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Apresentação

É intolerável a violência contra crianças, adolescentes e jovens, não 
só pela violação do seu direito, também pelo comprometimento do 
seu futuro e pela incompatibilidade desse ato com a ética da sociedade 
democrática e civilizada que busca eqüidade e igualdade de oportuni-
dades a todos os cidadãos.

Com base nesse pressuposto e, para além do imperativo constitu-
cional, na perspectiva de assegurar direitos humanos e desenvolvimen-
to integral de crianças, adolescentes e jovens, a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social implementa, na cidade de São 
Paulo, uma política pública de proteção social que prioriza a atenção 
às suas relações familiares e sócio-territoriais.

Os Programas Ação Família – viver em comunidade e São Paulo 
Protege, da SMADS, interferem diretamente em ambientes familiares 
esgarçados sócio-emocionalmente, expostos às carências, às incertezas, 
ao desemprego, à baixa renda, aos apelos da sociedade de consumo, à 
falta de informação e formação e à baixa inclusão nas políticas públicas. 
Colaboram no fortalecimento da família para que esta, apoiada em po-
líticas públicas consistentes, possa cumprir sua atribuição de proteção 
e educação de seus filhos. Visam, também a eliminação da negligência, 
omissão, ações de dominação, exploração ou opressão que resultam em 
danos sócio-emocionais e psíquicos produtores de impactos na saúde, 
na conduta, no rendimento escolar, no desenvolvimento de relações 
interpessoais e na reprodução intergeracional de comportamentos vio-
lentos e anti-sociais. 

Identificar as complexas situações de violência ou potencialmente 
geradoras de violência e reconhecer seus efeitos nas crianças e nos ado-
lescentes exige que os profissionais da área da infância e adolescência 
estejam preparados, detenham os conhecimentos básicos para obser-
var, distinguir e intervir.
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Nesta direção, a convergência de ideais e propósitos entre a  
SMADS e o Instituto Sedes Sapientiae representa uma rica e impor-
tante associação tanto para a publicação deste livro como para a insti-
tuição de um serviço efetivo de enfrentamento da violência, do abuso 
e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Esta publicação representa uma ferramenta necessária no apoio aos 
profissionais dos Centros de Referência Especializado de Assistência So-
cial, dos serviços de proteção social básica e especial e dos demais serviços 
do sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes.

À frente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social desde o início de 2005, tenho o compromisso de restituir à in-
fância, à adolescência e à juventude o direito de brincar, de crescer de 
forma saudável, de se desenvolver integralmente, de conviver em har-
monia no seu ambiente familiar e comunitário, de sonhar, de construir 
e solidificar as bases para o seu futuro e de participar da vida cidadã.

A premissa da geração de oportunidades para o convívio social e 
para exercício da cidadania deve ser a base de toda e qualquer política 
pública das diferentes esferas de governo. É sob essa base que tem se 
assentado a ação do poder público na cidade de São Paulo.

Floriano Pesaro, 
Secretário Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social 
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Introdução

Conscientização e mobilização são estratégias fundamentais para o 
combate à violência contra a criança e o adolescente. Foi dessa crença 
que, em 1994, nasceu o Núcleo de Referência às Vítimas de Violência, 
do Instituto Sedes Sapientiae, transformado em Centro de Referência 
às Vítimas de Violência (CNRVV), em 2000. Além de prestar atendi-
mento às vítimas e às suas famílias, o CNRVV desenvolve estratégias 
de pesquisa, capacitação e prevenção da violência contra a criança e o 
adolescente. Uma das suas principais iniciativas nesta área são os pólos 
de prevenção que desenvolvem ações inovadoras e eficientes que serão 
apresentadas ao longo desta publicação.

Nossa experiência tem mostrado que discutir formas de relaciona-
mentos abusivos é uma maneira importante de preveni-las. Um dos 
maiores objetivos deste manual é subsidiar os profissionais da infância 
e da juventude para debater e identificar situações de risco e sintomas 
de violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, fa-
vorecendo o encaminhamento das medidas de proteção. 

Para os pólos de prevenção, o manual representa um referencial 
norteador dos princípios e conceitos metodológicos que embasam 
todo o trabalho de intervenção preventiva. A sua publicação é também 
a concretização de um maior apoio do poder público, no caso a Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), 
às diferentes regiões do município de São Paulo que necessitam dessa 
assessoria para o enfrentamento do problema. 

Acreditamos que o envolvimento da sociedade civil é fundamental 
nesta parceria, pois são as diversas famílias e a comunidade em que 
elas estão inseridas que vão nortear e demandar as prioridades de cada 
região, definindo estratégias para as políticas públicas.

A expectativa do CNRVV para os próximos anos é de que o 
número de pólos cresça e que eles se desenvolvam com qualidade,  
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possibilitando não apenas um trabalho eficiente em rede, mas a garan-
tia e a ampliação da proteção, da qualidade de vida e da perspectiva de 
futuro para crianças e adolescentes. Esperamos que o manual que você 
tem em mãos seja uma ferramenta útil neste sentido. 

Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura
Arlete Salgueiro Scodelario

Cecília Noemi Morelli Ferreira de Camargo
Dalka Chaves de Almeida Ferrari

Gisela de Oliveira Mattos
Rosemary Peres Miyahara
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1 O desenvolvimento 
afetivo e sexual

Conhecer as fases 
pelas quais as crianças 

e os adolescentes, 
em geral, passam – e 
os comportamentos 

esperados e inesperados 
em cada uma delas – é 

fundamental para a 
identifi cação de possíveis 

sinais de violência
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O desenvolvimento emocional e social de uma criança pode ser com-
parado à construção de uma casa: a fundação precisa ser firme para que o 
primeiro andar se sustente e assim por diante. Cada fase do desenvolvi-
mento infantil é importante para que a próxima possa ser superada.

O psiquiatra alemão Erik Erikson (1902-1994) propõe a teoria da 
personalidade com oito estádios de desenvolvimento, segundo a qual 
em cada etapa um conflito típico é vivido. (Leia mais sobre os estádios 
no texto adiante Estádios do desenvolvimento.)

Durante os primeiros dois anos de vida, a criança desenvolve a 
confiança básica, a segurança e o otimismo. Como ela depende muito 
dos pais (alimentação, afeto e proteção), precisa aprender a confiar ne-
les. Para que isso aconteça, é necessário que eles a tratem com muito 
amor, atenção, apoio e respeito a seu momento de desenvolvimento.

Cada fase do 
desenvolvimento 
infantil é 
importante para 
que a próxima 
possa ser 
superada sem 
problemas

Estádios do desenvolvimento

Com base em seu trabalho com crianças e adolescentes de todas as camadas sociais, o psiquiatra 
alemão Erik Erikson (1902-1994) dividiu a socialização na infância, na adolescência e na vida adulta em 
oito fases distintas (veja abaixo as cinco fases relacionadas à infância e à adolescência). Cada uma delas 
é responsável por um conflito que deve ser superado para que o estádio seguinte possa ser ultrapassado 
sem problemas. 

Serão apresentados os estádios que vão do nascimento aos 18 anos.

1.  0 a 1 ano (Confiança x Desconfiança): A criança desenvolve a confiança, a segurança e o otimismo. 
O amadurecimento ocorrerá de forma equilibrada se ela sentir que tem segurança e afeto, adquirindo 
confiança nas pessoas e no mundo.

2. 2 a 3 anos (Autonomia x Dúvida e vergonha): Nesta fase, a criança dá um grande salto no desen-
volvimento: aprende a andar, a falar, a ir ao banheiro. Torna-se independente e ganha autoconfiança.

3. 4 a 5 anos (Iniciativa x Culpa): A criança aprende a ter iniciativa. Percebe as diferenças sexuais e os 
diferentes papéis desempenhados por homens e mulheres em sua cultura.

4. 6 aos 11 anos (Construtividade x Inferioridade): A criança e o pré-adolescente aprendem a construir. 
Nesta fase, eles já estão aptos a brincar de forma organizada e a se relacionar com o grupo de acordo 
com as regras sociais. Caso tenha dificuldades, o próprio grupo irá criticá-la, passando a viver a infe-
rioridade em vez da construtividade. A imaginação, o faz-de-conta e a fantasia fazem parte dessa fase 
e são importantes para que ela desenvolva o processo simbólico do pensamento, sendo criativa.  

5. 12 aos 18  anos (Identidade x Confusão de papéis): O adolescente procura responder à pergunta: 
“Quem sou eu?” É um momento importante na vida do indivíduo, quando o jovem descobre seu cami-
nho e com base em suas dúvidas define sua identidade.
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Da dependência à independência

No início da vida o bebê não consegue distinguir claramente os 
objetos exteriores e o meio como separados dele. Sua existência está 
centrada na satisfação de suas necessidades básicas.

Nesta fase o bebê depende da pessoa que cuida dele, a “mãe sufi-
cientemente boa”, ou seja, a pessoa capaz de responder naturalmente às 
suas necessidades nutricionais, afetivas e de segurança desde os primei-
ros momentos da vida (para saber mais consultar obra de Donald Woods 
Winnicott na página 15).

É também importante que essa pessoa possa sentir-se segura e 
apoiada pelo pai ou pelo meio em que vive.

Gradualmente, a criança vai percebendo que o alívio da fome ou 
de outras tensões de seu corpo não provém dela própria, mas de um 
objeto do mundo exterior. Aos poucos, ela começa a discriminar com 
mais clareza sujeito (bebê) e objeto (mãe), mundo externo e mundo 
interno, Eu e Não-Eu.

A relação da mãe com o bebê o ajuda a se integrar, e é a partir desse 
elo que outras pessoas (pai, irmãos, familiares etc.) começarão também 
a interagir afetivamente com a criança. Cada vez mais o bebê passará 
a se perceber como elemento do (e no) mundo, relacionando-se com 
outras pessoas e coisas. 

De certa forma, a mãe poderá continuar, ou não, a permitir e faci-
litar esse processo de individuação e a progressiva separação da criança. 
Uma falha ou circunstância desfavorável nesse processo de individua-
ção pode resultar em dificuldades no estabelecimento da identidade 
pessoal, levando o indivíduo a manter-se em etapas primitivas do seu 
desenvolvimento emocional, impedindo-o de atingir formas mais ma-
duras de relacionamento.

A constituição da identidade do indivíduo depende de um outro, da 
pessoa que de forma mais contínua cuida dele (em geral, a mãe), e de 
como ela também vivenciou e recebeu cuidados quando ainda era bebê. 
Toda a referência do indivíduo vai dar-se com base nessas experiências. 

Se elas forem, em sua maioria, gratificantes, o bebê perceberá o 
mundo como predominantemente bom e assim se relacionará com ele. 
Do mesmo modo, se as experiências de privação e frustração prevale-
cerem, a forma como a criança reagirá à sua vivência de mundo será de 
agressão, hostilidade e desesperança.

A família e os vínculos afetivos

Winnicott ressaltou também a importância de um ambiente facili-
tador para os processos de maturação e integração do ego do bebê. 
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Ao longo de séculos, historiadores, psicólogos, sociólogos, antro-
pólogos e filósofos vêm contribuindo para a compreensão do grupo 
familiar. O conceito foi sendo construído segundo as mudanças da so-
ciedade. No dicionário da língua portuguesa Aurélio1, há 14 definições 
para família, indo de pessoas aparentadas que vivem na mesma casa a 
grupos que são ou se consideram consangüíneos.   

Com sua estrutura dinâmica determinada e um sistema de comu-
nicação próprio, a família, do ponto de vista da psicologia, é entendida 
como uma unidade social emissora e receptora de influências culturais, 
religiosas e de acontecimentos históricos, cujas funções principais são a 
formação da personalidade dos indivíduos e a socialização primária. 

Os outros vínculos afetivos serão influenciados pela forma como 
tiverem sido vividas as primeiras experiências afetivas. Dificuldades na 
fase inicial interferirão na interação social, bem como no desenvolvi-
mento cognitivo.

O QUE ESPERAR (OU nÃO) EM CADA FASE 

Um breve resumo das características mais marcantes e do 
comportamento sexual típico e atípico nas diversas etapas que 
marcam a infância e a adolescência, de acordo com  
Christiane Sanderson2

Crianças em idade pré-escolar (Zero a 4 anos)

Características

•	 Contato	limitado	com	colegas.
•	 Curiosidade	sobre	seu	corpo.
•	 Tocam	os	genitais.
•	 Sentem	prazer	genital.	
•	 Em	geral,	tocam	os	genitais	mais	vezes	quando	estão	cansadas	 

ou vão dormir.
•	 Aumenta	a	percepção	dos	sexos.

1 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Editora Positivo, 3ª edição, 2004.
2 Sanderson, Christiane, Abuso Sexual em Crianças –  Fortalecendo Pais e Professores 
para Proteger Crianças de Abusos Sexuais, M. Books do Brasil Ed. Ltda., SP, 2005.

O apego é tão 
importante que 
não só ajuda o 
desenvolvimento 
dos sentimentos 
como também 
contribui para o 
desenvolvimento 
intelectual na 
infância
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•	 Há	maior	interesse	pelas	diferenças	entre	o	corpo	de	crianças	e	o	
de adultos.

•	 Manifestam	curiosidade	sobre	como	os	bebês	são	feitos	e	de	onde	
eles vêm.

•	 Fazem	associação	dos	genitais	com	a	eliminação	(micção,	
movimento dos intestinos).

•	 Próximo	ao	fim	desse	estádio,	o	senso	de	recato	se	desenvolve	
(privado/público). 

Comportamento sexual típico

•	 Auto-exploração.	
•	 Auto-estimulação.		
•	 Tocam	os	genitais,	esfregam-nos	(aleatório).
•	 Observam	o	corpo	de	outras	pessoas.
•	 Apalpam	os	seios	das	mulheres.
•	 Olham	para	os	genitais.
•	 Exibem	os	genitais.
•	 Têm	interesse	em	atividades	no	banheiro.
•	 Usam	linguagem	infantil	(“suja”)	para	falar	de	partes	do	corpo.
•	 Brincam	de	faz-de-conta	(“mamãe-e-papai”	e	“médico”).
•	 Inserem	objetos	em	aberturas,	mas	param	se	é	doloroso.

      
                                                               

Comportamento sexual atípico

•	 Discutem	atos	sexuais.
•	 Usam	linguagem	sexualmente	explícita.
•	 Têm	contato	sexual	físico	com	outras	crianças.
•	 Mostram	comportamento	sexual	ou	conhecimento	semelhante	ao	

de um adulto.
•	 Relacionam-se	com	outros	adultos	e	crianças	de	maneira	sexual.
•	 Esfregam-se	sexualmente	em	outras	pessoas.
•	 Tocam	os	genitais	de	maneira	compulsiva.
•	 Forçam	o	contato	sexual	com	outras	crianças.
•	 Não	param	de	se	masturbar	ou	não	param	com	as	brincadeiras	

sexuais, mesmo quando lhes é solicitado.
•	 Inserem	objetos	em	aberturas	mesmo	quando	doloroso.
•	 Preocupam-se	com	o	comportamento	e	as	atividades	sexuais.
•	 Representam	comportamento	sexual	do	tipo	adulto	com	

brinquedos ou objetos.
•	 Conhecem	o	sabor,	a	textura	e	o	cheiro	do	sêmen.
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Crianças em idade escolar (5-12 anos)

Características 

•	 Aumento	do	contato	com	colegas.
•	 Outras	crianças	podem	trazer	à	tona	novas	idéias	sobre	sexo.
•	 Aumento	da	necessidade	de	privacidade	enquanto	tomam	banho	

ou se despem.
•	 Ficam	mais	inibidas,	recatadas	e	constrangidas	quanto	ao	corpo.

Comportamento sexual típico
 
•	 Aumento	das	interações	experimentais	consensuais.
•	 Tocam	a	si	mesmas	–	mais	especificamente	os	genitais.
•	 Masturbam-se	em	particular	(esporádico).
•	 Aumento	das	brincadeiras	de	faz-de-conta	(“mamãe-e-papai”).
•	 Beijam,	tocam-se,	exibem-se,	andam	de	mãos	dadas.	
•	 Sentem-se	enojadas/atraídas	pelo	sexo	oposto.
•	 Faz	perguntas	sobre	menstruação,	gravidez,	comportamento	

sexual.
•	 Falam	mais	sobre	sexo.
•	 Aumento	da	linguagem	sexual	obscena.
•	 Contam	piadas	sujas.
•	 Exibem	as	nádegas.
•	 São	exibicionistas.
•	 Namoram.
•	 Fazem	carícias.
•	 Simulam	relações	sexuais.

Comportamento sexual atípico

•	 Masturbam-se	em	público.
•	 Masturbam-se	de	maneira	compulsiva.
•	 Forçam	atividade	sexual	ou	experimentação	com	outras	crianças.
•	 Mostram	comportamento	sexual	semelhante	ao	de	um	adulto.
•	 Mostram	conhecimento	sexual	semelhante	ao	de	um	adulto.
•	 Conhecem	a	textura,	o	sabor	e	o	cheiro	do	sêmen.
•	 Relacionam-se	com	adultos	e	crianças	de	forma	sexual.
•	 Não	interrompem	o	comportamento	sexual	quando	lhes	é	solicitado.
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Em adolescentes (13-16 anos)

Características 
 
•	 Mudanças	hormonais.
•	 Menstruação.
•	 Desenvolvimento	das	características	sexuais	secundárias	(seios,	

pêlos pubianos e modificação da voz).
•	 Mais	autoconsciência	quanto	ao	corpo	e	suas	mudanças.
•	 Aumenta	a	necessidade	de	privacidade	em	torno	do	corpo.
•	 Mudanças	de	humor.
•	 Confusão	quanto	às	mudanças	do	corpo	e	quanto	à	identidade	

pessoal.
•	 Medo	de	relacionamentos.
•	 Dúvidas	sobre	a	sexualidade.
•	 Medo	de	ficar	grávida.	
•	 Medo	de	ser	atraente	e	encontrar	parceiros. 

Comportamento sexual típico 

•	 Fazem	perguntas	sobre	relacionamentos	e	comportamentos	
sexuais.

•	 Usam	linguagem	sexual.
•	 Falam	sobre	os	atos	sexuais	com	os	outros.
•	 Masturbam-se	em	local	privado.
•	 Experimentação	sexual	consensual	com	outros	adolescentes	da	

mesma idade.
•	 Toque	sexual	vaginal	com	os	dedos.
•	 Sexo	oral.
•	 Carícias.
•	 Algumas	vezes,	têm	relações	sexuais	consensuais.	

Comportamento sexual atípico

•	 Masturbam-se	em	público.
•	 Têm	contato	sexual	com	crianças	bem	mais	novas.
•	 Buscam	a	companhia	de	crianças	mais	novas	e	passam	uma	

quantidade incomum de tempo com elas.
•	 Levam	crianças	mais	novas	para	lugares	“secretos”	ou	

esconderijos.

Para quem quer 
saber mais 
 
Abaixo, algumas 
das principais 
obras do 
psicanalista 
Donald Woods 
Winnicott:  
 
• Da Pediatria 
à Psicanálise, 
Editora Francisco 
Alves, RJ, 1958 
• A Criança e seu 
Mundo, Editora 
Zahar, RJ, 1964 
• O Brincar e a 
Realidade, Editora 
Imago, RJ, 1975 
• A Família e o 
Desenvolvimento 
Individual, Editora 
Martins Fontes, 
SP, 1983
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•	 Brincam	de	jogos	“especiais”	com	crianças	mais	novas	(tirar	a	
roupa, “médico”), incomuns para a idade delas.

•	 Usam	freqüentemente	linguagem	agressiva	quando	se	dirigem	a	
adultos ou crianças.

•	 Mostram	material	sexual	para	crianças	mais	novas.
•	 Fazem	ligações	telefônicas	sexualmente	abusivas.
•	 Vêem	pornografia	infantil	na	Internet	ou	em	outros	lugares.
•	 Expõem	os	genitais	para	crianças	mais	novas.
•	 Forçam	outro	adolescente	ou	criança	a	fazer	sexo	com	ele/ela.
•	 Ameaçam	ou	intimidam	a	criança	para	manter	o	“segredo”.
•	 Oferecem	suborno,	como	dinheiro	ou	presentes,	para	garantir	seu	

silêncio.
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2 Uma grave 
violação dos 
direitos 
infanto-juvenis

A violência, em suas 
diferentes formas, atinge 

crianças e adolescentes 
de todas as classes 

sociais, trazendo sérias 
conseqüências para a vida e 
para o futuro deles e do país
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As últimas décadas do século XX foram marcadas por um processo 
de especificação dos direitos humanos. O jurista e filósofo italiano Nor-
berto	Bobbio,	na	obra	A Era dos Direitos, diz que avançamos de um con-
ceito abstrato de humanidade para a efetivação de garantias em figuras 
concretas, como as da criança, do negro, da mulher e do indígena.

Em 1989, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 
assinou a Convenção sobre os Direitos da Criança, um marco na legis-
lação	internacional	sobre	os	direitos	humanos.	No	Brasil,	a	concepção	
de criança e adolescente como cidadãos sujeitos de direitos é incor-
porada na lei em julho de 1990, com a promulgação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (leia mais sobre o assunto no Capítulo 4).

Apesar dessas conquistas, ainda há muito que fazer para que 
crianças e adolescentes tenham de fato seus direitos garantidos. Na 
contramão das legislações e convenções internacionais, as sociedades 
contemporâneas ainda abrigam, em diferentes graus, inúmeras for-
mas de violação a esses direitos: violências que podem ser praticadas 
ou mantidas pelo Estado ou estar escondidas no seio das famílias e se 
multiplicam num perverso círculo vicioso, onde uma violação acaba 
levando à outra.

Essas violações variam de atos de omissão, como não registrar o 
nascimento ou não garantir acesso a serviços de saúde e educação, a 
trabalhos forçados, aplicação de métodos violentos nos processos dis-
ciplinadores, agressões psicológicas ou sexuais, abusos deliberados e 
exploração sexual.

No	Brasil,	a	violência	contra	a	criança	vem	sendo	considerada	nos	
últimos anos um grave problema de saúde pública. Juntos, acidentes 
e agressões são, de acordo com o relatório Situação da Infância Brasi-
leira 2006 do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ), a 
primeira causa de morte de crianças de 1 a 6 anos de idade no país. 
Respondem por quase um quarto dos óbitos.

Um problema complexo

A violência, em todas as suas manifestações, afeta, de maneira con-
tundente,	crianças	e	adolescentes.	Em	relação	ao	Brasil,	soma-se	a	isso	
um agravante: a falta de condições dignas de vida, que atinge boa parte 
da população, é um quadro propício para a deterioração das relações 
familiares. Problemas como o desemprego, o alcoolismo, as drogas, a po-
breza, a miséria e a exclusão social estão por trás de muitos casos de vio-
lência doméstica, exploração e abuso sexual contra meninos e meninas. 

Mais de 60 milhões de crianças e adolescentes vivem no país. De 
acordo com o Unicef, nada menos que 45% das pessoas com menos 
de 18 anos são pobres. Se analisarmos a pobreza com base em raça e 

As violações 
aos direitos 
de crianças e 
adolescentes 
variam de atos de 
omissão, como 
não registrar o 
nascimento ou 
não garantir 
acesso a serviços 
de saúde e 
educação, 
a trabalhos 
forçados, 
aplicação de 
métodos violentos 
nos processos 
disciplinadores, 
agressões 
psicológicas ou 
sexuais, abusos 
deliberados e 
exploração sexual
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As principais causas

Considerando que a violência doméstica é um fenômeno determinado por muitos fatores, é funda-
mental para sua análise utilizar o modelo interativo causal, incluindo a combinação de aspectos culturais, 
socioeconômicos, individuais e familiares. Nessa perspectiva, podem ser citadas as seguintes causas:

• Violência estrutural.

Contexto socioeconômico
• Pobreza.
• Desemprego.
• Isolamento social.
• Crises familiares (separação, morte, gravidez indesejada).
• Pouco contato com a família extensa.
• Pouca interação social (na vizinhança, no trabalho, na escola).
• Pouco acesso a instituições de saúde, de educação e de lazer da comunidade.
• Pouca expectativa e mobilidade social.

Contexto cultural
• Determinação da atitude perante a infância, a sexualidade, o castigo e a violência.
• Regulamentação das relações entre sexos e entre gerações.

Contexto familiar
• Experiências de socialização dos pais.
• História de desarmonias ou rupturas familiares.
• História pessoal de violência ou abuso.
• Ignorância a respeito das características e necessidades da criança, tais como crescimento, desenvolvi-
mento emocional e sexualidade.
• Características patológicas dos pais, tais como desordens físicas e psíquicas, distúrbios neurológicos, 
alcoolismo, dependência de drogas, baixa auto-estima, despreparo para os papéis de pai e mãe, impulsivi-
dade, baixa tolerância à frustração e ao estresse.
• Características dos filhos, tais como prematuridade, deficiência física ou mental, problemas de saúde, 
apatia, hiperatividade, rebeldia, dentre outros.
• Fatores situacionais de estresse.

etnia, as diferenças são ainda maiores. Crianças negras ou indígenas 
são mais pobres (71% e 58%, respectivamente) do que as brancas e 
as asiáticas (33% e 24%, respectivamente). A situação de pobreza tem 
a ver também com o local onde as crianças moram. No Maranhão, 
75,2% das crianças e adolescentes são pobres. Já em São Paulo, esse 
percentual é de 22,4%.

O estudo Famílias: Parceiras ou Usuárias Eventuais?,  realizado pelo 
Unicef	 e	 pelo	Centro	 Latino-Americano	 de	 Estudos	 de	Violência	 e	

Qualquer tipo 
de violência 
traz sempre 
conseqüências 
para a criança ou 
o adolescente que 
a vivencia

Livro-Reconstrucao_miolo.indb   19 26/02/2008   13:45:08



20

Saúde Jorge Careli (Claves), ressalta que as famílias com dinâmicas vio-
lentas são também socialmente mais excluídas do que as que não apre-
sentam tal dinâmica. É diante desse panorama que devemos analisar o 
complexo	fenômeno	da	violência	doméstica,	do	abuso	e	da	exploração	
sexual. Mas também é preciso ter em mente que tais problemas não 
estão apenas ligados à questão da pobreza e da exclusão social. 

Os casos de agressão contra meninos e meninas não acontecem 
apenas nas famílias mais desfavorecidas da população brasileira. Este é 
um	fenômeno	que	ultrapassa	as	fronteiras	de	classe	social,	relacionan-
do-se também com fatores como o preconceito e as relações de poder 
entre adultos e crianças, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e 
pobres (leia mais sobre isso no texto As principais causas). 

Entre os critérios que o Centro de Referência às Vítimas de Violên-
cia (CNRVV) usa para conceituar violência doméstica sobressaem-se o 
desrespeito às diferenças, transformadas em desigualdades, e a presen-
ça de uma assimetria que pode estar relacionada tanto à diferença de 
poder quanto à diferença de idade entre a vítima e o agressor. Ambos 
levam à possibilidade de opressão, de dominação ou de exploração. 

Outra característica das situações de violência doméstica é o chama-
do	pacto	ou	complô	do	silêncio.	Na	grande	maioria	dos	casos,	as	pessoas	
da família, além de vizinhos, amigos e até mesmo profissionais de edu-
cação e saúde, se calam diante dos fatos, desconsiderando os sinais dados 
pela vítima, mesmo quando a queixa é explícita ou as marcas da agressão 
são visíveis. Essa atitude alimenta o círculo vicioso da violência, perpetu-
ando-o e permitindo a cristalização dos papéis de agressor e vítima.

Dentro das famílias, são muitos os motivos que levam à construção 
desse muro de silêncio, entre os quais estão, por exemplo, o medo da 
reação do agressor e o temor do desamparo financeiro ou emocional. 
Fora do contexto familiar, as razões vão da alegação da necessidade 
de respeito à privacidade familiar (o mito de que não é possível se 
intrometer em brigas que acontecem “entre quatro paredes”) à falta de 
informação correta sobre o sigilo profissional (leia mais sobre o papel dos 
profissionais e das instituições no Capítulo 5).

A grave conseqüência dessa omissão é que ela deixa a criança ou o 
adolescente e a sua família em situação de risco.  Pode também provocar 
danos, às vezes irreversíveis, à sua saúde e ao seu desenvolvimento. Esses 
efeitos são variáveis, dependendo da idade da vítima e do agressor, da 
relação entre eles, da personalidade da vítima, da duração, da freqüência, 
do tipo e gravidade do ato violento e da reação do ambiente.

Qualquer tipo de violência, no entanto, traz sempre conseqüências 
para a criança ou o adolescente que a vivencia. Por isso, é fundamental 
que pais e profissionais, assim como educadores, médicos e assistentes 
sociais, estejam preparados para perceber os sinais de violência, abuso 
e exploração sexual e para romper o silêncio. 

Entre os critérios 
que o Centro 
de Referência 
às Vítimas 
de Violência 
(CNRVV) usa 
para conceituar 
violência 
doméstica 
sobressaem-se 
o desrespeito 
às diferenças e 
a presença de 
uma assimetria, 
que pode estar 
relacionada tanto 
à diferença de 
poder quanto à 
diferença de idade 
entre a vítima e o 
agressor

Livro-Reconstrucao_miolo.indb   20 26/02/2008   13:45:08



C
a

p
í

t
u

l
o

3 Informação: 
a principal arma 
no combate 
à violência

Boa vontade e interesse 
não bastam para enfrentar 

a violência contra a criança 
e o adolescente, embora 
sejam importantes. Para 

interrompê-la é preciso estar 
bem informado sobre suas 

diferentes modalidades e 
saber reconhecer os sinais de 

agressões e abusos, mesmo 
quando eles não são evidentes
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VIOlênCIA DOMéSTICA

A maior parte dos casos de violência contra a criança acontece 
no espaço em que ela deveria estar mais protegida: dentro de sua 
própria casa 

O que é

A violência doméstica é conceituada por Maria Amélia Azevedo, coor-
denadora	do	Laboratório	de	Estudos	da	Criança,	do	Instituto	de	Psicologia	
da	Universidade	de	São	Paulo	(Lacri/Ipusp),	como	“todo	ato	e/ou	omissão	
praticado(s) por pais, parentes ou responsável em relação à criança e/ou 
adolescente que – sendo capaz de causar dor ou dano de natureza física, 
sexual e/ou psicológica à vítima – implica, de um lado, uma transgressão 
do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma “coisificação” da 
infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm 
de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desen-
volvimento”. Existem vários tipos de violência doméstica.

Violência física 
Corresponde ao emprego de força física no processo disciplinador 

de uma criança ou adolescente por parte de seus pais (ou quem exercer 
tal papel no âmbito familiar como pais adotivos, padrastos, madrastas). 
A literatura é muito controvertida em termos de quais atos podem 
ser considerados violentos: desde a simples palmada no bumbum até 
agressões com armas brancas e de fogo, com instrumentos (pau, barra 
de ferro, taco de bilhar, tamancos etc.) e imposição de queimaduras, 
socos, pontapés. Cada pesquisador tem incluído, em seu estudo, os 
métodos que considera violentos no processo educacional pais-filhos, 
embora haja ponderações científicas mais recentes no sentido de que 
a violência deve se relacionar a qualquer ato disciplinar que atinja o 
corpo de uma criança ou de um adolescente. Prova desta tendência 
é o surgimento de legislações que proibiram o emprego de punição 
corporal, em todas as suas modalidades, na relação pais-filhos. (Exem-
plo: as legislações da Suécia, 1979; Finlândia, 1983; Noruega, 1987; 
Áustria, 1989.) 
(Fonte:	site	do	Lacri/Ipusp)	

Negligência
É conceituada como omissão no provimento das necessidades bá-

sicas físicas e emocionais da criança ou do adolescente. Ou seja, ocorre 
quando os pais falham em alimentar, vestir, manter a higiene dos filhos 
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e do ambiente e fornecer educação formal – no caso de tal falha não ser 
resultado de condições de vida além do seu controle. 
(Fonte: Azevedo, M.A. & Guerra, V.N.A. Infância e Violência Fatal em Família, 
São Paulo, Iglu, 1998)

Abandono
Caracteriza-se como abandono a ausência do responsável pela 

criança ou adolescente. O abandono pode ser parcial, que é a ausência 
temporária dos pais expondo a criança ou o adolescente a situações 
de risco, ou total, sendo o afastamento do grupo familiar, ficando a 
criança ou o adolescente sem habitação, em desamparo e em exposição 
a várias formas de perigo. 
(Fonte:	Centro	Latino-Americano	de	Estudos	de	Violência	e	Saúde	–	Claves)	

Violência psicológica
Está presente nas outras formas de violência, mas também pode 

aparecer separada delas nas relações em que há utilização de termos 
que inferiorizam, humilham ou desvalorizam a criança ou o adoles-
cente. É caracterizada por sua constante depreciação nos esforços de 
aprendizagem e de auto-aceitação, ameaçando-os de abandono e pro-
vocando sofrimento psíquico. O uso de termos como “burro” ou de 
frases prontas como “você não vale nem o que come” exemplifica bem 
esse tipo de violência. 
(Fonte: O Fim da Omissão: a Implantação de Pólos de Prevenção à Violência 
Doméstica, da Fundação Abrinq)

Trabalho infantil
Na maioria dos casos, o trabalho infantil acaba sendo imposto pe-

los pais. O número de horas trabalhado põe em risco a saúde física e 
mental de crianças e adolescentes, especialmente pela privação de ativi-
dades necessárias a seu desenvolvimento e pela exposição a situações de 
risco, como as encontradas nas ruas. A repetição do modelo familiar, 
valorizando o trabalho infantil, sem a análise das conseqüências para a 
criança, perpetua tais situações. 

Violência fatal
Diferentes formas de violência podem causar a morte de crianças e 

adolescentes. A violência fatal é conceituada como atos e/ou omissões 
praticados por pais, parentes ou responsáveis em relação a crianças e/
ou adolescentes, que, sendo capazes de lhes causar dano físico, sexual 
e/ou psicológico, podem ser considerados condicionantes (únicos ou 
não) de sua morte. 
(Fonte: Azevedo, M.A. & Guerra, V.N.A. Infância e Violência Fatal em Família, 
São Paulo, Iglu, 1998)
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A grande maioria 
dos casos 
de violência 
doméstica 
jamais chega a 
ser notificada. 
Portanto, 
a violência 
denunciada é 
apenas a ponta 
do iceberg desse 
problema

Violência sexual 
Todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, entre um 

ou mais adultos (parente de sangue ou afinidade e/ou responsáveis) 
e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexual-
mente uma criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma esti-
mulação sexual sobre sua pessoa ou outra pessoa. Em ocorrências desse 
tipo a criança é sempre vítima e não poderá ser transformada em ré.
(Fonte: Azevedo, M.A. & Guerra, V.N.A. Violência Doméstica na Infância e na 
Adolescência, São Paulo, Robe, 1995)

O cenário em números

Quantificar a violência doméstica em todas as suas manifestações 
não é tarefa fácil. Isso porque a grande maioria das situações não vem 
à	tona	devido	ao	conhecido	fenômeno	do	pacto	ou	complô	do	silêncio	
(leia mais sobre o assunto no Capítulo 2).

Mesmo	assim	algumas	instituições,	como	o	Laboratório	de	Estu-
dos	da	Criança	(Lacri/Ipusp),	têm	se	empenhado	nessa	tarefa.	Segun-
do	dados	do	Lacri,	entre	1996	e	2007,	 foram	notificadas,	no	Brasil,	
159.754 situações de violência doméstica. Nesse universo, o maior nú-
mero registrado foi de negligência, com 65.669 casos (41,1% do total). 
Em seguida, aparece a violência física, com 49.481 situações (31%). 
Depois vem a violência psicológica, com 26.590 (16,6%). Por fim, a 
violência sexual1, com 17.482 casos (10,9%). É importante destacar 
que entre 1996 e 2007 houve 532 casos de violência fatal, que resul-
taram em morte da vítima – 0,3% do total registrado. 

Maria Amélia Azevedo, coordenadora da instituição, chama aten-
ção para informações da literatura especializada que consideram esse 
tipo de dado um indicador do funcionamento dos serviços de atenção 
ao	fenômeno,	já	que	a	violência	denunciada	é	apenas	a	ponta	do	ice-
berg desse problema. Por isso, os especialistas acreditam que não basta 
pesquisar a incidência ou a violência denunciada. É preciso pesquisar 
também sua prevalência para que se possa ter uma dimensão das cifras 
ocultas. A diferença entre incidência e prevalência é que a primeira 
se refere ao número de casos novos detectados em um determinado 
período e a segunda inclui o número de casos que a população adulta 
reconhece haver sofrido na infância e/ou na adolescência.

1 Na pesquisa à qual esses dados se referem, a prevalência da violência doméstica sexual 
foi estimada. O critério utilizado foi proposto por Finkelhor (Sourceboook on Child Sexual 
Abuse, Newbury Park, CA, Sage Publications, 1986) a partir de levantamentos realizados 
nos Estados Unidos e no Canadá.
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Como identificar

Um dos fatores mais importantes na interrupção da violência do-
méstica é sua identificação, o que pode ser feito pelo conhecimento dos 
sinais indicadores, tanto físicos quanto emocionais ou psicológicos. É 
necessário destacar que é fundamental fazer uma análise cuidadosa da 
situação como um todo, pois a ocorrência de um sinal isolado pode 
não ser suficiente para a identificação e a caracterização de um caso, 
como sendo de violência. No entanto, qualquer sinal deve servir de 
alerta e em hipótese alguma pode ser desprezado. Destaque-se que os 
sinais variam conforme o tipo de violência. 

No tocante à violência sexual, tanto na que ocorre dentro da fa-
mília como na que ocorre fora dela, os sinais (como identificar) e os 
efeitos (conseqüências) são semelhantes. Por esta razão, as informações 
referentes a eles serão reunidas nos subtítulos Abuso sexual (pág. 27) e 
Exploração sexual (pág. 31).

Violência doméstica física

Indicadores orgânicos na criança ou no adolescente
• Contusões inexplicáveis ou que aparecem em partes do corpo ge-

ralmente não atingidas por quedas e golpes habituais do cotidiano. 
É comum que uma criança tenha manchas roxas nos cotovelos, nos 
joelhos, nos calcanhares. É estranho que as apresente nos olhos, na 
boca, nas nádegas, na região dos genitais, na panturrilha, no peito. 

• Marcas corporais indicativas do uso de cintos, fivelas de cintos, 
escova para cabelo, fios elétricos e outros objetos.

• Pequenas marcas circulares de queimaduras que aparecem no ros-
to, na boca, nos braços, nas mãos, nas nádegas, na planta dos pés, 
que podem ter sido causadas por cigarro ou outro objeto metálico 
quente. Queimaduras nas mãos, nos pés ou com marcas estranhas 
nas nádegas, indicativas de que a criança foi submetida ou obriga-
da a sentar-se em líquidos quentes.

• Queimaduras que revelam por sua forma o objeto que as produziu, 
como ferro elétrico, aquecedor ou outros instrumentos. 

• Ferimentos produzidos por fricção de corda, geralmente nos bra-
ços, nos pés, no tórax, que indicam que a criança ou adolescente 
foi amarrado.

• Fraturas que podem ser múltiplas, de nariz, rosto, pernas, vérte-
bras, costelas e crânio ou outras partes do corpo.

• Feridas em diferentes estágios de cicatrização que apareçam de 
modo uniforme ou em grupos.
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• Marcas de dentadas humanas, especialmente as que correspondam 
ao tamanho das de um adulto.

• Lesões	de	órgãos	abdominais,	como	intestino,	baço,	rins;	hemato-
mas e rupturas, que podem acarretar cirurgias múltiplas e até perda 
de órgãos.

• Lesões	oculares,	como	hematoma	de	pálpebras,	 lesões	de	córnea,	
descolamento de retina e vítreo, que podem acarretar perda parcial 
ou total da visão. 

• Lesões	de	pele,	como	marcas	de	dedos,	hematomas,	queimaduras,	
cicatrizes de vários formatos, simétricas ou assimétricas, ferimentos 
corto-contusos por arma branca e perfurantes por arma de fogo.

• Lesões	intracranianas,	como	hematomas	causados	por	contusões	e	
sacudidas bruscas.

Indicadores psicológicos na criança ou no adolescente
• Raiva e/ou medo do agressor.
• Dificuldade escolar.
• Baixa	capacidade	de	confiança.
• Autoritarismo.
• Subserviência ou rebeldia à autoridade.
• Delinqüência.
• Parricídio/matricídio.
• Drogadição.
• Fugas.
• Repetição do padrão abusivo.

Indicadores na conduta da família (pais) 
• Mostram pouca preocupação e interesse pelo filho.
• Culpam o filho pelos problemas no lar e na escola, e sugerem aos 

professores que o punam de forma física severa.
• Exigem perfeição e desempenho superior às possibilidades da 

criança ou do adolescente.
• Quando questionados, se contradizem em relação aos ferimentos 

da criança ou do adolescente.
• Sofreram violência na infância.
• Empregam e defendem a disciplina corporal severa como método 

educativo.

Conseqüências

A violência contra meninos e meninas acarreta sérios danos físicos 
e psicológicos às vítimas. Muitos indicadores que evidenciam situações 
de violência doméstica podem se cristalizar, trazendo sérias conseqüên-
cias para a vida dessas crianças e adolescentes como: 
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• Dificuldades de relacionamento.
• Depressão e baixa auto-estima.
• Sofrimento psíquico.
• Suicídio ou homicídio.
• Comportamento agressivo ou excessivamente tímido e passivo.
• Problemas na compreensão e aceitação das emoções do outro.
• Inabilidade para lidar com situações de frustração e estresse.
• Dificuldades na área cognitiva: no desenvolvimento e na capacida-

de de adquirir novos conhecimentos e na evolução da linguagem e 
do pensamento.

• Baixa	percepção	das	próprias	potencialidades	e	do	próprio	 
reconhecimento enquanto ser em desenvolvimento.

• Ferimentos, fraturas, lesões e contusões capazes de prejudicar o 
desenvolvimento físico, intelectual, emocional e psicológico da 
criança ou do adolescente.

• Pânico, fobias e personalidade anti-social.
• Repetição dos abusos vividos, com inversão de papéis.
• Morte. 

AbUSO SEXUAl

Cercadas de tabus, preconceitos e temores, as situações de 
abuso sexual são provavelmente as mais encobertas e atingem 
indistintamente todas as classes sociais 

O que é

Corresponde a ato, jogo ou relação sexual, entre um ou mais adul-
tos e uma criança ou um adolescente, tendo por finalidade estimular 
sexualmente a criança ou o adolescente, ou a sua utilização para obter 
estimulação sexual própria ou a de outra pessoa. 

O adulto consegue a participação da criança ou do adolescente 
sendo gentil, oferecendo presentes ou utilizando algum tipo de co-
erção, força física ou agressão. Pode também lançar mão de métodos 
como a intimidação psicológica para obrigar a criança ou o adoles-
cente a praticar atos contra sua vontade, pelos quais o agressor obtém 
gratificação e que causam danos à criança ou ao adolescente. Em um 
acontecimento desse tipo, crianças e adolescentes são sempre vítimas, 
não podendo ser responsabilizados pelo fato.

O	abuso	sexual	é	um	fenômeno	universal,	que	atinge	indistinta-
mente todas as classes sociais e exerce efeitos muito nocivos sobre a 
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saúde física e mental de crianças e adolescentes. Podem ocorrer atos 
de violência sexual tanto com contato físico quanto sem ele, além da 
existência de violência sexual verbal.

Alguns estudiosos, como Tilman Furniss, descrevem o abuso se-
xual como síndrome do segredo para a criança e síndrome da adição 
para	o	adulto.	A	síndrome	do	segredo,	que	cria	o	chamado	complô	ou	
pacto de silêncio entre o agressor e a vítima, se estabelece com base em 
diversos mecanismos. 

O abusador faz ameaças à criança para convencê-la a não revelar 
o fato. Entre os argumentos usados estão os seguintes: se criança falar 
sobre o que aconteceu, pode decepcionar a mãe, provocar a separa-
ção da família e a morte ou o adoecimento de seus integrantes; ser 
culpada se o agressor for preso, e isso também prejudicar a família, já 
que ele é o único provedor; sofrer agressões físicas ou ser morta pelo 
abusador e, por fim, contando com a fragilidade causada pelo abuso, 
adverti-la de que ninguém vai acreditar na história contada por ela. 
A síndrome de adição é assim chamada pelo caráter de dependência 
psicológica do agressor em relação aos atos abusivos. O agressor sabe 
que a interação abusiva é errada, ilegal e prejudicial à criança, mas 
mesmo assim a mantém. O abuso não provoca uma experiência pri-
mária de prazer, e sim alívio de tensão. A excitação e a gratificação 
sexual levam à dependência psicológica e à negação dessa realidade. 
O agressor tem compulsão a repetir o abuso mesmo sentindo-se, al-
gumas vezes, culpado. As tentativas de interrupção conduzem a sin-
tomas de abstinência, como ocorre com outras dependências (álcool 
e drogas, por exemplo). 

Nas famílias abusivas, há com freqüência a presença de condições 
que favorecem esse tipo de interação, tais como fronteiras frágeis entre 
as gerações, estrutura simbiótica, rígida ou caótica e vínculos disfuncio-
nais que superprotegem ou excluem um ou outro de seus membros. 

 
 

O cenário em números

Por	 ser	 um	 fenômeno	oculto,	marcado	pelo	 silêncio,	 por	 tabus,	
preconceitos e temores, é extremamente difícil obter estatísticas preci-
sas sobre o abuso sexual. Mas alguns especialistas têm procurado des-
vendar o problema. Segundo o estudo Abuso Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes – Os Descaminhos da Denúncia, coordenado pela pesqui-
sadora Eva Faleiros, da ONG Centro de Referência, Estudos e Ações 
sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), em 94% das situações o abu-
sador é alguém que desfruta da convivência com a criança, como, por 
exemplo, familiares, amigos ou vizinhos, fato que dificulta que o caso 
venha à tona. 

Podem ocorrer 
atos de abuso 
tanto com 
contato físico 
quanto sem ele, 
além da existência 
de violência 
sexual verbal 
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De	acordo	com	dados	do	Lacri/Ipusp,	na	década	de	1996	a	2006	
foram	notificados,	no	Brasil,	16.425	casos	de	violência	sexual	domésti-
ca, (leia mais sobre o assunto na pág. 24), a maioria envolvendo meninas 
(75,4%). As estatísticas internacionais também mostram que o maior 
número de casos afeta as mulheres. Por isso, o abuso é considerado 
também uma violência de gênero. Apesar dessa prevalência feminina, 
muitos especialistas acreditam que o reduzido número de casos envol-
vendo meninos pode ser sinal de que ainda é mais complicado denun-
ciar as situações em que os garotos são vítimas. 

Como identificar

As situações de abuso sexual são as mais encobertas pelo chamado 
pacto	ou	complô	do	silêncio.	Por	isso,	nesses	casos,	é	de	fundamental	
importância que profissionais das áreas de educação, saúde e assistência 
social, além de toda a comunidade, estejam atentos aos sinais emitidos 
pelas vítimas. E aqui é bom lembrar que não se trata apenas dos indica-
dores mais visíveis, os físicos. Gestos e comportamentos inusuais, mui-
tas vezes, são as únicas formas que a criança ou o adolescente encontra 
para denunciar a violência. 

Os desenhos podem também fornecer pistas valiosas. Muitos deles 
retratam mãos, que podem indicar a manipulação, temas assustadores 
ou órgãos sexuais superdesenvolvidos, pintados geralmente com cores 
escuras.2 

Indicadores orgânicos na criança ou no adolescente
• Hematomas	ou	edemas	em	pescoço,	coxas	e	genitais.
• Hemorragia	vaginal	ou	retal.
• Presença de sêmen na roupa, boca ou genitais.
• Dificuldades para andar e sentar.
• Dor ou prurido nos genitais.
• Infecção urinária (dor ao fazer xixi).
• Roupas íntimas destruídas, sujas ou manchadas de sangue.

Indicadores psicológicos na criança ou no adolescente
• Mudanças extremas, súbitas e inexplicáveis no comportamento. 
• Comportamentos regredidos (choro excessivo, enurese, chupar o 

dedo).
• Transtornos alimentares e de sono.
• Distúrbios de aprendizagem.

2  Fonte: Abuso e Exploração Infantil, do Departamento de Polícia Estadual de Michigan, 
Estados Unidos.

Em 94% das 
situações de 
abuso sexual, o 
agressor é alguém 
que desfruta da 
convivência com a 
criança, tais como 
familiares, amigos 
ou vizinhos – o 
que dificulta que 
o caso venha à 
tona
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• Agressividade ou apatia.
• Sentimento de inferioridade e necessidade de agradar.
• Interesse súbito e incomum por questões sexuais, masturbação 

compulsiva, jogos sexuais persistentes.

Conseqüências

As conseqüências das situações de abuso sexual são variadas e, de 
modo geral, acontecem tanto no campo dos danos físicos quanto no 
dos problemas emocionais. A seguir, apresentamos alguns efeitos que 
podem não só sinalizar a presença de violência sexual, como também 
aparecer em conseqüência de sua presença.

 
• Gravidez precoce e aborto.
• Tentativa	de	suicídio,	depressões	crônicas	e	psicoses.
• Submissão, vulnerabilidade, revitimização ou repetição do padrão 

abusivo em outras relações. 
• Envolvimento em redes de exploração sexual infanto-juvenil.
• Toxicomania e alcoolismo.
• Fuga de casa.
• Delinqüência.
• Distúrbios digestivos (dores, diarréia, constipação).
• Infecções e inflamações nos genitais.
• Doenças sexualmente transmissíveis (DST).
• Morte por tentativa de aborto ou suicídio.
• Medo e hostilidade frente a pessoas do mesmo sexo do agressor.
• Perda de autoconfiança e controle que leva à ansiedade, à inibição 

e à angústia constantes.
• Distúrbios alimentares.
• Fobias e transtornos obsessivo-compulsivos.
• Prematuridade.
• Distúrbios sexuais (hipersexualidade, frigidez, anorgasmia, 

sadomasoquismo). 
• Variadas formas de fragmentação da personalidade.
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EXPlORAÇÃO SEXUAl

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma 
forma de coerção e violência que sinaliza para a quebra de regras 
sociais, de consensos éticos e de valores e condutas humanos

O que é

De acordo com a declaração aprovada durante o primeiro Congresso 
Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescen-
tes,	realizado	em	Estocolmo,	na	Suécia,	em	1996,	esse	fenômeno	pode	
ser definido como “uma violação fundamental dos direitos infanto-juve-
nis. Compreende o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie 
à criança, ao adolescente, a uma terceira pessoa ou a várias. A criança e o 
adolescente são tratados como objeto sexual e mercadoria. A exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes implica formas de coerção e 
violência, que pode implicar o trabalho forçado e formas contemporâ-
neas de escravidão”. Ainda segundo o documento de Estocolmo, “essa 
prática é determinada não apenas pela violência estrutural3, que constitui 
seu pano de fundo, mas também pela violência social e interpessoal. É 
resultado também das transformações ocorridas nos sistemas de valores 
arbitrados nas relações sociais, especialmente o patriarcalismo, o racismo 
e a apartação social, antítese da idéia da emancipação das liberdades eco-
nômicas	e	culturais	e	da	sexualidade	humana.	Esse	cenário	de	violência	
sinaliza para a quebra de regras sociais, de consensos éticos e de valores e 
condutas humanas do sentido civilizatório da humanidade, suas origens, 
seus fundamentos e dificuldades”. 

O Congresso de Estocolmo classificou a exploração sexual comer-
cial em quatro modalidades: tráfico para fins sexuais, prostituição, tu-
rismo sexual e pornografia. Veja a seguir as definições para cada uma 
dessas modalidades.

Prostituição
Consiste na troca de favores sexuais por bens materiais ou sociais 

em uma relação de sexo e mercantilização. As crianças e os adolescen-
tes, por sua condição peculiar de desenvolvimento, são considerados 
prostituídas (os) e não prostitutas (os).
(Fonte: Esperança para as Crianças do Brasil – A CPMI da Exploração Sexual 
Apresenta seus Resultados,	produzida	pelo	Senado	Federal,	Brasília	2004)	

3  A violência estrutural é definida pela especialista Maria Cecília de Souza Minayo como 
“aquela que nasce no próprio sistema social, criando as desigualdades e suas conseqüên-
cias, como a fome, o desemprego, e todos os problemas sociais com que convive a classe 
trabalhadora”. 

Segundo a 
Pesquisa Nacional 
sobre Tráfico 
de Mulheres, 
Crianças e 
Adolescentes 
(Pestraf), existem 
no Brasil 241 
rotas de tráfico 
para fins sexuais, 
sendo 131 
internacionais, 78 
interestaduais e 
32 intermunicipais
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Turismo sexual
É a exploração de adultos, crianças e adolescentes por visitantes, 

geralmente procedentes de outros países, mas também por turistas 
nacionais. É uma modalidade que envolve a cumplicidade, por ação 
direta ou omissão, de atores como agências de viagem, hotéis, taxistas, 
bares, restaurantes, guias turísticos, boates, postos de gasolina, garçons, 
lanchonete, barracas de praia, casas noturnas e de massagem além da 
cafetinagem.
(Fonte: Esperança para as Crianças do Brasil – A CPMI da Exploração Sexual 
Apresenta seus Resultados,	produzida	pelo	Senado	Federal,	Brasília	2004)	

Tráfico para fins sexuais
Consiste em recrutamento, transporte, transferência, alojamento 

ou recolhimento de adultos, adolescentes e crianças sob ameaça de re-
curso à força ou a outras formas de coação e engano, como por rapto, 
fraude, abuso de autoridade ou uso de uma situação de vulnerabilida-
de, ou ainda pela oferta ou aceitação de pagamentos ou vantagens de 
modo a obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração (termos do Protocolo de Palermo, 
art. 2º, alínea “a”).
(Fonte: Esperança para as Crianças do Brasil – A CPMI da Exploração Sexual 
Apresenta seus Resultados,	produzida	pelo	Senado	Federal,	Brasília	2004)	

Pornografia infanto-juvenil
É todo material audiovisual utilizando crianças e adolescentes em 

um contexto sexual. Segundo definição da agência policial interna-
cional Interpol, trata-se da “representação visual da exploração sexual 
de uma criança ou adolescente, concentrada na atividade sexual e nas 
partes genitais dessa criança ou adolescente”. Para os estudiosos da por-
nografia infanto-juvenil na Internet, o termo refere-se a uma exposição 
sexual de imagens de meninos e meninas incluindo fotografias e mon-
tagens de cenas de sexo explícito, negativos, projeções, revistas, filmes, 
vídeos e discos de computadores. 
 (Fonte: Esperança para as Crianças do Brasil – A CPMI da Exploração Sexual 
Apresenta seus Resultados,	produzida	pelo	Senado	Federal,	Brasília	2004)	

O cenário em números

Mapear	o	fenômeno	da	exploração	sexual	no	Brasil	e	no	mundo	
tem sido um imenso desafio para os especialistas e gestores de políticas 
públicas. Não existem estatísticas consolidadas, detalhadas e abrangen-
tes sobre esse problema. Mas há alguns estudos que dão a dimensão 
da gravidade dessa prática no país. Uma pesquisa do governo fede-
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ral, divulgada em 2005, mostrou que a exploração sexual de crianças 
e adolescentes acontece em 937 municípios brasileiros. Das cidades 
identificadas, 298 estão no Nordeste, 241 no Sudeste, 162 no Sul, 127 
no Centro-Oeste e 109 no Norte. 

A Polícia Rodoviária Federal também vem realizando levantamen-
tos	 sobre	esse	 fenômeno	nas	estradas	brasileiras.	O	primeiro	estudo,	
de 2005, mostrava que existiam 844 pontos vulneráveis à exploração 
sexual nas rodovias federais. O segundo, de 2006, indicava mais de 
1 mil. O terceiro, realizado em 2007, revelou a existência de quase 
2 mil locais. 

Outro importante estudo é a Pesquisa Nacional sobre Tráfico 
de Mulheres, Crianças e Adolescentes (Pestraf ), realizada em 2002 
pela ONG Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e  
Adolescentes (Cecria) com apoio da Organização dos Estados Ameri-
canos	(OEA).	Segundo	a	Pestraf,	existem	no	Brasil	241	rotas	de	trá-
fico para fins sexuais, sendo 131 internacionais, 78 interestaduais e  
32 intermunicipais. 

De acordo com o documento Informe sobre o Tráfico de Pessoas 
2007, divulgado em junho de 2007 pelo Departamento de Estado 
Americano,	no	Brasil	há	500	mil	crianças	sendo	vítimas	de	explora-
ção sexual comercial. Além disso, o estudo que monitorou 164 países, 
entre abril de 2006 e março de 2007, alerta que o turismo sexual in-
fantil é um problema particularmente sério em cidades litorâneas do 
Nordeste. Prevalece em 398 dos 1.514 recantos mais buscados pelos 
visitantes.

O perfil das mulheres e meninas exploradas sexualmente, segundo 
o relatório Direitos Negados (Unicef, 2005), aponta para a exclusão so-
cial desse grupo. A maioria é de afrodescendentes, vem de classes po-
pulares, tem baixa escolaridade, habita em espaços urbanos periféricos 
ou	em	municípios	de	baixo	desenvolvimento	socioeconômico.	Muitas	
dessas adolescentes já sofreram inclusive algum tipo de violência intra-
familiar ou extrafamiliar.

Como identificar

Em muitos casos, crianças e adolescentes que acabam caindo nas 
redes de exploração sexual sofreram algum tipo de violência doméstica. 
A seguir, listamos alguns indicadores que podem sinalizar a participa-
ção de meninos e meninas no mercado do sexo:

• Exposição do corpo.
• Abordagem de adultos de forma sexualizada.
• Uso de drogas e/ou de álcool.

Muitas das 
crianças e dos 
adolescentes que 
acabam caindo 
nas redes de 
exploração sexual 
sofreram algum 
tipo de violência 
doméstica
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• Circulação nos locais públicos em horários impróprios.
• Doenças sexualmente transmissíveis.
• Infecções e inflamações nos genitais.
• Ocorrências seguidas em órgãos policiais e sociais.
• Medo da aproximação de adultos por quem possam ser 

identificados.
• Negação da condição de exploração.
• Ausência da escola ou baixo rendimento escolar.
• Comportamento agressivo e/ou sexualizado.

Conseqüências

O envolvimento na prática da exploração sexual traz conseqüências 
que podem deixar marcas profundas. Entre as mais comuns, estão:

• Transtornos orgânicos e psíquicos.
• Confusão de identidade.
• Dependência de drogas e/ou de álcool.
• Envolvimento na criminalidade.
• Encurtamento da expectativa de vida.
• Envolvimento em redes de tráfico de drogas e fins sexuais.
• Transformação da situação de exploração para profissional  

do sexo.
• Transformação da situação de explorada para exploradora.
• Perda de valores de respeito e dignidade humana.
• Gestação e aborto inseguros.
• Dificuldades para prosseguir nos estudos.
• Dificuldades para inserção no mercado de trabalho e para traçar 

outros projetos de vida.
• Mutilações.
• Morte.

(Fonte: Cartilha Violência Sexual contra Meninos e Meninas – Abuso Sexual  
Intrafamiliar e Exploração Sexual Comercial, editada pela CPMI da Exploração 
Sexual	de	Crianças	e	Adolescentes,	Brasília	2004)
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4 Uma abordagem 
abrangente

Prevenir e combater a 
violência doméstica, o abuso 

e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes é 

uma missão complexa e deve 
envolver diversas ações em 

vários campos, com a atuação 
conjunta da sociedade civil e 

do poder público em suas três 
instâncias governamentais
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A tarefa de enfrentar a violência doméstica, o abuso e a exploração 
sexual de meninos e meninas tem sido um grande desafio para formu-
ladores	e	gestores	de	políticas	públicas	no	Brasil	e	no	mundo.	Por	ser	
fenômenos	multifacetados,	essas	modalidades	de	violência	devem	ser	
prevenidas e combatidas com um conjunto de ações interligadas em 
várias áreas de atuação. Também é imprescindível a participação ativa 
dos agentes governamentais nas três esferas de poder: federal, estadual 
e municipal, além de ser fundamental o envolvimento da sociedade 
civil organizada. Outro fator relevante é a conscientização de toda a 
população sobre a gravidade dessas questões, pois não é possível com-
batê-las sem que haja um trabalho de mudança cultural.

No	Brasil,	 somente	a	partir	das	décadas	de	1960	e	1970	o	tema	
violência doméstica começou a despertar mais a atenção da sociedade. 
Um dos marcos foi a denúncia feita em 1978 pelo médico de Campi-
nas	(SP)	Hélio	de	Oliveira	Santos,	do	caso	de	uma	menina	que	havia	
sido internada em estado grave em decorrência de uma agressão física, 
evidenciando que essas situações eram mais comuns do que se ima-
ginava e que deveriam ser encaradas como questão de saúde pública, 
capaz de comprometer seriamente o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. 

Na década de 1980 aconteceram as principais mudanças no que 
diz respeito à visão sobre a infância e a adolescência, com a promul-
gação da Constituição de 1988. O texto constitucional acompanhou 
os grandes debates em todo o mundo e passou a tratar a criança e o 
adolescente como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desen-
volvimento, e, portanto, merecedores de atenção especial por parte da 
família, da sociedade e do Estado. 

Em 1989, consolidando os debates sobre a nova abordagem em 
relação à infância e à adolescência, as Nações Unidas aprovaram a Con-
venção	sobre	os	Direitos	da	Criança,	ratificada	pelo	Brasil	no	ano	se-
guinte. A Convenção é o documento de direitos humanos mais aceito 
da história da humanidade e é o texto norteador para a adoção de po-
líticas públicas de proteção da população infanto-juvenil pelos países  
signatários.	No	Brasil,	a	caminhada	legal	rumo	à	nova	concepção	da	
infância se fortaleceu com a adoção do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), em 1990, documento que detalha os princípios cons-
titucionais e reflete os avanços da Convenção da ONU. 

Política de atendimento

O ECA dispõe sobre a doutrina da proteção integral de crianças e 
adolescentes, estabelecendo os papéis do Estado, da família e da socie-
dade na garantia dos direitos desse segmento populacional e também 
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as penalidades destinadas a coibir ações ou omissões praticadas contra 
meninos e meninas. O artigo 86 do Estatuto é especialmente impor-
tante quando se quer analisar as políticas públicas voltadas para crian-
ças e adolescentes. Segundo o texto, “a política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”. Portanto, pelo me-
nos no plano das leis, está claro que a tarefa de garantir esses direitos 
deve ser compartilhada por diversos atores sociais.

Outro artigo importante para a discussão sobre violência é o 5º, 
que diz: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais”. 

O ECA também previu a criação dos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, nas três esferas de poder, que têm a res-
ponsabilidade de traçar as políticas públicas em prol desse segmento; 
e dos Conselhos Tutelares, encarregados pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento desses direitos. Ocorre, porém, que passados 17 anos da 
promulgação do Estatuto, essas instâncias ainda não estão em pleno 
funcionamento, comprometendo, assim, a execução do que está pre-
visto na lei. Em seu artigo 13, o texto especifica a responsabilidade dos 
profissionais que lidam com meninos e meninas: “Os casos de suspeita 
ou confirmação de violência doméstica contra crianças e adolescentes 
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respec-
tiva localidade sem prejuízo de outras providências legais” (leia mais 
sobre o assunto no Capítulo 5).

Distância entre teoria e prática

É bom lembrar, portanto, que é dever de profissionais de áreas 
como saúde e educação notificar os casos de violência aos Conselhos 
Tutelares. No entanto, muitos profissionais não fazem esse registro por 
medo (muitos agressores ameaçam não só a criança e sua família, mas 
também toda a comunidade) e por achar que não compete a eles entrar 
nessa seara ou por falta de conhecimento da lei. É importante frisar 
que denunciar os casos de violência é o primeiro passo para acabar com 
a	impunidade	e	o	silêncio	que	cercam	esse	fenômeno.

Outro ponto que precisa ser destacado é a questão do tratamento 
da vítima, de seus familiares e dos próprios agressores. As vítimas de 
violência doméstica, de abuso ou de exploração sexual precisam de um 
cuidadoso acompanhamento psicossocial, e suas famílias não podem 
ficar fora desse atendimento. 
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É fundamental que isso aconteça para que crianças ou adolescen-
tes vitimizados possam ser reinseridos socialmente, tendo condições 
de reconstruir suas vidas a partir de outras bases. Os agressores preci-
sam de punição, mas também é importante que recebam assistência 
psicológica e social para evitar que repitam os atos cometidos depois 
de	cumprida	a	pena.	O	Brasil,	lamentavelmente,	não	tem	uma	rede	
de atendimento a eles. Segundo o estudo Famílias: Parceiras ou Usuá-
rias Eventuais?, realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia	(Unicef )	e	o	Centro	Latino-Americano	de	Estudos	de	Violência	
e Saúde Jorge Carelli (Claves), de maneira geral o trabalho com as 
famílias se restringe ao atendimento da mãe, da criança e do adoles-
cente. Em 2004, a pesquisa analisou dez serviços governamentais e  
não-governamentais, nas cinco regiões brasileiras. Na época, apenas 
o Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV), do Ins-
tituto Sedes Sapientiae, realizava de forma sistemática o tratamento 
destinado aos agressores (leia mais sobre o assunto nos Capítulos 7 e 8). 

Um importante passo nessa área é o Serviço de Proteção Social às 
Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Explora-
ção e a suas Famílias – Programa Sentinela, do governo federal. Cria-
do em 2000, o programa mantém estreita articulação com os demais 
serviços	da	Proteção	Social	Básica	e	Especial,	com	as	políticas	públi-
cas e instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. O 
seu principal objetivo é apoiar ações de organizações governamentais 
e não-governamentais que invistam no atendimento e proteção das 
vítimas de violência, abuso e exploração sexual e as suas famílias. O 
programa destina verbas para a implantação de Centros de Referên-
cia e serviços de Famílias Acolhedoras nos municípios. Estes centros 
oferecem atenção e apoio psicossocial por meio de parcerias entre os 
diferentes setores (saúde, educação, trabalho, justiça, segurança, es-
porte, cultura e lazer) que prestam serviços à criança, ao adolescente 
e à família. 

A inclusão da família é fundamental no enfrentamento do pro-
blema. Em São Paulo, o programa Ação Família – viver em comuni-
dade, implantado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SMADS), promove, por exemplo, o acesso das 
famílias em situação de alta vulnerabilidade social à rede de serviços 
públicos governamentais e não-governamentais. Isso acontece por 
meio de uma ação articulada entre doze pastas da administração 
municipal (Trabalho, Educação, Saúde, Esportes, Cultura, Coorde-
nação das subprefeituras, Participação e parceria, habitação, verde e 
meio ambiente, além da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiên-
cia e Mobilidade Reduzida e da Comissão Municipal dos Direitos  
Humanos).	
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Assistência integrada

Também	é	importante	assinalar	que	desde	2004	o	Brasil	conta	com	
uma nova Política Nacional de Assistência Social. Esta nova estraté-
gia reorganizou seus projetos, programas, serviços e benefícios, apon-
tando para a implementação do chamado SUAS – Sistema Único da 
Assistência Social. O objetivo do SUAS é assegurar o cumprimento 
dos	preceitos	da	Lei	Orgânica	da	Assistência	Social	(LOAS,	Lei	8742,	
de dezembro de 1993) integrando o governo federal com os estaduais  
e municipais em uma ação pública comum de garantia de direitos  
universais. 

O novo modelo é descentralizado e participativo e prevê dois 
níveis de proteção ofertada pelos municípios: básica e especial (de 
média e alta complexidade). A chamada proteção social básica é com-
posta de ações de caráter preventivo cujo principal objetivo é forta-
lecer laços familiares e comunitários. A proteção especial de média 
complexidade é destinada, por sua vez, a situações nas quais os di-
reitos do indivíduo ou da família foram violados, mas cujos vínculos 
familiares são mantidos. Já a proteção especial de alta complexidade é 
voltada para quem está em situação de risco e precisa deixar o núcleo 
familiar e comunitário. 

Outro instrumento valioso nessa luta é o Plano Nacional de Pro-
moção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, lançado pelo governo federal em 
dezembro de 2006. Este plano, construído em parceria pelo poder pú-
blico com a sociedade civil organizada e os organismos internacionais, 
é	 considerado	 um	marco	 nas	 políticas	 públicas	 do	 Brasil	 porque	 se	
propõe a romper com a tradicional cultura da institucionalização de 
crianças e adolescentes prevendo mecanismos para fortalecer os vín-
culos de meninos e meninas com suas famílias e as comunidades onde 
estão inseridos, justamente como preconiza o ECA. 

As estratégias, objetivos e diretrizes deste Plano estão voltados para 
a prevenção do rompimento desses vínculos, com a adoção de políti-
cas públicas de atenção à família e de ações para qualificar o atendi-
mento dos serviços de acolhimento das crianças e no investimento de 
seu retorno ao convívio com a família de origem. Somente quando 
essas possibilidades forem esgotadas deve-se utilizar o recurso de en-
caminhamento para famílias substitutas por meio de procedimentos  
legais que garantam o cumprimento dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 
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Pioneirismo brasileiro 

No que se refere à violência sexual especificamente, vale lembrar 
que a sociedade civil brasileira já está bastante mobilizada para enfren-
tar	esse	problema.	O	Brasil	foi	um	dos	primeiros	países	a	elaborar	um	
plano	 nacional	 para	 combater	 o	 fenômeno,	 orientação	 dada	 duran-
te o primeiro Congresso Mundial sobre Exploração e Abuso Sexual, 
realizado em 1996, em Estocolmo, na Suécia. O Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes foi 
elaborado em estreita parceria entre o poder público e a sociedade civil 
no ano 2000 e prevê ações em seis eixos estratégicos: análise da situa-
ção, mobilização e articulação, defesa e responsabilização, atendimen-
to, prevenção e protagonismo juvenil. 

Um dos maiores avanços dessa iniciativa foi pensar o combate à 
violência sexual a partir de várias ações interligadas, levando em conta 
tanto os aspectos preventivos e de atendimento às vítimas e suas fa-
mílias quanto a necessidade de melhorar os mecanismos de punição 
dos agressores (com aprimoramento do funcionamento da polícia e 
da Justiça e sugestões de mudanças na legislação) e as políticas públi-
cas	sociais	de	enfrentamento	do	fenômeno.	Além	disso,	alertou	para	a	
importância de colocar os jovens no centro da formulação de todas as 
ações voltadas para o combate ao problema, com o eixo do protago-
nismo juvenil. 

Na prática, porém, muitas ações previstas pelo Plano Nacional ainda 
não saíram do papel. Um dos principais erros foi não ter estimado os 
custos orçamentários das iniciativas, o que até hoje é um entrave para sua 
completa realização, muito embora seja importante destacar que houve 
várias conquistas desde sua concepção. Vale lembrar também que o Pla-
no Nacional previu a elaboração de estratégias estaduais e municipais de 
enfrentamento da violência sexual. Atualmente, muitos estados e muni-
cípios já dispõem de planos próprios de ação para essa área. 

Outro marco importante foi a criação do 18 de maio – Dia Na-
cional de Combate à Violência Sexual, instituído por lei federal no 
ano 2000. O 18 de maio foi escolhido como símbolo para essa luta 
porque, neste dia, em 1973, uma menina capixaba, Araceli, de apenas 
8 anos, foi seqüestrada, estuprada e assassinada num ritual de drogas e 
sexo em Vitória. Seu corpo apareceu desfigurado uma semana depois e 
seus agressores ficaram sem punição. Ter uma data nacional para des-
tacar o tema da violência sexual é de fundamental importância para 
mobilizar toda a sociedade em torno desse grave problema, sendo uma 
oportunidade para avançar na formação de uma cultura que valorize o 
desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, livre do abuso e 
da exploração sexual.

Na prática, 
muitas ações 
previstas pelo 
Plano Nacional 
ainda não saíram 
do papel. Um 
dos principais 
erros foi não 
ter estimado 
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O papel do legislativo

O tema da violência sexual ganhou maior destaque no Congresso 
Nacional a partir da década de 1990. Em 1993, a Câmara dos De-
putados instalou uma CPI para investigar as responsabilidades pela 
exploração sexual de crianças. Aquela CPI denunciou inúmeros casos 
de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, provocan-
do ampla mobilização social. Dez anos depois, o Congresso Nacional 

A legislação brasileira, no tocante à violência cometida contra crianças e adolescentes, está ba-
seada em diversos documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Entre os principais 
estão a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, de 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, além de uma série de tratados 
e protocolos facultativos que detalham esses textos. No âmbito nacional, a Constituição e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) são os mais importantes instrumentos para fazer valer os direitos 
da população infanto-juvenil. Vários dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da 
Lei de Crimes Hediondos também são levados em conta na hora de responsabilizar os agressores de 
crianças e adolescentes.

Recentemente, em novembro de 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a Lei Federal nº 
11.577, que torna obrigatório que postos de gasolina, casas noturnas, restaurantes, hotéis, bares e simi-
lares exibam a seguinte mensagem: “Exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes são crimes: 
denuncie já”. O cartaz deverá indicar ainda os telefones por meio dos quais poderão ser feitas as denúncias, 
sem necessidade de identificação, e estar em local onde possa ser observado com facilidade e produzido 
com caracteres de tamanho que permita a leitura a distância (a íntegra de lei pode ser acessada no site:  
www.planalto.gov.br). 

Tramitam no Congresso Nacional várias propostas para modernizar a atual legislação brasileira no 
que se refere aos crimes sexuais cometidos contra meninos e meninas. A CPMI da Exploração Sexual, 
que trabalhou entre 2003 e 2004, apresentou um conjunto de projetos de lei para aprimorar o Código 
Penal, o Código de Processo Penal e o ECA com o objetivo de punir, com mais rigor, os envolvidos 
nesses crimes. Veja abaixo um resumo desses projetos:

Pl n° 4126 de 2004 Determina que o exame pericial de criança ou adolescente vítima de vio-
lência sexual deve ser feito em local reservado, preservando sua imagem e intimidade, garantido o 
acompanhamento dos pais ou responsáveis. A proposta insere no Código de Processo Penal um novo 
artigo, o 161-A. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foi acrescentada emenda que prevê 
o chamado “depoimento sem dano”, para evitar que a vítima tenha de falar, diversas vezes, sobre o 
que aconteceu. 

Atualmente, isso é comum e tal procedimento tem sido extremamente agressivo para os meninos 
e meninas porque, a cada novo depoimento, as emoções e as dores sofridas retornam, agravando as 
seqüelas. A proposta é usar os instrumentos audiovisuais disponíveis para que a vítima se pronuncie o 
menor número de vezes possível nos inquéritos e processos. 
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Pl n° 4850 de 2005 Altera o Código Penal, promovendo modificações, como as seguintes:
• O crime de violência sexual não poderá mais prescrever antes de transitado e julgado (decisão judi-
cial definitiva, da qual não cabe mais recurso). 
• Transforma os “Crimes contra os costumes” em “Crimes contra a liberdade e o desenvolvimento 
sexual”. Com a mudança, o estupro e o atentado violento ao pudor passam a ser considerados um 
único tipo penal, cometido também contra as pessoas do sexo masculino, e não somente contra as 
mulheres. 
• Inclui na legislação brasileira o crime de tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. 
• Institui a ação penal pública para todos os delitos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. 
Hoje só é possível iniciar uma investigação quando existe uma queixa privada. 
• Cria o crime de “Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável” 
no Código Penal. Atualmente a tipificação dessa conduta só existe no ECA, por meio do artigo 244-A. 

Pl n° 4851 de 2005 Altera o artigo 241 do ECA, estabelecendo que é crime “apresentar, foto-
grafar, filmar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, in-
clusive rede mundial de computadores (Internet), cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo 
criança ou adolescente”. Hoje, nada acontece com quem é pego portando peças dessa natureza em seu 
computador, se não for comprovado que as repassou a outros. A lacuna na lei, segundo especialistas, 
dificulta o trabalho da Polícia Federal e estimula o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil.

PL n° 4852 de 2005 Altera o artigo 250 do Estatuto, penalizando com multa de 10 a 50 salários 
de referência o estabelecimento que hospeda criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou 
responsáveis ou sem a autorização desses. A medida facilita o combate às redes de exploração sexual 
infanto-juvenil. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do 
estabelecimento.

voltou seus olhares, novamente, para o tema, instalando uma Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar as redes de 
exploração sexual de meninos e meninas. Nos dez anos que separaram 
as	duas	iniciativas,	esse	fenômeno	ampliou	seu	potencial	com	a	difusão	
de imagens de pornografia infanto-juvenil pela Internet e o uso de 
redes criminosas.

A nova CPMI, instalada em junho de 2003, trabalhou durante 
mais de um ano. Nesse período, a comissão percorreu todas as regiões 
do	Brasil.	Foram	visitados	22	estados,	realizadas	34	reuniões	e	audi-
ências públicas, além de 20 diligências. A CPMI ouviu 285 pessoas, 
analisou 958 documentos e recebeu 832 denúncias do país inteiro. Seu 
relatório final pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas.

Os parlamentares constataram que a exploração sexual de crianças 
e	adolescentes	está	disseminada	em	todo	o	Brasil,	aparecendo	tanto	em	
cidades grandes quanto em municípios pequenos e médios. Essa prática 
conta com a ação organizada de redes que reduzem meninas e meninos à 
condição de mercadoria, tratados como objeto para dar prazer ao adulto. A 
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CPMI descobriu ainda que o perfil dos clientes é mais diversificado do que 
se imaginava. Constatou que pessoas que deveriam zelar pelo bem-estar da 
população, como políticos, magistrados, policiais e líderes religiosos, tam-
bém estão envolvidas nas redes que exploram crianças e adolescentes.

No seu relatório final, a CPMI ofereceu um conjunto de propostas 
para aprimorar as políticas públicas na área da infância e alterações 
legislativas que procuram resguardar os direitos das vítimas e propiciar 
o enquadramento criminal dos culpados (leia mais sobre esses projetos no 
boxe A questão legal). 

No	que	se	refere	à	violência	doméstica,	nos	últimos	anos	o	Legis-
lativo também tem desempenhado papel importante, discutindo mais 
essa questão e apresentando propostas para melhorar a legislação nessa 
área. Um exemplo recente é o projeto 2654/2003, de autoria da de-
putada Maria do Rosário (PT-RS). O texto que assegura às crianças e 
aos adolescentes o direito de não ser submetidos a nenhuma forma de 
punição corporal foi aprovado pelas comissões da Câmara em 2006, 
sendo necessária ainda a apreciação pelo plenário da casa e pelo Senado 
Federal. 

O princípio da proposta é que é importante substituir a palmada 
pelo diálogo e garantir uma mudança na cultura que ainda existe no 
Brasil	que	permite	o	uso	da	força	física	para	“educar”	as	crianças.	Por	
isso, o texto do projeto de lei prevê a realização de campanhas educati-
vas para a conscientização da população sobre o caráter ilícito dos atos 
de punição corporal. E essa batalha pela abolição dos castigos físicos 

O exemplo de São Paulo

Na capital, o Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes e a suas famílias faz parte do 
Programa São Paulo Protege suas Crianças.

O programa é operacionalizado por três instituições: o Instituto Sedes Sapientiae, a Rede Criança de 
Combate a Violência Doméstica e o Projeto Quixote, que, entre outras ações, promovem atendimento mul-
tiprofissional especializado e apoio psicossocial em todas as regiões da cidade (veja a relação completa no 
Guia para Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência). 

Além disso, o município também conta com uma Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, 
Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituída pelo decreto nº 48.358, assinado 
pelo prefeito Gilberto Kassab, em 17 de maio de 2007, véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

Sob a coordenação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a Comissão discute 
ações conjuntas de combate à violência, ao abuso e à exploração sexual, participa da elaboração do Plano 
Municipal de Ações Integradas e acompanha e supervisiona as atividades desenvolvidas pelo Serviço de 
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e às suas 
Famílias.
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já é vitoriosa em vários países do mundo, como 1Suécia, Finlândia, 
Dinamarca,	Noruega,	Áustria,	Chipre,	 Letônia,	Croácia,	Alemanha,	
Israel e Islândia. 

Ainda hoje, segundo o relatório Situação da Infância Brasileira 
2006, do Unicef, a mudança de olhar e de cultura da assistência à 
infância consiste em grande desafio para todos os gestores e atores do 
Sistema de Garantia de Direitos. Mas é estratégica para reduzir a vio-
lência, a desigualdade social e a constante violação de direitos de me-
ninos e meninas brasileiros.

1 Direitos Negados: a Violência contra a Criança e o Adolescente no Brasil, Unicef, 
2005, Capítulo Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes: Um Cenário em  
(Des)construção, de Maria Amélia Azevedo e Viviane N. de Azevedo Guerra
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O artigo 2271 da Constituição brasileira é claro: é dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, os seus direitos, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

Para fazer valer os direitos da infância e da adolescência previstos na 
Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado 
em julho de 1990, criou uma rede de atendimento com ações integradas, 
o Sistema de Garantia de Direitos, do qual fazem parte desde os serviços 
públicos de educação e saúde até os órgãos especializados da segurança 
pública e da Justiça, e definiu um modelo de intervenção para os casos de 
violência contra crianças e adolescentes (veja quadro a seguir).

Considerando	as	múltiplas	causas	do	fenômeno	e	suas	diferentes	
formas de manifestação, o modelo idealizado pelo Estatuto é transdis-
ciplinar e interinstitucional e prevê diversos níveis de atenção (leia mais 
sobre isso no Capítulo 6). 

Para que possa funcionar, no entanto, é imprescindível que as ins-
tituições e os profissionais envolvidos com suspeitas ou revelações de 
situações de violência contra crianças e adolescentes ajam de forma 
articulada, comprometendo Conselhos Tutelares, Varas da Infância e 
Juventude e organizações não-governamentais que lidam com a pro-
blemática para realizar um diagnóstico o mais rápido possível e propor 

1  Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988: “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”.
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intervenções adequadas a cada caso, interrompendo assim o ciclo de 
perpetuação das situações abusivas.

O papel de cada um

Apesar de o enfrentamento da violência caber a todos nós, escolas, 
creches e núcleos socioeducativos são importantes protagonistas desta 
história. Crianças e adolescentes passam, em geral, boa parte do seu 
tempo nesses espaços, o que propicia que relações de confiança se esta-
beleçam, favorecendo a revelação de agressões e abusos.

A forma mais eficaz de coibir e prevenir a violência contra a criança e 
o adolescente é, portanto, qualificar os profissionais dessas áreas. Assim, 
eles estarão aptos para identificar sinais de violência (leia mais sobre isso 
no Capítulo 3). E não apenas os físicos. Quando sofre qualquer tipo de 
violência, a criança conta de alguma maneira o que aconteceu, mesmo 
que não seja com palavras. Às vezes, gestos ou comportamentos diferen-
ciados são as formas que ela encontra para denunciar seu sofrimento.

A capacidade de ver e de ouvir

Toda criança ou adolescente que passa por uma situação de estresse 
apresenta mudanças de comportamento. O educador deve estar atento 
a essas mudanças, mesmo que sejam discretas. Na maioria das vezes, 
elas indicam que a criança ou o adolescente está vivendo uma situação 
difícil, que pode ser desde aquelas próprias da vida e dos relaciona-
mentos (separação dos pais, nascimento de um irmão, morte de um 
familiar etc.) até problemas mais graves, que implicam a violação de 
seus direitos, como violência física, sexual, negligência, entre outros.

Uma atitude acolhedora por parte do profissional é fundamental 
para que possa ocorrer a aproximação da criança ou do adolescente. 
Esse comportamento facilitador possibilitará que ele fale de seus pro-
blemas. Não cabe ao educador, no entanto, tentar “descobrir coisas”. 
Os limites da criança ou do adolescente devem ser sempre respeitados. 
O importante é que fique claro que as mudanças em seu comporta-
mento não passaram despercebidas e que o educador estará disponível 
para o que ele queira confidenciar. 

Ocorrendo a revelação de uma situação de violência, há alguns 
pontos importantes que os profissionais precisam considerar na sua 
intervenção. São eles:
•	 Não fazer interrogatórios longos O ideal é perguntar de forma 

clara e objetiva, evitando colocar palavras na boca da criança ou do 
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Toda criança 
ou adolescente 
que passa por 
uma situação de 
estresse apresenta 
mudanças de 
comportamento. 
O educador deve 
estar atento a 
essas mudanças, 
mesmo que sejam 
discretas

adolescente ou sufocá-los com expressões de espanto, de horror ou 
mesmo com observações de quão terrível foi a violência.

•	 Não censurar, criticar ou culpar a criança ou o adolescente Pes-
soas que sofreram abuso sexual, por exemplo, podem, muitas vezes, 
experimentar sentimentos de culpa, vergonha e mesmo de censura. 
Daí a importância de não criticá-las ou culpá-las, mas sim informá-
las de que foram submetidas a um ato violento e opressivo que não 
conseguiram impedir ou controlar e que não são responsáveis pelo 
que aconteceu.

•	 Acreditar na criança ou no adolescente e ampará-los Um com-
portamento que implique também a aceitação dos sentimentos 
deles, sem preconceitos ou julgamentos morais. 

A notificação é obrigatória e sempre urgente

Além de observar esses cuidados, os profissionais envolvidos devem 
tomar rapidamente as providências necessárias para impedir que a vio-
lência se agrave a ponto de causar a morte da vítima ou do agressor. 

Não adianta ficar imaginando que a situação vai mudar ou que as 
agressões não acontecerão mais como num passe de mágica. Depen-
dendo da forma como são realizadas certas intervenções, o ciclo da 
violência pode ser interrompido e a vida dos familiares ou de outras 
pessoas envolvidas, salva, ou, ao contrário, colocada em risco.

No caso dos educadores dos núcleos socioeducativos, creches ou es-
colas, a coordenação da instituição pública ou privada deverá ser acio-
nada imediatamente, por meio do encaminhamento da ficha de inter-
corrência (leia o texto Modelo de notificação). Após a discussão do caso, 
decide-se em conjunto quem fará o contato com a família do aluno.

O profissional que se responsabilizar pelo levantamento dos dados 
da situação vivida pela criança ou pelo adolescente deve utilizar estraté-
gias que evitem que a família fique na defensiva ou afaste a criança ou o 
adolescente da instituição (leia o texto Como abordar a família). 

Caso as informações colhidas e os dados observados levem à sus-
peita ou à confirmação da violência, a instituição, por meio de sua 
coordenação, tem a obrigação, inclusive legal2, de comunicar ao Con-

2  Artigo 13, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar, da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais”. Caso a notificação não seja feita, os responsáveis, segundo o 
ECA, estão sujeitos a procedimentos de apuração de infração administrativa. Caso 
sejam condenados, a pena é de 3 a 20 salários de referência, aplicada em dobro em 
caso de reincidência (Artigo 245, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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Modelo de notificação

A forma de fazer a notificação ou a ficha de intercorrência* pode variar de uma instituição para outra, 
mas algumas informações devem constar obrigatoriamente dos formulários. Abaixo um modelo que prevê 
esses dados básicos para você copiar e usar:

FICHA DE INTERCORRÊNCIA PSICOSSOCIAL

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ___________________________________________________________________________

Filiação: __________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________

Telefone:  _________________________________________________________________________

Instituição:  _______________________________________________________________________

INTERCORRÊNCIA Relato da situação ou da alteração de comportamento observada.

DISCUSSÃO DO CASO E DEFINIÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS

ENTREVISTA COM A FAMÍLIA/RESPONSÁVEL Resumo dos dados colhidos na entrevista e observações realizadas 
neste contato. 

ENCAMINHAMENTOS Anotar os encaminhamentos realizados para outros serviços e os objetivos desses encaminha-
mentos. Tudo deve ser registrado visando sempre o trabalho conjunto e o estabelecimento da rede de proteção. 

CONSELHO TUTELAR Anotar os encaminhamentos e os contatos. Quinze dias após a notificação ter sido feita ao Con-
selho Tutelar, um representante da instituição deve procurar o órgão solicitando informações sobre quem é o conselheiro 
responsável pelo caso e qual o encaminhamento que está sendo dado. Um novo contato com o Conselho Tutelar deverá ser 
feito aproximadamente dez dias depois. Além do estreitamento do vínculo com os conselheiros, isso possibilitará a atualização 
dos encaminhamentos realizados e facilitará o trabalho conjunto.

VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Se, após a notificação, o Conselho Tutelar se recusar a fornecer informações 
sobre os encaminhamentos realizados ou sobre a evolução do caso ou se houver indícios de que nenhuma providência foi 
tomada, deve-se realizar o encaminhamento para a Vara da Infância e Juventude competente, ressaltando, inclusive, o que 
foi feito anteriormente pela instituição. Anotar os encaminhamentos e os contatos. 

Lembre-se que qualquer intercorrência no caso deverá ser comunicada ao órgão que o estiver acompanhando. 

*Quando a notificação for entregue pessoalmente, é preciso que uma cópia do documento seja assinada e, 
depois, arquivada. Se ela tiver sido enviada pelo correio, é necessário guardar, além da cópia, um compro-
vante da postagem. De qualquer forma, todos os documentos encaminhados deverão sempre constar do 
prontuário da criança ou do adolescente.
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selho Tutelar, que deve, por sua vez, encaminhar o caso aos órgãos 
competentes. 

É por meio dessa notificação – um relatório narrando os fatos ou 
mesmo uma cópia da ficha de intercorrência – que se estabelece o co-
nhecimento da violação e inicia-se a intervenção. 

O Conselho Tutelar foi criado pelo Estatuto com a função de “ze-
lar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. De 
acordo com o ECA, é obrigação de todo município ter, no mínimo, 
um Conselho funcionando. Apesar da lei, em cerca de um terço das 
cidades (32%) eles ainda não foram sequer implementados, segundo o 
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).

Nesses casos, o próprio Estatuto prevê que suas atribuições sejam 
exercidas por outros órgãos, como Delegacias de Proteção às Crianças 
e aos Adolescentes, Varas especializadas em crimes cometidos contra 
crianças e adolescentes, Justiça da Infância e Juventude e Ministério 
Público, que deverão receber e apurar as denúncias de suspeita ou de 
ocorrência de violência. 

O compromisso dos profissionais de saúde

Como as instituições de ensino, o serviço médico que atende casos 
suspeitos ou comprovados de qualquer tipo de violência contra crian-
ças e adolescentes também é obrigado a notificar o caso ao Conselho 
Tutelar. A partir de 2001, a portaria nº 1968, do Ministério da Saúde, 
tornou o procedimento obrigatório. 

Alguns entraves, no entanto, impedem que se incorpore essa deter-
minação como prática cotidiana. Ainda hoje, de acordo com o relatório 
Situação da Infância Brasileira 2006, do Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef ), os profissionais de saúde resistem e, muitas vezes, 
apresentam dificuldade em identificar e notificar essas situações (leia 
mais sobre o assunto no Capítulo 3). Nas faculdades, em geral, os estu-
dantes não são capacitados para essa tarefa e muitos ainda acreditam 

Como abordar a família

No contato com a família da criança ou do adolescente, procure destacar:
• Ter percebido mudanças no comportamento da criança ou do adolescente e que essas mudanças possam 
indicar que ele(a) está passando por uma situação difícil.
• Que a instituição está preocupada porque essas mudanças de comportamento podem, por exemplo, 
comprometer a aprendizagem.
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que o enfrentamento da violência é questão de segurança pública. 
Segundo o relatório do Unicef, a obrigatoriedade dessa notificação 

e seus desdobramentos cumprem duas funções: garantir o melhor en-
caminhamento possível para as crianças vítimas de violência e produzir 
informações para um diagnóstico que subsidie a formulação de políti-
cas de atendimento eficientes e eficazes.

Entre 28% e 54% das adolescentes vítimas de abuso ou exploração 
sexual são infectadas por doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
incluindo	o	HIV/Aids.	Muitas	dessas	doenças	podem	ser	evitadas	com	
administração de medicamentos nas primeiras 72 horas após a agressão 
sexual.

Apesar da eficácia da contracepção de emergência e de sua im-
portância para evitar uma gravidez indesejada nos casos de violência 
sexual3, menos de 10% das mulheres também recebem esse tipo de 
proteção. Na maioria das vezes, o método nem chega a ser oferecido 
por uma falsa convicção de que seja abortivo.

Um problema de todos 

A partir do momento que a violência é revelada (confirmada ou sob 
suspeita), ela se torna não apenas um problema familiar, mas interdiscipli-
nar, no qual profissionais de diferentes disciplinas, como das áreas médica, 
psicológica, social, educacional e jurídica, de instituições ou de serviços 
públicos e privados, formam uma rede complementar à família. 

Essa intervenção interdisciplinar envolve medidas de proteção que 
devem garantir atendimento psicológico, social, médico e jurídico, pois 
existe grande probabilidade de risco de vida e de conseqüências graves 
para o desenvolvimento tanto da criança quanto do adolescente.

Nos sucessivos caminhos da rede de instituições, o acolhimento é 
um princípio que deve ser seguido por todos. O Dicionário Aurélio de-
fine acolhimento como atenção e consideração. Nestes casos, o termo 
tem um significado ainda mais amplo: implica acreditar no depoimen-
to da vítima, que pode, mais tarde, ser confirmado ou não, compreen-
dê-la e ter, depois, a mesma atitude em relação a toda a família. 

De acordo com o Unicef, para romper com a violência, é necessá-
rio que os serviços de atenção voltem o olhar para a família como um 
todo e não apenas para a criança. 

3 De acordo com o artigo 128 do Código Penal brasileiro, não se pune o aborto praticado 
por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de 
estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 
representante legal. Apesar da lei, ainda hoje há dificuldade de acesso a serviços de saúde 
que esclareçam sobre esse direito e assumam o seu exercício. 

Dependendo da 
forma como são 
realizadas certas 
intervenções, 
o ciclo da 
violência pode 
ser interrompido 
e a vida dos 
familiares ou de 
outras pessoas 
envolvidas, salva, 
ou, ao contrário, 
colocada em risco
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As instituições também devem ficar atentas para a importância do 
encaminhamento adequado e do sigilo. Em relação ao sigilo, a equipe 
deve estar sempre alerta no sentido de evitar vazamento de informações, 
mas nunca deve omiti-las a outros profissionais ou instituições envolvi-
das no caso. Essa interlocução pode ser fundamental. Muitas vezes, por 
receio de violar as confidências que lhe foram feitas, o profissional, em 
vez de proteger a vítima, acaba deixando-a em situação de risco.

Todos os registros sobre o caso devem, inclusive, ser feitos com a 
preocupação de que as informações também possam subsidiar a ação 
de outros profissionais, evitando que a vítima seja entrevistada inúme-
ras vezes. O ideal é que eles sejam unificados, reunindo, ainda que de 
forma resumida, as observações de todos os profissionais envolvidos. 

 
O apoio à criança e à família

Por meio desses recursos, pode ser realizado um diagnóstico mul-
tiprofissional. A partir disso, as medidas protetivas são tomadas e o 
tratamento terapêutico é iniciado, ao mesmo tempo que é dada conti-
nuidade às intervenções jurídicas, médicas e psicossociais.

A abordagem ou a intervenção terapêutica da situação de violência 
na infância e na adolescência, especialmente a violência sexual, envolve 
duas tarefas distintas e complementares: o diagnóstico ou o processo 
inicial de avaliação do grau de risco (leia mais sobre isso no texto Fatores 
que merecem atenção) e a psicoterapia. 

Nesse primeiro momento da avaliação, o objetivo é estabelecer o 
grau de risco que essa criança ou adolescente corre. Em função dele, 
definem-se as medidas de proteção que serão tomadas. Uma das prin-
cipais delas é a separação do agressor de sua vítima, retirando-o, pre-
ferencialmente, da residência comum. Em muitos casos, no entanto, 
quem é afastado de casa é a criança ou o adolescente, o que pode trazer 
ainda mais sofrimento para ela(e). 

Como as 
instituições de 
ensino, o serviço 
médico que 
atende casos 
suspeitos ou 
comprovados 
de qualquer 
tipo de violência 
contra crianças 
e adolescentes 
também é 
obrigado a 
notificar o caso 
ao Conselho 
Tutelar

Fatores que merecem atenção

Os fatores mais claramente associados à violência, tanto física quanto sexual, são determinadas  
situações familiares, tais como:

• Ausência dos pais biológicos.
• Incapacidade ou doença da mãe.
• Conflitos entre os pais (indiferença, brigas, separações, divórcios etc.).
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Violência sexual

O que cada um pode – e deve – fazer

Enfermagem e serviço social
• Desenvolver programas de educação sobre prevenção da violência sexual.
• Procurar, enquanto profissional, capacitação e formação sobre questões que envolvam violência contra 
crianças e adolescentes.
• Identificar sinais físicos e emocionais.
• Identificar pais e mães em situação de alto risco.
• Promover acesso a serviços de apoio à família em situação de violência.

Segurança pública e justiça
Responsabilização 
• Registro da queixa, do Boletim de Ocorrência (BO).
• Requisição do exame de corpo de delito ao Instituto Médico Legal (IML).
• Orientação sobre a necessidade de procurar assistência médica, psicológica e social.
• Abertura de inquérito policial (Vara Criminal).
• Notificação ao Conselho Tutelar. Pode ser feita por qualquer indivíduo, inclusive de forma anônima.
• Notificação à Vara da Infância e Juventude.

Perícia
• Verificação de lesões físicas, especialmente genitais.
• Detecção de espermatozóides (vagina, ânus e boca) até 72 horas após a violência sexual.
• Identificação do agressor pelo material genético.

Saúde
Pronto-socorro
• Abertura de prontuário médico.
• Diagnóstico e histórico da violência sexual.
• Exame físico geral e ginecológico.
• Coleta de secreção vaginal para exames a fresco, bacterioscópico e cultura.
• Coleta de material para identificação do agressor.
• Coleta de sorologia para HIV, hepatite B e C e sífilis.
• Tratamento das lesões físicas e genitais.
• Prevenção de DST/Aids e gravidez.
• Encaminhamento para atendimento ambulatorial.
• Notificação à Vigilância Sanitária.
• Notificação ao Conselho Tutelar.

Serviço social
• Promover o acesso a serviços de apoio à família em situação de violência.
• Orientar e encaminhar para demais serviços, Conselhos Tutelares e Varas de Justiça.

Ambulatório 
• Tratamento com antiretrovirais.
• Sorologia para hepatite B e C: após três e seis meses.
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Se a criança ou o adolescente estiver sendo atendido em uma insti-
tuição, esse diagnóstico acontece, em geral, por meio de uma triagem 
grupal. Num segundo momento, ocorrerá o diagnóstico interdiscipli-
nar que definirá o caminho a ser percorrido pelo caso.

Nessa etapa, realizam-se entrevistas (para diagnóstico psicológico, 
psiquiátrico e social) com a vítima, o agressor e suas famílias ou insti-
tuições envolvidas, além de reuniões de equipe para discussões, tomada 
de decisões complementares e definição das ações subseqüentes (leia 
mais sobre isso no texto Violência sexual: o que cada um pode – e deve 
– fazer) .

Após o caso ter sido discutido pela equipe, são definidos os profissio-
nais responsáveis pelas ações terapêuticas. A partir das informações obti-
das, priorizam-se as ações. Os casos são divididos em três categorias:
•	 Os	que	envolvem	situação	de	risco	e	exigem	medidas	de	proteção.
•	 Os	que	devem	ser	investigados,	pois	a	questão	da	violência	não	está	

clara.
•	 Os	que	exigem	medidas	de	intervenção	psicoterápica.

Atendimento psicoterápico

Nos casos de violência sexual na infância ou adolescência, atendi-
mentos psicoterápicos, psiquiátricos e de serviço social podem ocorrer 
de forma concomitante. Todos devem ser feitos de forma integrada e 
destinados à vítima, aos agressores, às famílias e instituições (leia mais 
sobre isso no Capítulo 7). 

O tratamento psicoterápico ocorre com sessões familiares, indi-
viduais e/ou inserção em grupos de vítimas (organizados por faixas 
etárias), grupos de orientação de pais, de casais e de agressores. Os 
diversos atendimentos ocorrerão de acordo como o projeto terapêutico 
definido após a triagem ou durante o tratamento. 

• Sorologia para sífilis: após cinco semanas.
• Tratamento das doenças sexualmente transmissíveis contraídas. 
• No caso de gravidez em decorrência de estupro, o serviço deve orientar em relação às possibilidades 
existentes: aborto legal (permitido pelo Código Penal em até 20 semanas), pré-natal e encaminhamento 
para adoção. 

Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração 
e a suas Famílias – Programa Sentinela
• Atendimento psicossocial para a vítima e sua família.
• Atendimento psicossocial para o agressor.
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O foco do trabalho centra-se tanto no plano individual quanto no 
das relações interpessoais. É necessário que a violência sexual seja reve-
lada e analisada dentro dessa família para que num primeiro momento 
o pacto do silêncio possa ser desfeito. No decorrer do trabalho psico-
terápico, a progressiva resolução dos conflitos nas relações familiares 
facilita aos pais ou responsáveis o compartilhamento de suas experiên-
cias pessoais e das relações de casal, o que os levará a assumir ou não a 
responsabilidade pela situação de violência ou mesmo discutir questões 
como se houve ou não conivência por parte de um deles.

Por outro lado, a terapia individual e o tratamento de grupo vão 
focalizar as necessidades subjetivas de cada membro, favorecendo com 
que a criança/adolescente ou qualquer outra pessoa da família desen-
volva sua autonomia e subjetividade, o que lhe permitirá controlar as-
pectos básicos de seu corpo, mente e ações. 

Durante as intervenções sociais e o tratamento psicológico até o 
momento do desligamento, são realizadas avaliações periódicas, além 
de contatos interinstitucionais pelos profissionais responsáveis pelo 
caso. A psicoterapia participa de um atendimento em rede, como um 
tratamento em sintonia com várias outras disciplinas.

O trabalho em rede

O trabalho em equipe interdisciplinar é necessário e a troca de 
informações fundamental para a qualidade da assistência ao sujeito em 
sua totalidade.

Essa rede também tem um importante papel na prevenção (leia 
mais sobre isso no texto Prevenção é o melhor memédio), na denúncia, 
no rompimento do ciclo da violência intra e extrafamiliar e na prote-
ção de crianças e adolescentes. 

A partir do 
momento que 
a violência 
é revelada 
(confirmada ou 
sob suspeita), 
ela se torna 
não apenas 
um problema 
familiar, mas 
interdisciplinar

Prevenção é o melhor remédio

A prevenção é reconhecida como o meio mais eficaz de combate à violência doméstica pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), que recomenda uma ação em três níveis: 

Primário São dirigidas estratégias ao conjunto da população num esforço para reduzir a incidência da 
violência ou o índice de ocorrência de novos casos.
Secundário Envolve a identificação precoce da chamada população de risco pessoal e social, o que vai 
permitir o início de ações específicas para essa população.
Terciário Ações voltadas para diminuir as conseqüências relacionadas ao fenômeno depois que ele ocorreu.
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Na definição de Francisco Whitaker, Prêmio Nobel Alternativo 
da	Paz	de	2006	e	representante	da	Comissão	Brasileira	Justiça	e	Paz	
na organização dos Fóruns Sociais Mundiais, rede é “uma malha de 
múltiplos fios, que pode se espalhar indefinidamente para todos os 
lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal 
ou central, nem representante dos demais. Não há um ‘chefe’, o que há 
é uma vontade coletiva de realizar determinado objetivo”.

A rede consiste, portanto, em unir pessoas para um determinado 
fim. Neste caso, a intervenção e a proteção da vítima. Deve ser demo-
crática e possibilitar a circulação de informações.

É por meio deste trabalho que se podem fomentar políticas pú-
blicas de atendimento e responsabilidade em relação à criança e ao 
adolescente, conforme preconizados no Estatuto da Criança e do  
Adolescente.

Para que isso aconteça, é preciso que a rede de serviço tenha um 
padrão de ações que estabeleça:
•	 Atendimento	de	qualidade.
•	 Prevenção.
•	 Identificação	e	encaminhamento	dos	casos.
•	 Tratamento.
•	 Proteção	(muitas	vezes	por	meio	da	denúncia).
•	 Compartilhamento	de	informações.

É importante ressaltar que o trabalho em rede não consiste so-
mente em encaminhar o caso, o problema ou o usuário. Implica de-
senvolver ações previamente planejadas e articuladas, em que todos os 
envolvidos assumam e compartilhem não apenas as informações e as 
responsabilidades, mas os objetivos e os resultados das ações de todos, 
tendo as pessoas que necessitam do serviço como seu centro e principal 
compromisso.

O trabalho 
em equipe 
interdisciplinar 
é necessário 
e a troca de 
informações 
fundamental para 
a qualidade da 
assistência ao 
sujeito em sua 
totalidade
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6 A união faz 
a força

O trabalho 
integrado facilita 
o enfrentamento 
da violência, pois 
permite otimizar 

competências, 
estabelecer fl uxos 
e dinamizar ações 

que vão possibilitar 
tanto a orientação 

sobre o tema quanto 
o encaminhamento e 
o acompanhamento 

das vítimas
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Como num quebra-cabeça, em que uma peça se encaixa na outra 
para formar um desenho, a criação de uma rede de proteção depende 
da junção de diversos atores, tanto da área pública quanto da privada. 
Cada ator é uma peça desse jogo e desempenha uma função específica. 
Nenhum é mais importante do que o outro e todos são necessários 
para alcançar um objetivo comum: o enfrentamento da violência con-
tra a criança e o adolescente. 

As redes não são invenções abstratas nem organismos burocráticos, 
ressalta o livro Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes: Os (des)ca-
minhos da Denúncia, de Eva Faleiros1. São processos dinâmicos em que 
se entrecruzam organizações do Estado e da sociedade. Não funcio-
nam como convênios formais (embora eles possam existir), mas como 
contratos dinâmicos. O foco do trabalho não é um problema pontual, 
isolado, mas a articulação dos atores e das instituições participantes.

A perspectiva do trabalho em rede e com redes na área social é re-
cente. De acordo com a publicação, começou na década de 1970. Nos 
anos 90, elas passaram a ser compreendidas como são hoje: um espaço 
de formação de parcerias, cooperação e articulação dos sujeitos institu-
cionais, no âmbito público e privado, que promove ações e movimen-
tos reivindicatórios, visando à mobilização de recursos, ao intercâmbio 
de dados e à experiência e à formulação de projetos e políticas.

Os tipos de rede

Há	vários	tipos	de	rede.	A	chamada	rede	de	relações	–	ou	rede	pri-
mária – é composta de pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana, 
gente com a qual possuímos algum vínculo (de amizade, de parentesco, 
profissional, religioso etc.). Por meio dela, é possível fazer denúncias, 
além de intervir e planejar ações de prevenção ao problema.

Já as redes secundárias são compostas de organizações que pres-
tam atendimento especializado, fornecendo informações e orientações. 
Ocorrem entre indivíduos e instituições governamentais e não-governa-
mentais, grupos e associações comunitárias, organizações de mulheres, 
entre outros, que atuam em um determinado local, município e estado.

Entre a rede primária e a secundária existem pessoas e grupos que 
contribuem para o estabelecimento de uma espécie de ponte ligando 
uma à outra. Elas fazem parte das chamadas redes intermediárias e 
divulgam informações. 

A rede de serviço, por sua vez, é entendida como a atuação articula-
da entre diversas instituições, organizações e grupos que já realizam ou 
podem realizar ações voltadas para a erradicação do problema. 

1  Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003.

As redes de 
serviço nascem, 
em geral, dentro 
da própria 
comunidade, a 
partir de relações 
já existentes entre 
pessoas, grupos e 
instituições
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Trabalho articulado

Para que essa atuação articulada aconteça, é necessário que haja 
intenção, vontade, competência, compromisso e estratégias bem con-
cretas que criem uma costura firme e forte entre os atores sociais.

As redes de serviço nascem, em geral, dentro da própria comunida-
de, a partir de relações já existentes entre pessoas, grupos e instituições. 
No seu processo de construção, no entanto, vão sendo incorporados 
outros relacionamentos e parcerias.

Em relação à violência doméstica, sua principal tarefa é melhorar 
a qualidade do atendimento e dos procedimentos de identificação, en-
caminhamento e acompanhamento dos casos e desenvolver estratégias 
de prevenção e de combate ao problema. 

Nesse sentido, o trabalho em rede também aparece como uma es-
tratégia eficiente para superar a fragmentação das ações possibilitando 
uma abordagem por inteiro da situação. 

É por meio desse trabalho que governo e sociedade civil podem 
implementar políticas públicas de proteção e garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, previstas no Estatuto e na Constituição.

Para ser efetivas na prática, as redes devem ter, no entanto, algumas 
características importantes. São elas:

•	 Complementaridade As instituições atendem parte das necessida-
des de uma pessoa, precisando, assim, da complementaridade de 
ações realizadas por outras organizações.

•	 Colaboração Implica apoio mútuo, divisão de trabalho e respon-
sabilidades. É preciso cuidar para que não ocorram paralelismo e 
sobreposição de ações bem como lacunas no atendimento.

•	 Articulação/Integração É fundamental que os envolvidos as-
sumam a co-responsabilidade por um plano comum, definindo 
conjuntamente os objetivos e os resultados desejados. Assim, 
o encaminhamento dentro da rede é visto como a inclusão do 
parceiro na responsabilidade pela execução de um plano de ação 
compartilhado.

A rede ideal é democrática e possibilita a livre circulação de infor-
mações. Seu trabalho coletivo facilita o enfrentamento da violência, 
pois permite otimizar as competências dos participantes, estabelecer 
fluxos e dinamizar ações que vão possibilitar tanto a orientação so-
bre o tema quanto o encaminhamento das vítimas aos serviços e seu  
acompanhamento.

Sua atuação, portanto, não pode se dar de maneira verticalizada e 
hierarquizada. Não há um “chefe” que centralize ou comande o traba-
lho. O sucesso da rede depende de cooperação, solidariedade, transpa-
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Recomendações: o que cada profissional da rede pode fazer

• Realizar a notificação como forma de proteger a criança vítima de violência.
• Aprimorar o procedimento de notificar.
• Ampliar a troca de informações e intercâmbios entre as instituições no que diz respeito à investigação 

e à proteção da criança e da família.
• Adotar postura objetiva e ética como forma de proteger o bem-estar da criança e seu direito à convi-

vência familiar, nos muitos casos em que isso é possível.
• Conhecer os recursos de sua comunidade e os que são referência no atendimento à criança, ao adoles-

cente e à família.
• Cuidar das relações com outros profissionais e instituições, não os culpando pelas dificuldades surgidas. 

Muitas vezes, elas estão relacionadas à natureza do trabalho.
• Não assumir o lugar de dono da verdade, imaginando que seu ponto de vista ou postura técnica e ética 

são os únicos corretos ou os melhores. Isso pode levar a conflitos, muitas vezes acirrados, quando a família 
envolvida com questões de violência percebe a cisão entre os profissionais e os joga uns contra os outros.

• Não realizar intervenções contraditórias para evitar que a família e a vítima fiquem confusas em relação 
ao interesse ou à capacidade dos profissionais e se sintam sem a devida proteção, o que pode levar ao 
abandono do processo.

• Exercitar a capacidade de trabalhar com profissionais e instituições de forma transparente, cooperativa 
e co-responsável, criando mecanismos de interlocução, articulação e integração para a formação de 
uma rede intra e interinstitucional que propicie e sustente ações eficazes e contínuas a partir da com-
preensão da violência doméstica em toda a sua complexidade.

• Compartilhar e respeitar de forma responsável as decisões, as angústias, o sucesso, as diferenças, as 
dificuldades, os interesses e as idéias criativas.

• Refletir sobre ações de prevenção para ser implementadas em sua instituição ou em outros locais de sua 
comunidade.

• Ter informações específicas sobre violência doméstica, abuso e exploração sexual, incluindo conceitua-
ção, tipos, causas, conseqüências, dinâmica dos membros da família como um todo, gênero, sexualidade, 
cidadania, entre outras.

• Estar informado e atualizado sobre a legislação vigente, em particular com relação ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, para que possa respeitar e aplicar a lei de forma correta no que for de sua competência.

• Participar de cursos, palestras ou de outras formas de sensibilização e de capacitação para estar infor-
mado e atualizado em relação às formas de identificar, notificar e acompanhar a criança e o adolescente 
em situação de violência e risco pessoal. 

• Participar de fóruns de debates sobre essa temática que tenham como objetivos instrumentalizar, traçar es-
tratégias para o trabalho em rede e propor parcerias para a criação e a implementação de políticas públicas.

rência e co-responsabilidade. Cada integrante, como no exemplo do 
quebra-cabeça, tem sua importância e todos têm poder de decisão.

O funcionamento interdisciplinar e interinstitucional pressupõe o 
estabelecimento de mecanismos de escuta e de participação ativa dos 
usuários (protagonismo) e a utilização de metodologias e técnicas que le-
vem em conta o coletivo e as diferentes contribuições dos profissionais.

O enfrentamento da violência não deve se restringir às ações de 
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denúncia, de repressão e de tratamento. De acordo com a publicação 
Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes: Os (des)caminhos da De-
núncia, organizada por Eva Faleiros, precisa ocorrer em diferentes fren-
tes e eixos metodológicos, por meio de ações articuladas de prevenção, 
de atenção, de responsabilização e de defesa de direitos. 

Nessa perspectiva, é fundamental fomentar a vontade política, o 
mais consensual possível, entre os membros das equipes e das diferentes 
instituições que compõem a rede de proteção integral em torno de um 
projeto assistencial (leia mais sobre o assunto no texto Eixos estratégicos). 

Não há “receitas”, modelos prontos de rede. Cada caso requer uma 
rede específica, que resulta em uma somatória de instituições articula-
das, responsáveis por ações como:
•	 Recepção	e	encaminhamento	dos	casos.
•	 Discussão	do	caso	por	todos	os	profissionais	envolvidos	no	

atendimento.
•	 Registros	“abertos”	para	que	os	profissionais	envolvidos	no	

aten dimento tenham, sempre que necessário, fácil acesso a 
prontuários e processos judiciais.

•	 Visitas	interinstitucionais	(abrigo,	fórum,	escola,	clínica	
psicológica, domicílio). 

•	 Fóruns	de	debates	tematizados.
•	 Participação	em	espaços	de	discussão	política.
•	 Troca	de	saberes	e	experiências.
•	 Elaboração	de	campanhas	sobre	as	questões	referentes	à	violência	

doméstica, abuso e exploração sexual.

Um dos principais objetivos dessa rede de proteção é dar subsídios 
para que os diversos atores envolvidos com suspeitas ou revelações de 
situação de violência (pais ou responsáveis, profissionais, crianças e 
adolescentes) possam agir nas diferentes etapas do enfrentamento do 
problema:
•	 Identificação	e	reconhecimento	dos	sinais	de	risco.
•	 Notificação.
•	 Acompanhamento	transdisciplinar	da	criança,	do	adolescente	e	

da família, incluindo o agressor.
•	 Apoio	legal.

A existência de um trabalho integrado já é por si só terapêutica. A 
agilização da averiguação a partir da denúncia (ou revelação) da agres-
são e o acompanhamento médico (tratamento clínico de lesões e a 
prevenção de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis e de se-
qüelas da violência) e legal são capazes de reduzir o impacto emocional 
da revelação ou da investigação da violência ou mesmo interromper 
seu ciclo (leia mais sobre o assunto no Capítulo 5).

Não há “receitas”, 
modelos prontos 
de rede. Cada 
caso requer uma 
rede específica, 
que resulta em 
uma somatória 
de instituições 
articuladas
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Nos casos de violência doméstica, abuso e exploração sexual, essa visão 
interdisciplinar é fundamental e deve englobar os pontos de vista social, 
educacional, institucional, psicológico, jurídico, médico e de segurança, 
além de intervir junto à vítima, ao agressor, à família e à comunidade. 

Não há dúvidas de que a rede é o mecanismo mais eficaz para o 
enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. 
Por isso, o Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV) 
tem trabalhado, entre outros aspectos, na sua articulação nas comuni-
dades, impedindo, assim, a produção e a reprodução de um perverso 
círculo de violações (leia mais sobre o modelo de intervenção do CNRVV 
e a implantação dos Pólos de Prevenção nos Capítulos 7 e 8).

Eixos estratégicos

Os projetos de enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente trabalham, de forma geral, 
em três eixos estratégicos: mobilização e articulação, defesa e responsabilização e atendimento, de forma 
articulada. 

Abaixo, algumas das principais ações que devem ser realizadas em cada um dos eixos:
Mobilização e articulação
• O projeto deve enfatizar a doutrina de proteção integral e estar em consonância com o que dispõe o 

Estatuto da Criança e do Adolescente.
• Deve buscar comprometer a sociedade civil e o poder público no enfrentamento da violência doméstica, 

abuso e exploração sexual promovendo campanhas em nível local, que dêem visibilidade ao problema, 
realizando eventos que promovam discussões e reflexões, e sensibilizado a população em geral para o 
tema.

• Deve priorizar a capacitação da equipe de trabalho, por meio de participação e promoção (também para 
profissionais da rede de serviços) de seminários, palestras, cursos de especialização e supervisão.

Defesa e responsabilização
• Deve garantir a aplicação das leis de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, 

abuso e exploração sexual trabalhando em parceria com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
mais próximo da região e com o Conselho Tutelar.1 

• Disponibilizar, divulgar e integrar serviços de notificação e apuração de situações de risco e de violência 
doméstica, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, buscando a criação de instrumentos 
que facilitem a denúncia e a efetivação da apuração.

• Manter um posicionamento ativo a respeito da responsabilização penal dos agressores.

Atendimento 
• Garantir o atendimento integral e o acompanhamento especializado a crianças e adolescentes em situ-

ação de violência doméstica, abuso e exploração sexual.

1 Caso não exista Conselho Tutelar no município, é importante fomentar sua criação e consolidação.
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7 Muito além do 
atendimento

O modelo de 
intervenção do CNRVV 

não se restringe ao 
tratamento das vítimas 
de violência doméstica. 
Envolve a prevenção, a 

formação de profi ssionais 
e a realização de 

pesquisas e de parcerias 
que contribuam para 

o desenvolvimento 
integral de crianças e de 

adolescentes
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Tratamento, prevenção, parcerias, pesquisa e formação. Essas são 
as principais linhas de atuação do Centro de Referência às Vítimas de 
Violência (CNRVV). Por meio de programas nessas áreas, o Centro 
procura intervir tanto no social quanto na saúde mental, buscando 
alternativas para que as vítimas, tanto a criança quanto o adolescente 
ou o adulto, tenham novas opções de vida, novas realizações enquanto 
sujeitos e possam interromper o caminho que leva quase sempre a ví-
tima ao papel do agressor.

O CNRVV originou-se do Núcleo de Referência às Vítimas da 
Violência, criado em 1994 como um dos setores da clínica psicológica 
do Instituto Sedes Sapientiae. No início, suas atividades eram dirigidas 
ao atendimento psicossocial das pessoas que estavam vivendo situações 
de violência doméstica. Com o tempo, o Núcleo ampliou suas ações 
para além do atendimento da criança ou do adolescente vítima e de 
seus familiares. 

Em 1995, firmou convênio com a Secretaria da Criança, Família e 
Bem-Estar	Social,	antiga	Secretaria	do	Menor,	hoje	Secretaria	Estadual	
de Assistência e Desenvolvimento Social (Seads). Em 1996, implantou 
um pólo piloto de prevenção no bairro do Jaguaré, em São Paulo (leia 
mais sobre os Pólos de Prevenção no Capítulo 8).

Em 2000, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, o Núcleo foi 
convidado pela diretoria do Instituto a ascender à categoria de Centro e pas-
sou a se chamar Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV),  
que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento integral de crian-
ças e adolescentes, reduzindo as situações de violência doméstica.

Por esta razão, ampliou seus processos de prevenção com ações 
dirigidas à comunidade que favorecem:
• O surgimento de uma visão crítica sobre o tema.
• A conscientização sobre direitos e deveres.
• A possibilidade de um trabalho em rede.
• A formação de parceria para a atenção à infância e à juventude.

Atendimento às vítimas de exploração sexual

O CNRVV é conveniado com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) 
para a execução do Serviço de Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso 
e Exploração e a suas Famílias – Programa Sentinela/Cuidar na zona oeste da cidade de São Paulo.

Por meio de um conjunto articulado de ações, o programa tem como principal objetivo atender crian-
ças e adolescentes que foram abusados e/ou explorados sexualmente, possibilitando o resgate de seus 
direitos e criando condições para que eles e suas famílias possam ter acesso a serviços de assistência social, 
saúde, educação, Justiça, segurança, esporte, lazer e cultura. 

Livro-Reconstrucao_miolo.indb   64 26/02/2008   13:45:11



65

Prevenção

A experiência do Centro mostra que programas preventivos po-
dem diminuir o uso da violência física ou psicológica nos processos 
educativos, melhorar as competências familiares e difundir conheci-
mento sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, inclusive o sexual, 
permitindo a identificação de procedimentos abusivos.

Nesse sentido, a implantação de pólos de prevenção contra a vio-
lência doméstica tem sido a estratégia utilizada pelo CNRVV para 
romper o ciclo da violência e promover mudanças éticas, morais e cul-
turais nas comunidades em que atua. 

Os programas envolvem crianças, adolescentes, pais e/ou responsá-
veis e profissionais que fazem parte do universo infanto-juvenil, como 
especialistas das áreas de educação, esporte, lazer, cultura, saúde, jus-
tiça e social. Seus principais objetivos são sensibilizar e mobilizar a 
sociedade sobre o tema, além de dar subsídios para a implantação de 
políticas públicas. 

De acordo com os profissionais do Centro, ações dirigidas a pú-
blicos variados têm mais probabilidade de dar certo. Para ser bem-
sucedidas, no entanto, é preciso respeitar o desenvolvimento do grupo 
vencendo as resistências durante o processo de trabalho. 

Cada um dos níveis de prevenção exige abordagens diferenciadas:
• Primária Ações dirigidas ao conjunto da população. As estraté-

gias utilizadas pelo CNRVV incluem, de modo geral, programas 
informativos para pais ou responsáveis pelo processo de desenvol-
vimento da criança e do adolescente, desde a fase pré-natal, e a 
sensibilização da população sobre Violência Doméstica Contra a 
Criança e o Adolescente (VDCA), em geral, visando a formação 
de uma rede transdisciplinar e interinstitucional de parceiros, por 
meio de fóruns de debates, palestras e seminários.

• Secundária Envolve a identificação precoce de populações em 
risco. As ações incluem a capacitação de profissionais que lidam 
diretamente com essa população, e, quando necessário, orientação 
e encaminhamento a serviços especializados.

• Terciária	O	objetivo	é,	uma	vez	que	a	violência	não	pôde	ser	evi-
tada, reduzir suas conseqüências, prevenindo para que a VDCA 
não revitimize a criança/adolescente ou seja disseminada dentro do 
grupo familiar. O CNRVV desenvolve programas de acompanha-
mento psicológico para crianças e adolescentes vitimizados e seus 
familiares, incluindo o agressor.

Tratamento integrado

Os programas dessa área são desenvolvidos numa perspectiva trans-

A experiência do 
Centro mostra 
que programas 
preventivos 
podem diminuir 
o uso da 
violência física 
ou psicológica 
nos processos 
educativos, 
melhorar as 
competências 
familiares 
e difundir 
conhecimento 
sobre o 
desenvolvimento 
infanto-juvenil
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Conheça o psicodrama

“Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colo-
cá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com 
os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus.”    Jacob Levy Moreno

O psiquiatra romeno Jacob Levy Moreno (1889-1974) sintetiza, com poesia, os princípios da teoria 
psicológica criada por ele, o psicodrama, que vem sendo usado pela equipe do CNRVV para trabalhar com 
grupos de crianças, adolescentes, pais e profissionais.

Apaixonado pelo teatro desde a infância, Moreno pretendia que a ação dramática fosse terapêutica, 
permitindo insights por parte do protagonista e do grupo a respeito dos papéis assumidos. 

Suas técnicas procuram fazer com que cada um consiga dar respostas diferentes às mesmas situações, 
estimulando a reflexão sobre as inter-relações, o desempenho de papéis e as posturas adotadas até então. 
As principais técnicas psicodramáticas são:
• Sociodrama “É um dos métodos do investigador social, de ação profunda, que trata das relações in-

tergrupo e das ideologias coletivas. Os procedimentos sociodramáticos são capazes de exteriorizar e 
objetivar fenômenos culturais.”1 

• Jornal Vivo ou Teatro do Improviso Por meio de notícias do cotidiano, os grupos desempenham di-
ferentes papéis e montam cenas que refletem seus conflitos internos. Esse tipo de trabalho oferece a 
possibilidade de uma reflexão crítica sobre a questão.

• Role-playing Seu principal objetivo é incitar as potencialidades do sujeito do grupo, treinando papéis 
que foram retirados ou inibidos de sua vida por diferentes razões.

1 Moreno, J. L. Psicodrama. São Paulo, Cultrix, 1993.

disciplinar e interinstitucional (leia mais sobre o assunto nos Capítulos 
5 e 6), com intervenções envolvendo as instâncias jurídicas, sociais, 
educacionais e de saúde.

O terapeuta, quando recebe o caso para tratamento psicoterápico, 
foca este atendimento de acordo com a sua abordagem teórica – que 
pode ser o psicodrama, a psicanálise ou a teoria sistêmica. Independen-
temente disso, a psicoterapia propriamente dita ocorre inicialmente 
com sessões familiares, que usam as técnicas de psicodrama (leia mais 
sobre o assunto no texto Conheça o psicodrama). Em seguida (ou simul-
taneamente), são realizadas sessões semanais individuais e/ou inserção 
em grupos de vítimas (organizados por faixas etárias), de orientação de 
pais, de casais e de agressores. 

Psicoterapia de família

O objetivo básico da intervenção terapêutica nesses casos é favore-
cer a mudança das relações familiares. Ou seja, restabelecer os vínculos 
após a situação de violência.
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Em geral, o tratamento também inclui outras modalidades de psi-
coterapia. A criança ou adolescente vítima de abuso sexual passa por 
atendimento individual ou grupal bem como seus familiares, incluin-
do o agressor.

Psicoterapia individual

Caracteriza-se como uma terapia focal que procura trabalhar com a 
criança ou o adolescente questões de identidade e seus sentimentos po-
sitivos e negativos em relação ao agressor, ao não-agressor, aos irmãos e 
a outras pessoas da comunidade.

O objetivo desse tratamento é promover a expressão e a elabo-
ração dos sentimentos associados ao papel de vítima, possibilitando 
que a criança ou o adolescente supere o trauma, revelando e elabo-
rando a cena da violência (por meio de expressão verbal, ludoterápica 
ou psicodramática). 

No início do processo, há uma negação do problema. Na seqüên-
cia, começa a acontecer uma aproximação com o tema. Isso possibilita 
que os envolvidos ressignifiquem seus papéis sociais, libertem-se da 
complementaridade patológica, refaçam os vínculos afetivos e permi-
tam-se a reparação.

Psicoterapia de grupo

O trabalho psicoterápico grupal procura proporcionar um am-
biente seguro no qual possam ser discutidos, por meio de jogos dra-
máticos e de outras técnicas de sensibilização, temas como limites e a 
complementaridade de papéis e não apenas as questões relacionadas 
diretamente à situação de violência. 

Há	 grupos	 de	 vítimas,	 de	 orientação	 de	 pais,	 de	 casais	 e	 de	
agressores.

Grupos de vítimas

Os grupos se reúnem semanalmente e são divididos por faixas etá-
rias: de 3 a 5 anos, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13 e de 14 a 18. Entre 
seus objetivos estão a prevenção da revitimização, o aumento da auto-
estima e a diminuição das ansiedades e sintomatologias das vítimas. 

Grupos de pais

O objetivo desses grupos é sensibilizar mães, pais ou os respon-
sáveis pela criança ou adolescente sobre seu papel dentro da família 
abusiva. Trabalha-se, por exemplo, o quanto o filho necessita de sua 
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ajuda, proteção e confiança para que sua história possa ser confirmada 
e compreendida e a importância de, com o afastamento do agressor, 
decorrente da revelação da violência, não responsabilizar a criança ou o 
adolescente pelas alterações da dinâmica familiar.

Grupos de casais

Grupos	em	que	um	dos	cônjuges	é	–	ou	suspeita-se	que	seja	– o 
agressor. As sessões acontecem uma vez por semana e utilizam técnicas 
verbais e de ação, que permitem que os adultos se coloquem no lugar 
das crianças ou dos adolescentes focando não só a questão da violência, 
mas discutindo também os limites, a autoridade e a complementarida-
de vítima/agressor.

Grupos de agressores

Reúne adolescentes agressores (abusadores sexuais ou espancadores)  
que, em muitos casos, estão em liberdade assistida.

São utilizados jogos dramáticos e técnicas de sensibilização com o 
objetivo de instrumentalizá-los para perceber sua realidade com um 
novo olhar, rever seus valores, suas crenças e seus apegos e trabalhar 
com o seu sentimento de culpa.

Durante as intervenções sociais e o tratamento psicológico, os 
profissionais responsáveis pelo caso realizam entrevistas de avaliação 
da sua evolução e/ou entrevistas de desligamento, além de contatos 
interinstitucionais.

Investimento na formação

Por causa da dificuldade de identificar, encaminhar e acompanhar 
uma criança ou adolescente em situação de violência doméstica, profis-
sionais de diversas áreas e instituições acabam, sem querer, mantendo 
o	complô	ou	o	pacto	do	silêncio.	Perdem,	com	isso,	a	oportunidade	de	
ser agentes transformadores da realidade.

Para evitar que isso aconteça e estimular a conscientização e a mo-
bilização em relação ao tema, o CNRVV mantém uma série de progra-
mas na área de formação. São eles:
• Curso de aperfeiçoamento em violência doméstica É destinado 

a profissionais que trabalham ou queiram trabalhar com essa te-
mática numa visão transdisciplinar. O curso tem duração de dois 
anos1 e é ministrado pelos profissionais do CNRVV e por pro-
fessores convidados.

1  O segundo ano, no entanto, é opcional.

O objetivo básico 
da intervenção 
terapêutica é 
restabelecer os 
vínculos após 
a situação de 
violência
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Para quem quer saber mais sobre a metodologia do CnRVV

A experiência do Centro de Referência às Vítimas de Violência foi sistematizada em outras duas  
publicações.
• O Fim do Silêncio na Violência Familiar: Teoria e Prática, Dalka Chaves de Almeida Ferrari e Tereza 

Cristina Cruz Vecina (orgs.), Editora Ágora. Publicado em 2002, o livro conta em detalhes o trabalho do 
Centro no enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes, incluindo a atenção às 
famílias e o atendimento aos agressores.

• O Fim da Omissão: a Implantação de Pólos de Prevenção à Violência Doméstica, Fundação Abrinq. 
A publicação, disponível para download no site da Fundação Abrinq (www.fundacaoabrinq.org.br, no 
link Nossas Publicações), resgata a experiência da implantação dos pólos de prevenção, percorrendo as 
etapas de elaboração, implantação e manutenção. 

• Capacitação de profissionais O Centro também realiza progra-
mas de capacitação para assistentes sociais, educadores, psicólo-
gos ou conselheiros tutelares, tanto em instituições em São Paulo 
quanto em outras cidades do país.

• Palestras, workshops, congressos e jornadas A equipe aposta na 
conscientização sobre o tema e trabalha na divulgação de orienta-
ções sobre a violência doméstica e seu enfrentamento e no impres-
cindível comprometimento dos profissionais com a causa.

Pesquisa para aprimorar a intervenção

O CNRVV também desenvolve pesquisa junto a diferentes áreas 
de trabalho. O objetivo é aprimorar a intervenção e produzir conheci-
mento que permita superar o senso comum e mesmo uma abordagem 
moralizadora	do	fenômeno.	

Na prevenção, o Centro estabelece o perfil da população atendida: 
pais, crianças e adolescentes e agentes educacionais, tendo em vista 
a questão da violência doméstica e a eficácia das ações colocadas em 
prática.

Já em relação ao tratamento, procura traçar um perfil dos persona-
gens envolvidos no drama da violência e as diferentes formas de inter-
venção utilizadas.

Rede de parceiros

Um dos objetivos prioritários do Centro de Referência às Vítimas 
de Violência é a formação de uma rede de proteção que cubra as dife-
rentes e complexas exigências de atendimento e encaminhamento da 
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criança e do adolescente vitimizados, de sua família e do agressor. 
Em cada pólo de prevenção instalado, o Centro procura contribuir 

para a formação dessas redes locais. Também utiliza os Fóruns de De-
bates como estratégia para sensibilizar os parceiros.

O CNRVV integra ainda a Rede de Apoio de Pólos Nacionais e 
participa, enquanto Pólo 3 da Região Sudeste (P3), da Campanha pela 
Abolição	da	Punição	Corporal	de	Crianças	e	Adolescentes	no	Brasil.

Considerado um dos centros de excelência no enfrentamento da 
violência doméstica no país, o Centro participou como entidade civil 
da elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Se-
xual contra Crianças e Adolescentes, em 2000, a convite do Ministério 
da Justiça. 

Para fazer valer a doutrina de proteção integral à criança e ao 
adolescente, o CNRVV fez das parcerias uma de suas estratégias de 
enfrentamento do problema e tem investido em diversas ações nesse 
sentido: 
• Participa	 do	Grupo	 de	 Estudos	 da	Violência	 da	 Sociedade	 Bra-

sileira de Pediatria, da Comissão Estadual de Enfrentamento à 
Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes do 
Estado de São Paulo, de fóruns, de discussões regionalizadas e de 
movimentos sociais de defesa da criança e do adolescente.

• Integra a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência e Ex-
ploração Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de São 
Paulo.

• Produz e desenvolve instrumentos de comunicação que permitem 
a	difusão	e	a	troca	de	idéias	entre	os	parceiros:	fôlderes	e	programas	
para rádios oficiais e comunitárias.

As áreas de tratamento, prevenção, parcerias, pesquisa e formação 
trabalham de forma integrada com um objetivo em comum: a conscien-
tização e a mobilização social sobre o ciclo da violência doméstica.

As áreas de 
tratamento, 
prevenção, 
parcerias, 
pesquisa e 
formação 
trabalham de 
forma integrada
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Enfrentar o 
problema implica não 
tratar apenas de seus 
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na prevenção, evitando 
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A prevenção é reconhecida como o meio mais eficaz de enfrenta-
mento da violência. Desde 1996, esta tem sido uma estratégia privi-
legiada pelo Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV), 
do Instituto Sedes Sapientiae, de São Paulo, no combate à violência 
doméstica e sexual. 

Para torná-la realidade, o Centro trabalha na implantação dos cha-
mados Pólos de Prevenção nas comunidades. A proposta é baseada no 
desenvolvimento de oficinas com crianças, adolescentes, pais e profis-
sionais e fóruns de debates temáticos. Também são feitas capacitações 
para os profissionais com dinâmicas de grupos e supervisões das ações 
nas instituições que estão desenvolvendo as oficinas. Além da cons-
cientização, da mobilização e da capacitação para o tema, os Pólos têm 
como missão:
• Possibilitar o conhecimento dos serviços existentes na comunidade 

e seu efetivo uso.
• Favorecer a aproximação e a articulação entre os vários serviços, 

como núcleos socioeducativos, creches, escolas, postos de saúde, 
Conselhos Tutelares e outros, formando uma rede intra e interins-
titucional de atendimento e proteção da infância e da juventude.

• Mobilizar as comunidades para que criem ou participem de espaços 
de discussão para o aprofundamento e a reflexão sobre a questão 
da violência, abuso e Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes (ESCCA) e também sobre as possíveis intervenções e 
serviços necessários, subsidiando a formulação de políticas públicas.

Com essas ações, seu principal objetivo é contribuir para o en-
frentamento ético e crítico da violência, abuso e Exploração Sexual 
Comercial de Crianças e Adolescentes, visando reduzir a produção e 
a reprodução da violência, conscientizando e dando ferramentas para 
que	a	população	entenda	e	reconheça	o	fenômeno	e	se	mobilize	para	
realizar ações transformadoras. 

Nos pólos de prevenção, instalados pelo CNRVV em diversos bair-
ros de São Paulo, a comunidade participa ativamente da construção das 
ações em favor da criança e do adolescente (veja mapa na página 73).

Como são instalados os pólos

Desde 1997, o CNRVV vem aperfeiçoando sua metodologia de 
implantação dos Pólos de Prevenção. Inicialmente, era criado um pólo 
por ano, e a metodologia utilizada seguiu as fases descritas no texto da 
página 76. Posteriormente, foram surgindo solicitações para a implan-
tação do maior número de pólos por ano. 

A partir de 2004, o CNRVV, que ganhou o Prêmio Criança 2002, 
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oferecido pela Fundação Abrinq, na categoria de violência doméstica, 
iniciou a disseminação dessa metodologia, com a criação simultânea 
de 22 Pólos de Prevenção em Violência Doméstica, nos municípios 
de	São	Paulo,	Sorocaba,	Francisco	Morato,	Jarinu	e	São	Bernardo	do	
Campo. Estes Pólos foram implantados em parceria com a Fundação 
Abrinq e a direção das organizações sociais envolvidas. Assim, desde 
2004, para se transformar em um Pólo de Prevenção, as instituições 
interessadas passam inicialmente por um processo de seleção e partici-
pam de uma capacitação sobre a violência doméstica contra a criança 
e o adolescente, sendo instrumentalizadas e acompanhadas desde o 
início do processo. 

De agosto de 2005 até 2007, esta parceira foi sendo estendida com 
a entrada de profissionais de diversas secretarias municipais e Conselhos 
Tutelares e o apoio do World Childhood Foundation (WCF). Assim, 
deu-se início também a uma ampliação da capacitação para que esses 
Pólos se transformassem em Pólos de Prevenção à Violência, Abuso e 
Exploração Sexual. Pólos que continuam ativos até agora e são continua-
mente acompanhados na implantação das ações de prevenção.

O projeto de prevenção do CNRVV continuou crescendo e, em 
dezembro de 2006, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento So-
cial da cidade de São Paulo (SMADS), reconhecendo sua importância, 
fez um convite à sua coordenação para realizar uma capacitação de pro-
fissionais dos Núcleos Socioeducativos (NSEs) para que pudessem ser 
instrumentalizados e realizar ações de prevenção à violência doméstica 
e sexual junto a seu público, envolvendo os parceiros da comunidade.

Esta ação teve continuidade em 2007 com a participação de técni-
cos da SMADS, da Secretaria de Ação Social (SAS), às quais os núcleos 
estavam ligados, e de alguns parceiros da comunidade, em encontros 
mensais para o aprofundamento da capacitação. O objetivo principal 
é o desenvolvimento de ações de prevenção à violência, ao abuso e à 
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes.

Sempre que uma nova organização manifesta interesse em se tornar 
Pólo de Prevenção, ela é avaliada de acordo com os seguintes critérios:
• Ser	 entidade	 idônea:	 ter	 CNPJ,	 ser	 credenciada	 pelo	 Conselho	

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
estar em atuação há, no mínimo, um ano e ser entidade reconheci-
da pelo trabalho desenvolvido na comunidade.

• Desenvolver, direta e regularmente, ações com crianças, adolescen-
tes, pais e responsáveis.

• Executar práticas socioeducativas.
• Contar com total apoio da direção da instituição.
• Disponibilizar profissionais para a realização da capacitação no 

Instituto Sedes Sapientiae e desenvolver ações de prevenção em sua 
instituição e na comunidade.
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Multiplicadores da cultura de paz

A implantação desses espaços de prevenção é feita onde suas ações 
possam ser amplamente difundidas e os pólos possam servir como ins-
trumentos de valorização da infância e da juventude e disseminadores 
da cultura de paz, do não-uso da violência para educar ou solucionar 
conflitos.

Espaços socioeducativos, como Núcleos Socioeducativos, creches, 
centros culturais e esportivos e escolas, são os mais indicados para esse 
tipo de trabalho. Além de possibilitar o desenvolvimento de atividades 
com crianças, adolescentes, pais e profissionais, são lugares nos quais 
crianças e jovens passam muitas horas. Isso permite que sejam identi-
ficadas situações de violência ou risco pessoal e realizados os encami-
nhamentos necessários.

Assim, a partir de um núcleo, as atividades de conscientização e mo-
bilização em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual vão sendo 
desenvolvidas em outras instituições, como postos de saúde, Conselhos 
Tutelares, Varas de Infância, delegacias e associações diversas, que pas-
sam a interagir de forma articulada. A intenção é que, com base em um 
núcleo original, aos poucos, vá se formando um pólo de referência e 
prevenção em relação às questões ligadas à violência na região.

Os profissionais que irão implantar o pólo devem ter formação em 
violência doméstica e sexual (leia mais sobre o assunto no texto Capaci-
tação), não ter preconceitos e saber lidar com situações emocional-
mente mobilizadoras. Também é importante estabelecer parcerias com 
profissionais e instituições de forma transparente, cooperativa e co-res-
ponsável, garantindo boa interlocução e articulação, o que propiciará 
uma rede intra e interinstitucional promotora de ações de proteção. 

É aconselhável, ainda, que as atividades sejam realizadas em du-
pla pelos profissionais, pois é comum que alguma pessoa precise de 
atenção particular, o que demandará que um dos profissionais se retire 
da atividade para atendê-la enquanto o outro dá continuidade ao que 
estava sendo desenvolvido com o grupo.

As atividades

É importante que aconteçam de forma continuada e num clima 
afetivo e de confiança. A metodologia adotada é a participativa, in-
cluindo os atores da instituição que será sede do pólo e os da comuni-
dade desde o início do processo. 

São realizadas diversas atividades, como: oficinas temáticas, fóruns 
de debates temáticos, capacitação para os profissionais e supervisão das 
ações nas instituições que estão desenvolvendo as oficinas. As ativida-
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des envolvem a utilização de dinâmicas de grupo, dramatizações, teatro 
espontâneo, oficinas de arte e expressão, tendo como eixo principal o 
trabalho em grupo com:
• Crianças e adolescentes: oficinas semanais com 1 hora e meia de 

duração.
• Pais e responsáveis: oficinas mensais com 2 horas de duração.
• Profissionais: oficinas mensais com 2 horas de duração. 

Em suas oficinas, o CNRVV tem adotado a abordagem psicodra-
mática (leia mais sobre o assunto no Capítulo 7). Os temas são, em geral, 
discutidos primeiro pelos profissionais, para que eles estejam prepara-
dos no momento em que os assuntos forem apresentados a pais, crian-
ças e adolescentes.

A realização de fóruns de debates com os representantes das institui-
ções de proteção à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares, 
Varas de Infância e Juventude, psicólogos do posto de saúde da região 
e assistentes sociais, é outra atividade que pode ser promovida quantas 
vezes se julgar necessário durante a implantação do Pólo de Prevenção. 
Como as oficinas, seus objetivos são: informar, conscientizar, articular 
e integrar a rede de serviços e a comunidade. Os temas são escolhidos 
de acordo com a fase do projeto e a demanda dos envolvidos.

Como nasce um Pólo de Prevenção

A implantação de um Pólo de Prevenção é composta de seis etapas, 
no decorrer do primeiro ano. São elas:

Diagnóstico e planejamento 
A equipe elege inicialmente a instituição que irá sediar as ações e 

O principal 
objetivo dos 
pólos é impedir 
a produção e 
a reprodução 
da violência, 
conscientizando 
e dando 
ferramentas para 
que a população 
entenda e 
reconheça o 
fenômeno  

Capacitação

Para o desenvolvimento das ações de prevenção, em particular da implantação de Pólos de Preven-
ção, o CNRVV oferece capacitação, cursos de aperfeiçoamento e expansão em São Paulo, destinados a 
profissionais que trabalham ou têm interesse no estudo da violência doméstica e sexual contra crianças e 
adolescentes. As aulas do curso de aperfeiçoamento acontecem uma vez por semana, durante um ano. As 
aulas do curso de expansão acontecem uma vez por semana e tem duração de quatro meses. Informações 
no Instituto Sedes Sapientiae (www.sedes.org.br). 

As capacitações são realizadas de acordo com a demanda e podem ser direcionadas à realização de 
ações de prevenção, implantação de Pólos de Prevenção ou outros serviços relacionados ao atendimento de 
crianças e adolescentes em situação de violência, abuso e exploração sexual comercial. 
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que será o espaço aglutinador e disparador do processo de conscienti-
zação e mobilização.

Vários critérios poderão ser utilizados na escolha, como:
• Identificar as regiões mais vulneráveis e de maior risco, relacio-

nando as que possuem maiores índices de violência e de exclusão 
social.

•  Atender a uma demanda específica de uma Vara de Infância e 
Juventude, de uma Secretaria Municipal ou de Estado ou de uma 
organização social ou escolar já envolvidas.

A SMADS pode, por exemplo, por meio de suas coordenações 
regionais de SAS, identificar uma área de alto risco e indicar uma or-
ganização social que desenvolva atividades naquela região. Também 
tem condições de contribuir na análise informando as que possuem 
uma diretoria disponível para estabelecer novas parcerias. Eleger uma 
instituição que desenvolva vários programas, como NSEs, creches ou 
cursos profissionalizantes, e que sejam ligadas e coordenadas por uma 
mesma direção, potencializa o poder de formar multiplicadores. As 
ações podem ser iniciadas junto ao público-alvo de um dos programas 
e, em seguida, ampliadas para os demais.

O diagnóstico vai dar subsídios para a fase de planejamento. Esse é 
o momento em que se estabelece o contato com equipamentos que se-
rão parceiros, como escolas, creches e postos de saúde, para a definição 
da agenda das atividades considerando os dias e os locais onde serão 
desenvolvidas as ações do projeto. 

Uma estratégia que costuma dar certo é fixar ou reservar sempre 
o mesmo dia e horário da semana para a realização das atividades, 
pois isso ajuda a criar uma rotina em relação aos encontros. Os pais, 
por exemplo, podem reservar a data não assumindo outro compro-
misso na última quinta-feira do mês. Para os profissionais, pode ser 
interessante aproveitar o dia reservado às atividades de reciclagem. Já 
para as crianças, é importante tomar o cuidado de não mudar a data 
combinada colocando a atividade planejada no mesmo dia e horá-
rio em que estava sendo realizada uma de suas atividades preferidas, 
como esportes. 

Muitas vezes, as atividades voltadas para os pais representam um 
desafio para a organização. É difícil saber com antecedência o número 
de pais que estarão presentes na atividade. Pode ocorrer a formação 
de um grupo de dez pessoas ou, de repente, de 100. Para incentivar a 
realização do encontro, é interessante incluir informações diversas que 
possam ser úteis tanto à instituição quanto aos pais.

Nesta fase, também são elaborados os materiais de trabalho, 
como agendas interativas para jovens, calendários temáticos para 
famílias e manuais para os profissionais, além de questionários, que 
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O que deve ser levado em conta no diagnóstico
• Dados estatísticos sobre a região.
• Dados e análises sobre a violência doméstica e sexual na região.
• Como o problema se manifesta na comunidade.
• Causas e conseqüências.
• Quem está envolvido e de que forma.
• Quem atua com a entidade neste enfrentamento.
• Levantamento dos serviços existentes.
• Análise do ambiente interno considerando os pontos fortes, como uma equipe comprometida, 
 e os pontos fracos, como, por exemplo, falta de conhecimento do problema pela equipe.
• Análise do ambiente externo considerando as oportunidades e as ameaças.

O que deve ser levado em conta no planejamento
Cada organização social que irá desenvolver ações de prevenção ou implantar um Pólo de Prevenção 

em violência doméstica e violência sexual deve elaborar um projeto que detalhe:
• Justificativa.
• Definição do público-alvo.
• Objetivos gerais.
• Objetivos específicos.
• Atividades.
• Resultados e produtos.
• Indicadores de resultados e meios de verificação.
• Cronograma.
• Recursos humanos e materiais necessários para a realização das atividades.

permitirão conhecer o perfil do público-alvo e realizar avaliações 
do processo.

Tempo de duração estimado: um mês

Vinculação 
Para o sucesso dos pólos, é importante que a direção das institui-

ções envolvidas no projeto assuma a co-responsabilidade pelo anda-
mento das atividades. 

DICA ÚTIl Antes de começar as atividades, é importante definir com a 
instituição quem se encarregará do material para sua realização, como te-
levisão, vídeo, DVD, mesas, cadeiras, cartolinas, canetas e tintas; programar 
as datas e reservar os espaços onde os encontros acontecerão, para que 
as providências sejam tomadas antecipadamente, garantindo as condições 
necessárias para o bom andamento do que foi planejado. 
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Poder contar com uma direção comprometida, vinculada e afina-
da com a proposta a ser desenvolvida ajuda na aproximação com os 
profissionais da instituição e também auxilia no processo de conhe-
cimento do público-alvo (crianças, adolescente, pais e responsáveis). 
Nesta fase, podem ser utilizados jogos dramáticos e questionários, 
que permitam inventariar problemas e questões que geram conflitos 
e angústias.

É importante que ocorram atividades que promovam a vinculação 
entre os participantes da instituição que será a sede das atividades, bem 
como com os parceiros da região, incluindo a mídia local.

Tempo de duração estimado: dois meses. 

Integração grupal 
A integração entre a equipe de profissionais, os grupos de crianças 

ou adolescentes e os de pais e responsáveis é fundamental para que 
os grupos de trabalho formados possam ser continentes de inibições, 
tensões e medos, criando um clima de confiança e respeito, necessário 
para o início do trabalho e para as etapas posteriores. 

Tempo de duração estimado: dois meses.

Sensibilização temática 
Com os grupos mais integrados e mais próximos promove-se 

maior	conscientização	em	relação	ao	fenômeno	da	violência	doméstica	
e sexual, aprofundando nas oficinas uma discussão sobre suas causas e 
efeitos, como identificá-las, como notificar e acompanhar as situações 
de violência doméstica e sexual, bem como sobre temas ligados a rela-

DICA ÚTIl Desenvolver uma parceria com profissionais de mídia, em es-
pecial com os da comunidade, é interessante para facilitar a divulgação 
das atividades e dos temas discutidos ou mesmo de eventos, como o 
fórum de debates temáticos com jovens, pais e profissionais de diversas 
áreas e serviços da comunidade. Nestes fóruns, além de promover maior 
conscientização, se a mídia estiver presente, podem ser articuladas ativi-
dades, como a realização de uma campanha a ser veiculada pelos meios 
de comunicação locais. 

DICA ÚTIl Procure desenvolver atividades lúdicas que propiciem o en-
volvimento de todos, como jogos de interação, cooperação, dramatiza-
ções, gincanas, oficinas de produção artística ou discussão de filmes e 
desenhos.
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cionamento entre pais e filhos, colocação de limites, relação de gênero 
e sexualidade, entre outros. 

Tempo de duração estimado: quatro meses.

Produção e execução de projetos 
Nesta etapa, o público-alvo envolvido nas discussões temáticas e 

capacitações anteriores coloca em prática o que aprendeu. São feitas 
visitas às instituições da comunidade contatando seus representantes 
para uma efetiva articulação de rede, entrevistas com serviços da comu-
nidade, para mapear o que se entende por violência doméstica e sexual 
e conscientizá-los do problema, e promovidos debates e palestras para 
crianças, adolescentes, pais e outros profissionais da região. É nesta fase 
que também são planejadas as ações de mobilização na comunidade e a 
continuidade das ações de prevenção.

Tempo de duração estimado: dois meses.

Avaliação 
Deve ocorrer durante todo o processo, para que possam ser fei-

tos os ajustes que forem necessários. No final, ocorre uma que é mais 
abrangente.

Tempo de duração estimado: um mês.
 

DICA ÚTIl Use a criatividade para articular ações diferenciadas, como 
produção de programas de rádio ou matérias em jornais de bairro. Podem 
ser criados, por exemplo, concursos de redação sobre o tema no jornal 
do bairro ou entrevistas de conscientização e apresentação do Pólo de 
Prevenção aos serviços da comunidade (postos de saúde, escolas, far-
mácias, supermercados, papelarias, livrarias e padarias). Passeatas que 
possibilitem a conscientização e a mobilização em relação à violência 
doméstica e sexual também são uma boa alternativa para chamar aten-
ção para o tema. 

DICA ÚTIl É importante não impor valores estranhos ao público-alvo. As 
ações são sempre voltadas para o questionamento de cada sujeito sobre 
suas ações e sobre os modelos de comportamento existentes na comuni-
dade. Iniciar pela reflexão do próprio conceito de violência para cada um 
dos envolvidos pode ser um bom começo e subsidiar todo o processo.
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Oficinas: um instrumento de reflexão e mudança

Uma das principais atividades dos pólos são as oficinas, que possi-
bilitam um exercício de reflexão, de flexibilização, bem como de refor-
mulação de padrões de relacionamento. Por meio de uma série de ati-
vidades planejadas e estruturadas a partir de metodologia participativa, 
elas levam à discussão da violência doméstica e sexual.

O trabalho segue, em geral, as fases da sessão psicodramática: aque-
cimento, dramatização e comentários. Começa-se com um aquecimen-
to inespecífico, para descontrair, e, depois, passa-se para um aqueci-
mento específico, que visa mobilizar o grupo em torno do assunto a ser 
trabalhado. Em seguida, discute-se o tema por meio de dramatizações, 
imagens ou outras técnicas de expressão. 

A seguir, o coordenador da atividade passa para a fase dos comen-
tários, quando os participantes compartilham e trocam informações e 
sentimentos sobre o que foi dramatizado. Realiza também uma síntese 
do que foi trabalhado e encerra com uma avaliação das atividades e o 
planejamento das ações do próximo encontro.

As oficinas acontecem com grupos de pais/responsáveis, crianças, 
adolescentes e profissionais. 

Vários indicadores devem ser considerados na avaliação:
• Total de crianças e adolescentes, pais e profissionais participantes dos 

processos de sensibilização.
• Tipos de atividade de multiplicação promovida pelos participantes e  

total geral de atividades.
• Total de materiais distribuídos em atividades de multiplicação.
• Total e perfil de pessoas atingidas pelas ações de multiplicação.
• Índice de casos notificados antes, durante e depois da implantação do 

pólo.

Entre os meios de verificação, estão:
• Listas de presença.
• Registro fotográfico e em vídeo das oficinas com crianças, jovens e fami-

liares e das atividades de multiplicação promovidas por eles nos pólos.
• Ficha de observação de atividade.
• Grupo focal com crianças, adolescentes e familiares para recolher depoi-

mentos qualitativos de percepção de mudanças promovidas pelo projeto 
em suas vidas.

• Registro das avaliações realizadas pelos participantes das atividades de 
multiplicação. 
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Texto para reflexão

O texto abaixo aborda a questão dos limites na educação dos filhos e pode ser um instrumento interes-
sante para discussão nas oficinas com pais

Quando dizer não

É da natureza dos adolescentes exigir cada vez maior liberdade, muitas vezes até mais do que real-
mente desejam ou conseguem sustentar. Não se preocupe se, vez ou outra, tiver de responder com um 
definitivo “não”. Há ocasiões em que o adolescente quer apenas testar os limites e o que menos deseja é 
que seu pedido seja atendido. 
• Não espere que o adolescente seja perfeitamente coerente. O crescimento não é um processo homogê-

neo. Um jovem de 14 anos pode ser perfeitamente capaz e responsável em certas coisas e extremamente 
infantil em outras.

• Ouça o jovem. Se a maior parte das discussões entre vocês começa com reclamações (dele ou dela) do 
tipo “Eu não sou mais criança”, é possível que você esteja com receios de diversas ordens e pense que 
lhes dar mais independência pode colocá-los em risco, sem uma avaliação objetiva da situação.

• Faça com que eles assumam suas próprias responsabilidades, inclusive financeiras. A quantia de dinheiro 
que o adolescente poderá dispor depende das condições da família. Este valor pode ser combinado, e eles 
devem aprender a planejar seus gastos.

• Estimule o relacionamento com amigos. Se você teme os riscos das más companhias e reluta em permitir 
que ele tenha uma vida social própria, é provável que o adolescente esconda os amigos de você ou que 
se afaste completamente da família. É aconselhável permitir que ele traga seus amigos para reuniões e 
trabalhos escolares em sua casa, assim você pode acompanhá-lo e ajudá-lo a refletir sobre o que você 
observou. 

• Apóie excursões e outras atividades com o NSE ou a escola.
• Envolva o adolescente em algumas das responsabilidades domésticas. Quando houver alguma reclama-

ção em relação à comida servida, encarregue-o de ajudar a montar um cardápio com a família.
• Aceite seus limites. Ninguém pode obrigar um adolescente a fazer mais do que ele quer ou está podendo 

naquele momento. Você pode ensiná-lo que suas decisões sempre trazem conseqüências.
• Estabeleça os setores nos quais você poderá “dar palpite” ou decidir (como andamento dos estudos, lu-

gares que ele pode freqüentar e horário para chegar em casa) e setores pelos quais o próprio adolescente 
deverá se responsabilizar e decidir (como a arrumação do quarto).

• Deixe que ele arque com as conseqüências de suas decisões. Se ele não encontra as chuteiras ou outro 
objeto que desapareceu na desarrumação do quarto, não se ponha a procurá-los.

• Esteja disponível quando ele pedir conselhos ou orientação. Embora ele não queira que você se meta em 
seus problemas, espera que o ajude e conta com seu apoio.

• Seu filho pode ter sonhos e ambições diferentes de você. Não cobre que ele tenha o dever de lutar pelo 
que é de sua responsabilidade.

• Demonstre interesse pelas coisas que o adolescente faz, mas não espere que ele lhe conte tudo ou que 
divida com você certas intimidades, como costuma fazer com os amigos. 

• Aproveite que seu filho está crescendo e já não precisa tanto de você. Comece a pensar na sua vida 
pessoal ou profissional para que haja outras fontes de satisfação para você. É importante para ele saber 
que você não depende só dele, favorecendo a construção de vidas independentes. 

• Não faça papel de vítima. Não diga, por exemplo: “Você vai sair outra vez”? Você nunca fica em casa!”. 
Não é justo explorar o afeto de seu filho para você não se sentir sozinho. 
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As oficinas com os pais/responsáveis: desenvolvendo 
responsabilidades

Estas oficinas são realizadas mensalmente e duram cerca de 2 horas.
Em geral, os grupos são numerosos e os trabalhos são conduzidos 

por dois profissionais.
Entre os temas mais abordados estão:

• Relacionamento entre pais e filhos.
• Desenvolvimento físico, sexual e psicossocial de crianças e  

ado lescentes.
• Violência doméstica (física, sexual, psicológica e por negligência).
• Educar e resolver conflitos sem usar violência.

Na oficina sobre relacionamento de pais e filhos, por exemplo, 
abordam-se questões como o papel dos pais, a formação da família, os 
primeiros cuidados com o filho, o desenvolvimento e suas etapas mais 
marcantes, a colocação de limites na educação, os direitos e deveres de 
crianças e adolescentes, pais e educadores. Para fazer o grupo refletir so-
bre o assunto, utilizam-se várias estratégias, como textos (veja exemplo na 
pág. 82), vídeos e até fatos que tenham acontecido na comunidade.

É interessante observar como o grupo de pais ao longo dos encon-
tros se aproxima e constrói projetos para suas famílias e a comunidade. 
Essa mobilização possibilita a criação de atividades como cursos de 
culinária, costura, trabalhos manuais e pequenos reparos ou organiza-
ção de festas e eventos para a instituição e a localidade.

Principais objetivos das oficinas com pais

• Dar apoio e estimular que busquem o desenvolvimento pessoal, familiar e social.
• Conscientizar sobre a necessidade de mudança em sua conduta para que sejam protetores em relação ao 

processo educativo sem utilização de violência.
• Estimular que sejam colaboradores e apóiem o programa de prevenção à violência desenvolvido na 

instituição.
• Desenvolver a interação entre os pais para que possam compartilhar suas preocupações e encontrar, em 

conjunto, formas de resolvê-las. 
• Incentivar a interação e a participação dos pais junto aos próprios filhos.
• Promover um sentimento positivo em relação à infância e à adolescência, propiciando padrões de rela-

cionamento familiar sem violência.
• Criar um ambiente de comunicação facilitador em que os filhos possam comunicar eventuais problemas 

em qualquer campo e juntos possam refletir sobre as possíveis formas de resolução e prevenção em 
relação a repetições no futuro.

• Refletir sobre o ECA e a construção da cultura de direitos, onde cada membro seja tratado como cidadão, 
respeitando limites, direitos e deveres.
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O histórico do trabalho de prevenção do CnRVV 

1988 Início do atendimento psicológico de crianças, adolescentes e familiares vítimas de violência domés-
tica, pelo Instituto Sedes Sapientiae.

1994 Início, na Clínica de Psicologia do Instituto Sedes Sapientiae, das atividades do Núcleo de Referência às 
Vítimas de Violência (NRVV), cujo principal objetivo é a luta contra a violência doméstica a que são subme-
tidos crianças, adolescentes e familiares, incluindo o agressor (aquele que comete o ato violento).

1995 O NRVV estabelece convênio com a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado de 
São Paulo (SCFBES) para realizar atendimento e prevenção às situações de violência doméstica.

1996 Início do curso de aperfeiçoamento em psicoterapia e prevenção da violência doméstica voltado 
para profissionais de várias áreas e realização do primeiro Fórum de Debates do NRVV em parceria com 
instituições de Justiça, saúde, educação e assistência social. Nesse mesmo ano, é implantado um pólo 
piloto de prevenção no bairro do Jaguaré, em São Paulo. A partir dele, vários outros pólos foram sendo 
implantados em diferentes bairros da periferia de São Paulo.

2000 O NRVV é convidado pela diretoria do Instituto Sedes Sapientiae a integrar a instância de centros, 
passando a se chamar Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sapientiae, e é 
convidado pelo Ministério da Justiça, como organização da sociedade civil, a participar da elaboração 
do Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 
Natal, no Rio Grande do Norte.

2001 Estabelecimento de convênio com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SEADS) para a implantação do Programa Unificado Bem Me Quer, que tem como objetivo acolher e 
tratar as vítimas de abuso sexual e prevenir a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Início 
da realização de oficinas para pais, educadores e crianças em seis Postos de Bombeiros da cidade de 
São Paulo. 

2002 Início de oficinas de capacitação e sensibilização sobre violência doméstica com profissionais da área 
de saúde do município de São Paulo. É publicado o livro O Fim do Silêncio na Violência Familiar: Teoria e 
Prática, pela Summus Editorial, e o Centro é vencedor do Prêmio Criança 2002, da Fundação Abrinq, na 
categoria violência doméstica.

2003 O CNRVV sistematiza seu Projeto de Implantação de Pólos de Prevenção.

2004 Lançamento da publicação O Fim da Omissão: a Implantação de Pólos de Prevenção à Violência  
Doméstica pela Fundação Abrinq. A obra dissemina a sua experiência com os Pólos de Prevenção. 

2004-2005 Início da disseminação da metodologia de implantação de Pólos de Prevenção à Violência 
Doméstica, com apoio da Fundação Abrinq, junto a 22 organizações da Rede Nossas Crianças.

 2005-2007 Continuidade do processo de implantação dos pólos ampliando a ação para a prevenção da 
violência sexual, iniciando sua supervisão e a capacitação em violência sexual. Também começam a 
ser realizados mensalmente os Fóruns de Debates sobre o enfrentamento da violência contra crianças 
e adolescentes. Esta etapa acontece com o apoio da World Childhood Foundation (WCF Brasil). Neste 
período, inicia-se ainda a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
da cidade de São Paulo (SMADS) por meio da inclusão de profissionais ligados às SAS regionais, às quais 
as organizações da Rede Nossas Crianças, que estão implantando os pólos, pertencem.

2006 O CNRVV é convidado pela SMADS para realizar capacitação de profissionais dos NSEs do município 
de São Paulo em relação ao tema violência doméstica e sexual . As ações de prevenção, como desdobra-
mento dessa capacitação, continuaram sendo acompanhadas em 2007.

2007 O CNRVV passa a integrar a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes
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Orientações para os pais

Dicas de como reagir ao comportamento sexual da criança e do adolescente em cada fase do seu 
desenvolvimento

Idade pré-escolar (zero a 4 anos)
• Permita que a criança explore e brinque com seu corpo. 
• As brincadeiras com os genitais e a masturbação são comuns nesta fase e dão prazer. 
• Oriente-os sobre o que podem ou não podem fazer sem puni-los em relação à experimentação e às 

brincadeiras sexuais. Na maior parte das vezes eles nem sabem exatamente o que estão fazendo.
• Use as palavras corretas para partes sexuais do corpo.
• Permita e ensine a criança a dizer não se ela se sentir incomodada ou não gostar de determinada forma 

de ser tocada.
• Ensine os toques corporais que expressam carinho e os que são invasivos e representam abuso.
• Responda às perguntas sobre sexo, fornecendo informações adequadas à idade. 

Idade escolar (5 a 12 anos)
• Esteja disponível para conversar mais tempo sobre as questões de sexo. Elas adoram fazer perguntas.
• Confira o que a criança já sabe e pergunte o que ela pensa. As crianças trocam muitas informações sobre 

este assunto.
• Orientação sexual é tão importante quanto as outras orientações. É um assunto que faz e fará parte de 

seu cotidiano.
• Defina regras sobre sexo, tais como: quando, onde, com quem e por quê. É importante dizer que, em cada 

idade, algumas coisas são permitidas.

Adolescentes (13 a 16 anos)
• Fale e ouça o que seu filho tem a dizer sobre o assunto.
• Quanto mais aberta e direta for a conversa , mais intensa a comunicação.
• Ensine que sexo está relacionado a amor, intimidade, dedicação e respeito.
• Ajude na consideração dos prós e contras do comportamento sexual.
• Alerte sobre a responsabilidade nas escolhas e decisões.
• Reflita sobre os relacionamentos respeitosos que levam ao crescimento e os que causam sofrimento 

emocional e físico.
• Discuta sobre a liberdade e a autonomia que ele já usufrui e as situações de risco, como estupro prati-

cado por alguém com quem saiu. A utilização de drogas é um facilitador de desproteção e risco.
• Não faça acusações se ocorrer algo que o machucou física ou emocionalmente. É importante apoiá-lo e 

entender o que aconteceu para que o fato não se repita.
• Discuta amplamente como ele pode lidar com avanços e pressão sexuais realizando o que for de seu 

interesse, sem se submeter ao desejo de outrem. 

Na avaliação final do processo, muitos pais relatam mudança de 
atitude para com os filhos. Informam que nunca haviam parado para 
pensar sobre como educavam os filhos e simplesmente reproduziam a 
forma pela qual haviam sido educados. A substituição das ações explo-
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sivas pelo diálogo começa a aparecer, além da busca de formas alterna-
tivas de atingir a disciplina desejada.

Foco na capacitação

A dificuldade em identificar, encaminhar e acompanhar uma crian-
ça ou adolescente em situação de violência doméstica é um dos princi-
pais entraves para o seu enfrentamento. Por isso, a equipe do CNRVV 
investe também na conscientização e na capacitação de profissionais de 
diversas áreas e instituições.

Os profissionais já capacitados ajudam a criar o programa de pre-
venção de sua comunidade. Esta formação ocorre por meio de cursos 
de aperfeiçoamento, expansão, atividades como palestras, reciclagens, 
reuniões para discussão de casos e elaboração de estratégias para o aten-
dimento, fóruns de debates e oficinas. 

A oficina é dirigida ao grupo permanente da instituição em que o 
trabalho de prevenção está sendo realizado, mas pode ser estendida a pro-
fissionais convidados de outras organizações. Os encontros são mensais. 
As atividades duram aproximadamente 2 horas e seguem a mesma linha 

É importante 
que as ações 
aconteçam de 
forma continuada 
e num clima 
afetivo e de 
confiança

As dúvidas mais freqüentes

Minha organização tem muitas demandas. Como realizar um trabalho de prevenção em relação à 
violência doméstica e à violência sexual?

A tarefa de identificar, notificar e acompanhar os casos de violência, abuso e exploração sexual, bem 
como as ações de prevenção, deve ser compartilhada com outros profissionais da equipe ou de outras ins-
tituições (educadores, auxiliares, assistentes sociais, enfermeiras, dirigentes etc.). Eles poderão ajudá-lo a  
realizar ações de prevenção, a observar os casos e a fazer os encaminhamentos de acordo com a necessidade;  
as decisões devem ser discutidas e compartilhadas diante de cada situação. A notificação é obrigatória e a 
responsabilidade do profissional é intransferível e poderá ser cobrada inclusive legalmente (leia mais sobre 
o assunto no Capítulo 5).

Como faço a notificação?
Alguns estados, municípios e secretarias já têm uma ficha padronizada (veja modelo na página 49) 

para fazer a notificação. Se sua instituição não tiver essa ficha, faça um relatório com uma boa descrição 
da situação, encaminhe ao Conselho Tutelar por escrito e sempre que possível comunique à chefia de sua 
unidade. A notificação também pode ser feita por telefone. Caso não haja Conselho Tutelar no local onde 
reside a criança ou o adolescente, o artigo 262 do Estatuto estabelece que as atribuições a ele conferidas 
serão exercidas pela autoridade judiciária. Ou seja, as notificações deverão ser encaminhadas ao Juizado da 
Infância e da Juventude, à Vara da Família, ao Ministério Público ou a qualquer outra autoridade judiciária 
existente na localidade. 
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A responsabilidade de notificar é só minha?
Se o profissional desenvolve seu trabalho numa instituição, a responsabilidade deve ser compartilhada 

com a equipe e a gerência de sua própria unidade ou serviço, além de poder recorrer aos conselhos pro-
fissionais. 

Além de notificar, preciso fazer mais alguma coisa?
O profissional que trabalha em instituição, principalmente em organizações sociais como NSEs ou 

escolas, permanece várias horas perto da criança ou do adolescente, tendo condição privilegiada para 
continuar acompanhando a situação após a notificação. Também é importante que este profissional possa 
encaminhar a família para serviços de apoio existentes, complementando a rede de suporte, e esteja sempre 
em contato com a direção da instituição para discutir o encaminhamento do caso. 

Se for uma suspeita e eu não tiver como provar, o que devo fazer?
O ECA, em seu artigo 13, diz que a confirmação ou a suspeita de violência deve ser notificada ao 

Conselho Tutelar para que possa ser averiguada e para que sejam tomadas as medidas de proteção e acom-
panhamento da família.

 
Se atendo a criança ou o adolescente em minha instituição, como proceder em relação à família? 
É eticamente aconselhável informar à família que precisa ser realizada uma notificação ao Conselho 

Tutelar e que haverá acompanhamento de profissionais competentes para ajudá-la a lidar com a situação 
de violência. Em algumas situações de risco para a criança ou para o profissional, deve-se pensar em estra-
tégias que possam envolver outros serviços promovendo, inclusive, a proteção dos envolvidos. 

Se o agressor é alguém do meio familiar da criança ou do adolescente, o que devo fazer?
Quando se está frente a uma situação de violência doméstica, deve-se considerar que todos os envolvi-

dos nessa dinâmica precisam ser acompanhados e tratados por profissionais especializados. Tanto quem so-
freu a violência como quem a executou precisa de atendimento (leia mais sobre o assunto no Capítulo 5). 

Após a notificação, o que acontece com as pessoas envolvidas?
Após receber a notificação, o Conselho Tutelar realiza os primeiros contatos e aciona os serviços da 

comunidade onde a família mora para atendê-la em suas necessidades de apoio psicológico, inserção na es-
cola, vaga em creche e outras demandas. O Conselho também aciona a Vara da Infância e da Juventude ou 
outra Vara afim, como a da Família, ou mesmo o Ministério Público, dependendo da necessidade do caso.

E se eu não concordar com a forma como o Conselho Tutelar está conduzindo o caso?
É muito importante acompanhar o caso discutindo os procedimentos e compartilhando as responsa-

bilidades com os parceiros. Caso se avalie que a criança ou o adolescente continua em situação de risco 
e as medidas de proteção não estejam sendo tomadas, pode-se encaminhar uma notificação também ao 
Juizado da Infância e da Juventude, à Vara da Família, ao Ministério Público ou a qualquer outra autoridade 
judiciária existente na localidade onde a vítima reside.

Quais as implicações para o profissional e o que mais ele pode fazer diante de um caso de violên-
cia doméstica ou violência sexual contra a criança ou o adolescente?

O profissional ficará como referência para consulta e eventualmente poderá ser chamado a prestar 
informações à Justiça. Se ele trabalha em uma instituição socioeducativa, como um NSE, em que a criança 
ou o adolescente permanece em atendimento, poderá continuar o acompanhamento e cobrar do Conselho 
o retorno das informações sobre o atendimento da família. Também poderá solicitar uma reunião entre o 
conselheiro e os demais profissionais que realizam outros atendimentos, como o psicológico ou médico, 
para discutir de forma articulada o acompanhamento da família.
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das oficinas com pais. Começam com aquecimento (para descontrair e 
mobilizar o grupo em torno do assunto), em seguida vem uma discussão 
sobre o tema e, por último, ocorrem os comentários e a avaliação final. 

A distribuição de textos relacionados à violência doméstica (veja 
exemplo neste capítulo) é uma das estratégias utilizadas para ajudar a dis-
seminar informações relevantes sobre o tema e estimular a discussão.

O debate, em geral, é feito em pequenos grupos. O ideal é que eles 
reúnam pessoas de áreas, funções e instituições diferentes. Enquanto 
os profissionais discutem o tema, estão se aproximando e fortalecendo 
a articulação da rede local.

Além de transmitir informações sobre o assunto, o coordenador 
da atividade tem a missão de ajudar os grupos na discussão e na elabo-
ração de seus trabalhos. Depois da reflexão, as equipes discutem uma 
forma de apresentar suas conclusões a todos. Isso pode ser feito por 
meio de dramatização, cartazes, jogral etc.

A possibilidade de os profissionais interromperem uma situação de 
violência pode aparecer das mais diversas formas: pela observação da 
criança ou adolescente, por meio de uma reunião de pais ou mesmo 
dos chamados fóruns de debates. 

O trabalho com crianças e adolescentes

Para crianças e adolescentes são realizadas oficinas semanais, com 
1 hora e meia de duração. As atividades são oferecidas a todos que fre-
qüentam a instituição. As turmas podem ser divididas por faixa etária 
ou, caso o volume de atendimento seja muito grande, pode-se pensar em 
algum critério de seleção junto com os responsáveis pela organização.

O objetivo, no entanto, é um só: fazer com que eles saibam identi-
ficar situações que contenham alguma violência, e possam desenvolver 

Os temas mais trabalhados com pais e profissionais

• Relacionamento entre pais e filhos.
• Desenvolvimento físico e psicossocial de crianças e adolescentes.
• Colocação de limites na educação de crianças e adolescentes.
• Violência física.
• Violência doméstica (física, sexual, psicológica e negligência).
• Desenvolvimento sexual.
• Violência sexual.
• O Estatuto da Criança e do Adolescente na proteção integral de crianças e adolescentes,  

especialmente os artigos relacionados às questões de violência.
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movimentos de autoproteção e, se for o caso, buscar ajuda para inter-
romper essas situações. 

No trabalho com crianças e adolescentes, deve-se considerar o es-
tádio de desenvolvimento em que se encontra. Ou seja, a faixa etária 
orienta o profissional em relação à utilização de mais brincadeiras ou 
mais discussão. 

Um dos principais desafios do trabalho com este público é criar um 
clima de confiança em que cada um dos envolvidos sinta-se seguro para 
falar sobre os temas propostos ou sobre suas experiências. No início, 
crianças e jovens podem oscilar entre desmotivação e demonstração de 
enorme curiosidade, principalmente no que se relaciona à sexualidade. 
Podem apresentar também atitudes hostis uns em relação aos outros ou 
em relação ao profissional que desenvolve as atividades temáticas. Cabe 
aos profissionais trabalhar essas dificuldades iniciais por meio de dinâ-
micas que permitam a evolução não só em relação ao envolvimento 
com os temas como também no relacionamento entre os componentes 
do grupo e com os profissionais que coordenam as atividades.

É comum, depois de certo tempo de trabalho, que crianças e adoles-
centes não só identifiquem situações de violência, como a física ou a se-
xual, mas que também comentem e indiquem aos companheiros a forma 
mais comum de agressão, a violência psicológica, caso ocorra entre eles.

Estratégias de trabalho com crianças e adolescentes

Para favorecer a vinculação e a integração entre os grupos de crian-
ças e adolescentes com os profissionais, o CNRVV sugere algumas es-
tratégias metodológicas para os primeiros meses de trabalho. São elas:

Os temais mais abordados com crianças e adolescentes

• Configurações da família na atualidade.
• Conflitos familiares mais comuns.
• A violência nas relações familiares.
• Relacionamento entre meninos e meninas em diferentes situações.
• Como enfrentar as situações do dia-a-dia e resolver os conflitos sem recorrer ao uso de violência.
• Sexualidade.
• Abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes: o que é, como identificar e pedir ajuda. 
• Drogas: o que são, o que causam e como evitar.
• O Estatuto da Criança e do Adolescente.
• O Conselho Tutelar.

Uma das 
principais 
atividades dos 
pólos são as 
oficinas, espaços 
pedagógicos 
de reflexão, de 
flexibilização e 
reformulação 
dos padrões 
abusivos de 
relacionamento
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• Crie um clima afetivo e receptivo.
• Diante de atitudes e comentários hostis ou desagradáveis dos quais 

discorde, reaja de forma livre tecendo comentários que levem à 
reflexão sobre o fato ocorrido, sem adotar um tom repressivo ou 
moralista. Ignorar comportamentos inadequados pode banalizar 
situações agressivas e desrespeitosas. Seja firme.

• Desenvolva atividades lúdicas, como jogos de interação, gincanas, 
dramatizações, oficinas de produção artística e discussão de filmes 
ou desenhos, para facilitar o envolvimento de todos e a discussão 
de temas mais difíceis ou emocionalmente mobilizadores.

Com o grupo mais integrado e próximo, a etapa seguinte é o apro-
fundamento da discussão temática. Posteriormente, ocorre a produção 
de material e a elaboração de um projeto de multiplicação dos con-
teúdos trabalhados. Entre as atividades realizadas por crianças e jovens 
para disseminar o projeto estão: exposição de cartazes, construções 
com sucata, apresentações musicais e teatrais, confecção de jornais, 
revistas e cartilhas.

Os resultados 

Com as ações de prevenção, identificar com maior clareza quando 
uma criança ou adolescente possa estar sofrendo alguma forma de vio-
lência, realizar a notificação e encaminhar para tratamento as pessoas 

Principais objetivos com crianças e adolescentes

Desenvolver ações que possibilitem a eles:
• Identificar as situações de violência que estejam ocorrendo em relação a si ou a outra criança e adoles-

cente de seu convívio.
• Reconhecer pessoas, formas e lugares de ajuda, bem como saber como buscar socorro, confiando que vão 

acreditar neles.
• Saber dizer não e evitar possíveis situações de violência contra si.
• Discutir o tema da violência com confiança e respeito, reconhecendo em si e nos outros os padrões 

abusivos de relacionamento.
• Reformular suas atitudes hostis e agressivas em relação aos companheiros e adultos de sua convivência.
• Saber que não devem ser culpabilizados pela violência que sofreram e que foram cometidas por adoles-

centes mais velhos ou adultos.
• Ser multiplicadores dos temas e idéias discutidas nas oficinas.

Para fazer o grupo 
refletir sobre 
o assunto, há 
várias estratégias: 
textos, vídeos 
e até fatos 
que tenham 
acontecido na 
comunidade
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envolvidas deixou de ser tabu e as pessoas passaram a ter uma postura 
mais ativa e comprometida.

Levantamento	realizado	em	2006	com	15	organizações	da	socie-
dade civil na região metropolitana de São Paulo que se tornaram Pólos 
de Prevenção em 2005 mostra, com números, o quanto pode fazer a 
diferença uma comunidade formada e informada sobre o assunto: 359 
casos de agressão contra crianças e adolescentes foram notificados aos 
Conselhos Tutelares, 38 deles relacionados à violência sexual. Juntas, as 
15 organizações atendem 6.485 crianças e adolescentes. 

Entre os desdobramentos dos Pólos de Prevenção estão a ação de 
capacitação sobre a violência, o abuso, a exploração sexual e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente para funcionários de algumas instituições 
parceiras, criação de livro de registro de ocorrências, parcerias com nú-
cleos de atendimento psicológicos, entre outros, e maior interlocução 
com o Conselho Tutelar e mesmo com líderes comunitários (coorde-
nadores de instituições, presidentes de associações de amigos de bairro 
e líderes religiosos, por exemplo).

As ações de prevenção, em particular os Pólos de Prevenção, estão ten-
do em São Paulo papel semelhante ao das delegacias da mulher, na década 
de 80. Como as agressões intramuros sofridas pelas mulheres só vieram a 
público quando foram criadas essas delegacias especializadas, em 1985, 
muitas situações de violência envolvendo crianças e adolescentes só têm 
sido reveladas graças ao trabalho desses Pólos. Sua maior contribuição tem 
sido derrubar o muro de silêncio que ainda cerca o assunto construindo, 
em seu lugar, uma rede de apoio e proteção para crianças e adolescentes.

Alguns desdobramentos

A equipe do CNRVV prevê um ano para a implantação dos Pólos e mais um ano de assessoria aos pro-
fissionais para a continuidade das ações.

Em geral, as discussões feitas nas oficinas e nos fóruns dão início a ações reivindicatórias para melho-
rar as condições de vida da comunidade. Entre os desdobramentos dos trabalhos estão:
• Reunião com o diretor de posto de saúde para agilizar agenda de atendimento.
• Apoio do juiz da Vara de Infância e Juventude para a criação e a regulamentação de espaços de lazer 

para crianças e adolescentes. 
• Mobilização para urbanização das áreas de moradia.
• Realização de fóruns de debates sobre os temas da violência.
• Realização compartilhada entre as instituições de ações de prevenção dirigidas à comunidade.
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