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A cultura do abuso sexual abarca to-
das as camadas sociais. Nas classes so-
ciais mais baixas, conforme dados da ONU, 
em que 20% têm algum tipo de deficiência, 
os vestígios são mais fáceis de rastrear, 
pois, na maioria dos casos, o sujeito ativo 
é próximo do convívio e da “confiança” da 
vítima. Todavia, pela falta de informação, é 
difícil reconhecer e saber identificar atitu-
des suspeitas dos abusadores, até mesmo 
pela vítima.

De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 

“considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até 12 anos de idade 
incompletos, e adolescentes 

entre 12 e 18 anos de 
idade”. 

1. INTRODUÇÃO
1.1. A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE PARADIG-
MAS, OS DESAFIOS ENFRENTADOS E OS OBJETIVOS

Diariamente, no Brasil, crianças e adolescentes têm seus direitos violados, 
vítimas de variados crimes. Com base no Censo do IBGE, pelo menos meio 

milhão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual estão vulneráveis 
na população brasileira.

A 
missão da FENAPESTALOZZI, além de representar o Movimen-
to Pestalozziano, é fazer com que as políticas públicas existen-
tes cheguem às pessoas com deficiência, proporcionando aces-

sibilidade, respeito e, principalmente, autonomia, garantindo o acesso 
aos seus serviços básicos, e dar condições para que elas exerçam seus 
direitos fundamentais. 

Nossa atuação é diversa. Estamos presentes no assessoramento 
das afiliadas, nas cinco regiões do Brasil, participando de Conselhos Na-
cionais e atuando junto aos órgãos que fazem parte da rede de apoio às 
pessoas com deficiência em todo o país.

Com o apoio do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Hu-
manos (MMDFH) e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SNDCA), realizamos uma pesquisa em âmbito nacional, a 
fim de coletar, divulgar e publicar esta cartilha educativa com informações 
sobre “O ENFRENTAMENTO DO ABUSO E DA EXPLORAÇÃO SEXU-
AL, DO BULLYING E DO SUICÍDIO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL”.

Enquanto Federação, desejamos fortalecer as organizações do nos-
so país, que têm como foco a assistência social, a defesa e garantia de 
direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades e de suas famílias.

ESTER ALVES PACHECO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI - FENAPESTALOZZI
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1. INTRUDUÇÃO

O bullying é ainda mais complexo na definição do ato e na assimilação por 
parte da vítima, e também para identificar o autor quando denunciado, por isso 
crianças e adolescentes com deficiência, além de ter que conviver com suas 
limitações, têm que encarar a discriminação e o preconceito que sofrem cons-
tantemente, principalmente no ambiente escolar. 

tará no funcionamento intelectual seguro e no desempenho da comuni-
cação, transformando atitudes de silêncio e medo em diálogo e coragem.  

Estimular essas habilidades e compreender as dificuldades oferece à crian-
ça com deficiência a possibilidade de desenvolvimento qualitativo e inclusivo. 
Sob essa ótica, a inclusão não deve ser abordada de forma exclusiva com as 
crianças com deficiência É possível pensar em inclusão social como um pro-
cesso dedicado a todos, compreendendo que a diversidade infantil requer inter-
venções individualizadas, considerando o desenvolvimento das crianças e  dos 
adolescentes, com ou sem deficiência, por meio do estímulo e do respeito em 
sua singularidade, viabilizando um crescimento pleno e autoindependente. O en-
tendimento quanto diversidade garante e afirma os direitos infantojuvenis; afinal, 
a única forma de enfrentarmos, de modo eficaz, a rotina de violações é por meio 
do conhecimento e do respeito generalizado.  

Na maioria das vezes, “as vítimas sofrem caladas por vergonha de se exporem ou 
por medo de represálias dos seus agressores, tornando-se reféns de emoções 
traumáticas e destrutivas, como medo, insegurança, raiva, pensamentos de 
vingança e de suicídio, além de fobias sociais e outras reações que impedem 
seu bom desenvolvimento escolar e social” (FANTE, 2005, p. 16).

Além de lidar com a coação, a manipulação e o medo, crianças e adoles-
centes com deficiência que sofrem com a violência e abusos convivem com a 
infeliz ausência de debates e de engajamento social e público para proteger e 
prevenir situações de violação de seus direitos.

A cultura de abusos e violências pode ser enfrentada, cabendo à sociedade 
entender que é preciso romper tabus e reverter isso em educação, diálogo e 
denúncia; afinal, estudos comprovam que, em qualquer ambiente, quanto mais 
esclarecidos, maior será a probabilidade de evidências concretas, identificação, 
prevenção, atenção e proteção às pessoas com deficiência em situação de vio-
lência e abusos. 

Não deve haver distinção quanto àqueles que têm deficiência dos que não 
têm, no que se refere ao acesso à informação e às demais necessidades da 
infância e da adolescência. Todos podem ser vítimas desses crimes. O que pre-
cisa ser considerado é a metodologia de ensino desde o nascimento até a vida 
adulta, afinal “cada criança tem o seu ritmo de aprendizado e diverge em suas 
habilidades e dificuldades”. Por isso, cabe à família e à sociedade desenvolve-
rem técnicas diversificadas para que haja entendimento e aprendizado, buscan-
do oferecer autonomia, considerando as habilidades, e não as limitações. 

Essa interação é determinante para a evolução social de crianças e ado-
lescentes, porque vai ofertar a capacidade de antecipar, julgar, de autoconsciên-
cia, autocontrole, tomada de decisão, resolução de problemas e recompensas, 
atitudes que, para uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, resul-

 É necessária a promoção contínua de metodologias que 
unem em vez de separar, e, assim, podemos ter esperança de conviver numa 
sociedade mais justa e solidária, preparada para lidar com seus medos e 
traumas para uma melhor qualidade de vida, utilizando-se de mecanismos de 
defesa e entendendo que é possível e legítimo não ter que se submeter a uma 
rotina de violência e abusos.
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1. INTRUDUÇÃO

1.2. O ENFRENTAMENTO E OS RESULTADOS

Impasses são encontrados para o enfrentamento da violação dos direitos da 
criança e adolescentes com deficiência, no Brasil; a falta de dados e estatísti-

cas específicas dificulta a acessibilidade destes sujeitos aos seus direitos. Além 
disso, aspectos como o despreparo de profissionais, a falta de compartilhamento 
de informações, a dificuldade de estabelecer ações articuladas entre os órgãos 
públicos, as limitações de recursos etc. contribuem para expor crianças e ado-
lescentes com deficiência à repetição do relato sobre a violação sofrida e, ainda, 
a descontinuidade do atendimento.  Desse modo, relatar, classificar e até denun-
ciar as violações dos direitos desses cidadãos é tão acessível quanto necessá-
rio, considerando-se a relevância do tema. 

Sabe-se que para combater é preciso conhecer, porém várias são as lacu-
nas nos registros dos dados, o que inviabiliza conclusões assertivas. Os servi- ços de denúncias, por exemplo, ainda que conhecidos e utilizados, não ofertam 

dados compatíveis com a realidade. Porém, tão importante quanto a coleta de 
dados, é a compreensão correta do que é, e de como tratar a deficiência no 
ambiente social, ou seja, ofertar o entendimento coletivo adequado e o respeito 
prévio à diversidade. Essas ações podem auxiliar a sociedade, que tem evoluído 
nesse sentido, mas, infelizmente, quanto ao tema em questão, ainda carece de 
“bom senso” e de informação, para, assim, ser capaz de proteger crianças e 
adolescentes com deficiência. Portanto, é preciso haver empenho da família, da 
sociedade e do Poder Público, no incentivo à educação quanto à importância da 
dignidade, do respeito e da tolerância, princípios que viabilizam o convívio social, 
buscando conviver em uma sociedade que entende diferenças e exila o precon-
ceito, usando, de forma correta, afirmações, abordagens e pesando atitudes. 
Uma população mais concentrada no saber que em hábitos de desrespeito que a 
levam a classificar a deficiência com nomeações diversas, inclusive pejorativas.

Diante das indagações, a presente cartilha tem por objetivo orientar e am-
parar, de forma lúdica e didática, crianças e adolescentes com deficiência víti-
mas de abusos e violências, seus familiares, cuidadores, e também os profissio-
nais das instituições que atuam com esse público, com uma abordagem voltada 
para garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência e da proteção à 
dignidade da pessoa humana, promoção de valores sociais, éticos e morais, e, 
principalmente, o enfrentamento de maneira preventiva, identificando sinais de 
alerta, inclusive pela própria vítima, a fim de que ela tenha condições, conheci-
mento e coragem para denunciar. 

Crianças e adolescentes com deficiência sofrem com a violação de seus 
direitos com frequência bem maior do que podemos imaginar. A partir do 
recorte da base de dados do Disque 100, verifica-se que, das violações 
registradas, nesta ordem, as mais frequentes são: negligência, violência 
psicológica e violência sexual. Na base de dados do SINAN, a violência sexual 
é a mais notificada, seguidos pela violência física, e negligência/abandono.  
Em média, a cada hora, quatro crianças e adolescentes são abusados no 
Brasil. Isolando-se essa informação na base de dados do Disque 100, verifica-
se que 65% das ocorrências de abuso e exploração ocorrem com pessoas com 
deficiência intelectual. 
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2. DEFICIÊNCIA OU 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA?  

A utilização correta do termo é “pessoa com deficiência”. Essa configuração 
busca, sobretudo, ressaltar a pessoa à frente de sua deficiência, valorizan-

do-a de forma humanizada e sem vitimização.  Portanto, expressões como “de-

que essas pessoas necessitam de apoio, porém é importante que isso atenda às 
suas necessidades e lhes dê maior controle sobre sua vida”. E acrescenta, “isso 
deve ser feito com elas, e não para elas”. 

Mas além de conceituar a deficiência, é necessário considerar que limita-
ção não significa incapacidade; afinal, a pessoa com deficiência possui, como 
qualquer outro indivíduo, limites distintos, mas isso não o incapacita. Ou seja, 
por meio do acesso ao conhecimento da tolerância e do respeito aos seus di-
reitos, crianças e adolescentes com deficiência podem e devem ter uma vida 
autônoma, desfrutando de igualdade de oportunidades, como todas as pessoas. 

Diante de tais esclarecimentos, 
destaca-se a importância de em-
pregar a terminologia correta e 
adequada, evitando dar margem 
à perpetuação da exclusão e vio-
lências.

ficiente” ou “portador de necessidades 
especiais” são inadequadas. Esses ter-
mos foram substituídos pela terminolo-
gia “pessoa com deficiência”, pois con-
sidera esses indivíduos, antes de mais 
nada, pessoas. Esse conceito muda a 
percepção da sociedade em relação a 
esse grupo, deslocando-os do campo 
de assistência social para o campo de 
direitos humanos.

2.1. ASPECTOS GERAIS OU CONCEITO

Segundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, conceitua-
-se “pessoa com deficiência, aquelas que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na Socieda-
de, em igualdade de condições com as demais pessoas”. Coll (1995) enfatiza 
que “o conceito está ligado, em grande parte, a fatores sociais, culturais e edu-
cacionais”. 

A deficiência não é uma categoria com perfis clínicos 
estáveis, sendo estabelecida em função da resposta 

educacional. O sistema educacional pode, portanto, intervir 
para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos com algumas características “deficitárias”. 
(COLL, 1995, p.12)

Para outros autores, como Westmacott (1996), o conceito da deficiência 
“tenta adequar as pessoas com deficiência aos padrões da sociedade. É claro 

 A pessoa com deficiência não é doente, tem apenas limitações, 
e estas podem ser superadas. Então, quando você tiver dúvidas, não souber como 
e o que falar, estar entre o certo e o errado, o preconceito e a gentileza, coloque-
se no lugar do outro, e, certamente, escolherá ser gentil.

“Caso alguém fique paralisado pela dúvida sobre 
como nomear o “outro”, podemos dizer que já temos 

um bom começo, pois o melhor mesmo é que o 
chamemos pelo seu nome. (PAN, 2008, p.31).”

2.2. TIPOS DE DEFICIÊNCIAS

Segundo a ONU, as pessoas com deficiência constituem 10% da população 
mundial, o que representa cerca de 650 milhões de pessoas, e em média 80% 

vivem em países em desenvolvimento. Entre as pessoas mais pobres do mundo, 
20% têm algum tipo de deficiência. No Brasil, temos mais de 12,5 milhões de bra-
sileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. A deficiência 
intelectual está presente em 1,4% da população. 

 DEFICIÊNCIA FÍSICA: É a alteração completa ou parcial de uma ou 
mais partes do corpo, como paraplegia, tetraplegia, deformidades, pa-
ralisia cerebral, entre outros. A pessoa com deficiência física geralmen-
te faz uso de equipamentos, como cadeira de rodas, muletas, bengalas 
ou andadores.
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2. A DEFICIÊNCIA OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 DEFICIÊNCIA VISUAL: Trata-se da redução ou ausência total da vi-

são, podendo ser de baixa visão e cegueira.

 DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O deficiente auditivo tem redução ou au-
sência na capacidade de ouvir em diferentes graus, que podem ir de 
leve a profundo. Algumas pessoas usam aparelho, para auxiliar na di-
ficuldade de ouvir ou entender os sons, fazem leitura labial ou, ainda, 
utilizam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: A pessoa com deficiência intelectual 
apresenta limitações no funcionamento cerebral e no comportamento 
adaptativo, identificadas nas habilidades conceituais, intelecto, sociais 
e práticas. Percebida até os 18 anos de idade, a deficiência intelectual 
é diagnosticada pelo déficit cognitivo. O tratamento precoce poderá 
significar para essa pessoa a conquista de sua autonomia.

Nomeações erradas, como retardo 
mental, excepcional, entre outras, 
ainda fazem parte do vocabulário 
social. Portanto, ressalta-se que 
o termo correto a ser utilizado 
é “pessoa com deficiência 
intelectual (D.I.)”

2.3. A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (D.I)

A D.I é caracterizada pela redução no desenvolvimento cognitivo e limitações 
quanto ao funcionamento adaptativo, como mencionado anteriormente. 

Essa é uma das deficiências mais encontradas em crianças e adolescentes, 
atingindo cerca de 1% da população. 
O quociente de inteligência (QI) nor-
malmente é abaixo do esperado para a 
idade cronológica, e muitas vezes isso 
acarreta em um desenvolvimento mais 
lento na fala, no neuropsicomotor e em 
outras habilidades; ou seja, crianças e 
adolescentes com deficiência intelectu-
al vão ter mais dificuldade para apren-
der, entender e realizar tarefas comuns 

As causas da deficiência intelectual são desconhecidas de 30% a 50% dos 
casos, e podem ser genéticas, congênitas ou adquiridas, dentre as quais as mais 
conhecidas são: Síndrome de Down, Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação por 
chumbo, Síndromes neurocutâneas, Síndrome de Rett, Síndrome do X-frágil, 
Malformações cerebrais e Desnutrição proteico-calórica. 

Ressaltamos que pessoas com D.I. podem ter uma vida independente e de-
sempenhar um importante papel na sociedade. Sua autonomia é fruto do empe-
nho da família, da comunidade, das instituições, dos profissionais e dos órgãos 
públicos que estimulam e promovem sua autoconfiança. Acreditar e investir na 
capacitação profissional e gerar oportunidades para essas pessoas são meios 
para a devida inclusão e um futuro digno. 

A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno 
psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo às funções cognitivas que 
acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro. (HONORA; FRIZANCO, 2008) 

 Conforme Pan (2008), o conceito adequado de como tratar 
uma pessoa permite entender que independente do diagnóstico, aparência e 
diferenças, todos merecem tratamento digno e respeitoso, e isso pode significar 
o desenvolvimento e mais possibilidades na qualidade de vida dos indivíduos. 

para outras crianças. Porém, essas limitações podem ser superadas com adap-
tações necessárias, e por meio da estimulação com adequações específicas e 
pessoais, escolares, profissionais e sociais, além de oportunidades de inclusão 
e interação social.
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Autores respeitados 
quanto ao debate do tema, 
chamam a atenção para a 
“existência de variações de 
capacidades e necessidades 
da pessoa com deficiência in-
telectual, podendo estes indi-
víduos apresentar diferenças 

2.4. PROCESSO DE INCLUSÃO E APRENDIZAGEM 

2. DEFICIÊNCIA OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 O diagnóstico precoce é essencial na garantia dessas conquistas. 
Para essa análise, é necessário o envolvimento cauteloso de fatores biomédicos, 
etiológicos, comportamentais, sociais e educacionais, somados à avaliação das 
habilidades, participação, interações, saúde e contexto. O diagnóstico final 
e a definição do tratamento ocorrerá por meio dessas análises e da avaliação 
quanto a falhas na questão cognitiva e adaptativa, pois se houver incapacidades 
em apenas uma das questões, pode não ser considerada deficiência intelectual.

motora, cognitiva, de comunicação e socioeducacional”. Para eles, “há poten-
cialidade e capacidade nas pessoas com deficiência, mas entende-se que, para 
desenvolvê-las, devem ser oferecidas condições materiais e instrumentais ade-
quadas”, como a promoção de uma “educação que oportunize a apropriação 
dessas pessoas a melhores condições e possibilidades de desenvolvimento” 
(HONORA; FRIZANCO, 2008; e VYGOTSKY, 1997.

“A deficiência intelectual constitui um impasse para o ensino na 
escola comum e para a definição do Atendimento Educacional 

Especializado, pela complexidade do seu conceito e pela 
grande quantidade e variedades de abordagens do mesmo.  A 

dificuldade de diagnosticar esta deficiência tem levado a 
uma série de revisões do seu conceito. (SEED, 2007)”

Crianças e adolescentes com deficiência intelectual precisam desse olhar 
individualizado, com foco no incentivo à autonomia e na valorização das con-
quistas. É preciso que o apoio pedagógico e de atenção especializada se em-
penhe em adequações curriculares que amplifique as capacidades dessas pes-
soas, afinal, como qualquer indivíduo, crianças e adolescentes com deficiência 
intelectual esperam que acreditemos neles. 

A deficiência intelectual não se 
esgota nem pode ser definida 
por um único saber. Ela é uma 
interrogação e um objeto de 
investigação de inúmeras áreas 
do conhecimento. 

avança em relação ao ideal de justiça nas circunstân-
cias que revelam exclusão dentro ou fora da insti-
tuição escolar. A escola se torna inclusiva quando 
reconhece as diferenças diante do processo educa-
tivo e busca a participação de todos. 

A inclusão não é apenas colocar alunos com 
deficiência dentro das escolas e achar que isso é o 
suficiente. O que muito se verifica, atualmente, no pro-
cesso de inclusão é a confusão que se faz entre os 
termos integração e inclusão. A noção de inclusão não 
é incompatível com a de integração, porém institui a 
inserção de uma forma mais completa e sistemática. 
O conceito se refere à vida social 
e educativa, e todos os alunos 
devem ser incluídos nesse 
processo. A integração, 
no processo de inclu-
são, não é útil, uma 
vez que o objetivo é 
incluir um aluno que já 
foi anteriormente excluí-
do, cuja meta primordial 
da inclusão é a de não 
deixar ninguém fora do 
ensino. 

O movimento pela inclusão abrange 
ações no meio cultural, pedagógico, 

social e na política, buscando o direito 
de todos os alunos aprenderem, partici-
pando e convivendo, sem nenhum tipo 
de exclusão. A educação inclusiva faz 
parte de um paradigma educacional que 
se fundamenta na concepção dos direitos 
humanos, que luta pela igualdade, e que 
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As escolas inclusivas propõem uma 
metodologia educacional que considera 
as necessidades de todos os alunos, e 

que é estruturada em função dessas ne-
cessidades. A inclusão, então, causa uma 
mudança de perspectiva educacional, 

pois não se limita a ajudar somente os 
alunos que apresentam dificuldades, 
mas apoia todo o público escolar, pro-
fessores, alunos, direção etc., para 

que, conjuntamente, obtenham sucesso na 
corrente educativa. 

O Atendimento Educacional Es-
pecializado (AEE) complementa a for-
mação do aluno, visando a sua auto-
nomia na escola e fora dela por meio 
de recursos multifuncionais. Portanto, 
é parte integrante do projeto político 
pedagógico da escola a missão de 

identificar, planejar e efetuar re-
cursos, tanto de acessibilidade 
quanto pedagógicos, que faci-

litem a participação dos alunos incluídos no ensino regular, visando ao seu de-
senvolvimento e à sua aprendizagem. 

A educação, então, deve ocupar-se do que pode ser mediado à criança e 
ao adolescente, com ou sem deficiência, de modo que o desenvolvimento se 
torne zona real de ação cognitiva. Logo, o ato educativo deve ser prospectivo e 
não retrospectivo, e não pode ser baseado nas dificuldades, mas nas diferentes 
possibilidades de apropriação do conhecimento. 

Ao considerar a deficiência intelectual a partir do que se é capaz de ser, 
fazer, enfrentar e de se assumir como pessoa, revela-se a todos, e a si mesma, 
possibilidades que não lhe eram creditadas por falta de oportunidades espon-
tâneas. Os pais, os professores, os especialistas e a sociedade em geral terão 
clarificados o entendimento e o respeito à pessoa com deficiência intelectual, na 
medida em que derem créditos de confiança para a competência e o desempe-
nho desses cidadãos. 

É preciso reconhecer a especialidade e a genera-
lidade de cada pessoa e, nesse sentido, a educação 
tem muito ainda a realizar. Os professores, ao traba-
lharem com alunos com deficiência, prendem-se ao 
que é próprio de sua condição, sem levar em conta 
os valores de cada aluno como um indivíduo com par-
ticularidades de desenvolvimento, e que as crianças e 
os adolescentes com deficiência intelectual necessitam, 
principalmente, que acreditemos em seu aprendizado, e 
que, por meio da educação, sejam estimuladas e incenti-
vadas essas habilidades.

Quando se trata de aprendizagem, ela se relaciona à educação e ao 
desenvolvimento. Segundo Vygotsky (1991), “todo e qualquer processo de 
aprendizagem é ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que 
ensina e a relação entre eles”. Ele explica essa conexão entre desenvolvimento e 
aprendizagem por meio da distância entre um “espaço dinâmico”, os problemas 
que uma criança pode resolver sozinha e os que precisará de ajuda, para, em 
seguida, chegar a dominá-los por si mesma. A teoria piagetiana complementa, 
afirmando “que a inteligência é definida como processo dinâmico de ação 
executada entre objeto e sujeito, e que herdamos igualmente o funcionamento 
intelectual, ou seja, o modo pelo qual estabelecemos trocas com o meio em que 
vivemos e construímos o conhecimento. 

 No Brasil, considerando os dados do Censo do IBGE de 2010 
e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2018, é possível concluir 
que somente 4,96% das pessoas com deficiência, a partir de 18 anos, compõem 
mercado de trabalho formal, e se levar em conta contratação a partir de 16 anos 
e aprendizagem a partir de 14, esse percentual pode ser ainda menor. Outro 
dado preocupante é que cerca de 30% dos meninos ou meninas de rua têm algum 
tipo de deficiência, e nos países em desenvolvimento, 90% das crianças com 
deficiência não frequentam a escola.

2. DEFICIÊNCIA OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Federação NacioNal das associações Pestallozi - FeNaPestalozzi

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E DA EXPLORAÇÃO SEXUAL, DO BULLYING E DO SUICÍDIO 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL.

18 19

3. CONHEÇA E EXIJA OS 
SEUS DIREITOS

 

Na condição de sujeitos de direitos e pessoas em especial condição de de-
senvolvimento, as crianças e os adolescentes com deficiência dispõem de 

leis e instrumentos para protegê-los de toda forma de violência e negligência, a 
fim de garantir-lhes condições adequadas para crescerem livres e saudáveis. 
Tanto a Constituição Federal (CF/88) quanto o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) convocam todos – família, sociedade e Estado – a assumirem o 
compromisso de serem vigilantes na proteção desses cidadãos, com absoluta 
prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e social, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência e opressão. 

Mais recentemente, a Lei nº 13.431 estabeleceu o sistema de garantia de di-
reitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, em reforço 

aos meios existentes no enfrentamento da violência. As vítimas ou testemunhas 
de violência serão ouvidas por meio de escuta especializada e depoimento local 
que garanta sua privacidade. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) tem como mis-
são a promoção do direito à inclusão de pessoas com deficiência na vida social, 
por meio de garantias básicas de acesso a serem concretizadas por políticas 
públicas. A lei garante direitos que, somados ao que é estabelecido na Consti-
tuição, podem proporcionar às pessoas com deficiência mais oportunidade na 
sociedade, na carreira e nos estudos. 

“Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 
espécie de discriminação. ” (Lei nº 77.146/2015 Art. 4º)

3.1. VIOLAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

O dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9970/2000 como Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A 
escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi 
drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, no dia 18 de maio 
de 1973, em Vitória (ES). Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até 
hoje permanece impune. O objetivo é mobilizar a sociedade brasileira a se 
engajar na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e na luta pelo fim 
da violência sexual.

A violência sexual em crianças e adolescentes com deficiência ocorre quando 
estes são utilizados como meio para satisfação de qualquer tipo de desejo 

ou finalidade sexual, mesmo que não haja contato físico ou prática de ato sexual. 
Também está presente nas ações que visam, direta ou indiretamente, corromper 
ou explorar sexualmente os infantes.

Um único ato, por mais simples ou sem importância que possa parecer 
no mundo adulto, pode representar uma violência consumada. A vontade ou a 
permissão da criança ou adolescente em participar de atividades que violem sua 
dignidade estão longe de significar um sinal verde para essas ações ou a exclu-
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são dos crimes, pois, na condição de pessoas em desenvolvimento, elas não 
têm maturidade para consentir algo que está completamente fora do universo 
delas, e muitas crianças nem sequer percebem a situação abusiva a que estão 
sendo submetidas. É comum chegarem à Justiça casos em que a criança ou o 
adolescente abusado não tinha compreensão da violência vivida ou não sabiam 
o que estava sendo feito com eles, até o momento em que o abusador é preso.

A grande questão da violência com relação à deficiência está na ausência 
de acessibilidade que impede esses sujeitos de acessarem seus direitos em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Nesse aspecto, pesqui-
sadores apontam para a inexistência de dados em relação à violência praticada 
contra a pessoa com deficiência no Brasil. Sabe-se, no entanto, que a prática 
sempre está associada a fatores sociais, culturais e econômicos da coletividade, 
que vê a deficiência como algo negativo.

sendo uma infeliz rotina na vida dessas pessoas. Devido a esse cenário, a 
denúncia precisa entendida como meio principal para conter esse mau social, e 
isso é responsabilidade de todos, da família, sociedade e do Estado, conforme 
ordena o artigo 227 da Constituição. É preciso compreender que a vítima pode 
ter mais dificuldade para fazer a denúncia, porque que na maioria das vezes elas 
conviverem com o agressor.

Segundo dados da Secretaria dos Direitos Humanos, apenas 2% dos 
casos de violência cometidas contra crianças e adolescentes com deficiência 
são denunciados. Portanto, o silêncio tem sido também uma forma de violência, 
considerando que, ao se omitir, a pessoa se torna cúmplice. É previsto respon-
sabilização criminal para quem presenciou atos de violência contra criança ou 
adolescente e deixou de comunicar o fato imediatamente às autoridades, poden-
do responder por crime de omissão de socorro, por exemplo. Então, seja a voz 
de quem não consegue por qualquer motivo pedir ajuda. 

Ressalta-se que todos devem estar atentos aos sinais que podem confir-
mar a ocorrência de violência em crianças e adolescentes com deficiência, ob-
servando ações, como: mudanças repentinas de comportamento, sentimentos 
instáveis, tristeza profunda, choro sem motivo aparente, medo de ficar sozinho, 
dificuldade para conseguir domir, reclamação de dores, inchaço ou lesões etc.

3. CONHEÇA E EXIJA OS SEUS DIREITOS

Notícias coletadas nas promoto-
rias de defesa de pessoas com 
deficiência revelam que a pessoa 
com deficiência intelectual está 
mais vulnerável à violência, seja 
criança ou idosa. 

Com base na legislação, a 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes é considerada crime 
hediondo, sem prejuízo da respon-
sabilização criminal de todas as 
pessoas envolvidas nos abusos 
cometidos. Tal como a exploração 
sexual, a prática de atos libidino-
sos, em qualquer circunstância, é 

considerada crime hediondo, em razão de sua gravidade e dos danos que causa 
à vítima, com pena que varia de 8 a 30 anos de prisão.

Foram registrados, na base de dados do SINAN, 5.469 casos de violên-
cia contra crianças e adolescentes com deficiência em 2019. Considerando o 
números de todas as notificações de violências, a violência sexual representa 
o tipo de violência mais notificada nessa base, sendo 2.010 casos de violência 
sexual.

A Constituição Federal vem avançando nas conquistas e na preservação 
dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, no que diz respeito àque-
les com deficiência, ressalta-se que a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança (UNICEF), em seu artigo 23, solicita a amparação, de forma 
ampla e irrestrita, dos países signatários à criança com deficiência. 

Porém, ainda que resguardados por meio desses direitos, a violência 
contra crianças e adolescentes com deficiência segue de forma crescente, 

Os principais documentos que tratam da proteção e direitos das crianças 
e dos adolescentes com deficiência são a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/1990), a Convenção da ONU sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência (2007) e a Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1990).

  As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Se na 
condição de vítima você denunciar, apesar das dificuldades da situação, sempre 
haverá uma pessoa, uma ajuda para te orientar. Você é capaz! 



Federação NacioNal das associações Pestallozi - FeNaPestalozzi

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E DA EXPLORAÇÃO SEXUAL, DO BULLYING E DO SUICÍDIO 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL.

22 23

4.1. DADOS DO DISQUE 100 E DO SINAN

A partir do recorte da base de dados do Disque 100, verifica-se que, em 2019, 
foram registradas 22.978 denúncias, um número muito semelhante ao de 

2018 (22.718), indicando um aumento de 1% das violações registradas. Nessa 
ordem, as mais frequentes são: negligência, violência psicológica e violência 
sexual. Na base de dados do SINAN, foram registrados 5.469 casos de violência 
contra crianças e adolescentes com deficiência em 2019, sendo 2.010 de violên-
cia sexual. Isso significa que a violência sexual é o tipo de violência mais noti-
ficado nessa base, representando quase 40% de todas as notificações. Depois 
da violência sexual, os tipos mais notificados são a violência física, com 35%; e 
negligência/abandono, com 31% dos registros.

4.1.1. TIPO DE VIOLAÇÃO CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM 
PORCENTAGEM

4. PRINCIPAIS VIOLÊNCIAS 
COMETIDAS CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

Violência sexual é gênero do qual fazem parte duas espécies distintas que 
precisam ser prevenidas e combatidas. A exploração sexual consiste na uti-

lização sexual de crianças e adolescentes para obtenção de lucro ou vantagens. 
O explorado é, na mesma situação, vítima de dois tipos de violência, pois está 
sendo explorado por um indivíduo que o trata como mercadoria, e abusado por 
outro. 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no DISQUE 100 (2019). 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no SINAN (2019). 
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4. PRINCIPAIS VIOLÊNCIAS
4.1.2. FAIXA ETÁRIA, SEXO E O TIPO DE DEFICIÊNCIA DA VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no SINAN (2019). 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no DISQUE 100 (2019). 

4.1.3. TAXA DE VIOLÊNCIA POR 100 MIL HABITANTES POR REGIÃO

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no SINAN (2019). 

4.1.4. ZONA E LOCAL DE OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA

4.1.5. RELAÇÃO PESSOA SUSPEITA-VÍTIMA E RELAÇÃO DE DENÚNCIAS POR 
100 MIL HABITANTES POR UF

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no SINAN (2019). 

Fonte: Elaborada pelos autores, com base no DISQUE 100 (2019). 
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4. PRINCIPAIS VIOLÊNCIAS

4.2. BULLYING

O bullying é denominado por um conjunto de atitu-
des agressivas, realizadas de maneira conscien-

te por uma ou mais pessoas, sem motivo concreto de 
forma repetida, usando de agressões verbais, físicas 
e psicológicas, insultos, apelidos, intimidações, acu-
sações, exposição ao ridículo, ofensas, fazendo com 
que a vítima tenha danos tanto psíquico quanto físicos, 
morais, materiais e emocionais, levando-o a exclusão. 

Com frequência nos debates sobre educação e 
inclusão social, o bullying em crianças e adolescentes 
com deficiência é pauta na busca por meio de enfrenta-
mento dessa violência, e, apesar disso, é comum obser-
varmos uma certa banalização do tema. Infelizmente, a 
prática de intimidação é uma realidade no cotidiano das 
instituições de ensino, no Brasil e no mundo.

Os danos causados por essas violências podem 
ser muito graves, irreversíveis e fatais. Tais impactos 
comprovam que o bullying não é saudável, tampouco 
um comportamento natural de socialização entre crian-
ças e adolescentes, sendo a deficiência intelectual a 
mais atingida por essa agressão.

A família, a escola e as políticas públicas devem 
unir esforços para identificar, prevenir e combater esse 
problema e proteger os infantes, interferindo no primei-
ro sinal da ocorrência de bullying, e mais do que isso, é 
necessário estejam engajados em efetuar uma verda-
deira mudança cultural.

No enfrentamento e na prevenção do bullying, o 
foco deve ser oferecer um ambiente que propicie re-
lações mais saudáveis e respeitosas entre todos. Por-
tanto, a abordagem, ao identificar o bullying, deve ser 
por meio de medidas de conscientização, prevenção e 
combate, com regras rígidas e metodologia de acolhi-
mento às vítimas.

4.3. VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA

Além da violência interpessoal, as notificações da Saúde contemplam lesões 
autoprovocadas, que são armazenadas na base do SINAN. Nos registros 

de lesões autoprovocadas, o total de crianças e adolescentes sem deficiência 
no ano de 2019 foi de 39.962, e de crianças e adolescentes com deficiência, de 
8.943.

Falar, ouvir e escutar, isso importa! A morte não é o caminho para 
solução dos abusos e violências, o agressor é o culpado e deve ser 
punido, e não você. Então, apesar da dor, preserve a vida, você é ca-
paz de denunciar e dar fim na possibilidade de esse mau continuar. 

4.4. SEQUELAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA

Crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, que são violadas sexual-
mente, sofrem traumas que levarão consigo pelo resto da vida. Os atos 

abusivos, além de destruir o pensamento de futuro da vítima, interrompem seu 
desenvolvimento psicológico e emocional, arruínam sua autoconfiança e confun-
dem sua base de valores morais relacionados à intimidade e à inocência. Essas 
sequelas físicas, psicológicas e sociais podem aparecer logo após o abuso ou 
mesmo depois de algum tempo, e se não tratado a tempo, esses traumas podem 
configurar em pensamentos e atos suicidas. 

Dentre as sequelas resultantes da violência sexual, são exemplos: lesões 
em geral e hematomas, doenças sexualmente transmissíveis, infecções, dores 
na região abdominal, antecipação exagerada da menstruação para as meninas, 
gravidez etc. Quanto às sequelas físicas, algumas são gravíssimas e acompa-
nham a vítima ao longo dos anos, como é o caso de doenças sexualmente trans-
missíveis graves, que acarretam na necessidade de tratamento permanente, e 
quando a violência resulta em gravidez, a vítima pode ter que se submeter a 
procedimento abortivo, e o número de abortos praticados em crianças e adoles-
centes de até 14 anos é alarmante. Conforme dados colhidos no SUS, no Brasil 
são realizados pelo menos seis abortos por dia em meninas com idade entre 10 
e 14 anos de idade, além dos partos. 

https://escoladainteligencia.com.br/blog/brincadeiras-interativas/
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4. PRINCIPAIS VIOLÊNCIAS
Quando crianças e adolescentes têm a sexualidade despertada de forma 

precoce, traumática e distorcida, como ocorre na violência sexual, podem 
ocorrer consequências psicológicas e sociais, que levam a vítima a desenvolver 
comportamentos patológicos, alguns observáveis ainda na infância e adoles-
cência, outros somente em sua vida adulta. Entre essas consequências, a 
violência autoprovocada simboliza sobretudo o desespero da vítima, que usa 
formas ou meios inadequados e até fatais para mostrar que algo grave está 
ocorrendo em sua vida, e que não está sendo percebido por aqueles que são 
mais próximos, a fim de oferecer apoio e ajuda. Infelizmente, a automutilação 
se apresenta como um meio de se comunicar e, para a vítima, solucionar o 
problema. 

negativos que se desenvolvem após o abuso e que não diminuem com o pas-
sar do tempo. As feridas não são curadas, sempre haverá sequelas. Por isso, 
o atendimento e acompanhamento psicológico é indispensável e urgente, para 
apoiar na administração dessas experiências, com objetivo de reduzir o peso do 
sentimento de culpa e do sofrimento. 

A demora em denunciar e buscar tratamento agrava as sequelas, algumas 
das quais seriam reversíveis com o devido apoio. Porém, sem amparo qualifica-
do, o suicídio, por exemplo, passa a ser visto como atitude de coragem na visão 
das vítimas, quando na verdade é um ato de desespero. 

Para conscientização e prevenção 
do suicídio, é necessário estar atento 
aos os sentimentos que, comumente, 
são observados nas vítimas de violên-
cia: confusão mental, sentimento de 
medo, raiva e perda da confiança.

As consequências psicológicas e 
sociais são o resultado dos sentimentos 

Sua vida importa, e muito! Não de-
sista de investir nela, e nunca se 
esqueça, você não está sozinho. 
Fale, busque ajuda, não coloque 
um ponto final onde ainda se pode 
escrever uma história feliz.
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Para prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes com deficiên-
cia, é preciso compreender que, sem o diálogo e atenção, não há prevenção 

desses crimes. Então, como família, sociedade e órgãos públicos, temos o dever 
de nos envolver, confiar, falar e de exigir mais sobre essa temática, e, principal-
mente, estar atento, saber ouvir, orientar e denunciar.

5.1. EDUCAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DIÁLOGO

Inicialmente, é importante que responsáveis, agentes públicos, educadores e 
demais pessoas que tenham contato com crianças e adolescentes vítimas de 

violência estejam informados e capacitados quanto ao conceito de violência e 
às formas de enfrentamento, pois é impossível agir corretamente quando não 
se tem o conhecimento sobre o assunto. Por melhores que sejam as intenções, 
atuar de forma eficaz no combate a essas práticas se mostra improvável sem 
preparo. 

Cumprida a etapa de informação e conscientização, deve-se estabelecer 
com as crianças e os adolescentes com deficiência uma relação de confian-
ça, esclarecendo dúvidas e ensinando sobre sua intimidade. É preciso também 
instruir os toques aceitáveis e normais na convivência sadia com pessoas mais 
velhas, explicando o que são os atos abusivos, e por que nunca podem ser 
aceitos, e, caso tenham ocorrido, a importância de falar. Assim, ensiná-los sobre 
a dignidade e a inviolabilidade de seu corpo, expondo de modo fácil a diferença 
entre respeito e submissão, é o caminho para prevenir abusos. 

As crianças e os adolescentes com deficiência devem saber que podem 
conversar com seu responsável sobre qualquer assunto, sem temas proibidos. 
Isso possibilita que eles possam identificar atitudes suspeitas, e busquem aju-
da. O responsável deve deixar claro que o relato quanto a uma situação abusi-
va nunca trará consequências, mas sim providências legais e de apoio para a 
criança ou adolescente que está vivenciando e compartilhando desta dor. Nesse 
ponto, enquanto responsável, jamais desconsidere o que eles dizem ou demons-
tram, seja vigilante. 

5.2. POR QUE FALAR SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL? 

Não é incomum encontrarmos o tema abuso infantil abordado nas redes de 
comunicação, o que pode passar a falsa impressão de que a violência se-

xual contra crianças e adolescentes corresponde a casos pontuais, rapidamente 
reconhecidos e enfrentados de modo eficiente. A realidade, entretanto, é bem 
diferente! Não é por acaso que a violência sexual contra crianças e adolescentes 
é classificada como um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, e no 
Brasil, cerca de 30% da população em geral foi abusada antes dos 18 anos. No 
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entanto, poucos desses casos efetivamente chegam ao conhecimento de pais e 
responsáveis, menos ainda são denunciados à Justiça para apuração e punição 
dos criminosos. 

Por esse motivo, é fundamental trabalhar o tema de forma preventiva, cons-
cientizando os adultos e esclarecendo as crianças e os adolescentes para que 
consigam reconhecer situações abusivas que tendem a evoluir com o tempo, 
se não houver denúncia. É uma responsabilidade de todos prevenir e combater 
a violência sexual contra crianças e adolescentes. Um abusador identificado e 
punido, além de representar justiça para a vítima e sua família, pode 
salvar a vida de muitas outras crianças que seriam víti-
mas do mesmo crime.

A violência atinge crianças e adolescentes de to-
das as idades, de ambos os sexos, com ou sem de-
ficiências físicas ou intelectuais. Muitos abusadores, 
inclusive, têm como vítimas preferenciais infantes com 
deficiência, inclusive a intelectual pela dificuldade em se 
expressar, porque essas condições dificultam a descober-
ta do ato e condicionam a impunidade. 

A ideia de que apenas meninas podem ser 
alvo de abuso se mostra bastante errada, quan-
do confrontada com as estatísticas oficiais. As 
meninas com deficiência intelectual são par-
ticularmente vulneráveis a abusos, porém a 
porcentagem não difere tanto nos meninos, 
segundo dados do SINAN; ambos estão 
propensos a serem vítimas de violência 
ou estupro e têm menor probabilidade 
de obter ajuda da polícia, proteção 
jurídica ou cuidados preventivos. 
Estima-se que a cada quatro meni-
nas, pelo menos uma sofreu algum 
tipo de violência sexual; representam 
77%. Em relação aos meninos, as esti-
mativas informam que um em cada seis fo-
ram abusados antes de completarem 18 anos, 
sendo 23% nos dados da pesquisa. Transportando 

esses números para uma situação cotidiana, podemos visualizar o quanto essa 
estatística é preocupante. Imagine uma sala de aula com 40 crianças; destas, 
pelo menos 10 meninas ou 6 meninos já foram abusados sexualmente de algu-
ma forma, ou seja, parte relevante de toda a sala de aula já foi, ou ainda está 
sendo vítima de violência sexual. 

Logo, tanto responsáveis por meninas quanto por meninos devem estar 
sempre atentos e vigilantes em relação a todos que se aproximam ou mantêm 

contato com crianças e adolescentes com ou sem deficiên-
cia. De fato, as meninas compõem a maior parte das vítimas 
de abuso, 63,4% do total. Todavia, as estatísticas também 
demonstram que quase 40% de todas as violações são 
praticadas contra jovens do sexo masculino. Em casos 
envolvendo meninos, devido ao tabu social da masculini-
dade, um número ainda menor de violações é denuncia-
do, fazendo com que a vítima deixe de receber qualquer 
acompanhamento, servindo a impunidade de estímulo 
ao abusador para cometer novos crimes.  

5.3. ONDE OCORRE A VIO-
LÊNCIA SEXUAL E QUEM SÃO 

OS ABUSADORES? 

A maior parte dos crimes contra crianças e 
adolescentes com deficiência é cometida 

por pessoas que convivem com elas. Estu-
dos apontam que em média 88% dos casos 
de violência sexual são praticados por fa-
miliares ou por pessoas muito próximos 
dos infantes, e por quem eles nutrem cer-
ta confiança. 

A depender do contexto em que é 
praticado, o abuso sexual é classificado 

em “violação extrafamiliar”, que são casos 
em que o abusador não possui relação familiar 

com a vítima, podendo ser pessoas desconhecidas ou 
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amigos da família. O “abuso intrafamiliar” é caracterizado quando o autor do 
abuso possui laços familiares, sanguíneos ou afetivos com a vítima. 

Existe também a ilusão de que o abusador é sempre um homem adulto, 
de hábitos reprováveis, isolado, um criminoso habitual, enfim, um criminoso de 
fácil identificação. No entanto, isso está distante de ser a regra. Na maioria das 
vezes, a figura do agressor é de pai\mãe de família, responsável, religioso, res-
peitável e acima de qualquer suspeita. Não existe um perfil definido e rígido do 
abusador, um traço comum é a multiplicidade das violações que praticam, ou 
seja, o criminoso violenta a mesma pessoa várias vezes e, sempre que têm 
oportunidade, fazem novas vítimas. Em vítimas de 0 a 9 anos, o índice de repe-
tição dos abusos é superior a um terço (35,6%), enquanto que em vítimas acima 
de 10 anos, a reiteração ocorre em quase metade dos casos (45,3%).

Merecem alertas os frequentes casos em que o genitor ou padrasto é o 
abusador, e encontram nas mães das vítimas conivência ou cumplicidade, per-
manecendo omissas mesmo tendo conhecimento dos fatos, o que as tornam 
criminalmente responsáveis pela violência praticada, sujeitas às mesmas penas.

5.4. OS PERIGOS DA INTERNET

Um dos grandes aliados nos processos educacionais e momentos de lazer 
das crianças e adolescentes é, sem dúvida, a internet. Contudo, quando o 

assunto é violência sexual, os papéis podem se inverter e a internet tornar-se um 
perigoso aliado dos criminosos, que se utilizam do anonimato do mundo virtual 
para praticar abusos sexuais das mais variadas formas e, por vezes, até marcar 
encontros presenciais com suas vítimas. 

Segundo dados da Campanha Nacional de Combate à Pedofilia na Inter-
net, de cada cinco crianças que regularmente acessam a rede de computado-
res, pelo menos uma recebe alguma proposta de pedófilos. Desses jovens, 24% 
mantiveram contato com potenciais abusadores. 

Atualmente, com a difusão de novos meios de comunicação, praticamente 
qualquer aparelho celular possui acesso à internet e, cada vez mais cedo, crian-
ças e adolescentes se conectam a redes sociais. Porém, o número de casos 
envolvendo violência sexual on-line vem aumentando de forma significativa, e 
acende um alerta para os cuidados com o uso da internet e das redes sociais. 
É importante que os responsáveis acompanhem a navegação dos filhos e expli-
quem sobre os riscos a que estão sujeitos e o que podem ou não acessar. 

5.5. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE VIOLÊNCIA OU 
SUSPEITA

Existem situações em que todos são capazes de reconhecer o ato abusivo, 
pois envolvem o contato físico com a vítima, tais como a prática de sexo, 

carícias e manipulação das partes íntimas da vítima, beijos lascivos e toques 
abusivos. Deve-se ficar atento às circunstâncias, às mudanças de comporta-

 OS PERIGOS SÃO REAIS NO MUNDO VIRTUAL! É comum 
criminosos usarem perfis falsos para iniciar conversas, passando-se por crianças 
e adolescentes. Normalmente, dizem ter a idade média da vítima, aproximando-
se, de forma geral, como se estivesse em busca de novos amigos, por exemplo.

mento, verificar a origem dessa mudança 
repentina. Não custa ressaltar, porém, que 
o abuso pode ser praticado sem que a víti-
ma seja tocada pelo abusador, bastando a 
exposição a situações de caráter sexual ou 
pornográfico. 
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As vítimas de violência sexual apresentam 

algumas alterações de comportamento que po-
dem aparecer de forma isolada ou conjunta, va-
riando de acordo com a idade, características 
do núcleo familiar, tipo de violência a que foi 
exposta e a maneira como a realidade da 
criança/adolescente se transforma após a 
prática da violência.

Algumas crianças e adolescentes po-
dem, porém, não apresentar nenhum sinal fí-
sico ou psicológico indicativo do abuso. Exis-
tem ainda situações em que as mudanças 
de comportamento são motivadas por outras 
questões não relacionadas à violência sexu-
al. Os responsáveis devem ficar atentos até 
mesmo às pequenas mudanças repentinas 
de comportamento dos infantes, pois cada ví-
tima de violência sexual poderá reagir de uma 
forma diferente. 

Em lares fragilizados por violência do-
méstica, por exemplo, a percepção dos “si-
nais de alerta” requer ainda mais atenção do 
responsável. Algumas vezes, o relato sobre o 
abuso e o pedido de socorro são expressados 
em linguagem não verbal ou escrita, como 
desenhos e pinturas com temas sombrios, 
cores escuras, colocando em destaque re-
giões íntimas do corpo. Qualquer desses si-
nais devem ser investigados e tratados, pois 
sempre haverá uma causa, seja ela decorrente 
de abuso sexual ou de outra violação de direi-
tos dos infantes. Diante da primeira suspei-
ta de violência sexual, o caso deve ser de-
nunciado, e o sistema de proteção, uma vez 
acionado, realizará o atendimento e poderá 
investigar as suspeitas.

5.6. REVELAÇÃO ESPONTÂNEA

Quando a criança ou o adolescente com ou sem deficiên-
cia, em um contexto de atendimento já em andamento no 

SUAS, revelar espontaneamente que vivenciou ou testemu-
nhou situação de violência, os seguintes procedimentos devem 
ser adotados pelo profissional: 

Acolhida da revelação espontânea e escuta do livre re-
lato.
Informação à criança e ao adolescente sobre possíveis 
desdobramentos da revelação.
Identificação de demandas de cuidados urgentes.
Relato imediato para a equipe de referência e o Conse-
lho tutelar.
Encaminhamento para acompanhamento especializado. 

Nos casos em que a revelação espontânea ou o livre re-
lato sobre a situação de violência tenha ocorrido na rede de 
atendimento, o serviço em questão deve compartilhar com os 
órgãos da Assistência Social as informações já obtidas, evi-
tando-se que a criança ou o adolescente necessite repetir o 
relato sobre a violência sofrida. Nessa perspectiva, caso seja 
necessário, o profissional deve buscar identificar se o relato já 
foi realizado em algum outro serviço da rede de proteção. 

A proteção em face da revitimização vai propiciar à crian-
ça ou ao adolescente vítima de violência o devido atendimento 
socioassistencial. É importante compreender que o relato e a 
escuta podem ter um caráter terapêutico para algumas pesso-

as, e essa vontade deve ser respeitada e acolhida. A reparação 
do sofrimento gerado pela situação de violência vivida implica, 
muitas vezes, que a criança e o adolescente possam falar sobre 

isso. É importante avaliar a necessidade e encaminhar para o 
devido acompanhamento na rede de saúde. 
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5.7. DENÚNCIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA

No combate ao abuso e à exploração sexual e ao bullying e na prevenção 
ao suicídio de crianças e adolescentes com deficiência no Brasil, a Secre-

taria de Segurança Pública (SSP) adverte, denuncie! O registro das denúncias 
deve ser feito aos órgãos oficiais, mantendo o sigilo para resguardar o denun-
ciante e o infante até que seja apurada a ocorrência e feito o encaminhamento 
necessário. Por meio da denúncia, que pode ser de forma anônima, e do regis-

tro de ocorrência, os órgãos competentes vão ajudar no combate a esse crime 
de forma eficaz; e com base na denúncia, vão poder intervir, proteger a vítima 
e punir os agressores. Por isso, é muito importante que denunciem para inter-
romper o ciclo de violação de direitos e garantir uma plena assistência médica 
e psicológica para as crianças e os adolescentes com deficiência. 

Um levantamento sobre os boletins de ocorrência de crimes contra a dig-
nidade sexual de crianças e adolescentes com deficiência foi realizado nos 
órgãos competentes das 27 unidades da Federação. Foram registrados pe-
didos de dados acerca dos boletins de ocorrência de todas as 27 unidades 
federativas (UFs) do Brasil, e foram obtidas respostas de 21. Destas, apenas 
sete possuem identificação por tipo de deficiência, sendo elas: Alagoas, Ama-
pá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e São 
Paulo. 

5.8. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Um direito de todo cidadão, a Assistência Social é uma política pública e 
está presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social, 

oferecendo serviços para que o cidadão não fique desamparado quando ocor-
rerem situações inesperadas, como a violência, por exemplo, nas quais a sua 
capacidade de acessar direitos sociais se torna comprometida. 

Suspeitou, presenciou ou viveu alguma situação de violência, denuncie! 
Procure o Conselho Tutelar mais próximo ou entre em contato com os serviços: 
Disque 100; Disque 190; Serviço de Assistência Social; Delegacias; Ligue 
180; Disque 191; Ministério Público; Instituto Médico Legal (IML); Poder 
Judiciário; e Órgãos e Associações de apoio e enfrentamento da violência na 
infância e na adolescência.
O Distrito Federal conta com a Delegacia Especial de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DPCA), da Polícia Civil do DF (PCDF). O serviço pode ser 
acessado em todas as delegacias que funcionam nas regiões administrativas, 
e ainda por meio da Delegacia Eletrônica ou pelo número 197.
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A Assistência Social conta com uma extensa rede de unidades públicas que 

realizam atendimentos para crianças e adolescentes com deficiência e outros.

Já se sabe que a violência contra crianças e adolescentes é uma preocu-
pante realidade em nosso país. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direi-
tos Humanos, no ano de 2018 as principais denúncias de violações de direitos 
humanos recebidas envolveram crianças e adolescentes, representando média 
de 209 denúncias por dia e 55,28% do total das denúncias realizadas aos canais. 

Agravando mais esse cenário, ocorre, com acentuada frequência, a reviti-
mização dessas crianças e desses adolescentes durante o atendimento ofereci-

Após a aprovação da Lei nº 
13.431/2017, o Governo 
Federal deu início a uma 
agenda de trabalho interse-
torial, articulando diversos 
atores para dialogar e ela-
borar propostas de parâme-
tros e fluxos para o Sistema 
de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente 
Vítima de Violência. 

do pelas instâncias públicas governamen-
tais e da sociedade civil que constituem 
o Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Na perspecti-
va de modificar essa realidade e efetivar 
a proteção integral de crianças e adoles-
centes, em abril de 2017 foi promulgada a 
Lei nº 13.431, que normatizou o Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente Vítima ou Testemunha de 
Violência. 

A Lei nº 13.431 criou mecanismos 
para prevenir e coibir a violência e esta-
beleceu medidas de assistência e prote-

ção à criança e ao adolescente em situação de violência, definindo, ainda, os 
princípios para a escuta das vítimas ou testemunhas de violência, com foco na 
eliminação de procedimentos revitimizantes da criança e do adolescente decor-
rentes de procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos, que levam as 
vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência ou outras situações que 
gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem.

As normativas advinda da garantia dos direitos para uma assistência digna, 
adequada e respeitando a criança e o adoleceste vítimas de violência estabele-
cem mecanismos e princípios de integração das políticas de atendimento dessas 
pessoas, reforçando a relação de corresponsabilidade entre as políticas públi-
cas no que tange à garantia da proteção integral, considerando a sua condição 
peculiar de sujeitos em desenvolvimento. Essas normas demarcam, sobretudo, 
a diferenciação necessária das atribuições das instâncias ao definir procedimen-
tos distintos a serem observados no atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas de violência, como: escuta especializada, realizada nos órgãos oficiais, 
e depoimento especial para investigação no Sistema de Justiça.

Diante da necessidade de disponibilizar orientações técnicas para a atua-
ção da rede socioassistencial no atendimento e acompanhamento de crianças 
e adolescentes em situação de violência, foram realizados parâmetros a serem 
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utilizados em toda a rede, como a adoção de princí-
pios a serem observados no atendimento à criança 
e ao adolescente vítima de violência e suas famílias

O Sistema Único de Assistência Social e o 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunhas de violência é organizado em um 
sistema descentralizado e participativo, com obje-
tivo de oferecer: proteção social, vigilância com 
análise territorial e da capacidade de proteção da 
família às vítimas, defesa de direitos com aces-
so ao conjunto de provisões socioassistenciais, 
além dos serviços de proteção social básica, aque-
les voltados ao atendimento e acompanhamento das 
situações mais graves, por meio dos serviços da proteção 
especial de média e alta complexidade. Apoio pode ser definido 
como “o conjunto de recursos e estratégias - incluindo indivíduos, 
agências, tecnologias, ambientes, fundos e ativos, que auxiliam as 
pessoas com deficiências”. 

A intensidade dos apoios necessários varia entre pessoas, 
situações e estágios da vida, por isso devem ser encarados como 
potencialmente variados em sua duração e intensidade. No atendimento 
à pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, observa-se que, dentre os 
resultados obtidos com o apoio social, nota-se maior independência, relaciona-
mentos mais afetivos, ampliação das oportunidades para contribuir com a socie-

dade, sensação de bem-estar pes-
soal e mais satisfação com a vida. 

O educador social, então, deve 
fazer a adequação e adaptação dos 
apoios necessários de acordo com 
cada situação, a fim de obter resul-
tados com esse atendimento. Nos 
casos de comprometimentos mo-
tores e intelectuais será necessá-
ria uma combinação de atividades 
oferecidas, e estes devem ser ava-
liados constantemente, pois a falta 

 Para o provimento de apoios, é preciso que haja a avaliação 
da necessidade e intensidade, aplicadas em diferentes áreas: proteção e 
segurança; educação e ensino; vida familiar e comunitária; emprego; saúde; 
comportamento adaptativo; vida social; desenvolvimento humano e autodefesa. 

A vítima deve ser esclarecida de que 
não é culpada pelo abuso vivencia-
do. Os responsáveis têm que trans-
mitir à criança/ao adolescente a 
segurança, o sentimento de que, a 
partir dali, não enfrentará a situa-
ção sozinha, contando sempre com 
a proteção e o apoio de seus fami-
liares e amigos.

ou o excesso de apoio podem prejudicar o desenvolvimento do usuário. Dessa 
forma, o objetivo é alcançar o nível ideal de contribuição social, que desafiará 
a pessoa a evoluir e conquistar a autonomia.

5.9. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES QUE RECEBEM AS 
DENÚNCIAS

Infelizmente, as estatísticas demonstram que a atitude do responsável de de-
nunciar raramente é adotada. Segundo estimativa da Organização Mundial 

de Saúde, em média, apenas 5% dos casos de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes são notificados às autoridades. Diante desse cenário de 
omissão, vale o conhecido alerta sobre o tema: quem cala também abusa! 

Assim, todos os que sabem ou desconfiam de uma situação em que crian-
ças e adolescentes têm sua intimidade violada de qualquer maneira, porém se 
omitem, são abusadores indiretos. É importante saber como interagir com a víti-
ma, após ela narrar ter sofrido abusos, e pedir socorro, mesmo que esse socorro 
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não esteja expresso em palavras. Nesse momento, é muito importante que os 
pais e demais responsáveis mantenham-se firmes e acolhedores, oferecendo 
amparo à criança/ao adolescente. 

A vítima não tem que ser criticada ou desacreditada, principalmente pela 
pessoa que ela vê como “confiável” para narrar os fatos, pois isso poderá fazer 
com que perca sua confiança. A criança/o adolescente devem ser incentivados a 
falar sobre o abuso quando for necessário, nos momentos de seu acompanha-
mento psicológico ou perante a Justiça, sem o uso de qualquer tipo de coação. 

PARA REFLETIR

A violência e o abuso têm se mostrado um fenômeno generalizado 
e devastador, uma ameaça perene e não isolada, capaz de gerar 
sequelas irreversíveis e até fatais nas vítimas. Porém, por meio da 

informação, crianças e adolescentes com deficiência intelectual estão su-
perando suas limitações, enfrentando suas dificuldades e medos. Estão 
mais fortes e confiantes na luta pelos seus direitos, ativos nesta socieda-
de, que precisa compreender que “não são as pessoas com deficiência 
que precisam se adaptar a nós, mas sim, nós a elas”. A vítima que denuncia a violência pode contar com escuta em ambiente iso-

lado, sem muitos ouvintes, evitando a todo custo a interrupção da conversa, 
pois a vítima pode perder a coragem de continuar seu relato em outra oportu-
nidade. A conversa deve ser conduzida de forma simples e clara, de modo que 
a criança ou o adolescente entenda o porquê de eventuais indagações e não 
se sinta constrangido em respondê-las. 

Em nenhum momento, contudo, o menor pode ser obrigado a falar sobre 
o assunto ou questionado apenas para satisfazer a curiosidade de outras pes-
soas, porque isso faz com que ele reviva todo o terror do abuso, podendo criar 
um receio ainda maior em relatar os fatos ou mesmo a tendência em suavizar os 
acontecimentos, como forma de torná-los menos agressivos à sua intimidade. 

De posse de todas as informações necessárias, o ouvinte deve buscar, o 
mais rápido possível, ajuda profissional em algum dos órgãos integrantes da 
rede de proteção, evitando tratar o assunto com pessoas que não poderão aju-
dar, pois isso, além de constranger ainda mais a criança ou o adolescente, pode 
ser visto pela vítima como quebra da confiança depositada no ouvinte. 

No decorrer do atendimento ou acompanhamento da vítima, pode ocorrer a 
identificação de sinais físicos ou comportamentais que podem estar associados 
à ocorrência de violência, sem que haja a revelação espontânea verbal para o 
profissional. Assim, todos os órgãos da rede de atendimento e acompanhamen-
to socioassistencial devem contar com profissionais qualificados e atentos para 
identificar essas situações, bem como realizar a acolhida da revelação espontâ-
nea, de forma a evitar a revitimização, omissão diante de casos e a repetição da 
violência contra crianças e adolescentes com deficiência. 
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