dever de proteção do adulto e da 

sociedade em geral e, de outro, numa coisificação da infância. Isto é, 

uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem 

tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais de 

desenvolvimento. 

 

Baseados nesses pressupostos foram estabelecidos objetivos que se organizaram em torno de 

aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais (COLL, 2000). Assim pretendeu – se 

mobilizar a comunidade de Paulo Afonso para discutir e refletir sobre a criança a partir da 

perspectiva da construção de uma cidadania plena na infância, sensibilizar a comunidade para 

a importância de denunciar indivíduos que atentem contra a integridade física, moral ou 

psicológica da criança e agregar o maior número possível de pessoas para a culminância da 

campanha contra violência sexual: “Eu apito, eu denuncio: vamos proteger nossas crianças 

e adolescentes!”. 

Os principais resultados deste empreendimento foi, sem dúvida alguma a formação de redes 

comunitárias de proteção à infância, o fortalecimento das redes oficiais de proteção a criança 

e ao adolescente, o envolvimento dos empresários no evento implicando em compromisso e 

responsabilidade social, a definição de prioridades quanto ao atendimento dos direito da 

criança e do adolescente de Paulo Afonso e a sensibilização dos políticos e operadores do 

direito do município. 

 

Construindo caminhos... 

Todos os meios utilizados no desenvolvimento do projeto foram escolhidos a partir da idéia 

de garantir a participação da sociedade em torno do sentimento de pertença.  Nessa primeira 

etapa que caracterizou um período de planejamento e adequações do projeto houve momentos 

de apresentação à comunidade acadêmica, para aprovação e inscrição da atividade 

extensionista no Plano Operativo Anual, o que permitia a subvenção de recursos financeiros 

da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, à Comissão Municipal de Enfrentamento ao 

Abuso e Violência Sexual do município de Paulo Afonso formada por representantes da rede 

de proteção a infância e adolescência em nosso município e às possíveis empresas que 
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patrocinariam essa empreitada. Esse período foi de trabalho intenso e de mudanças no projeto 

a partir das contribuições de pessoas e grupos que iam se agregando a um objetivo comum. 

A segunda etapa caracterizou - se pela mobilização/divulgação que iniciou 02 meses antes do 

período do II Fórum. Para este momento foram recrutados 40 monitores, alunos de Pedagogia 

da UNEB – Campus VIII para desenvolver o período de maior trabalho. Foi organizado o 

lançamento da campanha, que se constituiu em tema do projeto: Eu apito, eu denuncio: 

Vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Foram enviados 350 convites para os mais 

variados segmentos da sociedade civil, autoridades e instituições públicas e privadas, ONG`s, 

instituições de ensino, instituições religiosas, instituições financeiras, profissionais 

autônomos, comerciantes, órgãos de proteção à infância e a juventude, operadores do direito e 

autoridades judiciárias. No evento foi realizado o Leilão da Cidadania, quando os convidados 

poderiam escolher qual ação gostaria de patrocinar. O termo de adesão era assinado e em 

contrapartida os nomes das instituições e/ou empresas foram divulgados durante todo o 

período do evento e nos materiais de divulgação. Todos (as) os (as) empresários, instituições e 

comerciantes foram incentivados a adquirirem um kit que continha: camisas do fórum para 

todos os funcionários, faixa do evento e apitos. 

A divulgação do II Fórum aconteceu em jornais, TV e rádios, através de release enviado às 

respectivas redações; cartazes, programas, faixas, propaganda volante; e em todos meios de 

comunicação. Quinze dias antes do dia Municipal de Enfrentamento a Violência e Abuso 

Sexual contra Crianças e Adolescentes (14.11.2010), foi realizada uma intensa campanha de 

publicização com cartazes, outdoor, divulgação nas mídias de comunicação e distribuição de 

adesivos para população e bolsa lixeira para carros com divulgação do evento no vidro 

traseiro do veículo distribuídos em um Pedágio Educativo e por monitores da UNEB que 

percorreram bairros da cidades durante esta etapa de divulgação .  

 

A terceira etapa se constituiu na execução de toda programação planejada para os dias 09 a 14 

de novembro que culminou com a I Caminhada Contra o abuso e Violência Sexual de 

Crianças e Adolescentes e a presença do Senador Magno Malta no dia 14 de novembro em 

grande show com o tema “Todos Contra a Pedofilia”. Abaixo descreve – se as ações 

desenvolvidas nesta fase do projeto:  

I Mostra Municipal de Cinema OLHARES: sobre a exploração sexual da criança e do 

adolescente, para o público maior de idade, com o apoio do CPA - Clube Paulo Afonso, 
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COPA – Clube dos Operários de Paulo Afonso e SESC Ler. As instituições se 

responsabilizaram pela organização e divulgação do evento. Os filmes e o profissional 

responsável para encaminhar a reflexão realizada após cada sessão para refletir junto aos 

ouvintes sobre formas de organizar redes extra-oficiais de apoio e denuncia ficou a cargo dos 

membros da Comissão de Enfrentamento. I Caminhada contra Exploração e Abuso Sexual 

de Crianças e Adolescentes  realizada no dia 13 de novembro com a presença de alunos das 

escolas municipais, estaduais e particulares, acompanhados por suas famílias e da 

comunidade paulo afonsina. A passeata teve o seu ponto culminante, quando todo o 

município apitou durante 02 minutos demonstrando repudio e se comprometendo a denunciar 

qualquer violação contra os direitos da criança e do adolescente às autoridades competentes. 

O mesmo evento ocorreu na área urbana e rural sob a coordenação de representantes do bairro 

e/ou comunidade. 1ª Mostra Municipal de Cinema Infantil, realizada com apoio do CRAS –

Centro de Referência e Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado e 

Assistência Social, PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  e Secretaria de 

Educação de Paulo Afonso nas escolas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social. 

Programa de Rádio para crianças, com duração de 01 hora, nos dias 09 a 13.11.2009, sob a 

direção do professor Reginaldo Carvalho, com participação efetiva das crianças e 

adolescentes, música, informação, contação de histórias, prêmios,etc. (patrocínio: hora da 

rádio e prêmios). Palestras discorrendo sobre o tema Direitos da criança e Adolescentes: 

 

•  PalestraS com Prof. Dr. Pinzo (UNEB). Público alvo: professores, diretores, pessoal 

de apoio, vigilantes e pais de criança e adolescentes das escolas públicas e particulares 

do município e demais interessados 

• Palestra com Elizabeth Bezerra Patriota. Público alvo: prefeito, vereadores, secretários 

municipais, diretores de escolas municipais –publica/privada- e estaduais, autoridades 

do judiciário.  

• Palestras com Prof.: Eufrásio Araújo:  

Primeira palestra. Público alvo: cuidadores dos programas CRAS, CREAS, PETI, 

Casa da Gente, Casa de Passagem Menina Flor e Meninos da Terra, Programa Educar. 

CMDCA, Conselho Tutelar e demais interessados. 

 Segunda palestra. Público alvo: famílias usuárias desses programas.  
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• Palestra com Prof. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho (membro do Conselho 

Nacional de Assistência Social)  

• Palestra com Drª Mirella Mattos, Delegada da DEAM em Paulo Afonso. Público alvo: 

sociedade civil, autoridades e instituições públicas e privadas, ONG`s, instituições de 

ensino, instituições religiosas, instituições financeiras, profissionais autônomos, 

comerciantes, órgãos de proteção à infância e a juventude, operadores do direito e 

autoridades judiciárias.  

 

Espetáculo da Companhia de Danças Populares de Tuparetama “Dançando nas Alturas”. 

Brincantes: Dançarinos:18 / Apoio:04 / Sonoplastia: 01/ Músicos: 03. Público alvo: 

sociedade de Paulo Afonso, em especial, criança e adolescentes. Audiência pública com o 

Senador e Presidente da CPI da Pedofilia Magno Malta na Câmara de Vereadores de 

Paulo Afonso. Público alvo: prefeito, vereadores, secretários municipais, diretores de escolas 

municipais –publica/privada- e estaduais, autoridades do judiciário e demais interessados. 

Show pela Vida: Todos contra a Pedofilia com Magno Malta e a Banda Tempero do 

Mundo. Público alvo: toda a sociedade de Paulo Afonso. A presença do Senador foi fruto 

uma parceria que nasceu no período do planejamento, com a Igreja do Evangelho 

Quadrangular de Paulo Afonso.  

  

Trilhando os caminhos coletivamente 

Durante a preparação do Fórum os espaços foram preenchidos paulatinamente à medida que a 

sociedade se incluía nesta empreitada. Agregamos 04 grandes patrocinadores que cobriram o 

custo estimado de R$ 40.000,00, custo relativamente baixo, porém, de grande vulta para os 

idealizadores do projeto: UNEB – Universidade do Estado da Bahia, CHESF – Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco e Secretaria de Desenvolvimento Social de Paulo Afonso. 

Recebemos, ainda, o apoio da TV São Francisco, afiliada da Rede Globo e das Rádios Betel 

FM, que cedeu 01 hora durante toda semana para a realização do programa de rádio para as 

crianças e adolescentes, Delmiro AM e FM e Rádio Bahia Nordeste, que além da divulgação, 

proporcionaram momentos de entrevistas com representantes da rede oficial de proteção a 

infância e adolescência.  

Os comerciantes empresários e as mais variadas instituições da cidade aderiram ao kit e Paulo 

Afonso se vestiu para o II Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente. As famílias 
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encomendaram camisas e compraram apitos de modo que 01 semana antes não havia apito no 

comércio da cidade.  

As palestras foram freqüentadas por uma média de 250 pessoas (durante todo o período), fato 

extremamente positivo, levando em consideração que no primeiro fórum contamos com um 

pequeno número de 30 marcantes pessoas que acreditam na causa e incentivaram a segunda 

edição do evento.  Drª Mirella Matos (2009) afirmou em sua palestra, logo na abertura do II 

Fórum:  

 “... As pessoas têm me perguntado: o que está acontecendo em Paulo 

Afonso? porque estão aumentando os casos de violência e abuso sexual 

contra as crianças e adolescentes? Na verdade sempre houve estes tipos de 

crime em Paulo Afonso. O que acontece hoje é que a sociedade está abrindo 

o olho, as pessoas estão denunciando, a cidade de Paulo Afonso está 

aprendendo a proteger suas mulheres, crianças e adolescentes."  

 

A culminância do projeto ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro, respectivamente. O primeiro 

com a I Caminhada contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Na 

ocasião foram reunidos em média 1. 000 cidadãos e cidadãs, segundo o Corpo de Bombeiros 

de Paulo Afonso, muitos em família, vestindo a camisa, portando um apito e aguardando o 

momento em que todos (as), inclusive os que não estavam na passeata, apitássemos por dois 

minutos em um ato simbólico que expressava adesão e compromisso com a denúncia de 

crimes contra a criança e adolescente e a fiscalização e cumprimento dos direitos desses 

sujeitos em fase específica de desenvolvimento. A medida que o grande grupo percorriam o 

trajeto as pessoas iam aderindo ao movimento e os comerciantes se colocavam em frente de 

suas lojas previamente preparada com faixas e banners em um gesto de aprovação coletiva. O 

Espetáculo da Companhia de Danças de Tuparetama ao final do apitaço, veio resgatar as 

brincadeiras e músicas de uma cultura infantil a muito esquecida. Foi um espetáculo de cores 

e magia que envolveu todos(as) os presentes.  

Outro momento significativo foi a presença do Senador Magno Malta, que atendeu ao convite 

de estar presente em nosso município no Dia Municipal de Enfrentamento ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (14.11.2010) e se reuniu com lideranças e 

autoridades públicas da cidade. Cabe ressaltar, porém, que não esteve presente a esta reunião 

nenhum vereador do município ou região, fato preocupante quando o assunto a tratar 

demandava , inclusive, vontade política e compromisso social. O Senador apresentou um 
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breve relatório da CPI da Pedofilia e conclamou a todos(as) presentes a engajarem – se nesta 

luta, fato que contou com a imediata adesão dos delegados,juiz da Vara da Infância e 

Juventude, promotores, vice – prefeito, entre outros. A noite Foi realizado o Show pela Vida: 

Todos contra a Pedofilia com a Banda Tempero do Mundo. 

 

No dia 17 de novembro de 2009 o Senador Magno Malta, em pronunciamento no Senado 

Federal, citou a sua vinda a Paulo Afonso, conforme transcrição abaixo: 

 

"Senador Mão Santa, Senador Jefferson Praia, nesse fim de semana, no 
sábado, eu estive em Paulo Afonso, participando de um movimento chamado 
Todos Contra a Pedofilia. E eu quero abraçar os líderes baianos, a sociedade 
organizada, o Ministério Público, a delegada da cidade, o delegado, o juiz da 
cidade, os pastores, as lideranças religiosas, que organizaram esse 
movimento em praça pública – Todos Contra a Pedofilia –, que vai tomando 
corpo em todo o País. 
Tive o privilégio de, em Paulo Afonso, em praça pública, falar dos 
malefícios, dos danos do crime ocorrido no Brasil, que o Brasil acompanha – 
um País que abusa, um País que convive, hoje, com o maior drama das 
famílias e da sua sociedade, que é o abuso de crianças, um País que está 
entre os três maiores do planeta e é o maior abusador e consumidor de 
pedofilia na Internet –, e daquilo que, como CPI, estamos fazendo do ponto 
de vista de mudar ou criar uma legislação e daquilo que já fizemos sob o 
ponto de vista mais importante: acordar a sociedade." 
 

Durante a semana alguns fatos chamaram a atenção por revelar aspectos que não eram esperados em 

tal evento. Evocaram estudos realizados na área das representações sociais quando Moscovici (2004, 

p. 209) afirma: [...] Estaticamente as representações se mostram em torno de um tema... uma série de 

proposições que possibilita que coisas e pessoas sejam classificadas, que seus caracteres sejam 

descritos, seus sentimentos e ações sejam explicados e assim por diante”.   Percebeu – se que o 

engajamento ao Fórum não revelou os sentidos e significados mais profundos organizados 

historicamente pelos indivíduos e comunidade do município. Alguns discursos revelaram uma 

profunda compaixão pela criança violentada em seus direitos, outros imputavam responsabilidade 

sobre a própria vítima, sempre meninas, que eram colocadas no papel de sedutora de maridos e 

destruidoras de famílias. Tal fato motivou a organização de um projeto com o tema: As representações 

sociais de professores e professoras de Paulo Afonso acerca da menina prostituída de 08 a 12 anos de 

idade. Isto porem,fica para uma reflexão posterior.  
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Considerações Finais  

Os resultados obtidos por meio das ações extensionistas aqui relatadas demonstram que esta 

experiência educativa foi muito valiosa para todos. Para os organizadores a sensação de que 

há muito a fazer e a experiência de percorrer e adentrar por caminhos desconhecidos. Vimos 

uma sociedade engajada e compromissada com a infância e juventude e sentimos o amargo 

sabor da impunidade, conhecemos os conchavos que acobertam os infratores e soubemos de 

casos nunca resolvidos, fatos que nos remeteram ao Relatório da ONU realizado por Paulo 

Sérgio Pimenta, que afirma: 

 

[...] Sin embargo, gran parte de la violencia ejercida contra los niños 

permanece oculta por uchas razones. Una de ellas es el miedo: muchos 

niños tienen miedo de denunciar los episodios de violencia que sufren. 

En numerosos casos los padres, que deberían proteger a sus hijos, 

permanecen en silencio si la violencia la ejerce su cónyuge u otro 

miembro de la familia, un miembro de la sociedad más poderoso que 

ellos como por ejemplo un jefe, un policía o un dirigente de la  

comunidad. El miedo está estrechamente relacionado al estigma que a 

menudo va unido a las denuncias de violencia, sobre todo en los 

lugares en que el “honor” de la familia se sitúa por encima de la 

seguridad y el bienestar de los niños. En particular, la violación y otras 

formas de violencia sexual pueden acarrear el ostracismo, más 

violencia o la muerte. (ONU, 2006) 

 

Todos os momentos foram registrados em um blog organizado para acompanhar e divulgar os eventos 

e outras notícias sobre o tema do Fórum: http://euapitoeudenuncio.blogspot.com/, além de 

outros que noticiaram o II Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paulo Afonso/ 

BA:  

 

• http://www.comitenacional.org.br/noticias_ver.php?id=119, 

http://www.pauloafonsonoticias.com.br/internas/read/?id=6328 

• http://www.pauloafonso.ba.gov.br/internas/informativos/read.php?id=531 

• http://www.ozildoalves.com.br/internas/read/?id=3127 

• http://www.ozildoalves.com.br/internas/read/?id=3195 
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