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O CEDECA Interlagos desde 1999 trabalha na proteção 
jurídico-social de crianças e adolescentes do extremo 
sul da cidade de Sāo Paulo em busca da construção
e fortalecimento da participação da população
na defesa de direitos humanos a partir da criança
e adolescente, na lógica da proteção integral e na ótica 
de políticas públicas. Tem como método de atuação 
a participação e a educação popular.

Para tanto, a ação em rede com grupos, movimentos 
e organizações sociais é considerada essencial para 
as diversas intervenções já realizadas que contaram 
com parcerias e ações políticas estabelecidas pelo 
CEDECA Interlagos. Não somente com agências de 
financiamento de cooperação internacional, mas 
com entidades, fóruns e redes sociais que compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos. Dentro deste 
Centro de Defesa, há cinco anos firmou-se convênio 
com a municipalidade, no qual há uma equipe 
específica para o atendimento e proteção de crianças 
e adolescentes vítimas de violência, com capacidade  
de atendimento para oitenta famílias na região da 
Capela do Socorro e Grajaú. A equipe é composta 
por psicólogos, assistentes sociais e educadores 
sociais que realizam o trabalho de prevenção, 
reparação dos danos e diminuição dos impactos sociais 
e familiares, negativos, causados pelas violências 
através de acompanhamento psicossocial.

A partir da experiência no enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes, no atendimento direto 
às vítimas e suas famílias e no trabalho preventivo 
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realizado nos territórios e instituições, verifica-se 
a necessidade de esclarecimento acerca das temáticas 
que envolvem estas violências.

Este documento é voltado a todos os profissionais 
da rede de atendimento a crianças e adolescentes, 
como educadores, orientadores socioeducativos, 
agentes comunitários de saúde, sociojurídicos 
e outros, para facilitar a identificação de diversas 
situações de violência e a partir de então quais 
procedimentos adotarem e quais órgãos acionar. 
Sendo assim protagonistas na defesa de direitos.



Além da família, todos devemos nos responsabilizar 
pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, 
o que acontece dentro das relações familiares deve 
ser denunciado se assim prejudicar o desenvolvimento
da criança. Segundo o artigo 4º do ECA, “É dever 
da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.”

Quem deve garantir a proteção 
das crianças e adolescentes?

Esta etapa de desenvolvimento é caracterizada 
por determinações genéticas, biológicas, sociais, 
históricas, culturais, econômicas e familiares, fatores 
formam a especificidade de cada indivíduo. Apenas com 
a garantia de direitos básicos relacionados aos fatores 
citados podemos obter o pleno desempenho 
dos potenciais destes indivíduos, e sua proteçāo 
integral. 

Há a necessidade de investimento afetivo e suporte 
social, que são de suma importância. O período da 
infância e da adolescência é essencial para o restante 
da vida adulta. Vive-se uma fase  especial no 
desenvolvimento, de muitos aprendizados, onde uma 
serie de atividades ainda não podem ser realizadas, 
sem que corpo e mente sejam prejudicados. Algumas 
marcas produzidas nesta fase podem durar por toda 
a vida.

Além das questões básicas colocadas é importante 
lembrarmos que é um direito de crianças e adolescentes 
a garantia de condições de desenvolvimento, como 
nos diz o Artigo 3º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, "a criança e o adolescente goza de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
se trata esta lei, sendo lhes assegurado, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social em condições de 
liberdade e dignidade."

Ser criança e adolescente,
seres em desenvolvimento.



O que é violência?

Para a OMS1, "violência constitui o uso da força 
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento
ou privação".

A violência contra crianças e adolescentes representa
toda a ação ou omissão capaz de provocar lesões, 
danos e transtornos em seu desenvolvimento 
integral. Neste fenômeno há o envolvimento de uma 
relação desproporcional de poder que se manifesta 
através da força física, do poder econômico, da 
dominação e opressão familiar ou geracional.

A violência contra crianças e adolescentes é mais 
comum do que se imagina, ocorre em todas as 
classes sociais e muitas vezes velada por algum 
pacto de silêncio na família.

Os maiores responsáveis pelos casos de violência 
contra crianças e adolescentes estão inseridos no 
bojo da chamada violência doméstica ou familiar. 
Tal forma de violência admite diversas formas como 
agressão física, violência sexual, negligência e abandono, 
abuso psicológico, violência presencial e violência 
fatal.

1 - Organização Mundial da Saúde, 2002, p. 5



Ocorre quando há a omissão dos pais ou responsáveis 
em prestar cuidados básicos e prover para as
necessidades fundamentais da criança e do adolescente 
referentes à alimentaçāo, saúde, cuidados pessoais
e educaçāo, por exemplo. Em outras palavras quando 
ocorre a falta de cuidado com a proteção de crianças
e adolescentes pelos seus responsáveis.

Ocorre quando há o uso de força fí sica nas relações 
para produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade 
em quem sofre a violência. Contra crianças e adolescentes
é normalmente uti lizada como pretexto para  
educaçāo, colocação de limites, resolução de 
confl itos ou subjugação. Tais ações podem ser um 
tapa ou até mesmo fraturas causadas pelas mais 
diversas formas. 

Segundo dados do IBGE2 foi revelado que 20% 
das crianças são viti mas de violência fí sica e 80% dos  
causadores da violência são os responsáveis.

Negligência

Tipos de Violência

Violência fí sica

2 - SANCHEZ, Raquel Niskier; MINAYO, Maria Cecília de Souza. 
Violência contra crianças e adolescentes: questão histórica, social 
e de saúde. Violência faz mal à saúde. Brasília: Ministério da Saúde 
(MS),p. 29-38, 2006.



A violência sexual tem uma conceituação mais 
complexa que as outras e pode ser dividida entre 
abuso sexual e exploração sexual. O abuso sexual
é diferente do que prega o imaginário popular, que 
o considera apenas como a penetraçāo.

Caracteriza-se como abuso sexual atos como 
a penetração (oral, anal ou vaginal, com pênis ou 
objetos), carícias não desejadas, masturbação forçada 
e também atos sem contato fí sico como a exposição 
obrigatória a material pornográfi co, exibicionismo,  
uso de linguagem eroti zada em situação inadequada. 
Pode ser defi nida também como todo ato ou jogo 
sexual uti lizado na relação hetero ou homossexual, 
onde o agressor se encontra em um estágio de 
desenvolvimento psicossexual adiantado com relação 
à criança ou adolescente, o autor da violência 
aproveita-se da situação para obter sati sfação sexual 
ou esti mular a vítima em questão. Estas práticas 
são impostas à criança através de ameaça, violência 
fí sica ou pela sedução e indução de sua vontade.

O abuso sexual contra crianças e adolescentes é entendido 
ainda como o envolvimento das víti mas em 
ati vidades sexuais que  sāo incompatí veis com sua 
fase de desenvolvimento e assim nāo podem ser 
compreendidas por elas.

Violência Sexual

3 - Sistema Nacional de Agravos de Noti fi cação in RATES, Susana 
Maria Moreira et al. Violência infanti l: Uma análise das noti fi cações 
compulsórias, Brasil 2011. Ciência e Saúde Coleti va, v. 20, n. 3, p. 
655-665, 2015.

A exploração sexual é caracterizada pela relação 
sexual de uma criança ou adolescente mediada pelo 
dinheiro ou por outras moedas de troca, na qual 
a criança ou adolescente é tratada como objeto 
sexual ou mercadoria. Em geral, supõe-se uma rede 
organizada de exploração sexual, associada ao ato 
da exploração de crianças e adolescentes visando 
sua comercialização. Contudo ela pode acontecer 
também dentro da família, onde algum familiar 
usa a sexualidade da criança ou adolescente para 
obtençāo de ganhos materiais ou fi nanceiros.  Na 
comunidade é possível observar em locais com 
grande concentra¸ão e fl uxo de pessoas. 

Segundo dados do SINAN3, em 2011, 37% das violências 
noti fi cadas em território nacional se caracterizavam 
como Violência Sexual. Dados do ministério da saúde
datados de 2002 mostram que apenas 2% dos casos 
de abuso sexual intrafamiliar e 6% do extrafamiliar 
são denunciados.



Violência Presencial

Apesar de estar presente em todas as violências
acima citadas, por nāo deixar marcas aparentes, sua 
identificaçāo é mais complexa. Caracteriza-se pelo 
uso de um conjunto de atitudes e termos utilizados 
para humilhar, constranger, envergonhar, censurar
e pressionar a criança ou o adolescente, incluindo
o desmerecimento destes por características físicas 
ou psíquicas. Em geral, pode ser caracterizada 
quando um adulto comete quaisquer um destes 
cinco atos, rejeitar, isolar, aterrorizar, ignorar ou 
corromper. Esta violência traz tantos danos ao 
desenvolvimento quanto as outras.

Violência Psicológica

Na violência presencial, crianças e/ou adolescentes 
testemunham e vivenciam a violência sofrida em casa 
por adultos de seu convívio e de sua referência. 
Os impactos desta violência não devem ser 
subestimados.



Em casos extremos, temos a Violência Fatal que 
causa a morte de crianças ou adolescentes devido
a ações ou omissões de pais ou responsáveis.

Este tipo de violência pode envolver: Uma sucessão 
de modalidades de violência doméstica contra 
crianças e adolescentes; um único episódio de violência 
severa; uma falha no esquema de supervisão 
familiar; o homicídio ou suicídio da criança
ou adolescente. 

Violência Fatal Violência na Rede

Chamamos a atenção para o uso da internet e suas 
redes sociais, elas são um importante meio de 
interação para crianças e adolescentes atualmente. 
segundo a UNICEF (2013)*, atualmente cerca de 
15 milhões de adolescentes utilizam a internet 
diariamente ou pelo menos uma vez na semana, 
tendo como principal atividade às redes sociais,
o entretenimento e a busca de informações. A internet, 
contudo, pode ser também um meio de propagação 
de diversos tipos de violência, que podem ir desde 
a exposição de conteúdo impróprio, a pornografia 
infantil e até o aliciamento para trafico de pessoas.
Com o compartilhamento de informações, imagens 
e vídeos de toda a natureza, a chance do usuário 
se tornar vulnerável à pessoas que usam da 
manipulação destes materiais para constranger, 
assediar ou expor o outro, aumenta. Pudemos 
nos deparar em nossa experiência com diversas 
situações de adolescentes que tiveram a divulgação 
de vídeos íntimos em grupos virtuais e/ou
a exposição de imagens intimas sem o consenso 
das partes envolvidas e,  o chamado “top 10”. Para 
maiores informações, denúncias e orientações alguns 
sites apresentam materiais importantes como: 

new.safernet.org.br / internetsegura.br / 
ensinando-filhos-alunos / www.childhood.org.br/

* http://www.unicef.org/brazil/pt/br_pesquisa_internet.pdf



Pacto de Silêncio

Pacto de silêncio é um fenômeno que permeia as 
situações de violência doméstica e ocorre pela 
sustentação destas violências, impossibilitando sua 
comunicação para outras pessoas de fora da família. 
Tal pacto contribui para continuidade da violência 
e para sua perpetuação.Pode ocorrer a partir:

 • Dos responsáveis que se paralisam e agem 
como se estivessem aliados ao agressor, não 
considerando os sinais dados pela criança
ou adolescente, ligados a questões geracionais, 
sentimentais ou econômicas. 

 • Da criança ou adolescente, que imagina 
que ninguém pode protegê-la, por temer perder 
o afeto de quem a agride (quanto mais próximo 
o parentesco, mais presente essa característica), 
receio de ser desacreditada ou julgada culpada 
pela violência sofrida, além do medo de sofrer 
represálias.

A maior parte dos autores centrais da violência sexual 
é um homem da família. De outro lado, referente 
aos casos atendidos por negligência e violência 
física contra criança e adolescente, a mãe aparece 
como principal causador da violência, por ser vista 
como única responsável pelos cuidados básicos para 
com os filhos. Com relação à violência psicológica 
entendemos que ela perpassa por todas as outras 
violências.



Os sinais são as consequências das violências, que 
estão além das marcas físicas que são deixadas, estas 
com o tempo se vão. Difícil é ter a precisão do quanto 
a vida psíquica das crianças ou adolescentes que as 
sofrem é afetada, alguns fatores são essenciais 
para isto tal qual a idade da vítima ou a diferença 
entre a sua idade e seu agressor ou mesmo o grau 
de intensidade e duração da violência, a capacidade 
de resiliência de quem sofre entre outras coisas. 
Dentre as conseqüências podemos citar4, (0 a 6 anos) 
ansiedade, pesadelos, transtorno de stress pós 
traumático6, comportamento sexual inapropriado 
que se caracteriza quando a criança passa a priorizar 
brincadeiras sexualizadas às outras; (7 a 12 anos) 
medo, agressão, pesadelos, problemas escolares, 
hiperatividade, regresso de comportamentos comuns 
à fases anteriores de desenvolvimento, chamado 
comportamento regressivo; (12 a 18) depressão, 
isolamento, comportamento suicida, auto agressão, 
queixas somáticas, atos ilegais, fugas, abuso de 
substância, comportamento sexual inapropriado.

Comuns as três fases sāo: pesadelos, depressão, 
retraimento, distúrbios psíquicos relacionados ao stress,
agressão, diminuição da autoestima e comportamento 
regressivo.

Podemos citar ainda mudança brusca no desempenho 
social e intelectual, doenças sexualmente transmissíveis, 
comportamentos suicidas e por vezes a morte da 
criança ou adolescente.

Outros sinais a serem observados são queixas 
crônicas, porém, vagas, sem nenhuma causa física 
óbvia, ferimentos que não condizem com a explicação 
de como ocorreram, demora em buscar tratamento 
para ferimentos sofridos, apresentação de infecção 
do trato urinário, dor pélvica crônica ou abdominal.

Muitas vezes estes sinais sāo comportamentos não  
verbais, ou marcas corporais, e a possibilidade de 
observação destes por um adulto protetor é essencial 
para a quebra das variáveis que levam crianças
ou adolescentes às situações de violência.

Por vezes não será encontrado nenhum dos sinais
ou conseqüências e mesmo assim a fala da criança 
deverá ser levada em consideração.

A existência de sinais indicadores deve ser 
observada com muita atenção, verificando a gravidade, 
a frequência e a adequação da explicação dada como 
resposta à presença do sinal em questão, evitando 
assim diagnósticos precipitados.5

Conseqüências e Sinais



4 - AMAZARRAY, Mayte Raya; KOLLER, Silvia Helena. Alguns aspectos 
observados no desenvolvimento de crianças vítimas de abuso sexual. 
Psicologia: reflexão e crítica. Porto Alegre. Vol. 11, n. 3 (1998), 
p. 559 -578, 1998.

5 - Vide Conduta.

6 - patologia com sintomas físicos e psíquicos, lembranças 
espontâneas do evento traumático, diminuição de interesse
por pessoas ou atividades que antes eram prazerosas,
diminuição de afetividade, episódios de pânico com medos 
injustificados, coração acelerado, transpiração ou medo
de morrer, irritabilidade, dificuldade de concentração
e sentimentos de impotência. 
Alguns aspectos observados no desenvolvimento de
incapacidade de proteção em situações de perigo
 e perda de esperança com relação ao futuro

Um fator importante é a presença de figuras 
protetoras, que podem ser familiares ou outras 
pessoas de confiança, para que se minimizem
os impactos da violência sofrida para crianças
e adolescentes, bem como a não instauração do
pacto do silêncio.



Em muitos casos o autor da violência usa 
da relação de confiança com a criança ou 
adolescente, como responsável ou apenas como 
uma relação de poder implícita entre adulto e criança, 
para se aproximar da vítima. Conforme essas 
relações se intensificam e ficam mais freqüentes, 
o sentimento de insegurança e dúvida pode 
permanecer por muito tempo com a vítima, 
dependendo de sua maturidade e conhecimento, 
quanto mais nova, mais difícil  de interpretar o que 
acontece. Há também o risco de entender que tais 
violências são naturais na relação entre adultos
e crianças ou adolescentes.

Nos casos de violência física ou psicológica em 
geral há o enraizamento dessas práticas na dinâmica 
familiar, a criança ou adolescente acaba por achar que
a punição física é normal, justificando a ocorrência 
destas a partir de algum comportamento não 
aprovado pelos pais ou responsáveis. 

Estas violências têm uma dificuldade particular em 
sua revelação, uma vez que a criança ou adolescente 
pode ter medo de sofrer mais retaliações físicas, 
da concretização das ameaças sofridas, ou mesmo 
medo das conseqüências para os responsáveis.

É comum encontrarmos em nossa prática crianças 
que chegam aos atendimentos já com uma fala
pré-moldada sobre o assunto, normalmente 
negando a existência de quaisquer violências.

A dinâmica da Violência

Já a violência sexual tem uma dinâmica particular. 
No início, os atos praticados parecem para criança 
ou adolescentes apenas uma demonstração de 
afeto e de interesse, assim ela se sente privilegiada 
pela atenção recebida sem saber o que de fato 
acontece uma vez que o adulto ou responsável lhe 
passa a sensação de proteção e a ideia de que os 
atos feitos seriam normais na relação de parentesco 
ou de proximidade que possuem.

Quando quem comete a violência percebe que sua 
vítima começa a notar algo de errado na situaçāo, 
tenta inverter os papéis passando a ela a culpa por 
ter aceitado tal relação. Utiliza-se da insegurança 
e imaturidade da criança ou adolescente para 
demonstrar que ninguém acreditaria nela colocando 
em dúvida sua importância para a família, diminuindo 
ainda mais sua autoestima até chegar ao ponto de 
ameaçar a integridade física ou mesmo a vida da 
vítima e seus familiares.

O autor da violência instaura então o pacto do 
silêncio que lhe dá poder sobre a vítima, que 
apresenta culpa, medo, vergonha e vários outros 
sentimentos que ela ainda não tem capacidade para 
lidar. Pois quanto mais esses sentimentos existem, 
maior é o poder de quem comete para quem sofre. 
Este silêncio tem uma função dentro da dinâmica da 
relação abusiva é ele que indica que esta tudo bem, 
tanto para a vítima quanto para os que deveriam 
protegê-la.



A víti ma sente-se então desprotegida pelos seus 
responsáveis, que permiti ram a aproximação do 
autor da violencia, sente também insegurança ao 
imaginar que talvez não fosse acreditada. É ameaçada 
por quem deveria proteger e envergonhada pela 
impossibilidade de denunciar, devido a autoesti ma 
reduzida não sente segurança para falar com 
ninguém sobre isso, acaba por se calar, às vezes 
durante toda a vida.

A revelaçāo

Quanti fi car quantas crianças são víti mas das 
múlti plas violências que acontecem no âmbito 
domiciliar é uma tarefa difí cil. Na maior parte das 
vezes só conseguem comunicar que foram vítimas 
quando já atingem a idade adulta. É comum 
ouvirmos dos responsáveis que sofreram violências 
quando crianças que não prati cam as mesmas 
com os fi lhos, mas mesmo assim outras formas de 
violência são identi fi cadas ou com outros padrões. 
Comum também é a fala justi fi cando a violência 
como modelo pedagógico, modelo este submeti do 
aos responsáveis no passado.

A revelação da violência, ou a quebra do silêncio,
é um momento muito delicado para víti ma, pois 
pode ser o primeiro passo para que ocorra a quebra 
do ciclo de violência.

A revelação em geral é feita para uma pessoa de 
confi ança da viti ma, seja ela um parente próximo, 

uma professora da escola, um profi ssional da unidade 
de saúde, um educador, qualquer pessoa que tenha 
um vínculo positi vo com ela. Este é um momento 
muito delicado e devemos ter uma atenção especial, 
que pode gerar muitas angústi as tanto para criança 
ou adolescente quanto para a pessoa de confi ança 
escolhida. Voltando os olhos para os profi ssionais, 
segundo o Ministério da Saúde (2002), “contato com 
situações de sofrimento e risco desperta, nesses 
profi ssionais, senti mentos de insegurança e muitos 
questi onamentos”.



A quebra do silêncio ou a revelaçāo realizada pela 
vítima é o que possibilita abrir um caminho para 
a ruptura das situações de violência. É o primeiro 
momento em que se pode contar para alguém de 
confiança sobre o sofrimento que passa ou passou.

O profissional que trabalha diretamente com 
criança e adolescente geralmente é visto por eles 
como alguém de extrema confiança, podendo ser 
ele o escolhido para a quebra do pacto de silêncio. 
Importante lembrar que muitos sentimentos 
confusos para a criança/adolescente e ansiedades 
estão envolvidos nesta revelação, estes profissionais 
devem assim passar segurança para a criança.

Cabe a pessoa de confiança dar atençāo à palavra da 
vítima e ter uma conduta frente a sua revelação que 
auxilie este processo. 

Conduta da pessoa de confiança

Segue algumas sugestões :

• Convide a criança/adolescentes para um lugar 
seguro, dê permissão e licença explicita para comunicar
a violência.

• Caso a criança/adolescente esteja acompanhado 
de um adulto avalie a necessidade de atendê-la em 
particular.

• Dê a criança/adolescente à oportunidade de conversar 
sobre o que aconteceu, mas não pressione a fazer 
isso.

• Transmita confiança, ela precisa sentir que pode 
confiar sua revelação sem ser rejeitada ou punida 
pela família ou profissionais.

• Compreenda:

 • A criança/adolescente pode ter medo, de 
não ser acreditada, da concretização das ameaças.

 • As ansiedades em relação às consequências 
da revelação, para a própria criança e para sua 
família.

 • O medo da punição e rejeição pelos membros 
da família e os profissionais.

• Permita a criança/adolescente se comunicar da 
forma que se sentir mais a vontade.



• Evite usar frases prontas (ex.: “Eu sei que você 
está sofrendo”)

• Evite fazer perguntas induti vas (ex.: “passaram a mão 
em você?”).

• Deixe claro que você precisará da ajuda de outros 
profi ssionais, que possam auxiliá-la para sair desta 
situação.

• Comprometa-se a apoiá-la e nunca diga que vai 
manter segredo, pois a situação abusiva poderá 
conti nuar.

Culpabilizar a criança/adolescente, ou não dar
crédito a sua fala pode trazer consequências
ao seu desenvolvimento, fazendo inclusive com que 
o momento da violência seja traumáti co. Desta 
maneira, é importante frizar que ela nāo tem
culpa da violência vivida, mas fez ou faz parte
disso precisando de cuidados.

A pessoa de confi ança deve ouvir a revelação
e tomar muito cuidado para não deixar de

desacreditar na palavra da criança/adolescente, 
reconhecendo assim sua fragilidade

perante a tal situação. 

Temos de entender que o maior risco nestas 
situações a certos questi onamentos, temendo
as conseqüências para si e seus familiares.



A fantasia faz parte do universo infanti l, a criança 
pode criar seu próprio mundo a parti r da realidade 
colocada, é possível observar em brincadeiras, como 
brincar de casinha, imitando comportamentos dos 
adultos, ou criando amigos imaginários. Ela está 
muito presente no desenvolvimento do lado lúdico
e é essencial para o estí mulo da criati vidade. 

Já a menti ra tem em si uma intencionalidade, a criança/
adolescente se uti liza dela conscientemente para 
ocultar a verdade.

A fantasia é presente no desenvolvimento infanti l até 
cerca de seis anos de idade, em nossa experiência
é possível observar muitas dúvidas dos responsáveis 
com relação ao relato da criança como sendo 
fantasioso, principalmente nos casos de violência 
sexual. Importante lembrar que a fantasia passa por 
temas conhecidos das crianças, nāo há como imaginar 
relaçōes ou atos sexualizados sem que ela tenha ti do 
algum contato com isso. 

Apenas 6%7 dos casos de violência relatados por 
crianças/adolescente são fi ctí cios(sendo menti ra 
ou fantasia), uma minoria absoluta, tais casos em 
geral estão associados à síndrome de alienação 
parental perpetuada por algum dos genitores. Quando 
a história da criança é aprofundada são encontradas 
contradições que não sustentam a denúncia.

Não cabe ao adulto de confi ança escolhido pela criança
encontrar tais contradições, mas a um profi ssional 

A criança fantasia? Mente?

7 - SCHOENARDIE, Marcio. Que abuso é Esse?, Ep. 5. [Filme-Vídeo]. 
Direção Marcio Schoenardie. Canal Futura, 2014, 10 min. DVD, color, son.

devidamente capacitado para tal. Muitas característi cas 
devem ser observadas antes que se descarte a situação 
de violência.

Deparamos-nos constantemente com crianças que 
após a revelação acabam por negar seus relatos, 
pois tem medo que os pais ou cuidadores possam 
sofrer alguma consequência mais severa.



Denunciar ou não Denunciar?

A denúncia tem como objetivo principal a interrupção
das situações de violência, levando em conta
o  suporte  familiar, a atenção à vítima e a responsabilização
do autor da violência.

A partir do momento que o profissional realizou esta 
primeira escuta da revelação da criança/adolescente 
é importante que este tire a violência do âmbito 
privado, familiar, e a leve para o âmbito público,   
para intervençāo de profissionais com o objetivo 
de mudança na trajetória de vida de todas as 

pessoas envolvidas, através do acesso aos direitos 
garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
e a políticas sociais de saúde, educação, trabalho, renda, 
assistência social, prevenindo e evitando a reincidência.
Quando isto não acontece há o risco de se manter 
o ciclo de violência:



Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social que atende indivíduos e famílias que tiveram 
seus direitos violados. Oferece ainda orientação 
jurídica, apoio à família e encaminhamentos necessários 
dependendo da especificidade de cada caso. Acolhe 
as denuncias de violência e encaminha para o fluxo 
de defesa de direitos, e para os de atendimento. 

É aqui que são lavrados os Boletins de Ocorrência, 
que servem como uma notificação para a violência 
cometida. Conforme o tipo de violência cometida, 
o procedimento na delegacia pode variar.

Em alguns casos há a necessidade de representação, 
quando a vítima precisa retornar à delegacia 
para confirmar aquilo que dissera em boletim 
de ocorrência. Já em outros, como é o caso da 
violência sexual contra crianças e adolescentes, 
e todos os crimes contra eles presentes no ECA, 
a ação penal é pública incondicionada. Por isso, 
a vítima (criança ou adolescente) não precisa 
retornar à delegacia para que a ação penal seja 
iniciada (independe de sua vontade). Como
a cidade de São Paulo não conta com uma delegacia 
especializada para a criança e o adolescente,
a orientação é que nos crimes contra este público, 
principalmente nos casos de violência sexual, seja 
procurada a delegacia especializada da mulher. 
Contudo, qualquer delegacia deverá proceder com 
a lavratura do B.O.

Órgão permanente e autônomo, ligado ao fluxo de 
defesa de direitos, não tem a função de direcionar 
ações repressivas, mas proteger os direitos de 
crianças e adolescentes através do direcionamento
às políticas sociais do território, bem como
o encaminhamento dos casos ao Ministério Público 
e Poder Judiciário (Vara da Infância e Juventude). 
Deve encaminhar os casos para os serviços de 
atendimento em saúde e psicossocial às vítimas
e seus familiares, notificar a Vara da Infância
e Ministério Público sobre a situação em questão.

Algumas portas de entrada para as 
denúncias 

Conselhos Tutelares:

CREAS: Delegacias de Polícia,
Delegacia da mulher:



Este número de telefone funciona 24 horas por dia, 
incluindo sábados, domingos e feriados.

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem direta e gratuita, de qualquer 
terminal telefônico fi xo ou móvel, bastando discar 
100. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo 
das informações é garanti do quando solicitado 
não há a necessidade de ter em mãos todas as 
informações solicitadas, mas é importante passar 
informações para que as víti mas sejam facilmente 
encontradas. As denúncias recebidas são analisadas 
e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa
e responsabilização em direitos humanos, no prazo 
máximo de 24 horas, respeitando a competência
e as atribuições específi cas, porém priorizando qual 
órgão intervirá de forma imediata no rompimento 
do ciclo de violência e proteção da víti ma.

IMPORTANTE: De acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente em seu arti go 13º determina 
que “Os casos de suspeita ou confi rmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar 
da respecti va localidade, sem prejuízo de outras 
providencias legais”. 

Disque 100:
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Após a Denúncia

A denúncia se possibilita a ação e acompanhamento 
em diferentes níveis no campo da proteção da criança 
e do adolescente. Estas ações objetivam a reparação 
das conseqüências da violência, a aplicação de 
medidas protetivas à criança e ao adolescente e suas 
famílias e à responsabilização do agressor.

Para tanto se leva em consideração três fluxos 
de atendimentos8 diferentes, Defesa de Direitos, 
Atendimento e Responsabilizaçāo, estes três com 
funções e redes institucionais próprias, porém, 
como atuam sobre a mesma situação concreta
e complexa é necessário e indispensável que
o façam articuladamente para buscar a resolução da 
situação de violência.

Exames periciais

A partir da lavratura do BO para os casos de 
violência física e sexual a vítima será encaminhada 
para realização de exame pericial, este exame se 
junta ao processo como uma das provas para a 
responsabilização do agressor.

O exame pericial sexológico avaliará a existência 
de trauma genital, rotura himenal e a existência de 
fluido seminal. Os resultados destes dependem de 
diversos fatores, entre eles o tempo entre a violência 
e a data do exame e o grau de violência e a existência 
de força física. Em adolescentes menos de 15% dos 
crimes com penetração vaginal apresentam exame 
concordante7. Por este motivo seu resultado nāo 
comprova a inocência do autor da violência.

Apesar de o exame ser apenas uma das partes do 
processo, o fato de nāo ser conclusivo não prova
a inocência do acusado, tampouco é motivo para 
que a vítima passe a ser desacreditada. 

A palavra da vítima tem importância fundamental
no processo de responsabilização do vitimizador
e é considerada por quem julga estes processos.

Em nossa experiência a maior parte dos exames 
periciais tem resultado inconclusivo, o que muitas 
vezes vem a deslegitimar a fala da criança para com 
o responsável.



Tem a função de defender e garantir os direitos 
de todos os envolvidos nas situações de violência. 
Utiliza-se da força da lei para determinar ações de 
atendimento e de responsabilização.

É composto pelos Conselhos Tutelares, Varas da
Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Centros de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CEDECAS).

É composto por Instituições executoras de políticas sociais 
(de saúde, educação, assistência, trabalho, cultura, 
lazer, profissionalização) e de serviços e programas 
de proteção especial, bem como ONGs que atuam 
nessas áreas.

Ofertam atenção socioassistencial a todos os envolvidos 
na situação de violência, incluindo, vítimas, família 
e autor da violência. Cuidam das pessoas, suas 
dores e os danos causados pela violência. Tem como 
objetivo facilitar o acesso a direitos e políticas sociais e de 
proteção, prestar serviços, cuidar e proteger. São 
eles os responsáveis pelas intervençōes dentro das 
condições existentes.

O fluxo de atendimento deve também dar 
cumprimento as determinações geradas do Fluxo de 
Defesa de Direitos e do Fluxo de Responsabilização, 
bem como lhes fornecer informações. 

1. Fluxo de Defesa de Direitos

2. Fluxo de atendimento
3. Fluxo de responsabilização

Ocupa-se da responsabilizaçāo legal correspondente. 
Nele estāo  Delegacias de Polícia, Delegacias 
Especializadas da Mulher, Instituto Médico Legal, 
Varas Criminais, Varas de Crimes contra a Criança 
e o Adolescente e Ministério Público.

Neste fluxo se incluem o SPVV Capela do Socorro
e as Unidades de Saúde do território para o cuidado 
especializado dos envolvidos nas situações de violência, 
bem como na proteção de crianças e adolescentes. 
Incluem-se, também, escolas, Hospitais, CCA’s, CJ’s, 
e outros equipamentos dos sociassistênciais locais, 
que podem identificar as situações de violência e 
realizar a denúncia.



Buscamos com este documento trazer à tona a temática
da prevenção à violência contra crianças e adolescentes 
para as instituições e assim possibilitar novas 
reflexōes e a instrumentalizaçāo a partir do 
conhecimento, ofertando subsídios para identificaçāo 
e enfretamento das diferentes violências, assim 
rompendo os ciclos de violência. 

Não pretendemos, porém que o número de 
denúncias sobre estas situações diminuam, mas que 
aumentem, visto que deixarão de ser veladas através 
do cuidado e olhar diferenciado daqueles que fazem 
parte da vida das crianças e adolescentes.

Um olhar mais atento e uma escuta mais sensível 
podem ser essenciais para o início do rompimento da 
violência dentro da família. Apenas com o esclarecimento 
acerca dos procedimentos posteriores às revelações 
conseguiremos quebrar o tabu da denúncia.

Entendemos ainda que é dever de toda a sociedade 
promover o mais rápido acesso aos órgãos do sistema 
de garantia de direitos, interrompendo o quanto 
antes o ciclo de violência, diminuindo o tempo entre 
a denúncia e o início dos trabalhos de reparação 
dos danos causados pela violência, o fortalecimento 
das vítimas, além da responsabilização do autor da 
violência.

Concluindo
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