O que você pode fazer para prevenir a violência
sexual contra crianças e adolescentes?
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18 de maio – Dia Nacional
de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes
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SEJUS

MAIS PERTO DO CIDADÃO

Orientar
Converse com as crianças e adolescentes sobre as partes
do seu corpo, principalmente sobre as partes íntimas;
Explique o que é carinho e onde não podem ser tocados;
Existem outras formas de cumprimentar e demonstrar
afeto e respeito, não obrigue as crianças e adolescentes
a sentar no colo, beijar ou abraçar outras pessoas;
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Oriente os adolescentes sobre as mudanças
corporais que eles estão vivenciando, o que isso
signiﬁca e os cuidados que devem tomar;
Explique o que é o consentimento, autoestima e a
importância do respeito mútuo;
Ensine-os a não aceitar bala, dinheiro ou presentes
de pessoas estranhas;
Oriente sobre todos os tipos de violência e que elas
podem acontecer inclusive dentro de casa;
Ensine as crianças e adolescentes a pedir ajuda, na
Polícia, Escola ou Conselho Tutelar;
Converse sobre o uso correto do ambiente virtual.

CUIDADOS NO TRANSPORTE PÚBLICO
Não deixe as crianças sentarem no colo de adultos no
transporte público;
Reforce com as crianças e adolescentes a mensagem: “Se
alguém te tocar ou encostar em você de forma indevida no
transporte público, diga em voz alta: pode parar!”

Assédio não pode ter lugar no transporte público!
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SEJUS
MAIS PERTO DO CIDADÃO

NAVEGAÇÃO COM SEGURANÇA
Oriente as crianças e adolescentes a NÃO divulgarem
dados pessoais (endereço e informações de sua rotina),
a NUNCA enviarem fotos para pessoas desconhecidas e
a NÃO tirarem nudes ou fotos íntimas;
Evite que o computador ﬁque em locais da casa onde a
criança pode navegar “fora de vista” e estabeleça
regras para o uso da internet, como horários e tempo
máximo de acesso diário;
Procure navegar na rede com a criança ou adolescente,
conheça seus sites preferidos e suas atividades on-line,
instruindo-os a fazer uso responsável desses recursos;
Conhecer os “amigos virtuais” das crianças e
adolescentes é uma OBRIGAÇÃO de todos os pais e
responsáveis;
Incentive crianças e adolescentes a relatarem qualquer
situação suspeita na internet. Atividades ilegais na web
devem ser comunicadas à polícia.
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Escutar
Dê importância para tudo o que as crianças e adolescentes falam;
Eles precisam ser respeitados, acolhidos e ouvidos em seus espaços
de fala;
Estabeleça um diálogo aberto e respeitoso com crianças e
adolescentes para que possam conﬁar, falar e pedir ajuda!
Observe mudanças no comportamento de criança e adolescentes,
como medo, choro excessivo, ansiedade, isolamento social, entre
outros. Elas podem surgir em casos de violência e abusos.
Reforce sempre a mensagem: Não é não! Se você se sentir
pressionada (o) a fazer qualquer coisa que ameace a sua intimidade,
diga não!
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A ORIGEM DA DATA
O 18 de maio foi instituído pela Lei
9970/00 como Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual contra Crianças e
Adolescentes. A escolha se deve ao
assassinato de Araceli, uma menina
de oito anos que foi drogada,
estuprada e morta por jovens de
classe média alta, no dia 18 de maio
de 1973, em Vitória (ES). Esse crime,
apesar de sua natureza hedionda, até
hoje permanece impune. O objetivo é
mobilizar a sociedade brasileira a se
engajar na defesa dos direitos de
crianças e adolescentes e na luta pelo
ﬁm da violência sexual.
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Denunciar
A responsabilidade pela proteção dos direitos
de crianças e adolescentes é de TODOS!
Faça a sua parte. Se perceber qualquer sinal de violência, denuncie!
Procure o Conselho Tutelar da sua cidade

E-mail: cisdeca@sejus.df.gov.br

A denúncia pode ser anônima!
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS TIPOS VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Física: entendida como a ação inﬂigida à criança ou
ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde
corporal ou que lhe cause sofrimento físico;

Psicológica: qualquer conduta de discriminação,
depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao
adolescente mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal
e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração
ou intimidação sistemática (bullying) que possa
comprometer seu desenvolvimento psíquico ou
emocional, podendo se manifestar também como ato
de alienação parental.
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Sexual: entendida como qualquer conduta que
constranja a criança ou o adolescente a praticar ou
presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato
libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou
vídeo por meio eletrônico ou não, que compreende
também o abuso sexual, a exploração sexual comercial
e o tráﬁco de pessoas

Institucional entendida como a praticada por
instituição pública ou conveniada, inclusive quando
gerar revitimização.
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Negligência omissão dos pais ou responsáveis,
incluindo instituições que deixarem de prover as
necessidades básicas, essenciais para o pleno
desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional
de crianças e adolescentes.
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