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DEFINIÇÕES
Baseado no Estatuto da

Criança e Adolescente e

Código Penal Brasileiro.

Define-se  ABUSO  a  existência  de  um  sujeito  em  condições
superiores  que  comete  um  dano  físico ,  psicológico  e  sexual ,
contrariamente  à  vontade  da  vítima  ou  por  consentimento
obtido  a  partir  da  indução  ou  sedução  enganosa ,  relação  de
poder  sobre  a  pessoa .

Exemplos  de  Violência :  Sexual ,  Físico ,  Psicológico ,  bullying ,

alienação  parental ,  moral ,  negligência ,  abandono  e
Institucional .  

É dever: 
da família, da

sociedade e do Estado 

Garantir os direitos 

da criança e do
adolescente.

(ECA, Lei Nº 8069/90)

INSTRUIR para redução da aceitação da violência,

Reforçar normas e valores que promovam relações não violentas, respeitosas,

acolhedoras, positivas e com equidade de gênero para a totalidade das crianças.

Implementação e vigilância do cumprimento das leis.

Viabilizar o acesso a serviços de apoio de qualidade nas áreas de saúde, bem estar social

e justiça criminal para todas as crianças que deles necessitem, inclusive para denunciar

casos de violência, a fim de reduzir o impacto da violência a longo prazo.

Fornecer aprendizagem socioemocional e formação de habilidades para a vida, além de

assegurar que o ambiente escolar seja seguro e estimulante.

Reduzir castigos físicos ou humilhantes e proporcionando relações positivas entre pais,

mães e filhos.

COMBATER COM A PREVENÇÃO



VIOLÊNCIA SEXUAL
Entendida como qualquer conduta que

constranja a criança a presenciar , a praticar ou

participar de relação sexual (conjunção carnal

ou qualquer outro ato libidinoso) não desejada ;

exposição à pornografia mediante intimidação ;

ameaça , coação ou uso da força ; que a induza a

comercializar ou a utilizar , de qualquer modo ,

a sua sexualidade para fins de exploração

sexual ou trafico de pessoas mediante

chantagem , suborno ou manipulação .

“Negação do direito que 
crianças e adolescentes têm 
de serem tratados como
sujeitos e pessoas em condição
peculiar de desenvolvimento!”
(Azevedo, Guerra)



Sabia que...
No ano de 2016, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, através do

Disque 100, Ouvidoria Online, Clique 100, Departamento de Ouvidoria e

Aplicativo receberam 15.709 denuncias de violência sexual contra crianças

e adolescentes, ou seja 43 denuncias por dia;

Meninas são as maiores vítimas (44%) e meninos (39%).

Faixa etária: entre 04 e 11 anos (42%), seguido das faixas etárias de 12 a 17

anos (30%), e de 0 a 03 anos (18%).

- A cada 8 minutos uma criança é abusada no Brasil;

- 1 a cada 5 meninas já sofreu algum tipo de abuso sexual;

- 2º tipo de violência mais comum no Brasil;

- 58% das denuncias, o pai e a mãe são os principais suspeitos;

- 80% dos casos acontecem em ambiente familiar.

ESTUPRO 

Lei 8072, 24/07/90 

-  Crime Hediondo
Art. 1o São considerados
hediondos os seguintes crimes,

todos tipificados no Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, consumados
ou tentados: 

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o
e 2o); 

VI – estupro de vulnerável - Ter
conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos: (art. 217-A,

caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);

90% dos autores são homens, grande parte tem histórico de violência na

infância. Possuem vidas sociais como qualquer pessoa, possuem um

sistema de crenças baseadas nos mitos culturais sobre

masculinidade(Cultura do Estupro), representada por uma crença que

livra o autor do estupro e transforma a vítima em réu de questionamentos

sobre seu comportamento. Crianças e Adolescentes também podem

reproduzir o abuso que sofreram.



de uma criança que pode estar sofrendo abuso
 

Sinais Característicos

Baixa autoestima;

auto-imagem distorcida;

Dificuldade de aprendizagem, baixo rendimento escolar;

Agressividade, mudança de humor, falta de apetite;

Alteração no sono, insonia, pesadelos, agitação noturna;

Dificuldade de relacionamento, tendência ao isolamento

Social, falta de confiança;

Comportamentos regredidos;

Comportamentos erotizados;

Sentimento: medo (de alguém específico, de ficar sozinho, do

escuro), culpa, tristeza, sentir-se suja, ansiedade;

Tentativas ou Ideação Suicida, 

Autoflagelação

Marcas no Corpo, dor, lesão, inchaço/sangramento das partes

Íntimas; 

Cobrir excessivamente o corpo;

Doenças sexualmente transmissíveis;

Uso de substancias como: álcool, drogas lícitas e ilícitas

O surgimento de objetos pessoais, brinquedos, dinheiro e

outros bens que estão além das possibilidades financeiras da

crianças/adolescente e da família pode ser indicador de

favorecimento e/ou aliciamento.

... são considerados 
seres humanos em condição 
peculiar de desenvolvimento, 
quando a capacidade de
autonomia para consentir ou
não está ainda 
em processo de construção!
(Azevedo, Guerra) Seja sensível para

 a comunicação não falada!



POSSÍVEIS 
CONSEQUÊNCIAS

Autoestima Fragilizada (identidade

distorcida)

Doenças psicossomáticas como

Depressão e Ansiedade, Transtornos

Mentais (Síndrome do Pânico, Síndrome

do Estresse pós-traumas, etc)

Uso e dependência de álcool e drogas

Comportamentos de Risco (compulsões

alimentares, sexuais, etc)

DST (doença sexualmente transmitida)

Em alguns casos, aborto

Sentimentos de raiva, ira, culpa, medo,

vergonha, revolta

Dificuldades de concentração e

aprendizagem

Dificuldade em confiar

Anna Freud afirma que “no abuso sexual da criança, esta não pode evitar ficar
sexualmente estimulada e essa experiência rompe desastrosamente a
seqüência normal da sua organização sexual. Ela é forçada a um
desenvolvimento fálico ou genital prematuro, enquanto as necessidades
desenvolvimentais legítimas e as correspondentes expressões mentais são
ignoradas e deixadas de lado” (FREUD, 1981, p. 33-34).

 

Com a erotização precoce desperta uma sexualidade exacerbada levando a
compulsões sexuais na vida adulta, outros tipos compulsões (drogas, alcool,
comida, manias, etc) também são comuns, Na maioria dos casos a morte lhe
parece mais agradável. Esse sentimento surge recorrente a tantas dores
acumuladas, palavras que feriram profundamente a ponto de não sentir mais
vontade de viver, nesses momentos é importante ter com quem
COMPARTILHAR A DOR, verbalizar as angustias e receber ajuda para não
carregar esse peso sozinho.

Defenda os que não têm voz e os direitos dos
excluídos. Defenda a justiça! Aja em favor do

pobre e do necessitado. Provérbios 31:8-9

A violência é um comportamento aprendido



ESCUTA ESPECIAL E 

DEPOIMENTO ESPECIAL  - Lei n 13.431, 

 

Art. 7o  Escuta especializada é o

procedimento de entrevista sobre

situação de violência com criança ou

adolescente perante órgão da rede de

proteção, limitado o relato estritamente

ao necessário para o cumprimento de

sua finalidade. 

Art. 8o  Depoimento especial é o

procedimento de oitiva de criança ou

adolescente vítima ou testemunha de

violência perante autoridade policial ou

judiciária. 

Art. 9o  A criança ou o adolescente será

resguardado de qualquer contato,

ainda que visual, com o suposto autor

ou acusado, ou com outra pessoa que

represente ameaça, coação ou

constrangimento. 

Art. 10.  A escuta especializada e o

depoimento especial serão realizados

em local apropriado e acolhedor, com

infraestrutura e espaço físico que

garantam a privacidade da criança ou

do adolescente vítima ou testemunha

de violência.

 

COMO AJUDAR?
Acima de tudo, proteja a criança!!! Nosso

desafio é transformar o ciclo de violência e

agressividade num ciclo de esperança e

afetividade.

Ensine que no corpo temos partes que são

intimas e elas não podem ser tocadas por

outra pessoa, mesmo que seja familiar;

Ensine a diferenciar toques bons e toques

ruins

Ensine que a criança deve perceber seus

próprios sentimentos. Que sentimentos

ruins não devem ser guardados. Toques

bons e de amor não pedem segredos..

Ensine que não se deve tirar ou

compartilhar fotos que tenham partes

intimas de alguém, que imagens com

censura podem fazer muito mal a sua

mente.

Não fale do que “você suspeita” com a

criança. Tenha cuidado na hora de fazer

perguntas, fale do que é concreto não de

hipóteses , dialogar sem achismos. 

Seja um adulto de confiança, se

importando, sendo discreto. Lembre-se que

a situação exige respeito, compreensão e

amparo. Não saia contando para todos o

que aconteceu.

Explique que se aconteceu alguma coisa a

culpa não é dela!

Explique que a pessoa que comete algo

desse tipo deve ser punida; que crianças e

adolescentes tem seus direitos garantidos.

Se forem confirmados os indícios, procure

ajuda;



COMO FALAR COM:

Adultos, se mostrem disponíveis a escutar a criança e a acreditar nela,

sobretudo quando suas vidas possam se ver de alguma forma afetada

pela revelação e reconhecimento dos fatos, O sigilo da denuncia é um

direito de todo cidadão. Faça sua parte e encaminhe para a rede publica

de proteção. Reforce direitos e dignidade das vítimas;

Promova a inclusão social e cidadania através da Rede de proteção social;

Fortaleça as competências familiares;



Acolha a vítima para atendimento

com procedimentos

especializados

Garanta a não revitimização ;

Combata a impunidade .

Procure apoio em sigilo

(profissionais , policiais , etc .)

Jamais exponha a história da

criança para terceiros ;

Procure o Conselho Tutelar ;

Crie segurança para que não

aconteça novamente .

O QUE FAZER DIANTE DOS SINAIS

REDE DE APOIO

Disque 100 -

www.disque100.com.br

Aplicativo Proteja Brasil

Delegacias especializadas e

comuns

Polícia Rodoviária Federal (191)

Policia Militar (190) 

Conselho Tutelar

Unidades de Saúde

CRAS e CREAS

É o mês de prevenção e combate

ao abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes. Instituído

no calendário estadual em 2017,

por meio da Lei nº 5.118 

Dep. Herculano

 Borges

V O C Ê  S A B E  O  Q U E
É  M A I O  L A R A N J A ?

DENUNCIE!
O AMOR É A MELHOR 
FORMA DE PROTEÇÃO!

 
www.projetonova.com

Se você SOFREU ABUSO, talvez tenha
sentido vontade de chorar ao ler as
primeiras frases. Talvez você NÃO
ACREDITE MAIS EM SI MESMO,

procure um bom terapeuta, a terapia
pode fornecer um lugar de segurança e

suporte profissional constante para que a
cura aconteça, para que possa resgatar

sua auto-estima e proporcionar auto-
confiança para superar tudo que

aconteceu. Chorar sua dor silenciada é
sempre uma forma de aliviar. 



Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Código Penal

Estatuto da Criança e do Adolescente - 1989

Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil -

2000

Rede Nacional Primeira Infância - 2007

III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes - 2008

Marco Legal da Primeira Infância - 2016

Alvo : Plano Nacional pela Primeira Infância referenciado nas

políticas públicas das esferas federal , estadual , distrital e

municipal - 2022

Política de Educação Infantil (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação – 9394/96).

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei no 8 .742 , de 07/12/93 .

Convenção Internacional dos Direitos da Criança- UNICEF

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos

Secretaria de Políticas Publicas para Mulheres da Presidencia da

Republica .

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas

Relacionados com a Saúde

Estatuto Funasph 
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