
Projeto Anjos  
Aprender para 
se Defender



O que você vai ser quando crescer?

Essa é uma pergunta comum feita para crianças! Podem-se ouvir diversos sonhos: De astronauta a bailarina! E uma criança vítima da pedofilia?

CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS, PSICOLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS

Essa criança deixa de sonhar. Sua vida está cruelmente marcada! Ela terá dificuldade de ligação afetiva e amorosa, originada no profundo sentimento de desconfiança pelo ser
humano, gerando sentimento de baixa autoestima, automutilação, ansiedade generalizada, comportamento tenso, sempre em estado de alerta, fadiga, comportamento agressivo,
raivoso, isolamento social, fuga de contato físico, carência afetiva, culpa e depressão crônica. Problemas de saúde sem causa orgânica, distúrbios de fala, distúrbios de sono,
afecções cutâneas, vômitos e dificuldades digestivas, distúrbios alimentares, medo do escuro ou de lugares fechados. Risco de envolvimentos abusivos na idade adulta. Tendência
suicida!

Muito mais consequências! Imaginemos uma inflamação na garganta de uma criança de 3 anos causada por gonorreia nas amígdalas, ou reflexo de engasgo hiperativo por sexo
oral!

Podemos resumir como a falta de vida. Essas crianças passam a viver na escuridão! Somente no Brasil, Cyberpedófilos operam mais de 17 mil sites de Pedofilia. Aliciam as crianças
com perfis falsos, chegando a EXTORSÃO VIRTUAL e ESTUPRO VIRTUAL.

A cada 8 minutos 1 criança é vítima.

Crianças vítimas de 0 a 11 anos representam mais de 40%, as faixas etárias de 12 a 14 anos somam 30,3%! Lastimável a certeza de que, em mais de 90%, os autores da pedofilia
estão dentro do convívio da criança, sendo 65% pessoas da própria família!

Como resolver?



A Pedofilia no Brasil  
Quarentena

• Podemos observar no gráfico, com dados 
atualizados de 2020, um grande aumento nas 
denúncias, se comparado ao mesmo período do 
ano de 2019.  Um aumento de 190%, que deve-se  
ao momento de Quarentena e Isolamento Social, 
onde a vítima ficou distante das escolas, confinada 
com seus algozes, tanto fisicamente quanto 
virtualmente, sendo aliciadas pelos Cyberpedófilos.

• O número é alarmante. Há subnotificações e  
dificuldades das vítimas para se dirigirem às 
delegacias, e realizarem a denúncia. Logo, esse 
número é na realidade, muito maior.



A Pedofilia no Brasil
Quarentena

Clique No Link para assistir ao video:

• https://globoplay.globo.com/v/8688248/

https://globoplay.globo.com/v/8688248/


O caso da menina de 10 anos  

O estupro, a gravidez e o aborto

O caso, com repercussão nacional na última semana, comoveu o País.

Uma menina, de apenas 10 anos, e que após 4 anos de abusos sexuais, engravidou. 

A problemática, infelizmente, é diária. 

Dados do Anuário da Segurança Pública informam que:

• Foram 66 mil vítimas de Estupro, só no Brasil, em 2018. Um recorde desde que o 
estudo começou a ser feito em 2007.

• A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos. Conforme o trabalho 
estatístico realizado junto às Secretarias de Segurança Pública de todos os Estados e 
do Distrito Federal, 4 meninas até essa idade, são estupradas por hora no país, e 
acontecem em média 180 estupros POR DIA, no Brasil.

• E mais, um levantamento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara 
dos Deputados, revela que 96,8% dos casos de estupro de menores de 14 anos foram 
causados por abusadores que compartilham LAÇOS SANGUÍNEOS ou de confiança, 
com a família da vítima, sendo apenas 3,2%, desconhecidos.

Dados do Ministério da Saúde:

• O Brasil registra uma média de 21mil filhos nascidos de meninas com até 14 anos, 
mas toda gravidez e meninas com essa idade, é considerado como Estupro de 
Vulnerável, de acordo com o Código Penal.

• Crianças negras são as gestantes em 75% dos casos.



Como resolver?
ENSINAR, PREVENIR E 
DENUNCIAR ATRAVÉS DO 
PROJETO ANJOS

Somente através da EDUCAÇÃO e PREVENÇÃO, poderemos
interromper o ciclo de tortura e evitar definitivamente, que
outras crianças e adolescentes se tornem vítimas.

Podemos concluir que, a falta de informação e percepção das
situações onde ocorre a Pedofilia, associadas ao medo e
resistência psicológica e emocional para a denúncia, trazem a
grave consequência de números alarmantes de vítimas que se
multiplicam a cada dia, e pedófilos cada vez mais dominadores.

Eles agem como reis, vitoriosos sobre vítimas sem
conhecimento ou forma de se DEFENDEREM.

Matéria RJTV – 14/08/2020 



OBJETIVO 
GERAL 

PREVENÇÃO

• Desenvolver o “Projeto Anjos - Aprender para se Defender
– Prevenção e Combate a Pedofilia e Cyberpedofilia”, em
Municípios e Estados.

O objetivo é informar e educar com o projeto “Anjos –
Aprender para se Defender”, oferecendo às crianças,
adolescentes, professores e familiares, conhecimento acerca
do tema, habilitando a autodefesa, autoestima e
empoderamento como garantia dos direitos, prevenindo
novas vítimas e auxiliando a reconstrução da vida de
vitimizados, com uma grande mobilização que envolverá a
escola, família e a sociedade.



Objetivo 
Específico 

• Unir representantes de órgãos responsáveis pela garantia do Direito das
Crianças, com o objetivo de levar o conhecimento da causa, aos mais
diversos locais;

• Desenvolver em pais, responsáveis, crianças, adolescentes, professores,
população em geral, interesse no combate à Pedofilia, focando a leitura e
ampliando o conhecimento, possibilitando que se tornem multiplicadores
em suas famílias e sociedade;

• Interagir palestras motivacionais e orientativas nas escolas, junto à adesão
dos livros, no período da pandemia, realizando Lives e Webnários
orientativos;

• Unificar escola, família e sociedade em geral, com vistas a abrir um leque
de participação ativa na mobilização contra a Pedofilia;

• Orientar quanto a possibilidade de crianças e adolescentes vitimizados,
terem nova oportunidade em ultrapassar traumas e reconstruírem suas
vidas, gerando expectativas e elaborando planejamento futuro com grupos
de apoios especializados em saúde mental e jurídico;

• Sensibilizar mudanças na atuação de professores e familiares, estimulando
o diálogo e confiança, priorizando a vida.

• Implantar selo “Anjos amigo da Criança – Aprender para se Defender –
Pedofilia e Cyberpedofilia”

• Implantar em cada local, uma rede de profissionais voluntários permanente
para atendimento às vítimas, envolvendo: Psicólogos, Psiquiatras,
Psicanalistas, Terapeutas Integrativos e Advogados.



Metodologia 

- Mapeamento da área, aspectos que tange o estudo do perfil da criança ou adolescente local, bem como situação
econômica e nível cultural, e também possíveis violências já ocorridas, poderão ser diagnosticados através de pesquisa
utilizando anamnese específica.

- Treinamentos específicos com professores, profissionais (saúde, conselho tutelar, conselho municipal da criança e
adolescente) – durante o período de isolamento social estes treinamentos serão feitos de forma online. Para os pais e
alunos será feita live informativa.

- Para a live dos alunos e pais será distribuído um livro ilustrativo infantil que servirá de base.

- Para os treinamentos dos profissionais serão distribuídos livros técnicos.

- As lives com os alunos e pais são em média de 1h30 (número de participantes ilimitado) e os treinamentos com os
profissionais são de 3h a 4h (sendo os grupos de no máximo 100 pessoas)

- Acompanhamento por um ano com assistência para situações que possam vir a acontecer, pedágio com a distribuição do
selo , entre outras situações.



Metodologia 

Para os treinamentos

Serão convidados os profissionais da justiça, saúde, assistência social e depois da área, oferecendo total comprometimento
e objetivando um censo multiplicador de conhecimento.

Para o pedágio informativo será preciso:

Cadeira e mesa ( quantidade variável de acordo com os participantes)

1 tenda

1 banner do projeto



Avaliação e Monitoramento

• A avaliação e monitoramento, assim como todo o controle
interno e externo, contará com relatórios de avaliação qualitativo
e quantitativo, cadastro das famílias atendidas, feedback e
avaliação evolutiva diária, através das redes sociais.



Contrapartida do Município 

Aquisição do Material didático:

• Livro infantil “Anjos – Aprender para se Defender” para as crianças do projeto;

• Livro técnico “Anjos – Desmascarando a Pedofilia” para os profissionais do município envolvidos no
projeto (OBS: não é necessário o livro técnico para todos os participantes adultos);

• Selo adesivo do projeto.

Fornecimento de:

1 banner do projeto



Custos do Projeto

Material Didático

• Livro infantil “Anjos – Aprender para se Defender” - R$8,00 (valor médio unitário);

• Livro técnico “Anjos – Desmascarando a Pedofilia” – R$75,00 (valor médio unitário) OBS: não é
necessário o livro técnico para todos os participantes adultos;

• Selo adesivo do projeto – R$2,50 (valor médio).



QUEM É 
MAURA DE 
OLIVEIRA?

Maura de Oliveira é escritora, educadora, palestrante e coach motivacional.
Possui chancela da ONU (Organização das Nações Unidas) e Menção
Honrosa pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Sra. Michelle Obama.

Com a vivência de ter sido vítima de dois pedófilos (dos 6 aos 16 anos de
idade), adquiriu expertise no tema Pedofilia e transformou sua vida numa
grande luta pelos direitos e proteção a crianças e adolescentes,
palestrando, pesquisando, prevenindo, ensinando e atendendo vítimas de
todo o mundo.

Há ainda, muito a ser feito: “Adultos traumatizados, não conseguem
desenvolver suas vidas. E ficam para trás, na escuridão da pedofilia,
esperando uma chance de acordar de seus pesadelos. Crianças que
precisam aprender urgentemente quem é o monstro Pedófilo, e como se
proteger!”



QUEM É 
MAURA DE 
OLIVEIRA?

Clique na imagem para assistir ao vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=quQ9bOhOGhc

https://www.youtube.com/watch?v=quQ9bOhOGhc


QUEM É 
MAURA DE OLIVEIRA?

https://www.youtube.com/watch?v=
s117GH2o3X0&t=4shttps://www.youtube.com/watch?v=1

cZQn9SVewI&t=2s

Clique no Link para assistir ao vídeo

https://noticias.r7.com/jr-na-
tv/videos/policia-do-rio-de-janeiro-faz-
operacao-contra-pedofilia-22012020

https://www.youtube.com/watch?v=s117GH2o3X0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1cZQn9SVewI&t=2s
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/policia-do-rio-de-janeiro-faz-operacao-contra-pedofilia-22012020


QUEM É 
MAURA DE OLIVEIRA?

Clique no Link para assistir ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YMUWDM-ok5c&t=85shttps://www.instagram.com/tv/CDG9PxpD1bl/

https://www.youtube.com/watch?v=YMUWDM-ok5c&t=85s
https://www.instagram.com/tv/CDG9PxpD1bl/


Reconhecimentos Internacionais:

Ex Primeira Dama dos Estados Unidos, Sra. 
Michelle Obama;

Chancela da ONU ( Organização das Nações 
Unidas ) ;



PREVENÇÃO!

Visando contribuir efetivamente com a Prevenção da
Pedofilia e Cyberpedofilia, Maura desenvolveu os Livros
“Pedofilia - Aprender para se Defender!” que acompanha o
livro infantil “Anjos na Escuridão” e atende diretamente pais,
responsáveis, professores, profissionais da área de saúde
mental, crianças e adolescentes nas escolas, com
metodologia que utiliza técnicas lúdicas.

Com estes livros e o Projeto Anjos, já é possível pensarmos
verdadeiramente em PROTEÇÃO e garantia dos direitos das
crianças e adolescentes!

VAMOS TIRAR NOSSAS CRIANÇAS DA ESCURIDÃO!

APRENDER É SINÔNIMO DE DEFESA!



OS LIVROS 



Contato:

Marcelo Bezerra

049.99901-6757

marcelo.irishb@gmail.com


