
E AGORA?
Um guia rápido para orientar crianças, 

adolescentes, responsáveis e profissionais.

“FUI VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL...”

REALIZAÇÃO:
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O que é a violência sexual contra 
crianças e adolescente?

É qualquer ação que constranja a criança 
ou o adolescente a praticar ou presenciar 

ato libidinoso, ou seja, uma ação que viola a 
dignidade sexual da criança ou do 

adolescente. Vale lembrar, inclusive, que a 
exposição do corpo em foto ou vídeo, por 

meio eletrônico ou não, também é um crime 
de violência sexual.

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): artigos 240 e seguintes;

• Lei nº 13.431 de 2017 (Estabelece o SGD), art. 4º.

DENUNCIE, VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME!
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É preciso garantir o direito à 

participação de crianças e adolescentes. 

Garantir o direito das vítimas de serem 

ouvidas, para que o seu relato seja 

considerado. NÃO SE CULPE.

Não se cale. Você tem o direito a ser ouvido(a).
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A culpa nunca é da vítima. Aja com empatia.

Não transfira a culpa para a vítima caso 

saiba de algum caso de violência sexual. 

Não faça comentário que possam gerar 

culpa ou vergonha na vítima, 

pessoalmente ou em redes sociais.



Lembre-se da Rede de Apoio 
que você pode contar
Você pode procurar pessoas com quem 

queira conta e tenha uma relação segura 

de confiança. Essas pessoas podem ser sua 

REDE DE APOIO para enfrentar o medo, 

ficar fortalecida e fazer a denúncia
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Essa rede pode ser composta por 
responsáveis, professores, grupo de 

mulheres, psicólogos, amigos, em grupo 
de roda de conversa, ou seja, qualquer 

pessoa em que a vítima sinta segurança 
em expor sua situação, pode contar como 

essa rede de apoio.



COMO DENUNCIAR DE 
FORMA SEGURA
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• Buscar o Conselho Tutelar (CT) da cidade. Todos os casos de

suspeita ou confirmação de violência devem ser comunicados ao CT

•Conselho Tutelar 
Rua João Antônio Carvalhais, nº 378, 

Centro
Tel: 3436-1873 ou 9 98090269

• Denunciar a violência na Polícia. Preferencialmente, a vítima deve

buscar o atendimento com alguém maior de 18 anos de sua confiança.

Na delegacia, é registrada a chamada „notícia crime‟ (ex.: B.O.) para

iniciar a investigação.

• Polícia Civil 

Rua José Plício dos Santos, nº 74, 

Chapadinha

Tel.: 3436-1004

• Polícia Militar

Rua João Antônio Carvalhais, nº 391, 

Centro

Tel.: 190 ou 3436-1221



PROCURAR ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE
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Procurar uma Unidade de Saúde.

Em Rio Vermelho, o Hospital João César de

Oliveira funciona 24h e é referência em assistência

primária

•Hospital João César de Oliveira
•Rua Francisco da Rocha, nº 34, Centro

3436-1225



A ESCOLA DEVE SER UM
LUGAR SEGURO
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• O papel da escola é proteger crianças e

adolescente. Mas nesse espaço podem

ocorrer violações de direitos. Exemplo disso

é o assedio sexual por parte de professores e

demais profissionais da educação

O que fazer quando a violência sexual 

acontece na Escola?

• Procure um adulto de sua confiança;

•Informe a Direção da Escola;

•Denuncie a situação para a Ouvidoria e para 

a Secretaria de Educação.

As práticas de assédio 
podem causar culpa, 

vergonha ou 
constrangimento. Se 

você tiver algum 
desses sentimentos, 

fique alerta!



PRECISAMOS ENFRENTAR AS 
DESIGUALDADES DE GÊNERO
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• O olhar sobre a desigualdade de gênero nesse tema é central.

Os dados demonstram que há uma prevalência absoluta de

meninas vítimas com relação à violência sexual. O perfil do

agressor, por sua vez, é masculino.

• Fique atenta! A relação de poder e a troca de favores são

elementos utilizados pelo agressor. A casa, a escola ou qualquer

outro lugar devem ser espaços onde as crianças e adolescentes

possam viver livre da violência e da discriminação.

“ É dever de todas(os) velar pela dignidade sexual da criança e 

do adolescente, garantindo a proteção de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Estatuto do Criança de do Adolescente (ECA)
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DENUNCIE, VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME!
Qualquer pessoa que

testemunhar, souber, suspeitar

que alguma criança ou adolescente seja vítima de:

abuso, violência ou negligência

pode e deve denunciar de forma identificada ou anônima através 

do Disque 100, Conselho Tutelar ou Polícia Militar


