NOSSA CAUSA

A violência sexual contra
crianças e adolescentes
ainda é um tema tabu na
sociedade, por isso é preciso
dar visibilidade a essa
violação de direitos para
poder enfrentá-la e garantir
que a proteção de meninas
e meninos seja prioridade
absoluta na pauta de
políticas públicas e privadas.

CONCEITOS
ABUSO SEXUAL Crianças e adolescentes

VIOLÊNCIA
SEXUAL

Quando crianças
e adolescentes
são induzidos
ou forçados a
práticas sexuais

são usados para satisfação sexual de um
adulto ou de pares, geralmente com emprego
de força física, por meio de ameaça ou sedução.
Pode ocorrer dentro ou fora da família

EXPLORAÇÃO SEXUAL Pressupõe uma
relação 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

A VIOLÊNCIA SEXUAL
NO BRASIL

4º PAÍS no mundo

em casamentos infantis

(Banco Mundial, 2019)

A CADA HORA,
3 CRIANÇAS ou

adolescentes são vítimas
de violência sexual

51

% das crianças
sexualmente abusadas
têm de 1 A 5 ANOS

(Ministério da Saúde, 2018)

(Boletim Epidemiológico da
Secretaria de Vigilância em Saúde/
Ministério da Saúde, 2018)

7º PAÍS na América do Sul

Estima-se que MENOS

em gravidez na adolescência

(Fundo de População das Nações
Unidas, Unfpa, 2006 a 2015)

72,3

Em 2019,
% dos
casos de violência sexual
aconteceram dentro
da casa da criança, do
adolescente ou do agressor
(Boletim Epidemiológico da
Secretaria de Vigilância em Saúde/
Ministério da Saúde, 2018)

VIOLÊNCIA SEXUAL
NO AMBIENTE DIGITAL

10

DE
% dos casos sejam
denunciados às autoridades

82% das vítimas de

violência sexual contra
crianças e adolescentes
são do sexo feminino

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 se tornou referência no Brasil por
desenvolver e apoiar projetos que transformam a
realidade de crianças e adolescentes brasileiros
vulneráveis à violência sexual, dando visibilidade à
dimensão do problema no País. Para isso, elabora
soluções efetivas, adotadas tanto por setores
empresariais quanto por serviços públicos, e
conscientiza a sociedade em geral. Durante nossa
trajetória de 20 anos no Brasil, mudamos vidas, em
um trabalho constante para que as crianças e os
adolescentes tenham os seus direitos garantidos.
Com sede em São Paulo, a Childhood Brasil é
certificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip).

18% do sexo masculino
(Disque Direitos Humanos, 2019)

70% das adolescentes

brasileiras afirmaram ter
recebido nudes sem pedir

(TIC Kids Online, 2018)

Estima-se que

Atualmente, há mais de

procurar se conectar com
crianças ou adolescentes,
com objetivos sexuais, em
algum momento da vida

imagens e vídeos de
abuso sexual de crianças
e adolescentes, apenas
nos arquivos da Europol

750 MIL indivíduos vão
(ONG End Violence Against Children)

46.389

46 MILHÕES de

instagram.com/ChildhoodBrasil
linkedin.com/company/childhood-brasil
youtube.com/ChildhoodBrasil
childhood.org.br

(ONG End Violence Against Children)

denúncias de brasileiros sobre materiais pornográficos
envolvendo crianças e adolescentes na internet, só em 2019
(SaferNet Brasil)

ACOMPANHE A
ORGANIZAÇÃO
ATRAVÉS DO SITE E
DAS REDES SOCIAIS

facebook.com/ChildhoodBrasil

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

A única maneira de acabar com a violência,
exploração e o abuso sexual de crianças e
adolescentes é quebrar o silêncio e cooperar –
autoridades de saúde e educação, governos,
sociedade civil e empresas. Cada um de nós
pode e deve ser parte da solução.”
Rainha Silvia da Suécia,

fundadora da World Childhood Foundation

PROGRAMAS,
PROJETOS E
INICIATIVAS

NOSSA
ATUAÇÃO

NOSSO TRABALHO PRIORIZA:

PROGRAMA NA MÃO CERTA

• SENSIBILIZAR E ENVOLVER A SOCIEDADE
• INCIDIR EM POLÍTICAS E PRÁTICAS PARA APRIMORAMENTO E
CRIAÇÃO DE NOVAS LEIS, PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS
ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
• TRANSFORMAR A CAUSA EM UM VALOR PARA A GESTÃO DO
NEGÓCIO DAS EMPRESAS, INSPIRANDO-AS E APOIANDO-AS A CRIAREM
ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Operamos por meio de parcerias, oferecendo informações,
soluções, ferramentas e estratégias de prevenção e enfrentamento.
Acreditamos que só um trabalho em rede, intersetorial e integrado
pode gerar impacto e promover soluções transformadoras, tirando
o tema da invisibilidade para abordá-lo com a urgência necessária.
Nossa atuação, missão e visão estão em consonância com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos
pela ONU, com especial foco em três deles.

O programa mobiliza empresas e entidades empresariais para uma
atuação intersetorial por meio do Pacto Empresarial Contra a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. Além de
engajar caminhoneiros como agentes de proteção dos direitos de crianças
e adolescentes, a iniciativa ampliou sua atuação para impactar também
aquaviários, lideranças e colaboradores, cadeia de fornecedores, comunidades
e redes de proteção em municípios onde as empresas operam.

PROGRAMA GRANDES EMPREENDIMENTOS
O programa oferece assessoria aos responsáveis por grandes obras
com foco na prevenção e no enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes nos diferentes municípios. Isto porque, embora
grandes empreendimentos tragam importante desenvolvimento local,
muitas vezes ampliam o risco à violação de direitos de crianças
e adolescentes, o público mais vulnerável no entorno das obras.
A massiva migração de trabalhadores, com diferentes características
comportamentais, que vivem em alojamentos, tende a intensificar a busca
por programas sexuais. A cultura de alguns territórios, assim como políticas
públicas insuficientes, redes de proteção precárias e frágeis são alguns
dos desafios que precisam ser enfrentados também pelas empresas.

PROGRAMA JUSTIÇA
O programa visa garantir a proteção de crianças e adolescentes,
desde o momento da revelação da violência sofrida, e durante todo curso
do atendimento nos serviços prestados pela rede de proteção, até a
conclusão no sistema de justiça. Para isso, faz parceria com os órgãos
do sistema de justiça, gestores municipais, sociedade civil organizada
e organismos ou organizações internacionais. Desenvolve pesquisas
e metodologias para o atendimento não revitimizante de crianças
e adolescentes (escuta especializada e depoimento especial), por meio
de apoio técnico para capacitação dos profissionais e implementação da
Lei 13.431/17 e o seu Decreto de Regulamentação nos municípios brasileiros.

PROJETO PROTEÇÃO EM REDE
O projeto contribui com a formulação e o fortalecimento de políticas
públicas na prevenção e no enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes nos municípios brasileiros,
por meio da implementação de planos municipais focados
no tema e da criação de fluxos de atendimento integrado.

INICIATIVAS NO TURISMO

ODS 5.2

Eliminar todas
as formas de
violência contra
todas as mulheres
e meninas nas
esferas públicas e
privadas, incluindo
o tráfico e
exploração sexual
e de outros tipos

ODS 8.7

Tomar medidas imediatas
e eficazes para erradicar o
trabalho forçado, acabar
com a escravidão moderna
e o tráfico de pessoas,
e assegurar a proibição
e eliminação das piores
formas de trabalho infantil,
incluindo recrutamento
e utilização de criançassoldado, e até 2025 acabar
com o trabalho infantil em
todas as suas formas

ODS 16.2

Acabar com
abuso, exploração,
tráfico e todas
as formas de
violência e tortura
contra crianças

A Childhood Brasil faz parceria com redes hoteleiras para enfrentar
a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo de negócios.
Para isso, presta assessoria aos empreendimentos por meio de oficinas
de sensibilização com os colaboradores, materiais informativos
e campanhas voltados também aos hóspedes, que são convidados
a fazer doações em apoio aos programas e projetos da organização.

INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO
A comunicação da Childhood Brasil dissemina a causa para tirá-la
da invisibilidade e potencializar o engajamento de toda a sociedade
na prevenção, proteção, enfrentamento e denúncia da violência sexual
contra crianças e adolescentes. Para isso, faz um trabalho consistente
e proativo no ambiente digital e com os veículos de comunicação,
fornecendo dados, informações e colocando-se como fonte para
falar sobre o tema de forma qualificada e mobilizadora.

20 ANOS DE HISTÓRIA
Desde 1999, atuamos para tirar da invisibilidade a causa da violência
sexual contra crianças e adolescentes, no País. Tornamo-nos, ao longo
da trajetória, articuladores de um amplo ecossistema, envolvendo as
esferas pública, privada e a sociedade civil organizada. Nessas duas
décadas, conquistamos vários avanços, sempre em parceria com
instituições e pessoas totalmente comprometidas com o presente e
o futuro de crianças e adolescentes brasileiros. Estes são alguns dos
resultados do nosso trabalho:

Mais de R$

82 MILHÕES investidos na causa

80 publicações e estudos lançados sobre o tema
72 organizações e 136 projetos apoiados em todo o País
3 programas e 7 projetos próprios
Atuação em

TODOS os estados e no Distrito Federal

2

1

MIL empresas e MILHÃO de caminhoneiros
Mais de
sensibilizados como agentes de proteção da infância

325

18

empresas e
associações da rede de
Adesão de
turismo da grande Recife (PE) ao código de conduta, elaborado
pela Childhood Brasil

Mais de

125 MIL funcionários de obras sensibilizados; 680
1.900
6

oficinas; mais de
motoristas e quase
MIL profissionais da
rede de garantia de direitos e pessoas das comunidades impactadas

47

MILHÕES de pessoas impactadas pela série “Que corpo
Mais de
é esse?”, lançada em 2018, em parceria com o Canal Futura e Unicef

2

4
atendimento; incidência sobre a construção de mais de 800 salas
de depoimento especial em todo o País; mais de 6 MIL profissionais do
resoluções,
termos
Aprovação da LEI FEDERAL 13.431/2017,
de cooperação e apoio à implantação do primeiro centro integrado de

judiciário capacitados pelo curso desenvolvido em parceria com o CNJ

Para saber mais, acesse nossos
Relatórios de Atividades, no site da Childhood Brasil
(https://childhood.org.br/quem-somos#relatorios-de-atividades)

