
Cartilha de Orientações para os
Cuidadores de Crianças Vítimas
de Violências.

Família atenta!





    Como parte de um projeto de conclusão de curso
de graduação em Psicologia da Faculdade
Pernambucana de Saúde - FPS, a criação desta
cartilha foi pensada pela influência da prática de
estágio  curricular obrigatório no Centro de
Referência para o Cuidado de Crianças,
Adolescentes e suas famílias em situação de
violência - CERCCA, em Recife.  

  Este é um material educativo a favor da
valorização da vida das crianças, enquanto
sujeitos sociais e cidadãs. Está amparado por seus
direitos sociais previstos na legislação brasileira e
pelo saber psicológico. Objetiva compartilhar
informações, almejando a prevenção da violência
contra as crianças no ambiente familiar, portanto, a
promoção de sua qualidade de vida cotidiana.
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Olá!  Você é responsável pelo cuidado de uma
criança que sofreu uma violência?! A Cartilha
Família Atenta foi feita para lhe ajudar! 

Decidimos dedicar-lhe esta cartilha, por
acreditarmos na sua importância para o
desenvolvimento emocional da criança que você
cuida.  E reconhecemos que exercer esse papel
pode ser uma experiência prazerosa, mas
também exaustiva e nada fácil para você, mais
ainda, diante da violência que ela sofreu. Então,
seu desafio é seguir protegendo a criança,
informando-se, levando a criança aos
atendimentos de que ela precisar e cuidar si
mesmo(a) também! 

A Cartilha Família Atenta pode
servir para lhe ajudar a perceber

que quem cuida de crianças
também necessita de cuidado!

Esta cartilha é sua!1.
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2. Quando você soube da notícia,
também se sentiu assim?

Quando os(as) cuidadores descobrem que a criança que 
 ama e cuida é vítima de violência, costumam sentir emoções
intensas, percebendo-se confusos e angustiados (as).

Aconteceu assim com você: experimentou raiva, tristeza,
revolta e um sentimento de  culpa? Estes são afetos comuns
a um(a) cuidador(a) de uma criança vítima de violência. 

Primeiro, é importante você entender que o(a) única
culpado(a) dessa situação é a pessoa que cometeu a
violência. Não é você, nem a pessoa que fez a denúncia. E
nunca é a criança. 

Então, procure os serviços que lhe ajudarão a proteger a
criança, cuidando da saúde mental dela, para que não seja
mais prejudicada do que já foi. Para isso, você precisará de
sua inteligência emocional, ofertando um ambiente afetivo
potencialmente seguro para a criança.
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Ambiente afetivo potencialmente seguro para a criança
 É feito por relações afetivas de referência que incentivam

a criativa das crianças diante de situações difíceis. 
Esse ambiente é formado por adultos que ajudam a criança
a ser resilientes, lidando com a frustração e o sofrimento de

modo positivo, valorizando sua vida. 
Cuidadores emocionalmente inteligentes protegem,

orientam, negociam, escutam, sentem empatia pelas
crianças e influenciam nela essa 
sensação de segurança afetiva.

Inteligência emocional  
É uma sabedoria afetiva que pode ser desenvolvida. 

Ela permite que a pessoa reconheça suas
fragilidades e qualidades, observe as dos outros,

também seja capaz de se autorregular. Isso leva a
gerenciar suas próprias emoções, enfrentando os
problemas com criatividade e com habilidade de

construir relacionamentos de cooperação.
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A responsabilidade pelo cuidado da criança
não é somente seu! 

A família, a sociedade e o Estado são
responsáveis pelo cuidado das crianças.
TODOS NÓS DEVEMOS CUIDAR DELA!

Por isso, foi criada uma rede socioassistencial
formada por vários serviços públicos que não
são gratuitos e que seu funcionamento é um
direito social das crianças. Eles têm a
responsabilidade  de colaborar com você -
cuidador(a) - para que a criança vítima de
violência seja protegida e a saúde dela
promovida, assim que você procurar ajuda. 

Antes de falar sobre isso, vamos entender um
pouco sobre a Lei nº 8.069/1990, também o que é
violação de direitos e o que são violências?!

3. Cuidador(a), você sabia?!
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Se ainda não, leia o texto
abaixo e conheça!

Você conhece a
 Lei nº8.069 de 1990?

Esta Lei é conhecida como Estatuto da Criança e do
adolescente (ECA). No Artigo 4°, ela diz que cabe à
família, à sociedade e ao Estado colocar à criança, o
adolescente e o jovem “a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”.

De forma geral, é garantido o direito deles de ter
uma certidão de nascimento, acesso à saúde,
educação, lazer, a um ambiente que favoreça seu
desenvolvimento.

O ECA assegura às crianças e aos
adolescentes os seus direitos.

SE LIGA
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É quando seus direitos sociais são descumpridos. Pode
acontecer por meio da omissão e negligência dos
responsáveis, familiares, da sociedade e do Estado, ao
prejudicarem ou colocarem em risco sua saúde física,
psicológica, social.

O que é violação
de direitos das
crianças?

É direito da criança ter uma
certidão de nascimento,
acesso à educação,
alimentação, saúde, lazer,
vacinação, segurança, amor,
compreensão.

Você sabia?

O que é
violência?
A violência é quando uma pessoa usa da sua força ou
do seu poder para ameaçar ou machucar alguém.
Tendo a possibilidade de acabar causando sofrimento,
dano psicológico, desenvolvimento prejudicado e até
mesmo a morte.

É importante
você saber:
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A violência contra uma
criança pode acontecer de

diversas formas, e vai afetar
o seu desenvolvimento

psicológico, social, físico e
sexual.

Por isso, agora vamos falar
um pouco sobre algumas
formas mais comuns de
violência contra às
crianças.

 Pois é! E algumas se
tornaram tão comuns
que nem percebemos

mais quando
acontecem. 
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No nosso dia a dia, é comum vermos crianças
trabalhando, e muitas vezes estão lá para ajudar na
renda da família. Porém, antes dos 14 anos ninguém
deve trabalhar, dos 14 aos 16 anos a pessoa pode
trabalhar como jovem aprendiz. Só a partir dos 16
anos que o indivíduo pode trabalhar. Por mais que a
situação esteja difícil, as crianças não trabalham.
Problemas no sono, alergias, mudanças de humor
repentinas, são  algumas das consequências do 
 trabalho infantil que atrapalham na 
escola e colocam em risco sua saúde 
e seu desenvolvimento físico, mental 
e moral.

TRABALHO 
INFANTIL

Principais formas de
violência contra à
criança
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NEGLIGÊNCIA
Idas aos médicos, escola, afeto, ambiente seguro,
higiene, são direitos que seu filho(a), sobrinho,
vizinho, tem. Quando isso não é ofertado a criança
ou adolescente, o responsável por ele se torna
omisso em relação aos cuidados desse jovem. E se
você, como mãe, pai, tia, avô, sabe que isso está
acontecendo e não busca ajudar, orientar ou
denunciar, você também se torna omisso. Quando
essa negligência ocorre por omissão do Estado,
como ocorre na falta de vagas em escolas e 
creches ou na demora na espera por 
atendimento nos postos de saúde, 
você pode procurar o Ministério Público 
e fazer uma denúncia. 

Você sabia?
Uma criança colocada em uma
situação de exploração sexual
(utilizada como mercadoria para que
o responsável possa ter algo em
troca), será tanto vítima do trabalho
infantil como de violência sexual. Este
é um exemplo de uma dupla violência. 
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Este tipo de violência ocorre quando um
adulto induz ou força a criança a ter
práticas sexuais com ele, quando o expõe à
pratica sexual indevidamentel, como
mostrar pornografia. Podendo ocorrer na
forma de abuso sexual, em que a criança é
usada para gratificação sexual; na forma de
exploração sexual, em que a criança é
utilizada como mercadoria para que o
responsável possa ter algo em troca; e
dentro das formas de exploração sexual,
ocorre a prostituição, o turismo-sexual, a
pornografia infantil e o tráfico.

VIOLÊNCIA SEXUAL

QUEM PRATICA
A VIOLÊNCIA?

A maior parte das violências contra a criança são
realizadas por pessoas próximas, como familiares,
vizinhos, amigos da família, lideranças religiosas.

Essas pessoas primeiro ganham a confiança da
criança ou ameaçá-la para que a violência continue

acontecendo. E isso gera uma confusão mental na 
 criança. Ela buscava a ternura daquele adulto com

o qual manteve uma relação de confiança, mas
encontrou nessa pessoa o ato violento.

Quem pratica violência é de qualquer nível
socioeconômico, religioso e étnico.

Não tem como prever, por isso oriente  a criança para
que ela desenvolva comportamento de autoproteção.
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1.  “Se não houve penetração, não foi
abuso.”

A violência sexual não se resume ao ato sexual,
reduzido à penetração do órgão genital. O
assédio sexual verbal, telefonemas e mensagens
eróticas, exibicionismo, toques abusivos e de
desejo sexual já são experiências violentas para
as crianças. 

2.  “A criança tem imaginação fértil,
ela deve estar inventando isso.”

Apenas 6% dos casos registrados acabaram
sendo mentira da criança. É importante
respeitar e considerar a fala da criança.

3.  “Se a criança consentiu é porque
deve ter gostado.”

Nenhuma pessoa menor de 14 anos pode
consentir para ter relações sexuais. O autor
do abuso é quem carrega a inteira
responsabilidade pela violência e a criança
sempre será a vítima, independente do
contexto.

4.  “Eu saberia se algo acontecesse
com meu filho.”

Nem sempre essa violência deixa marcas
visíveis. Por estar envolvido em um contexto
de ameaça, ou de confiança com o
abusador, seu filho pode demorar um pouco
para se sentir confortável em lhe falar. 

MITOS X VERDADES
Sobre Violência Sexual
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Você já ouviu uma frase como
essa? “Eu bati no meu filho, e
ele melhorou!” ou “Uma
tapinha não tem problema!”.
É comum achar que bater
serve como uma forma de
educar, e às vezes no
momento de raiva e
frustração, bater parece a
única opção para fazer seu
filho lhe escutar. É
considerado violência dar
palmadas, beliscões, puxões
de orelha. 

Você sabia?
A Lei Menino Bernardo estabelece o direito
da criança e do adolescente de serem
educados e cuidados sem o uso de
castigos físicos ou de tratamento cruel ou
degradante. O uso da violência física pode
trazer como consequência mudanças
repentinas no comportamento e humor,
depressão e dificuldades de
aprendizagem

Alguma vez, você chegou a
ameaçar uma criança,
quando não aguentava mais
as birras ou desobediências
dela?! Dizem: “Deixa de ser
burro, menino!”; “Essa peste
não pára quieta!” Lembre-se,
toda palavra depreciativa e
ofensiva direcionada às
crianças são comunicações
violentas, que podem gerar
muito sofrimento. Se você não
sabia disso, agora você já
sabe.

VIOLÊNCIA
FÍSICA

VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA

Realmente, educar é muito estressante, e as crianças
precisam de limites e responsabilização! Por isso, vários
cuidadores agem assim, acreditando que seria uma
forma de educar. No entanto, isso causa danos ao bem
estar físico e psíquico da criança. 
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Você não pode ficar
correndo aqui. O que você
acha de sentar-se do meu

lado e juntos pensarmos em
algo para fazer enquanto

esperamos?

Você já ouviu falar na
educação afetiva? É uma
proposta que busca
incentivar, envolver e
considerar a criança na sua
própria educação, e que tem
como benefício o
fortalecimento do vínculo da
criança com seus
responsáveis.

Entender que você é uma
pessoa com quem ela pode
contar, que não haverá
julgamentos no que ela levar,
é importante para que ela
possa sentir-se confortável
em contar para você as
situações que a confortaram,
como a de uma possível
violência.

Quando apresentar a criança um novo limite, deixe-a chorar e
gritar! Ela precisa extravasar a frustração e a raiva em relação a

esse novo limite. 

Ao invés de puxar o corpo da
criança, bater nela, chantagear

ou ameaçá-la a ficar quieta,
que tal você tentar:

Eu sei que você está com raiva.
Tudo bem. Só que não pode

mexer nessas coisas!

Ao invés de mandar a
criança engolir o

choro, que tal você
tentar:

4. Educação Afetiva pode ser
 sua saída!
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O adulto da relação é você! A criança ainda está
aprendendo como agir na sociedade. Ao invés de
impor comportamentos a ela, é importante que você
se insira no aprendizado e exemplifique ou
apresente opções de formas de agir naquele
contexto. Faça acordos, elogie os comportamentos
certos, confie nela e tenha paciência para conversar
com ela e respeitar o seu tempo de entendimento.

Lembre-se!
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5. Como você pode auxiliar as crianças

nesse caminho de autoproteção? 

Dar  sempre muito
carinho e amor às

crianças.

Dar espaço para
que as crianças
expressem suas

opiniões e escutá-
los.

Observe as
brincadeiras! As

crianças costumam
repetir e expressar

as situações que
estão vivenciando

ao brincar.

Educar as crianças
com respeito e

afeto!

Oriente às crianças a
não falar com

estranhos e sobre
sobre as melhores
atitudes que elas

devem desenvolver
no mundo

Estimular o
reconhecimento e

respeito à
diversidade! Não

forçar às crianças
uma única forma de
pensar, conhecer e

viver no mundo.
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Orientar sobre as
melhores atitudes

que elas e as
demais pessoas

devem desenvolver
no mundo.

Conversar para que saibam
que se alguém a fazer se
sentir desconfortável ou
tentar lhe tocar, ela deve

sair e procurar contar para
alguém de confiança.

Buscar conhecer
bem as pessoas

com quem elas se
relacionam e os

ambientes que ela
frequenta.

Denúncie! Essa é
uma forma de

prevenir que novos
casos aconteçam,

e de fazer que a
justiça seja
cumprida. 

Como você pode auxiliar as crianças

nesse caminho de autoproteção? 
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Valorize o que a criança lhe diz,
demonstre interesse pelas
perguntas e histórias dela;

Evite chantagens emocionais: elas 
 geram culpa nas crianças; 

Dedique mais tempo às atividades
prazerosas com a criança. Por exemplo,
permita-se  participar de brincadeiras;

Reserve um tempo para você. Conquiste
sua hora de descanso. Dê um jeito de
fazer algo que lhe cause sensação de
bem estar. Isso se chama autocuidado.

Repreenda a criança com respeito, 
 ajudando-a a suportar frustrações;

Envolva-se nas atividades escolares,
tendo a escola como sua parceira.

Além de tudo isso:
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É importante assegurar que a criança siga
vivendo de  forma segura, pois você saberá

como agir quando algo for percebido
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Ele é formado pelos vários serviços e atua seguindo
três eixos de estratégia: defesa, promoção e
efetivação dos direitos humanos. 

Quem faz parte desse Sistema:
 
- Conselhos Tutelares, Delegacias Especializadas, o
Ministério Público

- Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente (COMDICA)

- Centros de Referência (CREAS, CRAS, CAPS, entre
outros)

- ONGs

- Família

- Escolas

- Sociedade

e alguns outros...

Você sabia?
Em 2022 entrou em vigor a Lei da Revitimização,
que define como violência institucional o
agente público abusar do seu poder para fazer
com que a vítima se submeta a processos
desnecessários e invasivos.

6. Acione Sistema de Garantia
de Direitos da Criança!
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Leia o texto abaixo!

Caso suspeite ou saiba de
alguma criança que foi

vítima de violência, quem
procurar?

O Conselho Tutelar, o Departamento de
Polícia da Criança e do Adolescente
(DPCA), o Ministério Público ou o Disque-
denúncia (no Disque 100, ou pelo site
http://www.disquedenunciape.com.br/). 

A denúncia pode ser feita de forma
anônima (através de ligações, cartas ou
relatórios), de forma identificada ou de
forma institucional. Você também pode
buscar orientação com a escola da
criança, ou com o posto de saúde mais
perto da sua casa.
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CONSELHO TUTELAR
Órgão permanente, autônomo e não
jurisdicional encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.

Plantão – Cidade do Recife

Telefone Fixo: 3355-3013
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 19h às 07h
Finais de Semana e
Feriados: 24h 

RELAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
DE RECIFE:

RPA 01 – Boa Vista,
Cabanga, Coelhos, Ilha do
Leite, Ilha Joana Bezerra,
Paissandu, Recife, Santo
Antônio, Santo Amaro, São
José e Soledade.

Fone: 3355-3014 / 3013 ou
98824-7591
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h

Endereço: Rua Gervásio Pires, 829 –
Boa Vista

Endereço: Rua Gervásio Pires, 829 –
Boa Vista
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 RPA 02 – Arruda, Campina
do Barreto, Campo Grande,
Encruzilhada, Hipódromo,
Peixinhos, Ponto de
Parada, Rosarinho,
Torreão, Água Fria, Alto
Santa Teresinha, Bomba do
Hemetério, Cajueiro,
Fundão, Porto da Madeira,
Beberibe, Dois Unidos e
Linha do Tiro.

RPA 03 A – Aflitos, Alto do
Mandu, Apipucos, Casa
Amarela, Casa Forte,
Derby, Dois Irmãos,
Espinheiro, Graças,
Jaqueira, Monteiro,
Parnamirim, Poço,
Santana, Sítio dos Pintos e
Tamarineira.

Fone: 3355-3246 / 3247 ou
991647232 ou 99488-6084
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h

Fone: 3355-3268 / 3269 ou 99488-6308
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das
8h às 18h

Endereço: Av. Norte, 2270 –
Encruzilhada

Endereço: Rua Barão de Granito, 95 –
Casa Amarela
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RPA 03 B – Alto José
Bonifácio, Alto José do
Pinho, Brejo da Guabiraba,
Brejo de Beberibe, Córrego
do Jenipapo, Guabiraba,
Macaxeira, Morro da
Conceição, Nova
Descoberta, Passarinho,
Pau Ferro e Vasco da
Gama.

RPA 04 – Cordeiro, Ilha do
Retiro, Iputinga, Madalena,
Prado, Torre, Zumbi,
Engenho do Meio, Torrões,
Caxangá, Cidade
Universitária e Várzea.

Fone: 3355-3243 / 3242 ou
99488-6492 ou 99488-6322
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h  

Fone: 3355-6785 / 6964 ou 99488-6321 ou
99416-3384
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das
8h às 18h

Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de
Alencar, 5600 – Casa Amarela

Endereço: Av. Maurício de Nassau,
420 – Iputinga
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RPA 05 – Afogados, Bongi,
Mangueira, Mustardinha,
San Martin, Areia, Caçote,
Estância, Jiquiá, Barro,
Coqueiral, Curado, Jardim
São Paulo, Sancho, Tejipió
e Totó.

RPA 06 A – Boa Viagem,
Brasília Teimosa, Pina,
Imbiribeira e Ipsep.

Fone: 3355-3264 / 3263 ou
99488-6718 ou 99488-6727
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h 

Fone: 3355-3238 ou 99488-6753
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das
8h às 18h

Endereço: Rua José Natário, 190 –
Areias

Endereço: Rua Olívio Minelau, 106 –
Imbiribeira
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RPA 06 B – Ibura, Jordão e
Cohab.

Departamento de Polícia
da Criança e do
Adolescente (DPCA)

Fones: 3303-8074 / 3303-
8080
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h

Fone: 3355-4798 / 4799 ou
99488-6762 ou 99488-6550
ou 98855-4594
Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h

Endereço: Av. Dois Rios, 1289 –
Ibura

Endereço: Rua Benfica, 1008 –
Madalena, Recife/PE.
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A vida em família não deveria ser marcada por tantas
violências. Infelizmente, sua criança não é a única que sofreu
uma violência física, psicológica, sexual ou negligência nesta
sociedade. 

O importante já está acontecendo, a busca por cuidado! E
isso requer de você a coragem para rever seus padrões de
comportamentos e auxiliar a criança a rever os dela. 

A trajetória de cuidado pode ser árdua, demorada, mas é
importante que vocês a sigam, pois prevenir a piora dos
problemas e diminuir os danos causados é o melhor caminho!

Acredite que você pode ser um precioso fator de proteção da
criança, ao contribuir para que a vida dela não seja mais
prejudicada por uma cultura de violências. Dê um basta!

Denuncie e continue cuidando de sua preciosa história de
vida como cuidador(a) da criança. Assim, você conseguirá
encontrar maneiras ainda mais sadias de cuidar dela.

7. E a vida segue!
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