
Nem todos os "monstros" vivem
embaixo da cama
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Por que devo ler isso?

Abuso sexual ainda é um tema que é considerado tabu,

o que complica sua prevenção. É responsabilidade da
sociedade criar maneiras de falar sobre o assunto,

promovendo atitudes de proteção e autoproteção, para
formar uma ampla rede de prevenção à essa violência.

Você, como integrante de uma família, de uma escola e
de uma rede de amigos, é importante para essa luta!
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Em média, a cada hora, quatro crianças e adolescentes
são abusados no Brasil. Essa violência é muito mais
comum do que imaginamos e não depende da faixa
etária, condição social, localização geográfica e gênero
da vítima.

A violência sexual, em suas diversas formas, é
prolongada pelo silêncio de abusadores indiretos -

aqueles que não praticam a violência, porém tem
conhecimento desta e não denunciam.

O abuso sexual é um dos tipos de violência sexual

(como pornografia, turismo sexual, entre outras), que
acontece dentro do ambiente doméstico ou fora deste. 

Essa violência se configura como uma relação desigual

de poder, em que a criança/adolescente é dominado 

O que é abuso sexual?

O Estatuto da Criança e do
Adolescente considera:

 

Crianças - até doze anos
incompletos

Adolescentes - de doze a
dezoito anos

pelo agressor, que se
apropria da liberdade,

despreza as vontades e
retira os direitos da vítima,

utilizando-a como objeto
de prazer e alívio sexual.
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Tipos de abuso sexual

         Extrafamiliar:  o  agressor  é   alguém
conhecido (ou desconhecido) da vítima e
que busca obter  vantagem
psicoemocional dessa relação.

Ex.: amigos, vizinhos, professores, líderes
religiosos, pessoas desconhecidas, etc.

O abuso sexual é:

         Todo ato de natureza erótica

         Com ou sem contato físico
         Com ou sem uso de força

Pode acontecer entre:

         Um adulto e uma criança ou adolescente
   Um adolescente mais velho e uma criança ou
adolescente mais novo

O abuso pode ser:
         Intrafamiliar:  o  agressor  está  ligado  à  vítima  por 
laços de consanguinidade, legalidade ou afinidade.

Ex.: pais, irmãos, tios, tutor, padrasto, madrasta, etc.
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Crianças e adolescentes são considerados pessoas em
fase peculiar de desenvolvimento, portanto não podem
autorizar práticas que violem seus direitos. O
consentimento nesse caso não é válido devido à
"ausência de maturidade física e psíquica" da vítima.

Nem sempre há contato físico

Consentimento

Em diversas situações, o abuso é
feito sem que haja contato com a
vítima. Verbalização de
conteúdo sexual, exposição à
pornografia, exibicionismo e
masturbação em frente à vítima
são alguns casos desse tipo.

Abuso sexual infantil  
não é  pedofilia! 

 

Pedofilia é uma patologia
clínica.  Nem todo

abusador é pedófilo, e nem
todo pedófilo é abusador.

No Brasil, manter relações ou
atos de natureza sexual com
menores de 13 anos,

independente da vontade da
vítima, é crime, pois é
considerado violência

presumida.
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Principais indicadores psicológicos:

         Sono perturbado
         Fracasso escolar
         Mudanças de humor e ansiedade
         Conduta incendiária e furto
         Vontade excessiva de agradar
         Assume papel maternal/paternal
         Tentativas de suicídio
         Aparência pseudomadura

Violências mais recorrentes:

         Felação ("boquete")

         Penetração digital
         Relação sexual
         Masturbação e exibicionismo

Principais indicadores físicos (não genitais):

         Infecções sexualmente transmissíveis
         Infeções urinárias frequentes
         Diarreias
         Enurese (xixi na cama)

         Enxaqueca
         Asma emocional
         Desordens do apetite

Perfil da vítima: de 7 a 12 anos
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Violências mais recorrentes:

         Felação ("boquete")

         Relação sexual
         Masturbação e exibicionismo

Principais indicadores físicos (não genitais):

         Gravidez
         Infecções sexualmente transmissíveis
         Solicita orientação sobre contraceptivos
         Anorexia nervosa
         Compulsão alimentar
         

Principais indicadores psicológicos:

         Relacionamentos afetivos pobres
         Abuso de álcool/drogas
         Promiscuidade
         Automutilação
         Fobias e transtornos compulsivos
         Depressão e ansiedade
         Assume papel maternal/paternal
         Abusa sexualmente de crianças
         

Atente-se aos sinais!

Perfil da vítima: de 13 anos ou +
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Como pedir ajuda/denunciar?

Telefone  para o Conselho Tutelar

da sua região ou entre em contato
com o Ministério Público através
de canais de ouvidoria. 

Peça por sigilo.

Ao se sentir desconfiado diante da identificação de um
sinal ou se tiver informação de que o abuso está
ocorrendo, é comum que ocorra um sentimento de
insegurança e receio em tomar alguma atitude. Porém,

isso   não   pode   te   impedir   de   fazer   a   coisa   certa:  

DENUNCIAR!

Principais canais de denúncia:

Denúncia anônima: é possível fazer sua denúncia com
sigilo. É preciso informar nome e endereço completo da
vítima para que os órgãos competentes possam
averiguar a situação.

         Contatos nacionais:

Disque 100 - Disque Direitos Humanos
Disque 190 - Emergência Policial (em caso de flagrante)

         

         Contatos regionais:
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         Acompanhar a vítima a serviço médico emergencial:
As unidades de saúde podem registrar e notificar de
maneira compulsória a violência. O Conselho Tutelar
pode ser acionado para aplicar medidas de proteção.

         Comparecer com a vítima em Unidade Policial: 
Ocorre registro do Boletim de Ocorrência e abertura de
Inquérito Policial para apuração do caso. O Conselho
Tutelar pode ser acionado.

         Ir com a vítima em unidade do Conselho Tutelar.

         Contatar pessoas de referência da vítima: 

É mais indicado realizar isso quando se tem a certeza de
que o abusador não é próximo da família.

Denúncia nominada: o
denunciante aciona os órgãos
competentes de forma
presencial, ou encaminha
uma  notificação. Os
documentos podem emitir o
nome de quem denunciou
para evitar retaliações.

Mesmo se não tiver
certeza do abuso,

denuncie!
Cabe aos órgãos da Rede
de Proteção Especializada
comprovarem a violência.
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E se ignorarem a denúncia?

Se mesmo com a denúncia feita
não houver resposta e o abuso
continuar acontecendo, é
possível acionar o Ministério

Público para noticiar a omissão
ou intervenção incompleta das
instituições acionadas.

Apoio à vítima
Geralmente, o abuso sexual passa por três fases:

1) A violência é desconhecida.

Nesse momento, apenas a vítima e o abusador sabem
da situação. Outras pessoas podem estar cientes e se
omitirem ou compactuarem com a violência, que pode
ser recorrente.

A vítima se sente indefesa e desamparada.

2) A violência é relatada/denunciada.

É uma ocasião de muitos conflitos, com tomada de
providências e alterações na dinâmica familiar. 
O relato de abuso é muito penoso para a vítima e, por
isso, não pode ser desconsiderado. 92% das denúncias
são legítimas e 6% são falsas e induzidas por adultos. 
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3) A vítima está protegida.

Essa é a fase para cuidar da
saúde física e emocional da
vítima, além de restaurar as
relações sociais e familiares.

A criança/adolescente deve ser
acompanhada a partir da
particularidade de cada caso. As
consequências do abuso podem
perdurar por toda a vida,

principalmente na parte psíquica.Sempre escute a vítima!

Dicas de autoproteção

Conheça e respeite seu corpo
Você tem o direito de dizer não, em qualquer
situação que se sinta machucado ou ameaçado
Saiba que existem pessoas que podem e querem 

 ajudar

Se algo não estiver bem, procure um adulto de
confiança - se não for possível, peça ajuda por um
dos canais de denúncia disponíveis
Denuncie caso saiba que algo de errado está
acontecendo com alguém conhecido
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Você pode pedir ajuda no Conselho Tutelar,

Ministério Público ou Fórum da sua cidade
Trate seus amigos com respeito e afeto

Você tem direito de tirar dúvidas e expressar seus
pensamentos e vontades
Você tem direito de ser respeitado!

Não se esqueça: crianças e
adolescentes são as vítimas, nunca os
responsáveis pela violência sofrida.
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Para finalizar, retomamos à frase utilizada na capa: nem

todos os "monstros" vivem embaixo da cama.

É comum ver abusadores sendo retratados como
monstros, seres desumanizados e distantes da
realidade. Porém, a verdade é outra. Abusadores
cometem atos monstruosos, mas são pessoas comuns
no nosso cotidiano; a maioria é próxima à vítima e pode
ser muito carismática. Portanto, não se esqueça:

Preste atenção aos sinais. Proteja-se. Denuncie.

 

"Monstros"
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