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1. PESQUISA
“Exploração Infantil e a Copa do
Mundo: estudo dos riscos e das
intervenções de proteção”
•

Financiado pela OAK Foundation

•

Desenvolvido:
Profa. Dra. Celia Brackenridge
Brunel University - Londres

•

Foco na Copa do Mundo e nos grandes
eventos esportivos

•

Lançamento ocorreu no Seminário
Avanços e Desafios para a Proteção à
Infância na Copa 2014
(junho 2013/ em Brasília)

OBJETIVOS
•

Ajudar o Brasil a evitar armadilhas e
erros passados, relacionados à
exploração infantil;

• Influenciar os responsáveis pelos
grandes eventos esportivos, como
FIFA e COI para...
ANTEVER
PREPARAR
ADOTAR

... estratégias e intervenções para mitigação
de riscos.

METODOLOGIA
• Revisão da informação disponível
aproximadamente 300 publicações, relatórios
e sites

• Estudos de caso
exemplos de planejamento e intervenções

• Consultas
mais de 70 grupos importantes de interessados,
ONGs, organizações esportivas e governos,
dentre os quais…

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Play The Game
UK Sport
UNICEF
International Trade Union
Confederation
Human Rights Watch
Building and Wood Workers
International
Jornalistas e consultores
independentes
Comunidade esportiva
Comic Relief
Pesquisadores universitários
Childhood Brasil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grassroots Soccer
International Academy of Sport Science
and Technology
Federação internacional de
profissionais da medicina
SWEAT (Sex Worker Education and
Advocacy Taskforce)
Women Win
Sonke Gender Justice
ECPAT International
Child Protection in Sport Unit, NSPCC
International Labour Organisation
International Institute for the Rights of
the Child
FIFA, The FA, Associações irlandesas
de futebol

Possíveis fontes de risco
associados aos grandes eventos
esportivos para a criança
•

Ritmo acelerado de grandes obras;

•

Alta demanda por trabalho temporário;

•

Migração de trabalhadores homens;

•

Deslocamento de crianças dos seus lares para locais temporários e
desconhecidos;

•

Extensão das férias escolares sem supervisão ou programação especial

•

Coerção sobre crianças para atividades ilegais como comércio de drogas e
roubo;

•

Aumento das comemorações e festas.

Riscos específicos
para a criança
Quatro categorias principais na literatura:
1. Trabalho infantil
2. Deslocamento forçado de crianças em função de obras de infraestrutura e
desobstrução de ruas
3. Exploração sexual de crianças e adolescentes
4. Tráfico humano que afeta a criança

Recomendações para os
organizadores dos eventos
e “advocates”
1. Estabelecer uma coalizão de todos os parceiros o mais cedo possível e
criar uma estratégia coerente que defina responsabilidades claras e evite
interrupções no cotidiano das ONGs locais;
2. Firmar um acordo de cooperação entre todos os parceiros da coalizão,

que ponha os interesses das crianças acima daqueles dos órgãos parceiros;
3. Assegurar que a exploração sexual de crianças e adolescentes seja
visível em todas as intervenções;
4. Incluir um monitoramento sólido e planos de avaliação, desde o início
das intervenções;

5. Adotar parâmetros relacionados à proteção à infância como requisitos
para licitação do país sede dos grandes eventos esportivos;
6. Assegurar que a criança seja prioridade em qualquer atividade para
mitigação de risco;
7. Envolver e ouvir crianças para o projeto de prevenção e a formalização de
todas as intervenções direcionadas à proteção infantil.

CONCLUSÕES
1. Sabemos que há riscos significativos para crianças,
no entorno de grandes eventos esportivos;
2. Damos pouca atenção ao impacto, na criança, do
fato de ela ser “dano colateral” das injustiças infligidas
nos adultos perto delas;

3. Não temos dados para determinar se, como e até
que ponto, os riscos se concretizam em danos;
4. Não devemos pensar que, se não há dados, não há
problemas, pelo contrário.

CONCLUSÕES
Há muitas razões possíveis para não haver dados:
 O problema não acontece – MUITO POUCO PROVÁVEL
 O problema está escondido devido ao foco posto na exploração do
adulto – PROVÁVEL
 Monitoramento e avaliação são inexistentes ou fracas –
ALTAMENTE PROVÁVEL

PRÓXIMOS PASSOS
• É preciso um grito de ação de defensores de crianças e
organizações de grandes eventos esportivos – particularmente FIFA
e COI…;
• Trabalhar juntos para mitigar os riscos de exploração infantil;
• Enraizar a avaliação dos impactos na criança, assim como
ocorreu com a avaliação dos impactos ambientais;
• Dar prioridade às vozes, às necessidades e aos direitos das
crianças;
• Agir como agente catalisador pela adoção, pelos países sede, de
políticas e práticas de proteção à criança.

2. AGENDA DE CONVERGÊNCIA

OBJETIVO: propor, executar e monitorar ações de prevenção às
violações de direitos contra crianças e adolescentes durante grandes
eventos esportivos.

• 1ª Reunião da Agenda de Convergência ocorreu em agosto de 2012.

GRUPO INTERSETORIAL
•

Setor Público: Secretaria de Direitos Humanos

•

Sociedade Civil: PNPETI, MTE, MPT, Comitê Nacional de Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, CONANDA, CECRIA, ANDI,
Childhood Brasil, Plan International Brazil, Instituto Aliança, ANCED, Fundação Itaú
Social, ECPAT Brasil, CONAETI e Conselho Nacional do SESI

•

Organismos Internacionais: Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Unicef

IMPORTÂNCIA DA AGENDA
•

INÉDITA: pela primeira vez é criado um espaço intersetorial para
construção de uma plano comum de ações pela proteção à infância frente a
um grande evento;

•

POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO: diferentes atores trabalhando juntos
têm mais capacidade de provocar uma mudança do que o trabalho isolado
de cada setor, cada organização;

•

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS: os recursos que já são escassos são
melhor utilizados quando ocorre a união de diferentes setores em torno da
causa;

DESAFIO

conciliar os diferentes interesses, egos, etc.

FUNDAMENTAL

MANTER O FOCO NA CRIANÇA!

CONQUISTAS DA AGENDA

•

Plano de Ação para a Copa do Mundo construído;

•

Desenvolvimento de uma Campanha comum - Não Desvie o Olhar;

•

Comitês Locais pela Proteção à Infância criados nas 12 cidades sede;

•

Equipagem mínima dos 12 Conselhos Tutelares das 12 cidades sede;

•

Grupo de Trabalho de Indicadores criado (Childhood, Unicef, SDH e
Fundação Itaú Social).

apresenta

PROJETO COPA
parcerias:

OBJETIVOS
Contribuir para que a Copa do
Mundo de 2014 deixe um legado
positivo para uma Infância Livre
de Exploração Sexual
Influenciar ações pela proteção à infância
nas cidades-sede

Aumentar a visibilidade da causa

Engajar o setor privado com a causa

OBJETIVOS
Contribuir para que a Copa do
Mundo de 2014 deixe um legado
positivo para uma Infância Livre de
Exploração Sexual
Influenciar ações pela proteção à
infância nas cidades-sede

-

Agenda de Convergência
Seminário Nacional
Indicadores

-

-

Investimento em Projetos de
mobilização/comunicação liderados por
jovens
Disseminação de Campanhas

-

Ampliar parcerias com empresas
Fortalecer parcerias existentes

Aumentar a visibilidade da causa

Engajar o setor privado com a causa

REALIZAÇÕES 1º SEMESTRE 2013
Influenciar ações pela proteção à
infância nas cidades-sede

-

-

-

Aumentar a visibilidade da causa

Engajar o setor privado com a causa

-

-

-

Realização de Seminário Nacional sobre
Proteção à Infância e a Copa do Mundo;
Agenda de Convergência criou 1ª versão
do seu Plano de Ação;
Agenda de Convergência estabeleceu a
criação do Grupo de Trabalho Indicadores

9 projetos de mobilização/comunicação
liderados por jovens selecionados;
Apoio a duas Campanhas Nacionais:
Aliança Nacional do Adolescente e
Secretaria de Direitos Humanos na Copa
das Confederações.

Plano de ativação da causa em duas
empresas em construção: GRU Airport e
Ernst & Young Terco;
Identidade visual do Compromisso em
construção.

PRÓXIMOS PASSOS
Influenciar ações pela proteção à
infância nas cidades-sede

- Contribuir para a construção dos
indicadores do Plano de Ação da
Agenda de Convergência.

Aumentar a visibilidade da causa

- Fortalecer os Projetos de
mobilização/comunicação liderados
por jovens.

-

Engajar o setor privado com a causa

Finalizar o plano de ativação da
causa com o GRU Airport e Ernst &
Young;
- Desenvolvimento de uma
Campanha envolvendo
principalmente o Setor de Turismo.

OBRIGADA!

