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VIOLÊNCIA SEXUAL

Abuso sexual infantil é o envolvimento de uma
criança em atividade sexual que não compreende
completamente, sendo incapaz de consentir, ou para a
qual, em função de seu desenvolvimento, não está
preparada e não pode consentir, ou que viole as leis ou
tabus da sociedade. É evidenciado por estas atividades
entre uma criança e um adulto ou outra criança, que,
em razão da idade ou do desenvolvimento, está em
uma relação de responsabilidade, confiança ou poder.

(OMS, 1999.)



VIOLÊNCIA SEXUAL

É a violação dos direitos sexuais, que pode
ocorrer com ou sem violência física, mas a
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA está sempre presente.



OS ABUSADORES

Na maioria das vezes, são 
pessoas aparentemente normais 

e do círculo de confiança das 
crianças e adolescentes, como por 

exemplo, familiares, amigos, 
vizinhos, colegas ou mesmo os 
seus responsáveis. Mas podem 

ser também desconhecidos, que 
abordam a vítima pessoalmente 

ou pela Internet.



QUEM ABUSA?

90% dos abusos ocorrem no 
ambiente familiar.



CONSEQUÊNCIAS 

As “marcas” deixadas pelo abuso sexual podem ser:

FÍSICAS - hematomas, fraturas, lesões, doenças, gestações,

disfunções;

SOCIAIS - comprometer a escolaridade , dificultar o

relacionamento intrapessoal – familiar, no trabalho; e

PSICOLÓGICAS - dificuldades na adaptação afetiva, depressão,

autodesvalorização, culpa, problemas agudos de personalidade

– psicose, automutilação, histeria – drogadição, suicídio.



A VÍTIMA DO ABUSO SEXUAL

Raramente a criança mente que 
sofreu violência sexual. Apenas 6% 

dos casos são fictícios.

A VÍTIMA



A VÍTIMA DO ABUSO SEXUAL
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A VÍTIMAO SEXUALA VÍTIMA

“Ele gostava de brincar só na cama, e eu gosto de brincar na rua.”

João, 3 anos.

“Eu fui tão machucada que tenho medo de ficar perto das pessoas.”

Luana, 6 anos.

“Eu não pedi para ele tocar em mim.”

Alice, 10 anos.

“Como eu vou contar o que aconteceu se eu nem sei direito o que 
foi? Aos nove anos eu não sabia.”     Mariana, 18 anos.

“Eu não pedi pra isso acontecer.

Marcos, 9 anos.





PROJETO CONFIAR

Tem como objetivo
proporcionar condição de
escuta humanizada para
crianças e adolescentes
supostas vítimas de
abuso sexual.



PROJETO CONFIAR
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PROJETO CONFIAR
Busca:

Minimizar a revitimização.

Proporcionar ambiente acolhedor de escuta.

Proteger a integridade física, psíquica e emocional da
criança/adolescente.

Preservar o relato da suposta vítima.

Oferecer escuta qualificada.

Capacitar a Rede de apoio.

Garantir a criança/adolescente o direito de ser ouvidos.

Tornar o encaminhamento adequado uma prática
padronizada



PROJETO CONFIAR

Prevenir possíveis
injustiças oriundas de
denúncias falsas.



Observa-se que cerca de 70% dos 
casos de alegação de abuso sexual 

sejam falsos.

PROJETO CONFIAR



CONFIAR NA REDE

A comunicação e entrosamento 
entre os componentes da Rede de 
Proteção são primordiais para um 
atendimento eficiente, eficaz e de 

qualidade às crianças e adolescentes.



A VÍTIMA DO 
ABUSO SEXUAL 

Não podemos apagar
os abusos vivenciados,
mas temos o dever de
não causar maiores
danos e garantir à
criança e ao
adolescente que se
cumpram os seus
direitos.

CONFIAR NA REDE



OBRIGADA!

“Não há escuridão maior e mais assustadora para 
uma criança e para a humanidade do que a falta 

de respeito pelos seus direitos". 

(Marta Serrat)
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