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Esse guia foi produzido pelo 
projeto Elas Por Elas, da 
Secretaria Nacional de 
Mulheres do PT, em virtude 
dos debates públicos e 
conscientização acerca 
da data 18 de Maio, Dia 
Nacional de Combate ao Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Trata-se de um guia resumido 
a partir de entrevistas e 
posições públicas de 
especialistas e publicações especialistas e publicações 
da ONU sobre o tema. Ele 
integra um especial de 
matérias produzidas pela 
Secretaria Nacional de 
Mulheres do PT que abordou 
os temas de maneira 
aprofundada. aprofundada. 

INTRODUÇÃO



Não é fácil identificar, aceitar e 
tomar alguma ação quando se 
percebe que a violência sexual 
está acontecendo dentro de 
nossa família, muitas vezes 
dentro de nossas casas, com 
pessoas que convivemos e 
confiamos.confiamos.

O PERIGO MORA 
EM CASA

É preciso agir em 
defesa das crianças 
e adolescentes

MAIS DE 

DOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL INFANTIL OCORRE 
DENTRO DE CASA

70% 



Orientações básicas para 
identificar crianças e 
adolescentes em situações 
de violência.

Mudanças de comportamento

Proximidades excessivas

Silêncio predominante

Mudanças súbitas de hábito

Comportamentos sexuais

Traumatismos físicos

Enfermidades psicossomáticas

Negligência

Comportamentos infantis repentinos

COMO IDENTIFICAR 
E PREVENIR ABUSO 
SEXUAL INFANTIL? 



• Perde a fome

• Para de falar

• Desenvolve gagueira

• Começa a chorar muito 
facilmente

• Muda o comportamento 
com as pessoas da casacom as pessoas da casa

• Quando elas têm o hábito de 
ir para a cama do pai e da mãe 
e, de repente, ela não vai mais

• Desenvolvem transtornos 
alimentares

• Começa a ir mal na escola
Se afasta dos próprios Se afasta dos próprios 
amiguinhos, desenvolvendo 
depressão

ABRA O OLHO 
AOS SINAIS



Como pais, tutores e 
responsáveis podem ajudar 
as crianças a se protegerem? 
O mais importante é o diálogo 
e a conexão com a criança. 
Ser um espaço seguro e de 
confiança para quem ela pode confiança para quem ela pode 
recorrer e não ser julgada e 
nem punida. 

AUTO-PROTEÇÃO 
DAS CRIANÇAS

IMPORTANTE: O comporta-
mento da criança é sempre 
uma manifestação de algo que 
pode estar errado com ela — 
seja por meio do sono, da ali-
mentação, desempenho ou 
conduta. Isso pode estar rela-

sexual, mas é um indicativo. Na 
dúvida, confie em sua criança e 
estabeleça um diálogo afetivo.



Mesmo assim, é fundamental 
dar ferramentas de auto-
proteção das crianças, para 
que ela possa inclusive 
ENTENDER, IDENTIFICAR e 
TE PROCURAR caso desconfie 
que esteja passando por uma 
situação de violência. 

A primeira coisa que pode 
ser ensinada às crianças é 
o reconhecimento do corpo 
delas, as diferenças entre 
os meninos e as meninas e 
o respeito ao que é dela. 

SEGUEM ALGUMAS 
ESTRATÉGIAS QUE 
PODEM SALVAR VIDAS 
E RETRAÇAR DESTINOS. 

1Reconhecimento do corpo: diferenças 
entre meninos e meninas



Explicar para a criança quais 
partes do corpo podem ser 
tocadas e quais não podem. 
Ensinar que, em nenhuma 
parte, ela pode ser tocada 
sem permissão.

O objetivo é fazer essa 
criança se tornar uma 
pessoa autônoma nesses 
cuidados. Quanto menos 
ela precisar de alguém que ela precisar de alguém que 
a limpe, que a lave, menos 
exposta ela vai estar e mais 
autonomia ela tem.

2
O que pode e o que não 
pode, partes do corpo 
que são ‘públicas’ e 
outras que são ‘privadas’



Além de ensinar o 
reconhecimento do corpo 
à criança, é preciso também
passar para ela a ideia de que
aquele corpo tem um/a
dono/a. 
Estabelecer uma comunicaçãoEstabelecer uma comunicação
direta com as crianças logo
cedo sobre as partes privadas
do corpo, usando os nomes
corretos para as genitais 
– vai ajudar a identificar 
comportamentos abusivos.

3O dono/A dona do seu 
corpo é você. Dar nome 
às partes do corpo.



Essas são algumas das estratégias 
que devem ser ensinadas às 
crianças para que elas estejam 
preparadas a dizer ‘não’ a 
contatos físicos que julgarem 
inapropriados, se sintam seguras inapropriados, se sintam seguras 
para contar a alguém de confiança 
e possam fugir de situações pouco 
seguras.

Conscientizar as crianças de 
que, caso alguém faça 
alguma coisa que elas não 
gostem, é preciso contar 
isso para uma pessoa de 
confiança. “Vá embora! confiança. “Vá embora! 
Conte.” Oriente os adultos e 
adultas da casa que não 
existe “segredinho”, nem 
para coisas inocentes e 
surpresas afetivas. 

*Conteúdo inspirado em 
cartilha da UNESCO/ONU 

4
Estratégias: Não gostou?
Conte para alguém de 
confiança. // Não existe 
segredo de criança.



Conselho Tutelar
Verifique o contato do 
Conselho Tutelar da sua 
cidade, mas atenção: o 
atendimento pode ter sido 
alterado na pandemia.
  
Disque 100
Vítimas ou testemunhas de 
violações de direitos de 
crianças e adolescentes, 
como violência física ou sexual, como violência física ou sexual, 
podem denunciar anonima-
mente pelo Disque 100.

Disque 180
Em casos de violência contra 
mulheres e meninas, seja 
violência psicológica, física, 
sexual causada por pais, 
irmãos, filhos ou qualquer 
pessoa. O serviço é gratuito 
e anônimo.

DENUNCIE 



Polícias
Quando estiver presenciando 
algum ato de violência, acione 
a Polícia Militar por meio do 
número 190. 

Safernet Brasil
A rede recebe denúncias de A rede recebe denúncias de 
cyberbullying e crimes 
realizados em ambiente online. 

DENUNCIE 


