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Caro(a) leitor (a),

Esta cartilha foi elaborada para todos os cidadãos que também
consideram a violência contra criança e adolescente como algo inadmissível.
Traduz-se em instrumento de simples manuseio e transmite, de forma clara,
orientações sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma triste
realidade que atinge todas as classes sociais e religiões; não está relacionada
ao nível de escolaridade. Além de ser crime e violar os direitos humanos,
causa danos irreparáveis no desenvolvimento físico, psíquico, social e moral.

Denunciar é a única forma de, ao menos, diminuir com este mal
praticado contra meninos e meninas. Todos somos responsáveis. Se você
descobrir ou suspeitar, denuncie!

Ariquemes, 22 de Março de 2018.
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A Violência Sexual pode ocorrer de duas
formas – Abuso Sexual e Exploração
Sexual: Ambos se caracterizam como violência
sexual. A diferença está no fato de que na
exploração sexual, há uma utilização sexual de
crianças e de adolescentes com fins comerciais
e lucrativos. Quase sempre existe a
participação de um (a) aliciador (a), ou seja,
alguém que lucra intermediando a relação com
o usuário e o cliente.

FORMAS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL
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Exploração Sexual
Acontece quando crianças são induzidos a manter

relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos , ou
quando são usadas para a produção de material pornográfico
ou levadas para outras cidades, estados ou países com fins
sexuais.

Abuso Sexual
O ato é praticado por um adulto independente do

sexo, que usa uma criança ou adolescente para satisfazer seu
desejo sexual.

Com crianças ou adolescentes esta prática geralmente
é imposta através de violência física, ameaças ou, em alguns
casos, induzindo-as, convencendo-as, presenteando-as e até
mesmo pagando em dinheiro.
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FIQUE ALERTA!

O abuso e a exploração
sexual são as duas formas
igualmente perversas, com
que a violência sexual se
manifesta.
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SENTIMENTOS MAIS COMUNS; 

Confusão – A criança pode achar que é normal porque o abusador disse que é, mas é 
confuso, pois ao mesmo tempo pede para não contar a ninguém.

Culpa – Por não ter feito nada para interromper a violência; porque às vezes podia 
sentir algo bom ou porque recebia coisas especiais por fazer aquilo; acha que fez algo 
para que o abuso acontecesse; é tão má que mereceu o abuso.

Medo – De ser descoberta pelos outros; sensação de que só de olhar para ela saberão 
que é má.

Raiva – Do abusador; de si mesma por não parar o abuso; e do pai/mãe que não a 
protegeu de ser abusada.

Perda da confiança – Em todos os adultos. 
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AS CONSEQUÊNCIAS

Na violência sexual, a criança é despertada para o sexo

precocemente, de maneira deturpada, traumática, ficando com marcas
para o resto da vida, podendo desenvolver comportamentos
patológicos como aversão a parceiros do mesmo sexo do abusador ou
por outro; podem ficar mais suscetíveis a envolver-se em situações de
promiscuidade ou manifestar uma sexualidade descontrolada
(masturbação compulsiva, exibicionismo, problemas de identidade
sexual); torna-se uma pessoa insegura, mais propensa a consumir
drogas e álcool; manifesta baixa autoestima, rejeição do próprio corpo
(sente-se suja); ter dificuldade de vínculo afetivo; manifesta condutas
suicidas ou de autoflagelo, hiperatividade e diminuição do rendimento
escolar, desenvolver quadros de fobias, ansiedade, depressão e
desordem alimentar, entre outros.
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COMO PERCEBER OS SINAIS DE ALERTA?

Crianças violentadas podem expressar alguns ou nenhum dos indícios abaixo,
variando conforme a idade e mesmo a personalidade de cada uma. No entanto, alguns sinais
acabam sendo recorrentes em caso de violência. Vale lembrar que, para crianças menores,
muitas vezes os indícios são manifestados durante as brincadeiras de “faz de conta”. Fique
alerta!

 Mudança brusca de comportamento;
 Perda do apetite;
 Sono perturbado, pesadelo, agitação;
 Regressão a comportamento infantis, como choro excessivo sem causa aparente ou

mesmo chupar dedos;
 Interesse precoce por brincadeiras sexuais;
 Dificuldade de concentração e aprendizagem;
 Tendência ao isolamento;
 Frequentes dores de cabeça, vômitos ou outra dificuldade digestiva que na realidade

tem fundo emocional;
 Hiperatividade e diminuição do rendimento escolar;
 Presença de sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, infecções ou

dores na região genital e abdominal;
 Entre outras.
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Sinais de alerta na escola;
Além dos sinais psicológicos e físicos, o comportamento escolar pode trazer 

indicativos de que algo não vai bem. Fique atento aos seguintes sinais:

 Assiduidade e pontualidade exageradas, quando ainda frequenta a escola. Chega 
cedo e sai tarde da escola, demonstra pouco interesse o mesmo resistência em 
voltar para casa após a aula;

 Queda injustificada na frequência escolar;

 Dificuldade de concentração e aprendizagem resultando em baixo rendimento 
escolar;

 Surgimento de objetos pessoais, brinquedos, dinheiro e outros bens, que estão 
além de sua possibilidade financeiras da  criança/adolescente e da família, 
podendo ser indicativo de favorecimento e/ou aliciamento;

 Tendência a isolamento social com poucas relações com colegas e companheiros;

 Fuga de contato físico;

 Interesse precoce por brincadeiras sexuais/erotizada ou conduta sedutora.

 Entre outros.
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A INTERNET, AS REDES SOCIAIS E A VIOLÊNCIA 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

A internet é um excelente instrumento de comunicação, assim como a
televisão, rádio, revista, jornais, etc. No entanto, vai depender da forma como
for utilizada.

As redes sociais tem papel importante nos dias de hoje. Contudo,
mais relevante que mostrar seus benefícios é ensinar aos filhos como lidar com
as redes sociais.

Falando em violência sexual, segundo a Campanha Nacional de
Combate à Pedofilia na Internet, de cada cinco crianças que navegam na rede
de computadores, um recebe proposta de pedófilo. Em média, a cada 33
crianças, uma já se comunicou pelo telefone com agressor.

Infelizmente, pedófilos criminosos viram na rede mundial de
computadores um ótima oportunidade de abordar suas vítimas em relativo
anonimato com objetivo de conseguir abusar de crianças e adolescentes. Por
outro lado, já existem técnicas eficazes de encontrar os mais experientes
criminosos virtuais, por isso o anonimato da internet é relativo.
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Para estabelecer um diálogo de respeito com a criança, leve

em conta as características da criança como: sua idade, sua
capacidade, a informação que dispõe os traços de sua
personalidade, do que ela gosta e do que não gosta.

Coloque-se no lugar da criança para entender o que está
sentindo e porque age desta maneira.
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Estabeleça uma boa COMUNICAÇÃO, um
bom vínculo com seu filho(a) para que ele(a)
sinta confiança para poder falar sobre este tipo
de assunto com você:

Fale com seu/sua filho/a sobre a sexualidade e violência

sexual. Dê a ele/ela toda a informação necessária conforme sua
idade e curiosidade;

Pode parecer estranho ter que falar sobre sexualidade
com as crianças. Mas é importante saber que não temos que
estimular a sexualidade, e sim ensinar a criança a gostar de seu
corpo e aprender a respeitá-lo, cuidando de sua saúde, higiene e
evitando acidente;
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Ao falar de sexualidade, ensine quais são as partes de seu
corpo, inclusive os genitais, e chame-os pelo devido nome. Evite
usar apelidos, para evitar possíveis confusões. Explique à criança
que se alguma pessoa tentar algum tipo de aproximação sexual,
por mais que esse alguém seja da família ou amigo, ela deve dizer
NÃO e contar pra você;

Para falar de cuidados, dê exemplos do tipo: “Se um
homem se aproximar de você e oferecer um bombom de
presente, o que você faria?” “Se uma mulher parasse com o carro
na rua e lhe convidasse para dar uma volta, o que você faria?”.
Ajude a criança a resolver estas situações e explique quando e
porque ela deve recusar.

Além de você, dê à criança outras referências de pessoas
de confiança com as quais ela possa falar sobre o assunto, caso
aconteça alguma situação desconfortante;
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Desde cedo ensine ao
seu/sua filho/a o endereço de sua
casa, o telefone e o número de
emergência para sua segurança –
mas não esqueça de lembrá-la de
que esta informação não deve ser
passada para nenhum
desconhecido;

Explique a diferença que
existe entre o respeito aos
adultos e acatar sem questionar
nada do que eles dizem. É
importante que a criança entenda
bem que nenhum adulto tem
direito de tocar nem de fazer
qualquer atividade sexual na
frente dela.
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Proteja seus filhos!
• Mantenha o computador com acesso a internet em área comum da casa.

Não deixe no quarto da criança;

• Denuncie qualquer atividade suspeita. Encoraje a criança a relatar
atividades suspeitas ou material indevido recebido;

• Caso suspeita que alguém on-line está fazendo algo ilegal, denuncie às
autoridades policiais;

• Estabeleça regras razoáveis para a criança. Discuta com ela as regras de
uso da internet, coloque-as junto ao computador e observe se estão
sendo seguidas. As regras devem, por exemplo, estabelecer limites sobre
o tempo gasto na internet;

• Instrua a criança a nunca divulgar dados pessoais na internet, por
exemplo, nome, e-mail em locais públicos, como salas de bate-papo;

• Conheça os amigos virtuais da criança;

• Aprenda mais sobre a internet. Peça para a criança ensinar a você o que
sabe e navegue de vez em quando.
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COMO AGIR COM UMA CRIANÇA QUANDO ELA 
CONTA QUE FOI ABUSADA?

Quebrar o silêncio é o primeiro passo:

- Mantenha-se firme. Escute com calma e ofereça a ela acolhida e amparo.
Não julgue nem condene. Não culpe ou discrimine a vítima, respeite-a.
Explique que não foi culpa dela, a culpa é do abusador ele fez algo de
errado. Deixe a criança saber o que você sente pelo que aconteceu. Fale a
ela que vai fazer de tudo para que isso não aconteça novamente;

- Acredite na criança. Assegure que você crê no que ela está dizendo e que
fica feliz por ela ter lhe contado;

- Restabeleça a sensação de segurança da criança. Faça o que for necessário
para protegê-la de danos futuros;

- Livre a criança de qualquer sentimento de culpa. Afirme que ela não é
responsável por aquilo que ocorreu e continue a lhe dizer isso sempre que
necessário;

- Busque ajuda. Encontre profissionais que possam guiar você nos próximos
passos em prol da segurança e do bem-estar da criança.

O silêncio é cúmplice da violência!!!!
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PARA SABER MAIS...
• Em média quatro de cada dez crianças vítimas de violência sexual foram

abusadas pelo pai;

• Em 88% dos casos de abuso infantil, o agressor faz parte do círculo de
convivência da criança;

• Aproximadamente 63,4% das vítimas de abuso são meninas;

• Na maioria dos casos, a criança abusada independentemente do sexo, tem
menos de 10 anos de idade, e acaba por não denunciar o agressor por medo;

• O monitoramento das mães é fundamental para a prevenção e

recorrência da violência;

• Somente cerca de 10% a 20% dos casos de abuso contra

criança e adolescente são denunciados.

Dados: Abrapia
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“Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”

Por que 18 de maio? A data foi instituía pela Lei Federal
9.970/00 com base no “Crime Araceli”, ocorrido em 18 de maio de
1973, em Vitória - ES. Na Ocasião, a menina Araceli, de 08 anos, foi
sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia
imensurável. Seu corpo apareceu seis dias depois desfigurado por
ácido. Os agressores jamais foram punidos. Desde 2000, as ações que
marcam este dia visam sensibilizar toda sociedade a participar desta
luta mostrando a importância de se prevenir, responsabilizar e
denunciar esses crimes.

Faça Bonito você também, denuncie abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes!

Este slogan é lema da campanha “Faça Bonito” do Comitê Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O objetivo desta
campanha é mobilizar a sociedade para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, celebrado desde 2000, no dia 18 de
maio. A campanha tem como símbolo uma flor amarela, que faz referência a desenhos
da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança.

Fa
b

ia
n

a 
P

er
ei

ra
 d

o
s 

A
n

jo
s,

 8
º 

C

31



BIBLIOGRAFIA
ABRAPIA. Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil: relatório de abril de 1998. Brasília.

AMIGO DA NATUREZA. Violência Sexual contra crianças e 
adolescentes: não veja isso como brincadeira. Denuncie. 
Marechal Cândido Rondon: Amigo da Natureza, 2014.

CEDECA- Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – http://cedeca.org.br

FAÇA BONITO. Campanha Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra criança e adolescente: texto base, 2015.

FURNISS, T. Abuso Sexual da criança: uma abordagem 

multidisciplinar. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1993.

Jo
ã

o
 V

it
o

r,
 8

º 
C

32



Distribuição Gratuita

Ligue para: 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ariquemes

Tel.: (69) 3536-0206

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Tel.: (69) 3536-0508

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Tel.: (69) 3536-8098


