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“Toda criança quer
Toda criança quer crescer
Toda criança quer ser um adulto
E todo adulto quer
E todo adulto quer crescer
Para vencer e ter acesso ao mundo
E todo mundo quer
E todo mundo quer saber
De onde vem
Pra onde vai
Como é que entra
Como é que sai
Por que é que sobe
Por que é que cai
Pois todo mundo quer...”
(Péricles Cavalcanti)
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Apresentação
A cartilha de orientação para o Enfrentamento da Violência
Doméstica contra Crianças e Adolescentes é o resultado do trabalho
realizado desde 2007 junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - CMDCA - como forma de abordar, orientar e fazer o
enfrentamento a esse fenômeno.
Como a Rede de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes é
um organismo vivo e atuante junto à sociedade, a revisão de tal cartilha é
necessária, além de ter o objetivo de ser um material atualizado e
facilitador para os proﬁssionais atuantes no Sistema de Garantia de
Direitos do município de Campinas.
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Introdução
A Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes é muito
comum na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, e tem preocupado e
mobilizado proﬁssionais de diversas áreas e sociedade em geral, pois
ocorre em diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social,
atingindo todas classes sociais, etnias, religiões, raças e culturas.
Por um período, a violência doméstica era entendida como problema
único da área social e jurídica, e, com o passar do tempo, tornou-se uma
questão de saúde pública, envolvendo proﬁssionais multidisciplinares no
enfrentamento a estes casos.
A caracterização da violência doméstica é por maus-tratos, ou seja,
da negligência até agressão física e exploração sexual, em que há poder do
adulto (pais, responsáveis, outros parentes ou pessoas) contra a criança e
adolescente.
Vale ressaltar que um fator importante desta violência é que as
Crianças e Adolescentes vitimizados, podem tornar-se adultos que
vitimizarão seus ﬁlhos ou outras pessoas da família.
Assim, essa cartilha tem como ﬁnalidade apresentar o fenômeno da
Violência Doméstica contra Criança e Adolescente e ser um instrumento
orientador para ações dos facilitadores e do Sistema de Garantia de
Direitos das crianças e adolescentes e, consequentemente, auxiliar na
divulgação da informação/formação e na prática do diálogo no eixo
familiar.
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Deﬁnição, Identiﬁcação e
Tipos de Violência Doméstica
A violência doméstica contra crianças e adolescentes, conforme
Azevedo e Guerra (1989) é “toda ação ou omissão cometida dentro ou fora
de casa por algum membro da família ou pessoa que assume função
parental, com relação de poder sobre a pessoa em situação de violência”,
pode desencadear outras formas de violência, inclusive destruir valores
morais positivos e diﬁcultar aprendizado do respeito a si mesmo e aos
outros.
É fato que o vitimizador utiliza-se de táticas de coerção, violência
emocional e psicológica para controlar a pessoa vitimizada. Sendo assim,
cada pessoa reage de modo particular e não existe um comportamento
isolado que possa conﬁrmar a ocorrência de Violência Doméstica.
As formas de violências são classiﬁcadas em: violência física,
violência sexual, violência psicológica, negligência.
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Violência Física
Uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada por
pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas.

Como pode acontecer?
Bater, beliscar, espancar, puxar orelhas e cabelos, ou seja, tudo que
vai desde um tapa até o espancamento, deixando ou não marcas
evidentes, chegando ou não a morte.

Indicadores físicos da vítima
Presença de lesões no corpo, tais como queimaduras, feridas, cortes,
mordidas, vergões ou fraturas que não condizem com a causa atribuída.
Ocultação de lesões antigas e não explicadas.
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Comportamento da vítima
Muito agressivo ou apático, temeroso, hiperativo ou depressivo,
tendências autodestrutivas e ao isolamento, baixa autoestima, tristeza,
medo excessivo dos pais, relato de causas pouco prováveis às lesões,
fuga.

Características da família
Oculta e justiﬁca as lesões da Criança e Adolescente de modo não
convincente ou contraditório e geralmente considera que são pessoas más
e desobedientes, defende uma disciplina severa e têm sobre as crianças e
adolescentes expectativas excessivamente idealizadas. Nestas famílias
pode existir abuso de álcool ou drogas e normalmente têm antecedentes
de violência doméstica na família.

10

Marcas Visíveis que a
Violência Doméstica Física pode deixar
Um conjunto de sinais e sintomas indica a ocorrência de Violência
Doméstica; é necessário agir rápido. Atenção para algumas marcas de
queimaduras e objetos:
CINTO

MORDIDA

GARFOS

FIVELA

FERRO DE PASSAR

PÉS

CIGARRO

FACA

FIO ENROLADO

VARA/CHICOTE

LÂMPADA

MÃOS
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Violência Psicológica

Toda forma de submissão da criança ou adolescente aos pais ou
responsáveis por meio de agressões verbais, desqualiﬁcação,
culpabilização.

Como pode acontecer?
Ameaçar, amedrontar, gritar, acusar, xingar, zombar, criticar,
humilhar, discriminar ou exigir demais de uma Criança.

Indicadores físicos na vítima
Comportamentos imaturos, distúrbios do sono e dificuldades na fala,
urina na cama, problemas de saúde como obesidade, falta de apetite,
alergias, bronquite, asma.
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Comportamento da vítima
Comportamentos tímidos, agressivos, destrutivos e autodestrutivos,
baixa autoestima, isolamento, depressão, ideia e tentativa de suicídio,
insegurança.

Características da família
Demonstra expectativas irreais sobre a Criança ou Adolescente,
rejeita, aterroriza, despreza, deprecia, descreve-as como pessoas
maldosas ou diferentes das demais, exige em excesso.
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Violência Sexual
É todo ato ou jogo sexual, hetero ou homossexual, cujo agressor está
em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado do que o da
criança ou adolescente.

Como pode acontecer?
Falar obscenidades, expor a Criança ou Adolescente a materiais
pornográficos (fotos, revistas e filmes), esfregar-se, tocar ou manipular
partes íntimas com o objetivo do prazer, forçar a prática de atos
pornográficos. Usar a Criança ou Adolescente para obter prazer sexual,
manter relação sexual com ou sem penetração, com ou sem violência.

Indicadores físicos na vítima
Dor ou inchaço na área genital ou anal. Secreções na vagina ou no
pênis, infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis,
comprometimento no controle das fezes e urina, dificuldades e doenças
emocionais.
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Comportamento da vítima
Apresenta comportamento sexual inadequado à idade, foge de casa,
não confia em adultos, agressividade, vergonha excessiva, ideias ou
tentativas de suicídio, autoflagelação, depressão, sentimento de culpa,
baixa autoestima. Prefere brincadeiras sexuais.

Característica da família
Evita contatos da Criança ou Adolescente com a comunidade,
principalmente da escola como espaço de socialização.
É muito
possessiva, acusa a Criança ou Adolescente de promiscua, sedutora e de
ter atividade sexual fora de casa, crê que o contato sexual é a forma de
amor familiar. Oculta o abuso sexual e alega outro agressor para proteger
a família.
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Negligência
É o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em
prover as necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional
e social.

Como pode acontecer?
Descuidar da alimentação, saúde, vida escolar, vestuário, higiene.
Não prover as necessidades básicas materiais e emocionais; deixar de
supervisionar as atividades de maneira a prevenir riscos.
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Indicadores físicos na vítima

O desenvolvimento da Criança e ou Adolescente é abaixo do
esperado; tem problemas físicos e necessidades não atendidas, doenças
reincidentes ou não tratadas, desnutrição, desidratação e falta de higiene,
fadiga, vestimenta inadequada ao clima.

Comportamento da vítima
Comportamento calmo demais ou agitado, faltas e atrasos
constantes à escola e ao atendimento médico, comportamentos imaturos
ou depressivos.

Características da família
É insensível e passiva, parece não se importar ou preocupar com a
situação e necessidades da Criança ou Adolescente, descuidada com a
higiene.
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Violência fatal

As violências praticadas por pais, parentes ou responsáveis contra a
Criança e Adolescente podem causar danos físicos, sexuais ou psicológicos
e até levar à morte.
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Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
Em 13 de Julho de 1990 foi criada a Lei nº8.069 sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente –ECA-, que é o conjunto de regras, leis que
defendem os direitos e deveres das crianças e adolescentes.
Entre vários artigos do ECA, destacamos:
Artigo 4° do ECA: é dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Artigo 5° do ECA: Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei
qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos
fundamentais.
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Declaração Universal dos
Direitos das Crianças
A Declaração Universal dos Direitos das Crianças, aprovada, por
unanimidade, em 20 de novembro de 1959, pela Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), é um documento que orienta os
países do mundo inteiro a respeitarem as necessidades básicas das
crianças. O cumprimento desses preceitos são ﬁscalizados pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), sigla em inglês, organismo
unicelular da ONU, criada com o ﬁm de integrar as crianças na sociedade e
zelar pelo seu convívio e interação social, cultural e até ﬁnanceiro,
conforme o caso, dando-lhes condições de sobrevivência até à sua
adolescência.
Toda criança tem:
Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
Direito a um nome e a uma nacionalidade.
Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e
a mãe.
Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente
deﬁciente.
Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.
Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.
Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes.
Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho.
Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade
e justiça entre os povos.
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Dever de todos
É dever de todos, denunciar qualquer tipo de Violência Doméstica
contra a Criança ou Adolescente, conforme determina a Constituição
Federal no seu artigo 227 § 4º e o ECA no seu Artigo 245 – Capítulo II,
prevendo punição não só para os que praticam a violência como também
para os que se omitem em denunciá-lo.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, 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 negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº
65, de 2010).
Capítulo II
Das Infrações Administrativas
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, préescola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de
que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou conﬁrmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente. Pena - multa de três a
vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
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O que fazer?
Diante da suspeita ou conﬁrmação de Violência Doméstica contra
Crianças e Adolescentes:

Se você é COMUNIDADE,
ou seja: Vizinho, Amigo,
Parente ou a própria
Vítima.

Se você é PROFISSIONAL, ou
seja: Professor, Monitor, Médico,
Assistente Social, Psicólogo,
Enfermeiro, Agente de Cultura,
Esporte, Saúde entre outros.

Discute o caso com a equipe, as
possibilidades de intervenção e
preenche a ﬁcha de Notiﬁcação
SISNOV.
Informa o Conselho Tutelar ou
realiza o Protocolo CREAS,
fazendo o encaminhamento
direto para o atendimento
CREAS

Denuncie pode
ou não ser anônima

CONSELHO TUTELAR

Conselho Tutelar veriﬁca os
serviços de rede
necessários à proteção da
criança/adolescente e
atendimento à família

Conselho Tutelar registra o caso
de suspeita ou conﬁrmação

Conselho Tutelar aciona o serviço que
achar mais adequado ao caso para
desenvolver as medidas de proteção junto
à rede existente na comunidade, presta o
atendimento que o caso demandar
(assistência jurídica, social, psicológica,
educação, saúde).
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Notiﬁque ou denuncie ao Conselho Tutelar e exija providências
imediatas.

Disque
100
Procure ajuda caso você reconheça que comete Violência Doméstica
contra a Criança ou Adolescente.

• Centro de Saúde mais próximo de sua
residência.

Em caso de danos físicos providencie Boletim de Ocorrência, pois só
assim será possível o exame de corpo delito.

Sistema destinado aos proﬁssionais da rede pública para registro do
caso de violência e acionar a rede de atendimento à vítima.
www.campinas.sp.gov.br/saude
sisnov.campinas.sp.gov.br
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Fluxograma de Atendimento
Fluxo de Atendimento das Vítimas de Violência Sexual (Saúde)
Diante da suspeita e/ou confirmação de Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes

Até 72 horas da ocorrência da Violência

Menina /
Adolescente

Mulher

Nunca
menstruou

Pronto Socorro Infantil
Hospital Mário Gatti
ou Pronto Socorro
Infantil UNICAMP

Já
menstruou
CAISM

Menino /
Adolescente até
16 anos

Pronto Socorro Infantil
Hospital Mário Gatti
ou Pronto Socorro
Infantil UNICAMP

Adolescente 16
anos e Homem
maior

Pronto Socorro Adulto
Hospital Mário Gatti

Após 72 horas da violência
Atendimento no centro de Saúde mais próximo de sua residência.
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Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao Sistema de Garantia de
Direitos, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças
e adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para
garantir proteção integral de toda a criança e adolescente do Brasil.
É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, deﬁnidos nesta Lei. As atribuições do Conselho Tutelar,
conforme ECA - Art. 136.
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Atribuições do conselheiro

• Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de

proteção;
• Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar
medidas de proteção;
• Promover a execução de suas decisões;
• Encaminhar ao Ministério Público notícia e fato constitua
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança
ou do adolescente;
• Encaminhar à autoridade
judiciária os casos de sua
competência;
• Tomar providências para que
sejam cumpridas medidas
protetivas aplicadas pela justiça a
adolescentes infratores;
• Expedir notificações;
• Requisitar certidões de
nascimento e de óbito de criança
ou de adolescente quando
necessário;
• Assessorar o Poder Executivo
local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e
programas de atendimento dos
direitos da criança e do
adolescente;
• Representar, em nome da pessoa
e da família, contra a violação dos
direitos previstos no artigo 220
§3°, Inciso II da Constituição
Federal;
• Representar ao Ministério
Público, para efeito de ações de
perda ou suspensão do poder
familiar;
• Fiscalizar as Entidades de
atendimento.
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Quando procurar o Conselho Tutelar?
Todas as situações de violações de direitos contra a criança ou
adolescente, inclusive as que acontecem na família, devem ser
imediatamente comunicadas ao Conselho Tutelar.
A denúncia popular pode ser feita por telefone, no Disque 100 ou
pessoalmente. Mas, atenção, tem muitas atribuições, pedimos cuidado
na hora de denunciar, para que os conselheiros tutelares não sejam
levados a investigar denúncias vazias.
Por isso, quando for denunciar, deve sempre informar:
• O que está acontecendo, onde ocorre a violação e quem é o
possível responsável;
• O nome da criança ou adolescente vítima da ameaça ou violação
de direitos;
• Endereço ou local da violação de direitos ou, pelo menos,
alguma referência que permita apuração da denúncia.

Conselho Tutelar
Conselhos Noroeste, Sudoeste, Sul e Leste
Av. Francisco Glicério, n°1269, 2°andar
Centro - Campinas/SP
Contato: 0800 7 701 085 | 19. 3236-2349
E-mail: ct.adm@campinas.sp.gov.br

Conselho Norte
Rua Engenheiro Cândido Gomide, n°223
Jardim Guanabara – Campinas/SP
Contato: 19. 3271-4343
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Sugestões de abordagens
com crianças e adolescentes
Relembrando as Violências
• Violência Física

Ocorre quando seus pais ou quem cuida de você lhe bate, belisca, puxa
suas orelhas, seus cabelos, usa cinta, chinelo, ﬁo ou cabo de vassoura,
muitas vezes para te corrigir ou porque esta pessoa está brava.
No seu corpo podem ﬁcar marcas ou até ocorrer alguma fratura desta
violência.
Quando acontece isto pode ser que você falte na escola, ﬁque em casa
até sumir as marcas e tenha medo de quem bateu em casa.
• Violência Psicológica

Ocorre quando seus pais ou as pessoas que cuidam de você te
comparam com outras crianças e dizem que elas são melhores que você.
Quando xingam, falam que você não é inteligente, que não faz as coisas
direito e não acreditam em você.
Essas coisas que eles falam podem te deixar inseguro, com medo e
triste.
• Violência Sexual

Ocorre quando seus pais, pessoas que cuidam de você ou outras
pessoas de sua família, vizinhos, parentes mostram ﬁguras em revistas
e ﬁlmes de pessoas fazendo sexo.
Quando tentam colocar ou colocam a mão no seu corpo (seios, pênis, vagina,
ânus). Fazem isso a força, te ameaçando ou oferecendo coisas em troca.
Você pode sentir vergonha, sentir-se culpado, ter medo e sentir dor.
• Negligência

Quando seus pais ou as pessoas que cuidam de você não lavam sua
roupa, não fazem comida, não limpam a casa, não te levam para a
escola, não levam ao médico.
Se alguém te deixa sozinho em casa com teus irmãos ou outras crianças
também é negligência.
• Violência Fatal

As violências praticadas por pais, parentes ou responsáveis contra a
Criança e Adolescente podem causar danos físicos, sexuais ou
psicológicos irreversíveis e até levar à morte.
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Ligue as palavras ao desenho correspondente:

Violência Negligência

Violência Psicológica

Violência Física

Violência Fatal

Violência Sexual
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Encontre 15 palavras relacionadas aos direitos das crianças:
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Tem algo a dizer...
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Telefones úteis
DDM
Delegacia da Mulher
Av. Governador Pedro de Toledo, nº1.161 Bonﬁm – Campinas /SP
Contato 19. 3242-7762 | 19. 3242-7608

GM
Guarda Municipal
Avenida Doutor Moraes Salles, S/N Centro – Campinas /SP
Contato 153 | 19. 3231-8951

PM (1º Distrito)
Polícia Militar
Rua Sebastião de Souza, nº150 Centro –Campinas / SP
Contato 190 | 19. 3232-9366

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campinas
Rua Ferreira Penteado, n°1331 Cambuí – Campinas /SP
Contato 19. 3254-9263 | 19. 3254-9357 (fax)
E-mail: cmdca.crianca@campinas.sp.gov.br
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Glossário de Siglas

CAISM: Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescentes
CRAS: Centro de Referência de Assistência Social
CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social
ECA: Estatuto da Criança e Adolescente
ONU: Organização das Nações Unidas
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às
Famílias e Indivíduos
SISNOV: Sistema de Notiﬁcação de Violência
UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas
VDCCA: Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente
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Respostas

Violência Negligência

Violência Psicológica

Violência Física

Violência Fatal

Violência Sexual
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