PIAR em ninho virtual
Ação no presente,
reação no futuro.

•

realização da juventude em megaeventos •
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Como podemos nos defender?
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

www.facebook.com/projetoPIAR
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Realização
Jovens do Projeto PIAR
(textos e desenhos)

Pólo de Prevenção CEU Vila Rubi
Jornalista Alexandre Kadunc
Ana Carolina Pereira Barbosa (Gestora)
Cristina J. A. Vieira (Núcleo Educacional)
Diná Márcia G. P. Collodoro (coord. de Ação do Núcleo
Educacional)

Jovens do Pólo de Prevenção
Adriane Maux Mancuso
Aliane Costa Apolinário
Amanda Gomes Alves
Ana Beatriz Darc Souza Santos
Ana Beatriz Souza Boaventura
Ana Carolina Rocha Ramos
Andreza Cristina de Sá
Aníbal França Almeida Júnior
Beatriz Dias da Costa
Beatriz Silva
Bruno Dias
Bruno Maia da Silva
Carine Beatriz Siqueira
Carlos Daniel Silva Cavalcanti
Cássia Inês Siqueira Rosas
Clarissa Roberta Alves
Daniel Nyelsen da Silva Alves
Debora Cristina Silva Salgado
Douglas da Silva Rocha
Emanuel B. de Souza Silva
Gabriel José de Oliveira Santos
Gabriela Silva Aguiar
Giovanna Santana da Silva
Guilherme Pelicano
Henrique F. Araujo Almeida
Iranilson Barbosa
Jéssica Martins de Souza
Juliana dos Santos Amancio
Karolina Pelicano
Ketellyn Cruz de Oliveira
Leticia Balbino dos Santos
Lilian da Silva
Lucas de Oliveira Sacramento
Lucas Jacob
Lucas Oliveira Sacramento
Luiz Felipe Zacarias
Marco Antônio de Morais
Maria Vitoria Damasceno Duarte
Mateus Sena
Mateus Zacarias
Matheus Sobral da Cruz
Mayara Campolongo dos Santos
Mirian Giulia Rodrigues da Silva
Murilo Martins de Souza
Nayara dos Santos Oliveira
Paulina da Silva Rocha
Rafaela Ramos dos Santos Ferreira
Renata Lima da Cruz Silva
Robson Alves Ribeiro
Sara Braz Martins M. de Oliveira
Sarah Fernandes de Almeida
Stephanie Ribeiro de Andrade
Taiguara Oliveira Cruz
Tainara dos Santos
Thaís Oliveira de Araújo
Thamires Ribeiro
Thiago Henrique da Silva
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Thomaz A. Santos Constantino
Vinícius Tadeu Gois de Souza
Vitor Hugo Costa
Yngrid Solange de Sousa

Jovem Protagonista
Danilo Fernandes Souza

Jovens Protagonistas e Ilustradoras
Fabiana de Cássia Serra

Janaina Mara Teixeira Nunes
Rebecca Nitta de Deus

Instituições Parceiras
• CEPROCIG - Centro de Promoção Resgate à
Cidadania Grajaú - Paulo VI:
Adriana Pelicano (Educadora)
Cícera Ap. Moreira (Assistente Social)
Maria Luzia de Oliveira
• CCA Reconciliação:
Fernanda Silva Santana (Coordenadora)
Emerson Silva Carmides (Educador)
Paula Daniela de J. Grossi (Educadora)
• SASF GRAJAU I - CCJA:
Claudia Jorge (gerente)
Kátia Dias Alves Costa (técnica)
• Associação Cultural e Comunitária Sorriso do
Futuro (Responsáveis):
Cristiane Reis Lima
Valdinete Ribeiro da S. Albuquerque
Tatiana Vaz da Silva

Colaboradores

Aline Carpigiani Ribeiro
Everton Borges (Aldeias Infantis SOS Brasil)
Eunice G. P. Godoy (Coord. CREAS Capela do Socorro)
Luis Figueiredo de Mesquita
Wellington Carlos Leardini (Designer)
Álvaro Lorencini (Revisão de Textos)

Capa e Contracapa - Fotografia e Obra
Simone Kestelman (Artista Plástica)

Apoiadores
Vereador Floriano Pesaro
Childhood Brasil

Childhood Brasil
Anna Flora Werneck

Vereador Floriano Pesaro
Carla Christine Chiamareli
Fabiola H. Santos Farias (Editoração Gráfica)

Secretaria CNRVV
Carina Pires Goulart de Almeida
Jaqueline Souza da Costa

Coordenação do Projeto
Beatriz Dias Braga Lorencini

Co-coordenação
Claudia Paula Santos
Dalka Chaves de Almeida Ferrari
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Apresentação dos Jovens Colaboradores
Nós, Multiplicadores do Projeto PIAR, temos responsabilidade de transmitir
informações sobre os tipos de violência e alguns métodos de proteção e prevenção. Viemos para desenvolver diálogos, tirar dúvidas e saber como se proteger da
violência. Juntos podemos trazer melhorias para a nossa sociedade.
O Projeto PIAR viabilizou a criação desta cartilha, tendo como objetivo
proporcionar aos pais e amigos das crianças e dos adolescentes o contato com um
tema importante que é a violência contra crianças e adolescentes, tendo assim o
compromisso educativo de abordar esse assunto tão sério.
Nesta Cartilha apresentaremos algumas informações de como se proteger, quais os tipos de violência mais comuns, e de uma certa forma interativa
abrir e chamar a atenção das crianças e de seus responsáveis.
Esperamos alcançar públicos que já passaram por esse tipo de violência,
tanto crianças como adultos que, quando crianças, sofreram esse tipo de trauma,
bem como estimular a prevenção para outros que possam se aliar a nós neste
enfrentamento.

Parceiros Institucionais
• Projeto “PIAR em ninho virtual”
• CNRVV - Centro de Refência às Vítimas de Violência
• Projeto SCP - Sexualidade, Cultura e Proteção
• Instituto Sedes Sapientiae
• Childhood Brasil
• Câmara Munipal de São Paulo - Gabinete do vereador Floriano Pesaro
• CEU Vila Rubi - Jornalista Alexandre Kadunc
• CEPROCIG - Centro de Promoção Resgate à Cidadania Grajaú
• CCA Reconciliação
• SASF Grajaú I - CCJA
• Associação Cultural e Comunitária Sorriso do Futuro
• Aldeias Infantis SOS Brasil
• Rede de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra Criança e
Adolescentes da Capela do Socorro e Parelheiros
• SMADS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
• Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes
• Centro de Convivência da Mulher – Capela do Socorro
• Centro da Criança e do Adolescente Irmã Agostina
• Centro Comunitário Jardim Autódromo
• PMSP
• Associação Saúde da Família
• SASF IV e V
• PSE - Proteão Social Especial
• San Pedro Festas
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Projeto PIAR
“NUM UNIVERSO ONDE O SER HUMANO REPRESENTA O ÁPICE DE UMA EVOLUÇÃO
MULTIMILENAR, NUM UNIVERSO ONDE O ANIMAL RACIONAL ANDA DE PÉ COM
O CORAÇÃO ACIMA DO ESTÔMAGO, MAS COM A CABEÇA ACIMA DO CORAÇÃO,
OS DIREITOS HUMANOS NÃO DEVERIAM SER META A SER ATINGIDA E SIM
CONQUISTA JÁ ASSEGURADA.” Célia Sodré Dória (Madre Cristina), 1997.

Prezados Leitores,
O Projeto “PIAR em ninho virtual” tem o prazer de apresentar esta cartilha que foi elaborada por jovens da região sul da cidade de São Paulo.
Temos certeza que a partir do momento que vocês tomarem contato com
os conteúdos trabalhados aqui, cada um de vocês se tornará um multiplicador,
ponto de articulação ou elo da rede de proteção que luta, sem descanso, pelo fim
da violência, abuso e exploração sexual das nossas crianças e adolescentes.
Durante os megaeventos, o aumento dos casos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é muito significativo. Temos que ficar
de olho nos convites, informações, propagandas e programações vindas das redes
de entretenimento, do mercado da moda, das agências de emprego, das redes de
telessexo e da indústria do turismo.
Diante deste contexto, é importante estimular cada cidadão a enxergar a
realidade sob o ponto de vista de “Nação” e que cada criança e cada adolescente
está em fase peculiar de desenvolvimento. São prioridade absoluta.
Prevenir é pensar no futuro e ter como perspectiva a qualidade de vida!
Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), a prevenção é reconhecida como
o meio mais eficaz de combate à violência doméstica. E, como todos sabemos, a
paz começa em casa! Através desta iniciativa, já demos o pontapé inicial. Agora
depende de cada um de nós! Vamos levar esse impulso adiante e, a partir de agora, exigir mudanças que façam a diferença na vida das crianças e adolescentes,
mas sem perder de vista cada um de nós que, com certeza, almeja mudanças
imediatas e exige uma rede de proteção coesa que prestigie nossos jovens, preste
atendimento de qualidade e batalhe pela inserção dos mesmos na sociedade como
cidadãos que merecem todo o nosso respeito.

Equipe do Projeto PIAR

CNRVV - Centro de Refência às Vítimas de Violência
Instituto Sedes Sapientiae

www.facebook.com/projetoPIAR
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Pelo combate à violência sexual infantil
no contexto dos grandes eventos esportivos
A violência sexual contra qualquer pessoa é uma inaceitável violação de
Direitos Humanos e de Direitos Sexuais e Reprodutivos. Quando a vítima é uma
criança, as consequências afetam de forma determinante seu desenvolvimento
psicossocial.
Essa clareza deve guiar as ações não apenas de apoio à vítima de violência sexual, como também as estratégias de prevenção e erradicação das situações
de vulnerabilidade a que muitas crianças e adolescentes estão expostas.
É exatamente este o norte do material que você tem em mãos.
Fruto do projeto PIAR em ninho virtual, esta cartilha é um guia sobre o
que é, como se dá e quais as formas de prevenção e denúncia contra qualquer
tipo de violência contra as nossas crianças. Você encontrará aqui orientações práticas de como podemos atuar como agentes de proteção no contexto dos grandes
eventos esportivos – em especial a Copa do Mundo de Futebol - FIFA.
É importante saber que a cidade de São Paulo já prevê, em sua Política
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, estabelecida pela
Lei 15.276 de 2010, de minha autoria, a relação entre exposição a situações de
risco e abuso sexual infantil. À época em que fizemos o Projeto de Lei, uma das
questões com a qual nos defrontamos foi a de que as crianças que trabalhavam
nas ruas da cidade estavam mais expostas a todo tipo de violência, inclusive a
sexual. A aplicação imediata e efetiva desta política pode significar um grande
avanço no enfrentamento desta questão.
No entanto, agora, devemos considerar a questão levando em conta o
momento que o município vive: a preparação para grandes eventos esportivos.
Segundo dados divulgados pela Comissão Especial da Criança, do Adolescente e
do Idoso do Conselho Federal da OAB, as doze cidades-sede da Copa concentraram 70% das denúncias sobre este tipo de crime, em 2011. Já a renomada e
parceira instituição Childhood Brasil, em seu estudo “Projeto Copa do Mundo de
2014” alerta sobre a vulnerabilidade à prática da exploração sexual de crianças
e adolescentes em tais cidades.
Estimativas apontam que com a Copa do Mundo da FIFA, agregaremos R$
183 bilhões ao PIB e mobilizaremos R$ 33 bilhões em investimentos em infraestrutura. Já a movimentação turística ultrapassará 3 milhões de pessoas.
No entanto, ao mesmo tempo em que um evento desse porte representa
grandes oportunidades de desenvolvimento, pode agravar situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, caso não sejam tomadas medidas importantes
no sentido de incluí-los socialmente, prevenindo e enfrentando problemas como a
exploração sexual.
O aumento do fluxo de trabalhadores e de turistas nas cidades-sedes dos
megaeventos são questões a serem pensadas.
Vale lembrar que na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, os espaços seguros de convivência instalados nos estádios funcionavam junto com o
Conselho Tutelar. Esses espaços acolhiam crianças perdidas dos pais, filhos de
trabalhadores e outras crianças em situação de vulnerabilidade.
Iniciativas como esta devem ser pensadas para o contexto brasileiro. Por

8

cnrvv@sedes.org.br

este motivo, o Comitê Paulista da Copa do Mundo já vem se preparando para
implantar uma série de medidas de prevenção por ocasião dos grandes eventos
esportivos.
Trazermos este tema para a agenda de nosso país é fundamental. Por
isso, mais do que um guia prático e de leitura rápida, oferecemos nesta cartilha,
também, informações essenciais para serem compartilhadas por pais, professores,
crianças, enfim, todo e qualquer cidadão interessado em garantir a disseminação
de informações essenciais para alcançarmos uma infância livre de qualquer tipo
de violência – mesmo após o término da Copa do Mundo FIFA.
Temos certeza de que, somente com ações capilares e convergentes conseguiremos estabelecer uma estratégia mais abrangente para a proteção e defesa
dos direitos de crianças e adolescentes.
E então garantiremos os direitos fundamentais de meninas e meninos, focando na necessidade de proteção – uma prioridade absoluta e compartilhada entre
a família, o Estado e a sociedade, conforme determina a Constituição de 1988.
Boa Leitura!

		
		

Floriano Pesaro,

sociólogo e vereador de São Paulo.

Saiba mais:
Natural de São Paulo, Floriano é sociólogo formado pela USP, fez especialização em Processo Legislativo e Relações Executivo/Legislativo na Universidade
de Brasília (UNB), curso de extensão na Escola de Governo de São Paulo e pósgraduação em 2011 na FIA/USP e sobre Meio Ambiente na FUNDACE.
	
Servidor público desde 1995, no Ministério da Educação, em 1999, foi
diretor de Projetos da Secretaria de Educação Superior, quando criou e implantou
o Programa de Financiamento Estudantil (FIES). De Janeiro de 2001 a Dezembro de
2002, foi secretário do Programa Nacional da Bolsa Escola. Entre Janeiro de 2003
a Dezembro de 2004, foi Secretário Adjunto da Casa Civil do Governo do Estado de
São Paulo e em Janeiro de 2005, foi nomeado Secretário Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Criou um modelo inovador de
gestão social, implantando os programas São Paulo Protege e Ação Família – Viver
em Comunidade, além do lançamento da inédita campanha “Dê mais que esmola,
dê futuro”, que afastou do trabalho infantil mais de 2 mil crianças na capital. No
final do ano 2008, lançou o livro “O Futuro no Presente – Por uma São Paulo mais
humana e participativa”, no qual relata sua experiência como secretário municipal.
					

					
					
					

florianopesaro.com.br
www.facebook.com/projetoPIAR
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CHILDHOOD BRASIL
A Childhood Brasil é uma organização não governamental criada em
1999 para a proteção de crianças e adolescentes contra violência sexual. A
organização faz parte da World Childhood Foundation, fundada por Sua Majestade
Rainha Silvia da Suécia, e também conta com escritórios na Suécia, Alemanha e
Estados Unidos. No Brasil a organização desenvolve programas próprios e apoia
organizações sociais promovendo uma ampla articulação entre governo, empresas
e sociedade civil.
Desde 2012, a organização desenvolve um projeto especial voltado para
proteção de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo de 2014. Neste
projeto, estamos trabalhando diferentes frentes: geração e disseminação de conhecimento, participação em espaços multissetoriais e comunicação estratégica da
causa.
Em geração e disseminação de conhecimento, a Childhood Brasil investiu
em projetos com liderança de jovens e com ações de mobilização e comunicação
com seus pares. Em 2013, lançamos um edital em busca de iniciativas de jovens
que fossem inovadoras, de mobilização para enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes, articuladas com rede local de proteção, que promovessem o engajamento de outros jovens e com potencial de ser replicado em
outros contextos.
Foram selecionados nove projetos em 9 das 12 cidades-sedes da copa do
mundo. Além de preencherem os requisitos, esses projetos traziam na sua essência
a divulgação da causa através de redes sociais ou de confecções de materiais
feitos por jovens para jovens. Um belo exemplo é esta cartilha. Fruto do projeto
PIAR em ninho virtual e realizada a partir de encontros e conversas entre jovens,
esse material pretende dar luz à questão da violência sexual contra crianças e
adolescentes durante grandes eventos e oferece orientações praticas de como
podemos atuar como agentes de proteção e de como os próprios adolescentes
podem se proteger deste crime.
Temos certeza de que esse material será útil e reunirá informações essenciais para lutarmos por uma infância livre de violências durante o mundial de
futebol.
Para mais informações sobre a organização e o nosso projeto, acesse:

www.childhood.org.br
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O que é violência contra
crianças e adolescentes?
Tipos de violência*:
Violência Física
A violência com maltrato físico
acontece quando os pais ou responsáveis
tentam educar e disciplinar seus filhos
através da força. Eles acabam batendo,
queimando, mordendo, empurrando, jogando ou até mesmo agredindo com objetos,
podendo causar danos físicos à criança
ou adolescente. E muitas vezes essa violência pode levar à morte.
Pais violentos dificilmente admitem
que são violentos. Eles acabam culpando
a criança pelo que acontece, dizendo, por
exemplo “esse menino tem gênio ruim”.
Às vezes negam o problema, dizendo: “ele
vive caindo e se machucando, não é a
gente que bate, não.”

Violência Psicológica/Emocional
A violência emocional é um tipo
de violência difícil de ser identificada
à primeira vista, apesar de ser muito
frequente. Ela acontece quando o adulto
trata a criança com gritos, humilhações,
muita exigência, desprezo, desrespeito,
atitudes ameaçadoras ou aterrorizadoras.
Também se dá através de insultos do tipo: “você não presta pra
nada.” “Você é um inútil.” “Você é muito
burro.” “Não sei por que você nasceu.”
“Não te quero mais.” “Eu te mato.” E
assim por diante. Acreditando que é uma
pessoa inútil, essa criança, com o tempo,
pode acabar encontrando companhia e
apoio de outras pessoas que a levem para
o caminho da marginalidade.

Violência por descuido, abandono
ou negligência
Ocorre quando o adulto expõe a
criança a perigos de acidentes, deixando
de proteger e de cuidar também das
necessidades de saúde, higiene e educação. As crianças que sofrem maus-tratos
por descuido apresentam com frequência:
quedas, queimaduras, intoxicações, muito
cansaço, falta de atenção, sono a qualquer hora, peso e altura não adequados,
roupas inadequadas para o clima, aparência suja e descuidada; muitas doenças
não tratadas, podem se perder na rua e
como não têm suas necessidades básicas
atendidas, também podem roubar, mendigar ou até usar drogas.

*Referência Bibliográfica: Cartilha

A PAZ
COMEÇA EM CASA - CNBB, Curitiba, 2000.

Bullying*
Bullying é a prática de atos
violentos, intencionais e repetidos, contra
uma pessoa indefesa, que causam danos
físicos e psicológicos. O termo vem do
Inglês (bully) que significa tirano, brutal.
A violência é praticada por um ou mais
indivíduos, com o objetivo de intimidar ou
agredir a vítima. O bullying geralmente
é feito contra alguém que muitas vezes
não consegue se defender e não entende
os motivos daquela agressão gratuita.
A vítima geralmente teme os
agressores, por serem violentos e opressores. O bullying é praticado em qualquer
ambiente, ou seja, na escola, na igreja,
no clube, entre outros. Muitas vezes é
praticado por pessoas dentro da própria
casa da vítima.

*Referência Bibliográfica:
www.significados.com.br
www.facebook.com/projetoPIAR
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Trabalho Infantil
Será que todos nós sabemos o
que significa trabalho infantil?
O trabalho infantil é realizado
por crianças e adolescentes. Muitas vezes
as crianças são forçadas a trabalhar,
pois têm a situação da classe social precária. Embora isso faça parte do nosso
cotidiano, essa situação passa despercebida quando, por exemplo, vemos crianças
na rua pedindo esmola, vendendo produtos ou até mesmo o seu próprio corpo.
As consequências podem ser permanentes
tanto na saúde mental como na física,
pois trabalham como escravas e ganham
muito pouco, e muitas vezes abandonam
o próprio estudo.

12 cnrvv@sedes.org.br

O direito da criança de estudar e
brincar é garantido pelo ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente). A exploração
do trabalho infantil é uma violência que
precisa ser combatida.
ECA – art.4º
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.

www.facebook.com/projetoPIAR
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Proteja nossas crianças e jovens portadoras de necessidades especiais
Quando falamos de crianças,
adolescentes e jovens com necessidades
especiais estamos falando daquelas que
necessitam de uma proteção integral especial, ou seja, daquelas que dependem
de um adulto responsável para sua proteção e sobrevivência. Dentre essas existem
algumas doenças e síndromes que apresentam seus sintomas e deficiências mais
evidentes (síndrome de Down, paralisia
infantil, entre outras).
Porém, não podemos perder de
vista as crianças com dificuldade no
aprendizado. Em momentos de desamparo, essas crianças podem aceitar com

mais facilidade convites e propostas que
as coloquem em situação de violência,
abuso e vulnerabilidade social.
Nestes casos, é fundamental que
estas crianças e jovens contem com um
adulto ou pessoa de referência que possam
lhes dar mais segurança diante das escolhas feitas no dia a dia e principalmente
durante os megaeventos. Todos os cidadãos têm o dever de manter redobrada
atenção e não permitir que nenhum jovem ou criança seja exposta a este tipo
de violência, abuso e exploração sexual.
Precisamos agir! Procurem as autoridades
mais próximas e denunciem!

O que é violência sexual contra crianças e adolescentes?
A violência sexual pressupõe o
abuso do poder por meio do qual crianças
e adolescentes são usados para gratificação sexual de adultos, sendo induzidos ou
forçados a práticas sexuais. A violência
sexual pode ser entendida tanto como
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uma forma de abuso quanto de exploração. Essas denominações são utilizadas
aqui para diferenciar a violência quando
há a mediação de dinheiro ou ganhos
materiais (exploração) e quando não há,
o que configura o abuso.

Abuso Sexual

Exploração Sexual

• Acontece quando uma criança ou adolescente é usado para estimulação ou
satisfação sexual de um adulto.
• Não envolve dinheiro ou gratificação.
• Normalmente é imposto por meio da
força física, da ameaça ou da sedução.
• Pode acontecer dentro ou fora da família.

• Pressupõe uma relação de mercantilização, na qual o sexo é fruto de uma
troca, seja ela financeira, de favores ou
presentes.
• Crianças ou adolescentes são tratados
como objetos sexuais ou mercadorias.
• Pode estar relacionada a redes criminosas.

www.facebook.com/projetoPIAR
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Exploração Sexual Comercial*

Turismo Sexual Infanto-Juvenil

Para se desenvolverem de forma
saudável, as crianças precisam da proteção da família, da escola e da comunidade. É nesse ambiente seguro, que elas
descobrem a si mesmas e o mundo ao
redor. Quando são lançadas precocemente
no mercado do trabalho, essa proteção é
rompida e as crianças se veem obrigadas
a enfrentar uma realidade incompreensível, adversa e insegura.
Cada menina a menos sendo
explorada sexualmente é uma menina a
mais com renda digna no futuro.

• Consiste na exploração sexual de crianças, adolescentes ou jovens.
• É exercido por pessoa ou pessoas que
se envolvem com atividades sexuais com
criança, adolescentes ou jovens enquanto
viaja fora do seu país ou região.
• Esta exploração sexual, em regra, envolve alguma forma de pagamento, ou
seja, em dinheiro, vestuário ou pequenos
presentes.

*Referência

Bibliográfica: Copa 2014 e
Olimpíadas 2016. Abrinq e Save the Children.

A Violência sexual na Internet
No ambiente virtual (Internet), a violência sexual se manifesta principalmente
na forma do abuso online e da pornografia.
Vamos entendê-las a seguir:
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Abuso Online*

Ciberbullying*

O abuso online é a manifestação
do abuso sexual por meio da internet.
O abusador muitas vezes age de forma sedutora, conquistando a confiança
das crianças e dos adolescentes. Ele pode
acontecer de diversas maneiras e chegar
ou não ao contato pessoal, embora o
desejo desse encontro sempre exista. Em
alguns casos, porém, o encontro pessoal
pode terminar em violência física ou sexual.
A conquista da confiança pode
ocorrer por meio de uma tática conhecida
como grooming, em que o contato é constante e desenvolvido ao longo do tempo.
Elogiar, oferecer presentes, chantagear e
até intimidar são verbos que fazem parte
do cotidiano do abusador.
A criança costuma ficar impotente diante de um abusador, que tem
o poder de anular sua capacidade de
decisão, sugerindo um pacto de silêncio ou até fazendo ameaças. Por isso é
fundamental estimular o diálogo para que
a criança se sinta à vontade para compartilhar e tirar dúvidas com os adultos
de sua confiança.
Reconhecer esses abusadores é
uma tarefa difícil, pois muitas vezes são
pessoas com as quais se convive socialmente, sem motivo específico para desconfiança. Não existe um consenso sobre
seu perfil e, por isso mesmo, deve-se
ter cuidado para não levantar falsas
acusações contra pessoas inocentes, atribuindo-lhes culpa de forma leviana.
Portanto, antes de denunciar é
preciso pesquisar algumas informações.

Você ou algum conhecido seu
recebe constantemente mensagens no celular, e-mails, recados no blog ou no
site de relacionamentos com xingamentos,
ofensas e humilhações? Isto é um caso
de ciberbulllying, uma violência grave
que não pode ser encarada como apenas
uma brincadeirinha entre colegas. Se já
foi vítima, saiba que você não tem culpa.
Isso é ação de alguém mal educado e
mal intencionado que deve ser responsabilizado.

*Referência Bibliográfica: Cartilha Childhood
NAVEGAR COM SEGURANÇA: protegendo seus
filhos da pedofilia e da pornografia infanto juvenil na Internet - São Paulo: CENPEC,2006.

*Referência

Bibliográfica:
(www.safernet.org.br/prevencao)

Violência Online*
A Internet é um mundo virtual
onde seus dados pessoais ficam disponíveis
para pessoas maldosas que podem nos
prejudicar. Quando as mensagens trouxerem conteúdos que você não consegue
entender, peçam seus dados pessoais, de
pessoas conhecidas e da sua família, ou
façam pedidos de que enviem fotos de
qualquer natureza (sensual ou não).
Também, façam convites que
desrespeitem a fase de desenvolvimento
da qual você faz parte e marquem encontros secretos. Peça ajuda a um adulto
de sua confiança e não baixe! Não assista! Não curta! Não comente! Proteja-se!
Essas mensagens podem esconder
intenções de abuso e exploração infantojuvenil.
*Referência Bibliográfica: Cartilha Childhood NAVEGAR COM SEGURANÇA - São
Paulo: CENPEC,2006.
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Pornografia infanto-juvenil*
É uma forma de exploração sexual definida pela produção, utilização,
exibição, comercialização de material (fotos, vídeos, desenhos etc.) com cenas de
sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes ou com conotação sexual das
partes genitais. A pornografia infantil é
um comércio criminoso e rentável, que
deve se denunciado.
Ela alimenta os “clubes de abusadores”, que podem adquirir fotos ou
vídeos contendo pornografia infantil, ou
“contratar” serviços de exploradores sexuais no turismo ou mesmo efetivar o
tráfico de crianças e adolescentes e aliciá-los para práticas de abuso sexual.
A pornografia infanto-juvenil e o
abuso existem independente da internet –
ambos também ocorrem fora dela.
*Referência Bibliográfica: Cartilha Childhood NAVEGAR COM SEGURANÇA - São
Paulo: CENPEC,2006.

Perigos na Internet
Dentre os tipos de perigos na
internet está a pedofilia. O pedófilo age
na rede através das redes sociais e salas de bate papo faz de tudo pra se
aproximar da criança, com mentiras e
falsas promessas com a intenção de apanhar imagens pornográficas envolvendo a
criança ou encontra-la para praticar o
abuso sexual, o pedófilo usa a linguagem
que mais atrai a criança ou adolescente,
por isso é importante que não divulguem
dados pessoais, como endereço de onde
mora, onde estuda, sobrenome, lugares que
frequenta e fotos que podem parar nas
mãos de pessoa mal intencionadas.
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Estatuto da Criança e do Adolescente:
Lei 8.069/90
Art. 5° - 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.
Art. 241° - Apresentar, produzir, vender,
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou
cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão de 2
(dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita ou, de
qualquer modo, intermedia a participação
de criança ou adolescente em produção
referida neste artigo;
II - assegura os meios ou serviços para
o armazenamento das fotografias, cenas
ou imagens produzidas na forma do caput
deste artigo;
III - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores ou internet, das fotografias, cenas ou
imagens produzidas na forma do caput
deste artigo.
§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a
8 (oito) anos:
I - se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou
função;
II - se o agente comete o crime com
o fim de obter para si ou para outrem
vantagem patrimonial.

www.facebook.com/projetoPIAR

19

20 cnrvv@sedes.org.br

Auto Proteção
Bia: Olá turma. Como estão?
Aninha: Nossa, Bia. Você está vendo que estamos chateadas!
Bia: Por que meninas?
Aninha: Ah! É que estamos cansadas de ser maltratadas pelos
nossos amigos. Sempre nos xingam e nos chamam de feias.
Já não sabemos o que fazer.
Bia: Gente, é muito simples! Não liguem para eles.
Aninha: Como assim, Bia?
Bia: Primeiro de tudo: não liguem para eles. Depois basta vocês
gostarem de si mesmas. A nossa opinião é a principal. O resto é
resto. Já passei por isso e hoje aprendi. 1º eu, 2º eu e 3º eu. Assim eu
vi o quanto sou linda por dentro e por fora. Amigas, tentem se ver
diferentes. Aí vocês não vão ligar para o que os outros dizem.
Aninha: 1º eu, 2º eu e sempre eu.

Aumente sua autoestima
• Reforce dentro de si a convicção de que você tem valor enquanto pessoa.
• Aprenda a se comunicar de maneira clara e aberta com os outros.
• Honre seus próprios valores.

www.facebook.com/projetoPIAR
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Violência nas Relações Familiares
Fatores que colaboram para o aumento
da violência dentro das famílias:
• Quanto à comunicação: Intensa dificuldade na comunicação verbal.
• Complô do Silêncio: Perpetuação do
Abuso (Violência) por várias gerações.
• Autoestima rebaixada: É comum o
agressor depreciar a vítima, dizendo-lhe
que é uma pessoa desinteressante e sem
qualidades. Isto favorece de certa forma
o controle e o poder sobre a vítima.
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• Dificuldade com limites: Dificuldade em
reconhecer, aceitar e respeitar os limites
em situações como:
a) Abuso de poder;
b) omissão no exercício dos papéis de
pai e mãe como aqueles que interditam
atitudes que ultrapassam os limites de
convivência humana dentro da família;
c) falta de limite entre gerações.
• Isolamento social acentuado: resistência
em socializar e inserir culturalmente seus
filhos.

Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes
O que são políticas públicas?

www.facebook.com/projetoPIAR
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O que fazer?
Primeiro, vamos conhecer esse
problema da Violência, do Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (VAESCA), e, de acordo com o
Plano Nacional que normatiza, legaliza
esse enfrentamento (PNEVAESCA), vamos
executá-lo seguindo seus diferentes eixos:
• Análise da Situação:
CONHECER O FENÔMENO
• Mobilização e Articulação:

Todo profissional pode encontrar no seu
dia a dia de trabalho, famílias que vivenciam situações de violência que buscam
apoio necessário para superar o medo, o silêncio, a dor e o sofrimento que os afetam:
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FORTALECER AS ARTICULAÇÕES
• Defesa e Responsabilização:
ATUALIZAR A LEGISLAÇÃO SOBRE CRIMES
SEXUAIS
• Atendimento:
GARANTIR ATENDIMENTO EM REDE
• Prevenção:
ASSEGURAR AÇÕES PREVENTIVAS
• Protagonismo Infanto-juveni:
PARTICIPAÇÃO ATIVA DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS

Verificar em que tipo de situação a criança
ou adolescentes se encontra:

Acionar os órgãos competentes:
Família e órgãos públicos
Ex: Conselho tutelar, Defensoria Pública e
Ministério Público.

Socorrer e tomar providências:

Defesa e responsabilização: É responsabilidade da Prefeitura articular toda a Rede de
Proteção integral de crianças e adolescentes no Município*
PREVENIR
• Mapear os pontos de maior vulnerabilidade;
• Estabelecer parcerias com empresas e organizações sociais, para definição de ações
integradas na prevenção e combate;
• Investir em campanhas de mobilização e disseminação de informações;
• Implantar ações e políticas públicas;
PROTEGER
• Ampliar e fortalecer a atuação dos Conselhos Tutelares;
• Ampliar mecanismos de notificação de casos de violência;
• Criar e aprimorar mecanismos de monitoramento e fiscalização, para identificação e
encaminhamentos dos casos de trabalho infantil;
• Fortalecer os programas sociais de prevenção e combate ao trabalho infantil (Mais educação, PETI, SegundoTempo, entre outros).

*Referência

Bibliográfica: Copa 2014 e Olimpíadas 2016. Abrinq e Save the Children.

www.facebook.com/projetoPIAR

25

Há importantes barreiras a serem vencidas
Quatro fatores principais contribuem para manter o SILÊNCIO em torno
da Violência Doméstica:
• Omissão das famílias: quando não denunciam o agressor, mesmo sendo testemunhas de Violência praticadas por ele,
mantém com ele vínculos afetivos de dependência financeira ou de medo.
• O falso entendimento de que o lar é
inviolável e que os pais têm direito de
castigar seus filhos, mesmo com evidentes
sinais de abuso.
• A falta de confiança da família e da
sociedade na capacidade dos profissionais
de prestar um atendimento de qualidade
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à criança vitimizada.
• A falta de uma estrutura de retaguarda para atender essas crianças e sua
família.
A Prefeitura pode contribuir
para a sensibilização da população e,
diretamente, para a formação e o fortalecimento de uma rede de retaguarda
que atenda os casos de violência contra
crianças.
Precisamos de mais serviços!
*Referência Bibliográfica:
Cartilha CRP (Conselho Regional de Psicologia/
SP) – A GENTE TEM A VER COM ISSO. 2012.

Sugestão: Aumento do número de CREAS (Centro de Referência Especializado
de Assistência Social) em geral e de SPVVs (Serviço de Proteção à vítima de
violência) na cidade de São Paulo.
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27

A violência contra a criança
A Violência Doméstica é marcada por uma relação desigual de poder e pela
“coisificação” da criança – ou seja, o agressor não consegue vê-la como sujeito de
direitos, mas sim como objeto. As conseqüências físicas e emocionais podem ser sérias,
podendo, na maioria dos casos, acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Em resumo,
tipos de violência contra a criança:
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Leis que nos defendem das situações de violência *
Como podemos fazer estas leis
valerem e como qualquer um de nós pode
fazer uso delas. Seja responsabilizar, seja
denunciar seja buscar abrigo, seja fazer
tratamento, buscar informações e divulgar
estas ideias visando à prevenção.

- O ECA tem como doutrina a proteção
integral, na qual crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direitos e
reconhecidos como pessoas em condição
peculiar de desenvolvimento.

• Convenção Sobre os Direitos da Criança
– 1989 – ONU (Organização das Nações
Unidas):

O ECA É UM MARCO PARA OS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E UM ORGULHO
PARA OS BRASILEIROS.

- Considera os interesses superiores da
Criança, ou seja, a criança deverá ser
priorizada no conjunto de ações do Estado, da sociedade e das famílias.
- Pontos principais: Direito à vida, à integridade física e moral, à privacidade e à dignidade, à imagem, à igualdade, à liberdade,
à informação à expressão e manifestação
de pensamento.

• O Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente:
- Instituído pelo ECA o SGD (Sistema de
Garantia de Direitos) trabalha com três
frentes:

- Foi fonte de inspiração para elaboração
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei 8.069 de 1990.

1) Promoção dos Direitos;

• Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA):

3) Controle Social da efetivação dos Direitos.

- O Eca é composto por 267 artigos que
normatizam o artigo 227 da Constituição
Cidadã:

- Ele opera em rede e por meio da articulação e integração de diferentes atores
sociais.

“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 discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.“

2) Defesa dos Direitos;

PROMOVER, DEFENDER E FISCALIZAR A GARANTIA DOS DIREITOS.

*Referência Bibliográfica:
Cartilha CRP (Conselho Regional de Psicologia/
SP) – A GENTE TEM A VER COM ISSO. 2012.
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Fluxograma do Sistema de garantias de direito

PAIR – Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfretamento
da Violência Sexual Infanto-juvenil no Território Brasileiro.

	
  

Espaços de Cidadania e Proteção*
Onde você pode ir diretamente:

Conselho Tutelar
Acolhe denúncias de maus-tratos
contra crianças e adolescentes, que podem ser feitas pelas crianças, adolescentes, familiares, professores, médicos,
vizinhos e outros. Junto com você pensa
como solucionar o problema.
A criança e o adolescente são
os que contam em primeiro lugar. O
conselheiro ou conselheira tutelar obrigatoriamente pertencem à comunidade.
CRAS

Centro de Referência de Assistência Social – Você encontra serviços de
proteção social básica às famílias e aos

indivíduos. Também encontrará informações
de outros serviços e atendimentos existentes
no seu município e como chegar.
CREAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Oferece
serviços especializados e continuados a
famílias e indivíduos com seus direitos
violados. Também tem serviços especializados para crianças e adolescentes que estão
sofrendo violências físicas, psicológicas, sexual. Além de atendimentos a adolescentes
cumprindo medidas socioeducativas.
*Referência Bibliográfica: Cartilha A gente
tem a ver com isso. CRP-SP, 2012.
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CAPSi

O trabalho em rede*

Centro de Atenção Psicossocial
Infanto-Juvenil – É um serviço do SUS de
caráter aberto e comunitário. Referência
e tratamento para crianças e adolescentes
com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes, entre outros. O
serviço tem atenção personalizada.

O trabalho em rede 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 DA VIOLÊNCIA, na
denúncia, no rompimento do ciclo da violência intra e extrafamiliar e na proteção de crianças e adolescentes.

UBS (Unidade Básica de Saúde)
Oferece atenção básica e integral à saúde. Algumas unidades contam com grupos de apoio e orientação a
adolescentes. Outras oferecem assistência psicológica. As que não contam com
psicólogos devem fazer encaminhamentos
para outras UBS ou outro serviço.

Prevenção
A prevenção é reconhecida
como o meio mais eficaz de combate
à violência à Violência Doméstica pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
*Referência Bibliográfica:

Defensoria Pública
Oferece assistência jurídica de
forma integral e gratuita para pessoas
que não podem pagar um advogado. Na
área da infância e juventude, defende
adolescentes acusados de atos infracionais
ou aqueles que cumprem medidas socioeducativas por determinação judicial.
Ministério Público
Acolhe denuncias de violações
dos direitos individuais e sociais. Acolhe
denúncias contra órgãos e serviços públicos que desrespeitem os direitos dos
cidadãos. É o guardião da democracia.
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Reconstrução de Vidas: Como prevenir e
enfrentar a violência doméstica, o abuso
e a exploração sexual de crianças e
adolescentes - São Paulo: SMADS. SEDES
Sapientae, 2008.

O que o município pode fazer?
Informação - Campanhas:
• Cartaz produzido pelos jovens multiplicadores do Projeto PIAR:

• Cartaz A Força da União:
Produzido pelos jovens multiplicadores do
Projeto PIAR

- Publicações:
• Reconstrução de Vidas:

• Cartaz Faça Bonito:
• O Fim da Omissão:

• Helpline:

www.facebook.com/projetoPIAR
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• O fim do silêncio na violência familiar:

Unidade Lapa:
Endereço: Rua Ministro de Godoy,
1484 - Perdizes - São Paulo - SP
CEP: 05015-900
Telefone: (11) 3866-2756 ou 3866-2757.
E-mail: cnrvv@sedes.org.br
Unidade Butantã:
Rua Rio Azul, 350
Telefone: (11) 2538-0988

Centro de Estudos e Atendimento
Relativos ao Abuso Sexual
(CEARAS)
www.usp.br/servicos/cearas
O CEARAS é um centro de estudo especializado em questões referentes ao abuso sexual intrafamiliar.
O Centro atende, na área de saúde
mental, famílias envolvidas em relações incestuosas.

Atendimento
Enfrentamento dos casos de
violações de direitos contra crianças
e adolescentes.
Lista de instituições que
oferecem diferentes atendimentos à
crianças e aos adolescentes e suas
famílias em situação de violência:

Centro de Referência às Vítimas
de Violência (CNRVV), do Instituto
Sedes Sapientiae
http://www.sedes.org.br
O CNRVV oferece tratamento
psicoterápico a crianças e adolescentes
vítimas de violência doméstica e seus
familiares. Também atua na prevenção,
com oficinas, assessoria e treinamento
de profissionais e público em geral.
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Endereço: Rua Teodoro Sampaio, 115
Cerqueira César - São Paulo - SP
CEP: 05405-000
Telefone: (11) 3085-9677, ramal 124.

SMADS
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
No site da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
é possível buscar pela Proteção Especial
e consultar os 20 serviços disponíveis no
município, os SPVV (Serviço de Proteção
Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência).
Endereço: Rua Libero Badaró, 561- Centro
- CEP: 01009-000
Telefone: (11) 3291-9728

CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social
Rede CRAS: redecras@prefeitura.sp.gov.br

Funcionamento: Segunda a sexta-feira
das 8h às 18h.

CRAS SÉ

Avenida Tiradentes, 749
Tel.: 3313-1014

CRAS CAPELA DO SOCORRO
Avenida Interlagos, 5980
Tel.: 5666-6860

CRAS GRAJAÚ

Rua Ezequiel Lopes Cardoso, 333
Tel.: 5976-2595

CRAS PARELHEIROS

Rua Pedro Klein do Nascimento, 100
tel. 5920-4162

CRAS ITAQUERA

Rua Fontoura Xavier, 695
Tel.: 2056-4412

CEDECA INTERLAGOS - Centro de
Defesa dos direitos da Criança e
do Adolescente
ONG Fundada em 1999, apostando
contra a desesperança e contra todo o
cinismo do censo comum - no potencial da
infância e da juventude, buscando dignidade humana a partir da defesa dos direitos
da criança e do adolescente e do jovem,
construindo experiências de resistência no
meio de inúmeras favelas e loteamentos
clandestinos das regiões da Capela do Socorro e Parelheiros, zona sul de São Paulo.
Atuamos dentro do Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do adolescente
nos 3 eixos: na promoção dos direitos, na
defesa de direitos e no controle social.
Endereço: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 51, Cidade Dutra. São Paulo, SP,
Brasil - CEP: 04805-100
Tel.: 5666-9861
E-mail: cedeca.interlagos@gmail.com

Centro de Referência de Combate à
Violência Doméstica da Rede Criança

O Centro de Referência da
Rede Criança atende crianças, adolescentes e seus familiares vitimizados
pela violência no lar. Oferece tratamento psicológico e faz trabalhos de
prevenção, com palestras em escolas,
postos de saúde e creches.
Endereço: Rua Ingazeira, 167 - Vila
Curuçá - São Paulo - SP
CEP: 08032-080
Telefone: (11) 6513-0289

Programa de Atenção às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS),
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP)
O PAVAS procura minimizar os
efeitos do abuso sexual sobre crianças e adolescentes de zero a 18 anos.
Oferece tratamentos individualizados de
acordo com a necessidade das vítimas.
A faculdade oferece cursos de formação para profissionais.
Endereço: Avenida Doutor Arnaldo,
925 - Sumaré - São Paulo - SP
CEP: 01255-000
Telefone: (11) 3066-7721

Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar tem como
função a proteção de crianças e adolescentes (até 18 anos) conforme as
determinações do Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8069/90).
Endereço: Capela do Socorro (Cidade Dutra) Rua Cassiano dos Santos,
270/499 - Jardim Clíper
Telefone: 5660-7731 / 5667-5876
Celular de Plantão: 7283-6547/7283-6531.
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Capacitação
- Caça Palavras*:
• Nos dias de hoje os Jovens pensam em ter mais __________.
• Todos os cidadãos tem direitos e _____________ para cumprir com
a sua sociedade.
• A _____________devia ser mais acessível para os jovens.
• Para ter uma vida saudável nos dias de hoje temos que praticar
___________.
• Todos temos direitos ao _________.
• Crianças e jovens precisam de ___________.
• Todos temos direito a ______________ de expressão.
• O Estatuto da Criança e do Adolescente fala do direito das crianças à
_____________ e à convivência familiar e comunitária.

*Referência Bibliográfica: Cartilha de Implantação dos Pólos de Prevenção.
**Respostas na página 45.
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- Aprenda a se comunicar de maneira clara e aberta com os outros: quan-

tas pessoas próximas a você o (a) compreendem e são dignas da sua total
confiança? Escreva o nome delas na ponta dos raios*:

*Referência Bibliográfica: Cartilha Autoestima. Editora Vozes.

- Labirinto:
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Pesquisa - Questionário para crianças e adolescentes:
1. O que você faria se alguém xingasse, humilhasse ou “colocasse você para
baixo”?
() ficaria com vergonha e não faria
nada
() responderia xingando ou bateria
nele
() contaria para minha professora, minha mãe ou meu pai
() diria para ele que não gosto de ser
tratado assim
() não sei o que faria
2. O que você faria se um desconhecido
pedisse para entrar em sua casa?
() não sei o que faria
() abriria a porta e deixaria entrar
() avisaria para minha mãe, pai ou
outra pessoa maior do que eu
() não abriria a porta
3. O que você faria se um desconhecido quisesse lhe dar um doce ou um
presente?
() recusaria, diria que não quero
() aceitaria, comeria a bala
() perguntaria para minha mãe, pai ou
algum adulto conhecido se posso aceitar
() teria medo de dizer que não quero e
a pessoa ficar aborrecida
4. O que você faria se alguém que você
conhece tocasse o seu corpo e você primeiro gosta, mas depois não gosta mais?
() não saberia o que fazer
() diria para me deixar em paz e tentaria “sair fora”
() contaria para minha mãe, pai ou
professora
() deixaria que continuasse para que
não ficasse aborrecido comigo
5. O que você faria se alguém quisesse
olhar ou tocar as suas partes íntimas
(as partes do corpo que ficam cobertas
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pela sunga, maiô ou biquíni)?
() diria para não olhar ou tocar em
mim
() não saberia o que fazer
() procuraria minha mãe, pai ou algum
adulto conhecido e contaria
() teria medo de contar para meus pais
6. As pessoas que abusam sexualmente
de crianças e adolescentes são:
() pessoas desconhecidas e com cara
estranha
() pessoas conhecidas e próximas
() pessoas desconhecidas e com cara de
boazinha
() podem ser pessoas conhecidas ou
desconhecidas
() não sei responder
7. Se uma criança ou adolescente sofreu abuso sexual:
() a culpa é da criança ou do adolescente
() a culpa é da pessoa que abusou
() a culpa não é de ninguém
() não sei responder
8. Quando você faz alguma coisa errada, você acha certo que:
() batam em você
() chamem sua atenção conversando sobre o que aconteceu
() coloquem você de castigo
() gritem com você ou xinguem
() não sei responder
9. A quem você recorre quando está
triste ou com raiva de seus pais?
() não conta para ninguém
() conta para um adulto ou para a
professora
() conta para um amigo ou irmão
() conta para familiares mais velhos
(tios, avós, padrinhos, etc.)
10. Seu pai ou sua mãe batem em

você?
() sempre
() só às vezes		
() nunca bateram em mim
11. Você conhece algum lugar que cuida
de crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual ou violência física?
() Sim
() Não
() Se sim quais seriam?_______
12. Assinale o que você conhece:
() ECA
() Conselho Tutelar
() Direitos da criança e do adolescente
no que diz respeito ao abuso e exploração sexual
() Rede de Enfrentamento
() Disque – 100 – Faça Bonito
() Outros_____
() Não conheço nenhum
13. Você saberia o que fazer para encaminhar uma criança ou jovem que
tenha sofrido violência, abuso ou tenha
vivido situações de exploração sexual?
() Sim
() Não
() Se sim o que faria? _____

*Questionário originalmente utilizado na
implantação de Polós de Prevenção em
Parceria CNRVV/Fundação Abrinq em
2004.
**Questionário adaptado para o Projeto PIAR em Ninho Virtual: Proteção da
Infância e Adolescência em Rede- Realizações Juvenis na Copa do Mundo de
2014 em Parceria do CNRVV/SCP – Projeto Sexualidade, Cultura e Prevenção
com a Childhood Brasil em 2013.

Resultados:
No mundo inteiro, e em todas
as classes sociais, a violência contra
crianças e adolescentes está sendo cada
vez mais conhecida e divulgada. A violência doméstica, como um dos tipos de
violações de direitos contra crianças e
adolescentes, praticada pelos próprios
pais ou responsáveis, vem ganhando espaço crescente nos diversos meios de
comunicação. As principais causas dessa
violência são o abuso do poder do mais
forte contra o mais fraco, a repetição
de atitudes desrespeitosas, ou seja, pais
que batem nos filhos porque também
foram maltratados quando crianças, e
a própria situação de pobreza, miséria
e ignorância em que se encontram milhões de famílias brasileiras.
Podemos prevenir a violência
orientando pais e adultos sobre a necessidade de proteger, respeitar e amar
a criança antes mesmo do seu nascimento. Devemos reforçar que eles têm
grande responsabilidade pela educação
básica de seus filhos, ensinando-lhes
deveres e garantindo-lhes direitos, para
que possam crescer sem violência, exercendo sua cidadania.
Prezados leitores, aproveitamos
a descrição desta realidade e apresentamos gráficos comparativos de um
levantamento realizado com os jovens
da região sul da cidade de São Paulo.
As respostas em vermelho representam
o primeiro conhecimento que eles conseguiram exprimir, no aqui e agora,
quanto às situações de violência que vivenciam no seu dia a dia em locais em
que situações de vulnerabilidade ocorrem (vejam perguntas do questionário).
Cada participante foi convidado a se
posicionar com atitudes, ações, reações
e repertório de conhecimentos que eles
contavam naquele momento. Não houve
um preparo inicial. Nossa intenção foi
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mesmo conhecer aqueles jovens e a opinião que tinham a respeito das questões
relacionadas à violência física, psicológica, emocional e sexual, incluindo as
especificidades do abuso e exploração
sexual. Outro item importante que foi
avaliado levou em conta a “rede de
proteção” da família e fora dela. Vejam o que os jovens responderam no
mês de setembro de 2013.
Em março de 2014, reaplicamos o questionário e as respostas estão
em azul. Porém, durante este espaço
de tempo, as crianças e jovens foram
capacitadas a lidar com as situações em
que se envolvem tanto na família quanto
fora dela. Os temas foram trabalhados
aos poucos, o que possibilitou uma maior
familiaridade com o tema das violações
de direitos praticadas contra crianças e
adolescentes e todas as suas interfaces.
Principalmente, no que se refere ao abuso e exploração sexual. Gostaríamos que
todos observassem que, comparativamente, uma série de índices melhoraram.
Quando são cuidados e valorizados como
cidadãos de direitos, as crianças e os

jovens elevam a auto estima e passam
a acreditar em seus próprios valores.
Quando confiam em si mesmos, adquirindo confiança nas próprias percepções,
melhoram a capacidade de autodefesa e
aumentam seu repertório para lidar com
situações que apresentam riscos.
Quanto à convivência familiar,
apontam certa fragilidade para contar
com os pais para discutir o tema da
sexualidade e suas especificidades. Com
efeito, demonstram que necessitam de
um adulto de referência que possa lhes
dar apoio e os ajudem a encaminhar
novas situações para a tomada de decisões. Ou seja, um adulto que não só
faça críticas ou julgamentos, mas que
ouça, compreenda e aponte caminhos.
O índice de conhecimento da
“rede de proteção” melhorou. Mas ele
pode e deve melhorar ainda mais. As
crianças e jovens estão mais familiarizados com os encaminhamentos possíveis diante do abuso e exploração
sexual, principalmente durante os megaeventos que acontecerão no município
de São Paulo.
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Legenda:
Barra Vermelha – Primeira Aplicação - Marco Zero em Setembro de 2013.
Barra Azul – Segunda Aplicação em Março de 2014.
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Coordenação do Projeto:

Centro de Refência às Vítimas de Violência
(CNRVV)
Instituto Sedes Sapientiae

Conheça nossa instituição:
Com mais de 30 anos, tem
construído um trabalho sólido nas áreas da saúde mental, educação e filosofia caracterizando-se pelo compromisso
em analisar e responder às exigências
do contexto social p/construção de uma
sociedade baseada nos princípios da
solidariedade e justiça social. Centro
de excelência em educação permanente,
possui mais de 200 professores, 150
terapeutas e 40 funcionários administrativos que desenvolvem trabalhos nos
8 Departamentos; nos Centros: de Filosofia;.
subsídios teóricos a profissionais, instituições e movimentos sociais;
Educação Popular voltado p/formação
política e organização de movimentos
populares em todo o país; Educação
de Adultos, e Centro de Referência às
Vítimas de Violência realiza trabalho de
combate à violência doméstica, através
de programas de formação, prevenção,
tratamento, pesquisa e políticas de intervenção; na Clínica, realiza atendimento terapêutico, desenvolve projetos
de assessoria, consultorias, formação
profissional, intervenção na comunidade,
desenvolvimento de pesquisas, formação
atualizada, atendimentos específicos,
como: transtornos alimentares, psicossomática, problemas.conjugais; Núcleo
Referência em Psicose; 30 cursos especialização e 50 expansão. Possui sede
própria.
Carta de Princípios
Fruto de um momento histórico
em que a realidade social exige transformações decisivas e impõe aos homens

a adoção de princípios claros, o Instituto Sedes Sapientiae cumpre aqui o
dever de posicionar-se quanto a metas
e concepção de trabalho. Ter pensamento nítido e opções definidas a favor da emancipação popular não é garantia final de efetivo cumprimento de
seus objetivos. Mas é condição primeira
para início da caminhada consequente. Pensando assim, longe de se pautar
por modelos de um cientificismo que
se proclama neutro, o Instituto Sedes
Sapientiae firma uma postura filosófica
consciente, comprometendo-se a:
I – Assumir sua parcela de responsabilidade na transformação qualitativa da
realidade social, estimulando todos os
valores que aceleram o processo histórico no sentido da justiça social, democracia, respeito aos direitos da pessoa
humana;
II – Ser um centro multidisciplinar de
reflexão, um lugar permanente de formação, trabalho e intensificação da
postura crítica, cooperando com o desenvolvimento das ciências e artes, e
contrapondo-se à rotina da mera repetição de teorias e técnicas;
III – Constituir-se em opção alternativa desvinculada da estrutura acadêmica
tradicional para explorar, em todas as
direções, a liberdade de pensamento e
expressão;
IV – Formar profissionais cujo referencial científico contribua para criar
uma realidade social que se distancie do
tecnicismo pragmático e dos privilégios
gerados pelo elitismo financeiro;
V – Promover uma ética de trabalho
que não seja simples formalismo legal, mas que realmente comprometa o
profissional com os direitos da pessoa
humana;
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VI – Desenvolver pesquisas, cursos e
serviços vinculados à realidade brasileira e voltados para as necessidades
da população economicamente menos
favorecida, facilitando-lhe instrumentos
para assumir seu próprio projeto histórico de libertação;

gência do trabalho comprometido com a
realidade social;

VII – Oferecer alternativas e abrir
campos de trabalho aos que estejam
empenhados no desenvolvimento de projetos vinculados à verdadeira promoção
do homem;

XII – Sendo um órgão de questionamento teórico e instrumento de atuação
na sociedade, o Instituto Sedes Sapientiae compromete-se a pautar suas atividades pelas linhas fundamentais que
consagram o homem como princípio, a
realidade social brasileira como campo
de trabalho, o exercício da defesa dos
direitos humanos como método e a libertação como fim.
Daí o irreversível posicionamento do Instituto Sedes Sapientiae, em
concordância com a proposta da “Associação Instrutora da Juventude Feminina” no sentido de assumir esta Carta
de Princípios como matéria de contínua
reflexão crítica, ajustando-se sempre às
exigências ditadas pelo trabalho social
comprometido com a realidade integral
da pessoa humana.

VIII – Criar entre todos os seus integrantes um clima de trabalho cooperativo que possibilite um modelo de
fraternidade comunitária;
IX – Zelar pela documentação do Instituto, de modo a organizar uma memória
que se possa constituir, na linha do
tempo, em provável historiografia capaz de avaliar a eficiência da proposta
encaminhada, possibilitando sua permanente reformulação;
X – Praticar sistemática autocrítica de
todo seu procedimento, corrigindo erros,
aperfeiçoando métodos ditados pela exi-

XI – Manter em seu quadro de pessoal
colaboradores que assumam o compromisso de sustentar, propagar e desenvolver a proposta do Instituto;

Instituto Sedes Sapientiae, 1979

* Gabarito Labirinho (página 35): privacidade, deveres, cultura, esporte, lazer,
proteção, liberdade, educação.
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Agora sabemos nos defender!
VAMOS JUNTOS ENFRENTAR A VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
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