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O abuso sexual é a violação à liberdade sexual e aos direitos humanos da criança e do adolescente.         

É toda e qualquer prá�ca ou situação em que crianças e adolescentes são es�mulados sexualmente, ou 

usados para gra�ficação sexual de pessoas mais velhas (adultos, adolescentes e crianças mais velhas, 

com diferença significa�va de desenvolvimento psicossexual). 

 Não é necessário que haja contato ou violência �sica para que seja abuso sexual, pois a violência 

pode ser tanto �sica, quanto psicológica. Por isso, tanto conjunção carnal, como ato libidinoso, 

comportamento de es�mulo sexual ou com intenção de gra�ficação sexual, por meio de palavras ou 

a�tudes é abuso sexual. Veja alguns exemplos: 

 

Ao contrário do que se imagina, a maioria dos casos de abuso sexual não acontece por meio de pessoas 

estranhas, mas sim, por pessoas da própria família, ou do convívio da criança e do adolescente, pessoas 

com quem se relacionam, que amam ou em quem confiam. Normalmente, acontece em casa, em local 

próximo à casa ou que normalmente frequente, principalmente, durante o dia. 

 

Os efeitos do abuso sexual são graves e podem acompanhar a pessoa durante toda a vida.

       Os danos podem ser tanto �sicos, como psicológicos. 

Além das IST´s (infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas também como DST’s), danos �sicos, 

reprodu�vos e gravidez precoce ou indesejada, a pessoa pode desenvolver outros problemas como: 

imagem distorcida de si e dos relacionamentos em geral; comportamentos não-saudáveis referentes 

ao sexo e à sexualidade; dificuldade nas relações interpessoais e afe�vo-sexuais; transtornos mentais; 

envolvimento com a pros�tuição e/ou com substâncias lícitas e ilícitas; ideações suicídas, suicídio, 

entre outros. Pesquisas mostram que a maioria dos abusadores também foram abusados, o que 

aumenta as chances de uma pessoa vi�ma de abuso sexual, também se tornar uma vi�mizadora.

ENTENDENDO O ABUSO SEXUAL

EFEITOS DO ABUSO SEXUAL

- Nudez em frente à criança ou adolescente com intenção de es�mulo sexual (exibicionismo);
- Masturbação com / na criança ou no adolescente, ou enquanto o mesmo observa;
-  Mostrar ou permi�r que a criança ou adolescente veja conteúdo eró�co/ pornográfico;
- Tocar os órgãos sexuais da criança ou do adolescente, pedir que ele toque os da própria pessoa ou 
de outra enquanto observa;  
- Tirar foto de partes do corpo da criança ou do adolescente nú, ou dos seus órgãos genitais, ou 
observar a criança em alguma situação de es�mulo sexual (voyerismo);
- Permi�r a criança ver adultos fazendo sexo;
- Penetração vaginal ou anal;
- Qualquer toque, comportamento ou relação inapropriada entre adulto e criança (entre adolescente
ou criança que apresenta maior desenvolvimento psicossexual que outra) com o fim de es�mulo ou 
gra�ficação sexual.

Es�ma-se que mais de 85% a 90% dos casos de abuso sexual seja intrafamiliar, 
ou seja, quando existe um laço familiar, de parentesco, ou de responsabilidade.
Exemplo: pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, avós, primos, vizinhos, cuidadores, etc.   

O abusor (vi�mizador) pode ser qualquer pessoa! Normalmente, são pessoas ‘‘acima 
de qualquer suspeita’’, são carismá�cas ou contam com a simpa�a da família e das ví�mas 
e podem estar inseridas em qualquer contexto social, religioso, profissional, etc. 



A Educação em Sexualidade é a maior arma contra o abuso sexual na infância e na adolescência. 

Mas, para entendermos o que é educação em sexualidade, vamos entender primeiro o que é 

SEXUALIDADE.

“A sexualidade é a energia que nos mo�va para encontrar o amor, o contato, a ternura e a in�midade; 

ela integra-se no modo como sen�mos, movemos, tocamos e somos tocados; A sexualidade influencia 

pensamentos, sen�mentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde �sica e 

mental”. (Organização Mundial da Saúde - OMS)

Em outras palavras, sexualidade é a energia vital que impulsiona todo ser humano para interagir e se 

relacionar com o outro, faz parte da formação da personalidade de cada um e se manifesta não só no 

corpo, como também na mente, influenciando o modo como nos percebemos no mundo e como 

percebemos o outro. 

Educação em sexualidade é educação para a vida, também conhecida como Educação em Habilidades 

Para a Vida. Ela visa empoderar crianças e adolescentes para serem indivíduos mais consciente de si, 

dos outros e dos perigos  à sua volta.

E como trabalhamos sexualidade desde o primeiro ano de vida?

De forma natural, no dia a dia familiar e escolar, sem que o tema “sexo” tenha que necessariamente 

acontecer. Muitos pais e professores acreditam que a educação em sexualidade vai es�mular a criança, 

mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que crianças e adolescentes que recebem 

educação em sexualidade adequada, iniciam a vida sexual 3 anos mais tarde do que quem não recebe.

Educamos para a sexualidade quando ensinamos sobre respeito, autoes�ma, afe�vidade, 

iden�dade... ensinando sobre limites, valores... empoderando a criança e adolescente para tomada de 

decisões conscientes... para iden�ficar condutas inapropriadas, enfim, é educação para a vida!

É importan�ssimo que a criança vá sendo “treinada” desde muito nova a ter condições emocionais 

para se proteger, evitando situações de perigo, abuso, violência ou exploração de todas as formas, 

principalmente, a sexual.  

Educação em sexualidade, então, prepara crianças e adolescentes para terem mais consciência de si: 

(corpo e mente - emocional), consciência dos outros (corpo, comportamentos, sen�mentos, etc.) e dos 

perigos  à sua volta (normas sociais de conduta, limites, situações de abuso e violência...)
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O QUE É EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE?O QUE É EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE?

SexualidadeSexualidade

Você teve educação em sexualidade? Como foi?

Onde você aprendeu tudo o que sabe sobre sexo e sexualidade?  

Como você gostaria que tivesse sido sua educação em sexualidade?  

Quais problemas ou dificuldades você poderia ter evitado se tivesse tido educação em 
sexualidade de qualidade, se tivesse tido espaço para diálogo em casa ou na escola?  

Você teve liberdade para conversar sobre sexualidade com seus pais e esclarecer as dúvidas 

que eram próprias da sua idade?

Educar protege! Educar previne!Educar protege! Educar previne!

Refletir sobre nossa própria educação, nos ajuda a 
pensar em melhores formas de educar as próximas gerações.

Refletir sobre nossa própria educação, nos ajuda a 
pensar em melhores formas de educar as próximas gerações.



A família é a peça fundamental para que a formação psicossexual da criança possa acontecer de forma 

saudável, sendo auxiliada pela escola, que vai reforçar os valores ensinados pela família, também no 

co�diano escolar. A criança precisa ser “treinada” desde muito nova a ter condições para se proteger, 

iden�ficando e saindo de situações de perigo e violência de todas as formas, principalmente, a sexual. 

Esta car�lha traz dicas prá�cas as famílias, as escolas e à toda a comunidade, com orientações que 

buscam es�mular crianças e adolescentes a serem indivíduos mais conscientes de si, do outro e dos 

perigos à sua volta.   

 

Se não há espaço para diálogo nem em casa, nem na escola, como querer que a criança ou o adolescente 

se sinta acolhido quando precisar falar sobre abuso (violência) sexual?! Um espaço aberto para um 

diálogo saudável é o elemento principal na prevenção. É importante que filhos e alunos encontrem em 

casa e/ou na escola um ambiente propício para o diálogo, onde encontrem respeito, empa�a e 

acolhimento. Poder falar sobre sexualidade em um ambiente saudável pode diminuir as chances da 

criança ou do adolescente buscar informação em fontes erradas. Então, crie o hábito de dialogar sobre 

assuntos do co�diano, para que o diálogo saudável aconteça também quando o assunto for sexualidade 

ou abuso sexual. 

     Olhe nos olhos. Não grite! Gritos nos deixam envergonhados e inseguros. Gritar afasta as pessoas! 

    Não exponha os filhos ou os alunos em público, com frases deprecia�vas ou gritos. 

    Esforce-se para sempre dar atenção ao que a criança diz. Caso não seja possível, explique o mo�vo, 

mas diga que quer muito ouvir o que ela tem a dizer e chame-a para conversar assim que possível. 

Não interrompa a criança o tempo todo, deixe ela se expressar e não cri�que a maneira que ela fala. 

Não cri�que por ela “falar demais”, nem mande a criança calar a boca de forma ríspida. Ela pode se 

retrair e se silenciar. Ajude a criança a se expressar e demonstre que está disposto (a) a ouvir.

Reforce sempre para filhos e alunos que eles podem sempre conversar sobre qualquer coisa com você 

e que sempre ouvirá o que eles tem a dizer e que estará ali para ajudar e proteger. A criança tem que se 

sen�r confortável para falar o que sente para alguém de confiança. Seja você esta pessoa!!!

 

Gaste tempo com seus filhos: O tempo de qualidade com os filhos promove saúde emocional.

 Valide as emoções e dificuldades dos seus filhos e alunos: Nunca desmereça o que eles estão 

sen�ndo. Não diga, por exemplo: “Que bobagem!” ... “Está chorado à toa”. Prefira dizer coisas como: “Eu 

te entendo e estou aqui pra te ajudar”. Isso ajuda a criança a perceber que ao relatar alguma situação de 

abuso, os pais ou professores não acharão bobagem, que vão acreditar nela e ajudar.

Não puna a criança ou adolescente quando disser a verdade. Converse sobre suas a�tudes erradas e 

caso a situação con�nue se repe�ndo, defina junto com a criança ou adolescente as medidas educa�vas, 

que deverão acontecer por tempo razoável, proporcional para cada idade. Elogie a criança por dizer a 

verdade, assim, ela não terá medo quando precisar contar coisas mais sérias. Caso contrário, em 

situações de abuso, ela se sen�rá culpada e sempre terá medo da punição por falar a verdade. 

AUTOESTIMA: Construindo uma identidade forteAUTOESTIMA: Construindo uma identidade forte

INVESTINDO EM UM DIÁLOGO SAUDÁVELINVESTINDO EM UM DIÁLOGO SAUDÁVEL

O papel da família e da escola na prevenção do

abuso sexual na infância e na adolescência

O silêncio da criança ou do adolescente é o maior trunfo do abusador. O silêncio da criança ou do adolescente é o maior trunfo do abusador. 4



As crianças mais vulneráveis são aquelas que não recebem afeto ou elogio, por isso, alimente seus 

filhos emocionalmente! Crianças e adolescentes tendem a se aproximar de mulheres e homens 

abusadores para suprir a carência da figura paterna ou materna. A falta de afeto e diálogo deixam as 

crianças mais expostas ao abuso causado também por adolescentes. 

Reaja com naturalidade para não afastar a criança ou o adolescente. Ouça! Não brigue, ou mostre 

espanto. Ele (a) pode achar que é errado perguntar ou pode se sen�r culpada. Primeiro faça perguntas 

como:  ‘‘O que você sabe já sobre isso?’’ ‘‘Onde você viu / ouviu isso?’’ ‘‘Quem te mostrou?’’ ‘‘Com quem 

você estava?’’ ‘’Quem te falou isso?’’ Etc. Faça perguntas abertas para ter informações sobre onde, 

como  e/ou com quem eles �veram acesso ao conteúdo do que perguntaram.   

Responda só o que foi perguntado. Não precisa ir além. Use uma linguagem simples e compa�vel 

com a idade de cada um. Uma resposta sa�sfatória evita que a criança ou o adolescente busque 

respostas em fontes erradas. Não minta! Se a men�ra for descoberta, a confiança poderá ficar abalada. 

Caso não saiba responder, ou não se sinta à vontade, diga que vai pesquisar e que voltam a conversar 

sobre o assunto. Tudo bem não saber! Ninguém sabe tudo. Se necessário, busque ajuda profissional. 

Em sala de aula, em caso de perguntas inapropriadas sobre sexo e sexualidade, explique que a 

pergunta não cabe naquele contexto. Chame a criança ou o adolescente para conversar e faça as 

perguntas acima para entender o contexto do que foi perguntado. Não exponha o(a) aluno(a)!

Não espere a criança ou o adolescente perguntar sobre abuso sexual. A maioria dos casos 

acontecem entre 5 e 12 anos de idade, no ambiente familiar ou por pessoas do convívio da criança.

A criança precisa desenvolver vontade própria, por isso, avalie os pedidos que elas fizerem e aos 

poucos, vá dando autonomia para que ela faça suas próprias escolhas, por exemplo: escolher suas 

próprias roupas, decidir entre uma a�vidade ou outra, escolher entre um alimento e outro, etc. 

Professores não precisam ser tão rígidos e devem permi�r o aluno se expressar dentro de seus 

talentos e habilidades. Se o aluno não gosta de se apresentar em público, por exemplo, não force. 

Encontre outras maneiras de avaliá-lo. Crie laços de empa�a e confiança com os alunos. 

Importan�ssimo:  Se uma criança não quer abraçar ou beijar, mesmo que parente ou amigo chegado, 

não insista! A criança pode estar dando sinais de que algo está errado, que ela não gostou daquela 

pessoa, ou simplesmente, por ser �mida. Respeite! É importante a criança saber que sempre pode dizer 

‘‘NÃO!’’ e que não é errado recusar toques ou situações em que ela não se sen�r confortável.

Não envergonhe a criança na frente de outras pessoas. Frases como: “Você me mata de 

vergonha!”... “Tem que ser educado com todo mundo”... vão treinando a criança a achar que tem que 

ser “educada” com todo mundo e não conseguirá dizer “NÃO” para o abusador. Se a criança disse 

‘‘NÃO’’, respeite e não se esqueça de conversar com a criança sobre isso mais tarde. Ouça e acolha!

REAGINDO A PERGUNTAS SOBRE SEXO:REAGINDO A PERGUNTAS SOBRE SEXO:

APRENDENDO A DIZER ‘‘NÃO!’’APRENDENDO A DIZER ‘‘NÃO!’’

“O treino de habilidades sociais envolve o desenvolvimento de habilidades interpessoais 

como iniciar e manter conversações, defender os próprios direitos, expressar sen�mentos,

 cri�car e receber crí�cas, pedir, negar e  falar em público.” (Feilstrecker,Hatzenberger & Caminha, 2003).

“O treino de habilidades sociais envolve o desenvolvimento de habilidades interpessoais 

como iniciar e manter conversações, defender os próprios direitos, expressar sen�mentos,

 cri�car e receber crí�cas, pedir, negar e  falar em público.” (Feilstrecker,Hatzenberger & Caminha, 2003).
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A criança deve conhecer todas as partes do corpo, as diferenças entre meninos e meninas e saber 

diferenciar o que  e o que  ser tocado. Fale dos órgãos genitais com naturalidade e ensine pode não pode

a criança a fazer o mesmo, para que ela não vincule estas partes à pecado, vergonha, culpa... etc. Ensine 

os nomes reais (pênis e vulva), mas se preferir, pode usar apelidos carinhosos também.

BOCA, PEITO, PIPI, PEPECA E BUMBUM SÃO PARTES PRIVADAS E NINGUÉM DEVE TOCAR!

Ensine sobre nudez. As partes ín�mas ficam protegidas embaixo da roupa, por isso, a criança não �ra 

a roupa perto de ninguém ou vice-versa. Estabeleça também os limites de privacidade da família, 

quanto a tomar banho juntos, nudez, etc. Cada família tem seus limites, mas é preciso instruir bem. 

Deixe claro quais pessoas e em quais situações ela pode �rar a roupa e quem pode tocar suas partes 

ín�mas. Fale sempre os nomes de quem pode dar banho ou trocar a fralda, por exemplo. Toque nos 

órgãos ín�mos são permi�dos em consulta com o médico, mas fique sempre com a criança.    

Reforce sempre que carinho não é feito em partes ín�mas e que ninguém pode ‘‘brincar’’ com elas!                                            

Nem adulto, nem adolescente ou outra criança... Seja da família, conhecidos ou estranhos.

Ensine à criança que ela também não deve tocar nas partes ín�mas de outras pessoas, não importa 

quem seja, adulto, adolescente ou outra criança, familiares, conhecidos ou estranhos. Conforme a  

adolescência chega, ela começará a assimilar melhor as questões de relacionamento e sexualidade.

Professores e profissionais da saúde: sempre peça a permissão da criança para fazer a higienização 

ou tocar em suas partes ín�mas, �rar sua roupa, etc. 

Sugestões: Livros - Pipo e Fifi / Kiko e a mão, desenhos e filmes de campanhas contra a violência 

sexual, encontrados gratuitamente na internet. Leia e assista com filhos e alunos! 

Use esta car�lha em casa e na escola para ensinar as dicas de prevenção ao abuso sexual para pais, 

crianças e adolescentes. Aproveite cada situação do co�diano para reforçar estes tópicos de proteção.

Não diga à criança que ela não pode confiar em ninguém, assim ela crescerá insegura, mas ensine 

desde cedo que existem pessoas que têm a�tudes que não são legais e que pode ser qualquer pessoa!  

A maioria dos casos acontece na família, por pessoas próximas, conhecidas, ou do convívio familiar. 

Dê exemplos de ameaça e reforce com a criança que se alguém ameaçá-la, ela não deve acreditar e 

deve contar para os pais e para algum professor. 

Explique e dê exemplos da diferença entre SURPRESA  X  SEGREDO

 Toques legais e a�tudes boas podem ser feitos em público, não é preciso segredo, não é   

feito à força e nem tem ameaça, seja com adulto ou com criança. 

 Toques secretos não são legais. São feitos às escondidas, ou à força... 
a pessoa pede segredo ou faz ameaça. Brincadeira com adultos só em público!  

Exemplos de toques secretos: alguém passar a mão, brincar ou fazer cócegas nas nossas partes ín�mas, 

ou pedir para brincar ou tocar as partes ín�mas dela, principalmente adultos; pedir para �rar a nossa 

roupa ou por a mão embaixo da nossa roupa; pedir para �rar foto sem roupa ou das partes ín�mas; 

mostrar pessoas sem roupa em fotos, vídeos, etc. 

ENSINE A CRIANÇA A IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE PERIGOENSINE A CRIANÇA A IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE PERIGO

ENSINE AS PARTES DO CORPOENSINE AS PARTES DO CORPO

Que tal ensinar e cantar sempre com filhos e alunos a música:  “O Seu Corpo é Um Tesourinho”?!?Que tal ensinar e cantar sempre com filhos e alunos a música:  “O Seu Corpo é Um Tesourinho”?!?6



Ensine que quando toques ou a�tudes que não são legais acontecerem, a criança também poderá 

sen�r: Sempre que ela sen�r tristeza, medo, vergonha, vontade de chorar, coração batendo acelerado... 

isso, algo poderá estar errado. Ela deve dizer  ‘‘NÃO!’’ e contar para os pais e professores.

Nunca peça a criança para guardar segredo! Criança não sabe guardar segredo, e nem deve! Se ela vir, 

ou ouvir algo e contar a alguém, converse com a criança e resolva o problema. Não a culpe ou puna por 

isso! Infelizmente, a criança vai convivendo com a men�ra e pode acabar aprendendo esse 

comportamento. Ex: “Não conta pro seu pai que eu comprei isso”... “Não conta pra ninguém que eu vou 

te dar um ponto na prova”... Pequenos segredos vão “treinando” a criança a não contar as coisas e a 

sen�r culpa.  Ensine à criança que quando alguém pede para guardar segredo, algo está errado. Ela deve 

contar imediatamente para pais e professores sem medo, não importa quem seja.

Quando receber hóspedes ou visitas, ainda que familiares ou amigos próximos, cer�fique-se de que 

crianças e adolescentes estejam seguros. Se possível, deixe as crianças no mesmo quarto/cômodo que 

os pais, ou pelo menos, durma com a porta entreaberta e fique atento a qualquer barulho noturno. 

Durante a noite, verifique se a criança está bem. Se possível, mais de uma vez.

Os mesmos cuidados devem ser tomados quando os pais se hospedarem na casa de alguém, mesmo 

que conhecidos ou familiares. 

Em festas ou eventos, nunca coloque a criança para dormir em algum cômodo longe dos pais ou 

responsáveis. A criança deve ficar com os pais em qualquer situação. 

Cuidado também com excursões, acampamentos, re�ros e passeios escolares ou religiosos.  

Converse com os responsáveis pela organização do evento e cer�fique-se de que haverá supervisão 

adequada. Antes da criança ou do adolescente de saírem para estas programações, converse com ele (a) 

e reforce as a�tudes de autoproteção e prevenção a qualquer �po de abuso.

A idade adequada para se ter um celular / tablet gira em torno de 13 a 14 anos. É importante que os 

pais deem aparelhos eletrônicos para seus filhos quando houver real necessidade, observando a 

maturidade deles. Até a idade adequada, a criança ou adolescente pode usar um celular comum à 

família, ou o dos pais - com supervisão. Quando chegar o momento, dê o aparelho e instrua sobre o uso.

Dias, horários e tempo de uso devem ser delimitados e supervisionados. 

Não deixe os filhos sozinhos com os aparelhos eletrônicos. Monitore o que eles estão vendo. De 

preferência, que os pais tenham acesso aos aparelhos eletrônicos e senhas.  

Além do acesso livre à pornografia, o assédio pode acontecer por meio de sites e redes sociais. 

Sugestão de filme para assis�r com os filhos ou alunos acima de 14 anos: “Confiar”.

Converse sempre com os filhos sobre os perigos do mau uso da internet.  

As idades permi�das pelos regulamentos dos aplica�vos e redes sociais são:

CUIDADOS COM VISITAS E PASSEIOSCUIDADOS COM VISITAS E PASSEIOS

CUIDADOS COM TECNOLOGIA, INTERNET E REDES SOCIAISCUIDADOS COM TECNOLOGIA, INTERNET E REDES SOCIAIS

13 anos:   |   16 anos Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Twi�er, Tumbrl Whatsapp:

A liberdade e a privacidade na infância e na adolescência ainda 
são relativas e sujeitas à supervisão dos pais. 

A liberdade e a privacidade na infância e na adolescência ainda 
são relativas e sujeitas à supervisão dos pais. 
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Configure os ajustes de segurança e privacidade dos aplica�vos e redes sociais, configurações de 

rede, internet e tv à cabo; monitore postagens e rede de amigos nas redes sociais. 

Ensine que não devem dar endereço, telefone, nem passar informações sobre escola e lugares 

frequentados a estranhos, postar fotos com uniforme escolar, ou fazer check-in nas redes sociais. 

Reforce que não devem conversar, marcar ou ir a encontros com estranhos. Converse abertamente 

sobre os perigos.

 

Evite a ero�zação precoce. Cuidado ao comprar e permi�r o uso de roupas curtas, transparentes, ou 

impróprias para crianças e adolescentes. Esse �po de ves�menta, infelizmente atrai ainda mais os 

abusadores. Criança se veste como criança!

Não ouça músicas com conteúdo obsceno perto de crianças e adolescentes e monitore o que eles 

estão ouvindo. Na escola, evite esse �po de música durante o recreio ou em festas e eventos culturais. 

Fique atento ao que você vê na TV ou no celular e cuidado com conversar e piadas obscenas.   

Respeite a classificação de idade em casa e na escola e não permita que filhos ou alunos assistam algo 

que não es�ver dentro da classificação. Caso isso aconteça por algum mo�vo, é importante conversar 

com eles sobre o conteúdo e sobre os mo�vos pelos quais não são apropriados.

Professores não devem levar alunos menores de 18 anos à exposições de arte que contenha cenas de 

nudez ou pornografia.

Pais e responsáveis devem ficar atentos ao permi�r que seus filhos par�cipem de eventos, 

exposições, teatros e a�vidades fora da escola. Antes de autorizar, busque maiores informações e 

detalhes sobre o evento. Se possível, verifique antes de permi�r e veja se está de acordo.

Pais e professores, fiquem atentos as a�vidades escolares. Caso haja algo estranho, converse com a 

direção da escola!

Atenção aos cuidadores, babás ou conhecidos que ficam com as crianças. Peça sempre referência.  

Em creches e escolas infan�s, sempre deve haver mais de um adulto junto com as crianças.

As partes ín�mas da criança tem que ser higienizadas com cuidado e respeito.

Busque entender os mo�vos pelos quais a criança não quer ficar com pessoas ou ir a determinados 

lugares, ainda que a�vidades aparentemente prazerosas, como esportes ou lazer. 

Cuidado com quem pega seu filho no colo. 

Cautela também ao deixar seus filhos dormirem na casa de colegas, e / ou viajarem sem os pais. 

Cer�fique-se de que eles já tenham um pouco mais de maturidade e independência, e que assimilam os 

passos da autoproteção e prevenção ao abuso e violência. Antes de saírem, reforce sobre a prevenção.

Criança não dorme na mesma cama com adultos. 

Cuidado com vãs e transporte escolar. Motoristas e pessoas que trabalham no transporte escolar não 

têm permissão para tocar, fazer cócegas, ou brincadeiras de toques com seus filhos. Caso perceba algo 

estranho, subs�tua o transporte. Se for o caso, denuncie.

Nunca deixe a criança sozinha em locais públicos, como supermercados, lojas, banheiros, etc.

Ensine que nunca deve pedir ajuda a estranhos. Sempre para um policial, segurança, guarda ou caixa. 

Quando chegar à algum local público, como supermercados, lojas... mostre para a criança quem ela deve 

procurar e o que fazer em caso de se perder. Ela deve saber exatamente o que fazer! Faça isso sempre.

 A criança deve saber endereço, nome dos pais, telefone de contato, onde eles trabalham e o telefone de 

emergência (180) . Caso sejam muito pequenas, tenha estas informações na mochila ou lancheira.

DICAS GERAIS



 Ensine que, se alguém tentar levar a criança para algum lugar, ela deve gritar bem alto e pedir ajuda!

Se alguém pedir a criança para fazer o que foi ensinado para não fazer, ela deve contar aos pais e 

professores. Não importa quem seja! O foco deve estar na a�tude inapropriada, não na pessoa em si. 

Cuidado com barulhos durante a in�midade do casal. A criança  deve ser resguardada!

      Cuidado com a troca de parceiro (a). A criança pode perder a referência e ficar exposta ao abuso.

Atenção a irmãos ou primos com diferenças de idade. Adolescentes também abusam e infelizmente, 

não são poucos os casos de abuso nestes contextos. 

Ao voltar da escola, casa de amigos ou outros familiares, pergunte como foi e do que brincaram. Ouça 

a criança com naturalidade. Se perceber algo de errado, peça a criança para mostrar como foi a 

brincadeira. Não mostre espanto para não inibir a criança.

Ensine a criança a recusar qualquer coisa de estranhos, ou sem a permissão dos pais ou responsáveis e 

a mostrar tudo o que ganharem também de conhecidos ou na escola. 

Evite postar fotos de crianças nuas, tomando banho, trocando fralda, etc, nas redes sociais.

Cuidado ao deixar a criança sozinha em casa. Reforce sempre que nunca devem abrir a porta quando 

es�verem sozinha, nem mesmo para conhecidos ou prestadores de serviços ro�neiros, correios, etc.

Criança não namora! Nem de ‘‘brincadeirinha’’. 

Em boca de criança não se beija! Nem os pais, nem ninguém! 

Observe as roupas ín�mas da criança, marcas e lesões genitais ou no corpo; lesões no “céu da boca” 

(palato) e dentes anteriores. Atenção a IST´s (DST´s), infecções urinárias ou fecais, dores, etc.

Pais e professores devem ficar atentos a mudanças de humor e comportamento, como crianças que 

ficam retraídas ou passam a não gostar de determinadas pessoas ou lugares... Ficam com medo ou até 

aversão ao toque, cai o rendimento na escola, apresentam agressividade, falam em suicídio, etc. 

Crianças que tem acesso à conteúdo inapropriado, pornografia ou cenas de sexo explícito, podem falar 

sobre o assunto ou quererem reproduzir isso com outras crianças. Pais e professores devem ficar atentos 

a desenhos que as crianças fazem, brincadeiras, conversas, masturbação excessiva, etc.

O mais importante é acolher e ouvir! Mantenha a calma e não fale mal do abusador. A criança pode 

interpretar reações de raiva como se a culpa fosse dela. Mostre que você acredita nela e que vai protegê-

la. Se for relatado na escola, chame as autoridades competentes e não deixe a criança voltar pra casa sem 

a devida assistência. Os casos de violência sexual são apurados com muito rigor, mas de início, ouça o que 

a criança tem a dizer e faça com que ela se sinta protegida. Tenha sempre em mente que:

 A criança ou adolescente não tem culpa!!! Eles são vítimas e precisam de cuidado e proteção.   

 Profissionais de ensino das redes pública e privada devem comunicar às 
autoridades competentes qualquer caso suspeito de violência ou maus-
tratos contra estudantes menores de 18 anos. ECA (Lei 8.069/90).
 

ATENÇÃO À MUDANÇA DE HUMOR e COMPORTAMENTOATENÇÃO À MUDANÇA DE HUMOR e COMPORTAMENTO

E SE A CRIANÇA OU ADOLESCENTE CONTAR QUE SOFREU ABUSO SEXUAL?

DENUNCIE!DENUNCIE!
Negligência é crime!!!

A denúncia pode ser anônima!

DISQUE 100.

Se a criança ou o adolescente apresentar sintomas �sicos de abuso sexual, ele (a) deve ser 
imediatamente encaminhado (a) ao hospital especializado em atendimento infan�l, ou ao pronto 
atendimento mais próximo. Em caso de flagrante, acione a Polícia Militar. Se não houver 
sinais �sicos, ou em caso de suspeita, acione o Conselho Tutelar, ou   

Algumas possibilidades:
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Para: saber mais sobre nossos projetos solidários de prevenção, levar o 
curso de Educação em Sexualidade com Ênfase em Prevenção para sua 
escola, ou instituição, palestras e cursos presenciais e online:
 

Esta cartilha e o audiobook para pessoas com deficiência visual estão 
disponíveis em:

www.familiaesexualidade.com.br/cartilha

Direitos autorais reservados à autora.

SILVA, Sarah P. Martins e. Abuso Sexual: Vamos Parar Esse Mal. Dicas Práticas
de prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Coromandel / MG - nov. 2018 

O conteúdo total ou parcial desta cartilha poderá ser utilizado para fins educativos, 
desde que citada a fonte. 

N.:312234756

Gostou da cartilha? 
Compartilhe para o maior número de pessoas!

#VamosPararEsseMal

Siga-nos:
 

familiaesexualidadefamiliaesexualidade

www.familiaesexualidade.com.brAcesse:

Você também pode reproduzir esta cartilha com a logo da sua instituição, para 
distribuição gratuita em escolas e comunidades, projetos sociais e outros.
Entre em contato conosco!

Família: Um projeto que dá certo!Família: Um projeto que dá certo!

Escreva-nos: contato@familiaesexualidade.com.br
 

Darkness to Light’s. 5 Steps to protecting our children. USA. 2013.
Santos, Benedito Rodrigues dos. Guia de Referência: construindo uma cultura de prevenção à 
violência sexual. Childhood - Instituto WCF -Brasil. 2009.
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.
International technical guidance on sex education - UNESCO - 2018.
Manual do Multiplicador: adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
Let’s talk: Speaking up to prevent child sexual abuse. Stop It Now - 2006.
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