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çãApresentacao

E
sta cartilha foi desenvolvida com o objetivo de orientar sobre a violência 
que ocorre com crianças e adolescentes, e que tem aumentado a cada dia 
devido a pobreza, a exclusão, a desigualdade social, a discriminação racial, 

de gênero e étnica, segundo levantamento da UNICEF – 2017. O isolamento 
social, durante a COVID-19, também foi outro fator de crescimento da violência, 
o canal de denúncias de violação dos direitos humanos recebeu, até maio de 
2021, 25,7 mil denúncias de violência física e 25,6 mil de violência psicológica, 
sendo 59,6% correspondente a crianças e adolescentes, do total dessas ocor-
rências. No entanto, há subnotifi cação de denúncias com as escolas fechadas.

De acordo com a ONU, uma em cada quatro meninas se casa antes 
de completar 18 anos, e um dos principais motivos é a gravidez, que acaba 
acontecendo porque muitas acreditam que desta forma se livrará de abusos 
ocorridos por parentes e pessoas próximas. Além disso 61% das vítimas de 
abuso sexual são meninas, sendo 39% menores de 11 anos.

Formas de violência que precisam ser combatidas em todas as cidades 
brasileiras, como prevê o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Ne-
nhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, dis-
criminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. ” 

Assim, para prevenir negligências e novos casos de violência, a cartilha 
da Procuradoria da Infância e Juventude, da Câmara Municipal de Itapevi, 
traz elementos que buscam ajudar a identifi car os tipos de violência, as con-
sequências e quais órgãos buscar quando for necessário.

Saber identifi car esse tipo de crime e denunciar é fundamental para que se 
possa sugerir medidas de cuidados e enfrentamento para mudar essa realidade!
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A PALAVRA DO PRESIDENTE

O Brasil possui uma população de 210,1 milhões de pessoas, das quais 
53.759.457 têm menos de 18 anos de idade (Estimativa IBGE para 
2019). Uma massa gigante de crianças e adolescentes que possuem 

direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolver com pleni-
tude todo o seu potencial.

Nesse sentido, é uma honra, como educador, vereador e presidente 
do Legislativo itapeviense, participar da criação da Procuradoria da Infância 
e da Juventude, que nasce com o objetivo de ser mais um farol a brilhar na 
luta por essa premissa: a da garantia dos direitos constitucionais a cada um 
desses meninos e meninas.

Com nosso engajamento, queremos avançar na garantia do acesso es-
colar a todos eles e lutar para que não sejam obrigados a trabalhar para 
contribuir com a renda familiar e ainda mais, que jamais vivam em situação 
de maus-tratos ou abuso. 

Queremos dar voz e relevância a todas as discussões que reforcem 
o respeito à proteção da infância e da adolescência, junto aos demais ór-
gãos instituídos, como o Ministério Público. Queremos garantir que essa luta 
ajudará a superar toda e qualquer desigualdade, seja ela social, racial ou 
cultural.

Rafael Alan
Presidente da Câmara Municipal de Itapevi
Procurador da Segurança e Cultura de Paz
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O que diz o procurador

E
u tinha 23 anos quando fui eleito pela primeira vez conselheiro tu-
telar de Itapevi, em 2013. Trazia em mim muitas das lembranças da 
infância pobre compartilhada com 10 irmãos, tendo que ajudar meus 

pais a compor a renda familiar, realidade de uma família de origem humilde 
do município. Vendia doces no trem e foi assim que cresci, me dividindo 
entre essa tarefa e os estudos, situação idêntica a de milhares de crianças 
e adolescentes no País. Assumir o cargo para o qual fui eleito, reavivou em 
mim a importância de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, previstos em seu estatuto, o ECA. Um garoto que tinha vivido 
a fundo essa realidade, agora poderia lutar para mudá-la. E assim foi. Tanta 
luta para estruturar o Conselho Tutelar de Itapevi, e fazer diferença na rea-
lidade desse público-alvo me levou, em 2015, a ser reeleito como o mais 
votado para o cargo.

Foram seis anos de muito aprendizado. Como Procurador da Infância e 
Juventude da nossa cidade, sigo comprometido com essa luta, de uma socie-
dade mais acolhedora para nossas crianças e adolescentes, sem violência, 
abuso, exploração ou qualquer tipo de opressão, com direitos assegurados 
ao estudo e ao seu desenvolvimento saudável e integral.

Thiago da Silva Santos
Vereador e Procurador da Infância e Juventude
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PRINCIPAIS FORMAS DE VIOLeNCIA 

CONTRA A CRIANcA E O ADOLESCENTE

A infância é a primeira etapa da vida de uma pessoa, importante fase que 
compreende do nascimento a adolescência, sendo caracterizada pelo processo de 
aprendizagem e desenvolvimento físico, social e intelectual.

Toda ação prejudicial ao desenvolvimento da criança, à saúde e à sobrevivên-
cia é considerada como violência. 

São diferentes formas de violência que descumprem os direitos da criança e 
do adolescente. Abusos que podem ocasionar prejuízos físicos, psíquicos, sociais, 
entre outros.

Abaixo estão listadas algumas das principais formas de violência:
• Negligência: não dar atenção, carinho, não fornecer meios para uma hi-

giene e/ou alimentação adequada;
• Abandono: quando o responsável, por sua ausência, pode expor à criança 

a situações de risco, falta de cuidados básicos, não matricular em escola, 
não dar moradia adequada;

• Violência física: chacoalhar, bater, espancar, provocar lesões por quei-
madura, dar chutes, ou seja, causar qualquer ferimento ou traumatismo;

• Violência psicológica: qualquer conduta que cause dano emocional e 
diminuição da autoestima, por exemplo, ameaçar, discriminar, desprezar, 
usar termos depreciativo (teor ofensivo ou de desqualifi cação);

• Violência social: qualquer ação que impeça a criança ou adolescente de 
conviver com outros, impedir o convívio social: como ir à escola, ver pes-
soas da família ou fazer amizades;

• Violência sexual: se refere a qualquer ato de natureza sexual com ou sem 
penetração, tais como: toque, carícia, provocações verbais, envolvimento 
em conteúdo sexual etc.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. Parágrafo único. 
Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 
idade. (LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.)
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TODA VIOLeNCIA TRAZ CONSEQUeNCIAS

 A violência contra a criança e o adolescente pode trazer diversos 
prejuízos para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. A conse-
quência pode ser tão arrasadora que não provoca apenas traumas ou lesões, 
mas também abortos clandestinos ou até mesmo a morte.

 Os principais distúrbios que podem ocorrer são: 
• Alterações comportamentais: vergonha excessiva, agressividade, 

isolamento, alterações de humor entre retraimento e extroversão, 
mudança no sono ou alimentação, comportamento sexual, com-
portamento infantil;

• Alterações cognitivas: problemas de memória, difi culdade de con-
centração e aprendizagem;

• Alterações emocionais: irritabilidade excessiva, vergonha, medo, 
tremores, coração acelerado;

• Autoimagem negativa: ocasionando baixa autoestima, sensação 
de incapacidade, culpa;

• Todos esses fatores podem ocasionar: sintomas de depressão, an-
siedade, envolvimento em trabalho sexual, dependência em dro-
gas e álcool, automutilação, estresse, difi culdade de ligação afeti-
va, tendência em sensualizar.
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A QUEM RECORRER?

• Disque Denúncia Nacional - ligue 100, funciona todos os dias, 24h;
• Pela internet no www.disque100.gov.br, para denunciar site que tem por-

nografi a infantil. A denúncia é anônima;
• Polícia Militar - ligue 190;
• Escola – segundo os Artigos 56 e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Conselho Tutelar Itapevi - R. Francisca Teixeira de Carvalho, 350 - Vila 

Nova, Itapevi - Telefone: (11) 4142-1180;
• Unidade Básica de Saúde – Artigos 13 e 245 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente;
• CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Rua Brasí-

lia de Abreu Alves, 65 Vila - Jardim Nova Itapevi – Telefone: (11) 4774-1054.
• CRAS mais próximo da sua residência:

» CRAS VILA AURORA - R. Américo Valentin Christianini, 420 – Vila Aurora - 
Telefone: (11) 4142-5769;

» CRAS AMADOR BUENO - Endereço: R. Francisco Rodrigues Paes, 49 
-  Amador Bueno - Telefone: (11) 4144-1587;

» CRAS RAINHA - Endereço: R. Felipe Chalupe Filho, 80 - Parque Itama-
rati - Telefone: (11) 4143-8340;

» CRAS CARDOSO - Endereço: Rua Rosangela Mariana De Lima, 266 - 
Vila Aurora - Telefone: (11) 4143-4980;

» CRAS MARISTELA - Endereço: Av. Pedro Paulino, 825 - Conj. Hab. - St. 
D, Telefone: (11) 4774-6808;

• Procuradoria da Infância e da Juventude da Câmara Municipal de Itapevi 
- thiaguinho@camaraitapevi.sp.gov.br – Telefone: 4141-4472 (ramal 221)

• Procuradoria da Segurança e Cultura de Paz- presidencia@camaraitapevi.
sp.gov.br - Telefone: 4141-4472 (ramal 210)

• Procuradoria da Mulher - camilagodoi@camaraitapevi.sp.gov.br; Telefone: 
4141-4472 (ramal: 245);
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A CULPA e DE QUEM?

Não há justifi cativa para a ocorrência de atos de violência ou abusos 
sexuais. Mesmo ocorrendo um fato que desperte raiva ou frustração 
em alguém, não dá o direito de machucar, abusar ou violentar.
Caso isso ocorra procure os serviços de proteção.
Não sinta vergonha, não se cale!
Você não está sozinha e nem sozinho nessa luta!
A culpa é sempre do agressor!

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desu-

mano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (Lei 

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990).
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