NOSSA CAUSA
A violência sexual ainda é um tema tabu
na sociedade, por isso é preciso dar
visibilidade a essa violação para poder
enfrentar e garantir que a proteção de
crianças e adolescentes seja prioridade na
pauta de políticas públicas e privadas.

Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil)
Rua Funchal, 513 – Conjunto 62 – Vila Olímpia
CEP: 04551-060 – São Paulo/SP
childhood@childhood.org.br

Conceitos

VIOLÊNCIA
SEXUAL
Ocorre
quando
crianças e
adolescentes
são induzidos
ou forçados
a práticas
sexuais

ABUSO SEXUAL
Crianças e adolescentes são usados para satisfação
sexual de um adulto, geralmente com emprego de
força física, por meio de ameaça ou sedução. Pode
ocorrer dentro ou fora da família.
EXPLORAÇÃO SEXUAL
Pressupõe uma relação de mercantilização na qual
o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira,
de favores ou de presentes, e que usa crianças e
adolescentes como objetos sexuais ou mercadorias.

Números da Causa

527 mil

PESSOAS
POR ANO,
SÃO ESTUPRADAS NO BRASIL. DESTAS,
70% SÃO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

DAS CRIANÇAS ABUSADAS
SEXUALMENTE NO BRASIL TEM

entre 1 e 5 anos
EM COMPARAÇÃO COM 2011,
O ANO DE 2017 TEVE UM

crescimento

DE 64,6% DE NOTIFICAÇÕES DE
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS, E DE 83,2% CONTRA
ADOLESCENTES

23.456

NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NO SISTEMA DE SAÚDE EM 2017

500 mil

CERCA DE
CRIANÇAS
E ADOLESCENTES SÃO VÍTIMAS DA
EXPLORAÇÃO SEXUAL NO BRASIL. A
MAIORIA DELAS TEM ENTRE 7 E 14 ANOS

A cada hora, 4
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES
SÃO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
SEXUAL NO BRASIL

1 entre 10

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
SERÁ SEXUALMENTE ABUSADA
ANTES DE COMPLETAR 18 ANOS

2.487

A Childhood Brasil
é uma organização brasileira que
integra a World Childhood Foundation
(Childhood), instituição internacional criada em
1999 pela Rainha Silvia da Suécia. Nosso foco de atuação
é a proteção da infância e da adolescência contra o abuso
e a exploração sexual. A organização tornou-se referência
no Brasil por desenvolver e apoiar projetos que transformam
a realidade de crianças e adolescentes brasileiros vulneráveis
à violência, dando visibilidade à dimensão do problema no país,
elaborando soluções efetivas adotadas tanto por setores empresariais
quanto por serviços públicos, e conscientizando a sociedade em
geral. Durante nossa trajetória de 20 anos no Brasil, mudamos vidas,
em um trabalho constante para que as crianças tenham o direito
de serem crianças. Comemoramos o fato de termos engajado
mais de 2.000 empresas no enfrentamento do problema, e
de nossas ações, projetos, programas e estudos terem
beneficiado milhões de pessoas. Com sede em São
Paulo, a Childhood Brasil é certificada como
Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip).

PONTOS VULNERÁVEIS
À EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES MAPEADOS
NAS RODOVIAS FEDERAIS

10% dos casos
ESTIMA-SE QUE MENOS DE

SÃO NOTIFICADOS ÀS AUTORIDADES

57 mil

DENÚNCIAS DE PORNOGRAFIA
INFANTIL NA INTERNET

FONTES: Safernet 2018; IPEA, 2014; Pesquisa Nacional de Vitimização, 2013; SENASP; DATAFOLHA;
CRESPI; ECPAT BRASIL; Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2018;
SINAN/MS; ONG Darkness do Light; PRF 2017/2018; Disque 100 – 2012/2018.

ACOMPANHE A ORGANIZAÇÃO
ATRAVÉS DO SITE E REDES SOCIAIS:

facebook.com/ChildhoodBrasil
instagram.com/ChildhoodBrasil
linkedin.com/company/childhood-brasil
youtube.com/ChildhoodBrasil

CHILDHOOD.ORG.BR
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Referência importante
Mobilização da
de conhecimentos e de
sociedade no apoio
articulação entre os
à proteção da
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AS atores-chave para
infância, por
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EN
do abuso e da
comunicação
exploração
eficaz sobre o
INFÂNCIA
sexual de
tema e o que
E ADOLESCÊNCIA
crianças e
pode e deve
LIVRES DE
adolescentes.
VIOLÊNCIA
ser feito.
SEXUAL
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Busca contínua pela proteção e efetivação
dos direitos da infância que contribuam
para a prevenção e o enfrentamento
da violência sexual contra crianças
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Destaques da trajetória
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MAIS DE R$
MILHÕES
INVESTIDOS NA CAUSA
DO ENFRENTAMENTO DO
ABUSO E DA EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

PROGRAMA NA MÃO CERTA
Por meio do Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras, o programa
engaja caminhoneiros, funcionários, colaboradores e lideranças
de empresas para atuarem como agentes de proteção de
crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Atualmente,
211 empresas apoiam o programa que, desde 2018, expandiu
sua atuação para aquaviários, cadeia de fornecedores e
colaboradores de diferentes áreas.

TURISMO
Ciente de que o setor de turismo é vulnerável à exploração
sexual de crianças e adolescentes, atuamos junto ao
Grupo Aldan Hotels and Properties e a Atlantica Hotels no
enfrentamento dessa violação. A comunicação é usada de
forma estratégica com objetivo de conscientizar, engajar e
mobilizar hospedes e colaboradores sobre o tema, estimular a
denúncia e captar recursos financeiros para a causa.
PROTEÇÃO EM REDE
O projeto contribui com a formulação e fortalecimento
de políticas públicas na prevenção e no enfrentamento
à violência sexual contra crianças e adolescentes nos
municípios brasileiros, por meio da implementação
de planos municipais de enfrentamento à violência
sexual e a criação de fluxos de atendimento integrado.

MAIS DE

2.000

A SE ENGAJAR NO
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

Expansão do PROGRAMA NA MÃO CERTA,
com o empenho de 9 grandes empresas no
inovador Projeto Soluções & Ferramentas

PROJETO MAPEAR indicou redução de 14%
de pontos críticos à exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias federais

Comunicação da causa alcançou mais de
R$ 6,6 MILHÕES em mídia espontânea

Regulamentação da Lei da ESCUTA
PROTEGIDA 13.431/2017, com normas para
integração dos serviços de atendimento às
vitimas de violência, e procedimentos da Escuta
Especializada e do Depoimento Especial

ACORDOS DE COOPERAÇÃO assinados com o
Conselho Nacional de Justiça e com o Tribunal de
Justiça de São Paulo, que preveem o aprimoramento
de procedimentos e metodologias de Depoimento
Especial de crianças e adolescentes, e ações
voltadas à efetivação dos seus direitos

JUSTIÇA

INTENSO TRABALHO DE
ADVOCACY, CUJO RESULTADO
FOI A APROVAÇÃO DA LEI
13.431/2017, QUE ESTABELECE
NOVOS PARÂMETROS PARA A ESCUTA
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS
E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, EM

ESPECIAL A VIOLÊNCIA SEXUAL

A elaboração de leis e fluxos de atendimento são importantes
para romper o ciclo da impunidade dos crimes sexuais e o
acolhimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violências. É nessa perspectiva que atua o projeto Justiça,
como foi, por exemplo, a criação da Lei 13.431/2017, da
Escuta Protegida, que estabelece metodologias e técnicas
não revitimizantes para a escuta e depoimento de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual.
COMUNICAÇÃO

EMPRESAS INFLUENCIADAS

Novos projetos, estudos, avanços na
legislação, parcerias importantes e
estratégias de governança foram resultados
relevantes no trabalho da organização
durante o ano. Confira alguns dos destaques:

PROGRAMA GRANDES EMPREENDIMENTOS
Devido aos impactos negativos causados por grandes
empreendimentos nas populações do entorno, incluindo
crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual,
o programa mobiliza empresas para criarem campanhas
e práticas preventivas, além de atuar junto a governos
e sociedade civil para fortalecer serviços e a rede
de proteção de direitos de crianças e adolescentes.

D

E

Há 20 anos a prioridade da Childhood Brasil é influenciar positivamente
a agenda de proteção da infância e da adolescência no país,
trabalhando em parceria com empresas, governos e sociedade civil.
A organização tem como missão estimular, promover e desenvolver
ambientes de apoio e soluções para prevenir e enfrentar o abuso e a
exploração sexual, bem como a violência contra crianças e adolescentes
no Brasil. Multiplicar conhecimentos e experiências, com ética,
transparência e integridade, são alguns dos valores que norteiam o
trabalho. Nossa visão é a de que todas as crianças sejam livres do abuso
e da exploração sexual, bem como todas as formas de violência em um
mundo onde tais crimes não sejam tolerados.

M

AÇÕES E
CONQUISTAS
RELEVANTES
EM 2018

77

PUBLICAÇÃO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS TEMÁTICAS, SEJA DE MODO
INDEPENDENTE OU EM PARCERIA COM
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES

Mudar o comportamento da sociedade diante do tema da
violência sexual contra crianças e adolescentes é um caminho
necessário para enfrentar essa violação. Nesse sentido, as
iniciativas de comunicação têm o objetivo, por meio de
ações de relações públicas, relacionamento com a imprensa
e atuação no ambiente digital, de dar visibilidade e estimular
o compromisso e o engajamento de todos com o tema.

Participação na elaboração da RESOLUÇÃO
NO 215 DO CONANDA, que define
responsabilidades em grandes obras

Lançamento da série “QUE CORPO É ESSE?”,
voltada para a autoproteção de
crianças e adolescentes, em parceria
com o Canal Futura e o UNICEF

Veja mais no Relatório de Atividades 2018 disponível no site
da Childhood Brasil (www.childhood.org.br/como-protegemos)

