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A responsabilidade dos adultos em proteger, cuidar, e
escuta permanente o que as crianças falam e
principalmente seus comportamentos;
Alerta para a situação de abuso sexual que poderá
acontecer dentro de casa, na rua, na casa do vizinho,
tendo como perpetradores, geralmente parentes próximo,
amigos, compadres, visitantes;
Intensificar as informações sobre o tema para que não
haja descuido e o conhecimento seja o melhor aliado a
essa proteção;
As atividades da tecnologia Brincando nos Fortalecemos
em Situação Difíceis - Metodologia CLAVES, seja cada dia
mais presente na pratica de atividades das Associações.

Esse dia foi escolhido porque em
18 de maio de 1973, na cidade de
Vitória (ES), um crime bárbaro
chocou todo o país e ficou
conhecido como o “Caso Araceli”.
Esse era o nome de uma menina de
apenas oito anos de idade, que
teve todos os seus direitos
humanos violados, foi raptada,
estuprada e morta por jovens de
classe média alta daquela cidade.
O crime, apesar de sua natureza
hedionda, até hoje está impune.

A violência sexual praticada contra
crianças e adolescentes envolve
vários fatores de risco e
vulnerabilidade quando se
considera as relações de gênero,
de raça/etnia, de orientação
sexual, de classe social, de geração
e de condições econômicas. Nessa
violação, são estabelecidas
relações diversas de poder, nas
quais tanto pessoas e/ou redes
utilizam crianças e adolescentes
para satisfazerem seus desejos e
fantasias sexuais e/ou obterem
vantagens financeiras e lucros.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes

O que a Campanha do 18 de maio, nos sugere?

O dia 18 de Maio - “Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”, instituído pela Lei Federal
9.970/00, é uma conquista que demarca a
luta pelos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes no território brasileiro e que já
alcançou muitos municípios do nosso país. 
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Vamos conhecer um pouco mais dessa tecnologia?
A tecnologia: Brincando nos
Fortalecemos para Enfrentar Situações
Difíceis, em um dos seus eixos
metodológicos, trabalha a prevenção e o
combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes. É necessário que
as próprias crianças conheçam seus
corpos e entendam o que é privado e
deve ser só delas, que tipos de carinhos
são aceitáveis e em que situações devem
dizer não. À partir da metodologia
CLAVES “Brincando nos Fortalecemos
para Enfrentar Situações Difíceis” se
amplia a compreensão da criança e
adolescentes sobre essa relação com seu
próprio corpo. 

Tudo o trabalho é realizado de forma
lúdica e apropriada à faixa etária.
§Nesse período de pandemia (2020-
2021), aumentou e muito os casos de
violência domestica, que envolve a
violência física, verbal e psicológica,
incluindo o abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes. Uma criança que
teve a oportunidade de participar do
CLAVES, terá uma compreensão mais
apurada desse tipo de violência e poderá
pedir ajuda. 



Reconhecimento de diferentes formas de relacionar-se com os outros e respectivas ,
emoções geradas (prazerosas, desagradáveis, as que confundem); 
Identificação das pessoas de confiança (situações difíceis, dúvida ou confusão);
Favorecimento do desenvolvimento do direito sobre o próprio corpo (aprender a dizer
“Não”);
Aprendizado para distinguir quando um segredo não deve ser guardado; 
Desenvolvimento de habilidades para solução de problemas;
Conceitualização da noção de ofensa sexual e seus componentes; 
Ensaio das saídas de diferentes situações de abuso ou perigo, próprias ou alheias.

EU E OS OUTROS

O trabalho é desenvolvido através de: Jogos teatrais; Laminas; Dominó; Marionetes; Jogo de
tabuleiro; Peças gravadas com finais abertos.

EU E MINHAS PARTES INTÍMAS
 
•Conhecer e valorizar; 
•Encontrar semelhanças e diferenças, entre meninos e meninas;
•Identificação adequada dos nomes de todas as partes do corpo,
incluindo órgãos genitais externos (vocabulário); 
•Compreensão das mudanças corporais ocorridas na adolescência,
genitais externos e internos; 
•Identificação das partes íntimas e seu significado.
O trabalho é desenvolvido através de: Quebra cabeça e Posters corpo
feminino e masculino.

EU E MEU CORPO

•Valorização - cuidado - controle; 
•Aprendizado para conhecer seu corpo nas
dimensões de sentir-se bem como ele. 
•Vivenciando o corpo como meio de
comunicação. 
O trabalho é desenvolvido através de:
Canções; Danças; Jogos teatrais;  Jogos em
grupo. 

Como é realizado esse trabalho com as crianças?
Vamos saber agora, como os educadores e educadoras sociais da metodologia CLAVES,
da AUPP, realizam suas atividades com as crianças e adolescentes. O trabalho é
desenvolvido por módulos, sendo um total de 03 com duração de 03 meses: 
Módulo I - Eu e meu corpo;
Módulo II - Eu e minhas partes íntimas;
Módulo III - Eu e os outros.
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O que os pais pensam sobre essa tecnologia?

"Muito importante e necessário. 
Eu incentivo minha filha a participar,
para fortalecer ainda mais a família e
que não aconteça mais situações
desagradáveis, como a que já
aconteceu com minha filha. Não
desejo mais passar por isso."
Francilanja - Lim. do Norte-CE

"Muito importante até para nós mães. Eu quero
muito saber mais sobre o tema, para ensinar meus
filhos". 
Evilane Costa  - Limoeiro do Norte-CE

"Minha filha participa do CLAVES e eu tenho muito
cuidado. Acho que precisamos ter muito cuidado para
que nossos filhos não sofram esse tipo de violência". 
Erineide - Lim. do Norte-CE



Em 2020, recebemos denuncias e
encaminhamos ao Conselho
tutelar de Limoeiro do Norte-CE;
§Realizamos orientações aos pais
quanto as procedimentos diante
de situação ode violências contra a
crianças e adolescentes;

Além de intensificarmos as
atividades da metodologia
CLAVES, trabalhamos a tecnologia
Mecanismos de Proteção em Nível
Comunitário com as famílias,
crianças e adolescentes.
Mensalmente a atividade
acontece, em dias distintos, pelo
Google Meet, sempre realizado
por Neidinha Azevedo.

Trabalhamos com a tecnologia
Bons Tratos em Família, com grupo
de pais, pelo Google Meet,
coordenado por Neidinha
Azevedo.

Realizamos rodas de Terapias
Comunitárias Integrativas para
crianças, adolescentes, jovens e
famílias, sempre em dias distintos,
período da noite, e mobilizado com
antecedência.

Atuamos com a comissão de salva
guarda infantil, formada pela
Diretoria administrativa, gestão
executiva, coordenação de vinculo
criança padrinho da AUPP. 

QUER SABER MAIS? 
Veja o que temos feito.
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É aqui que escutamos
as dores e percebemos

os silêncios contidos
pelas crianças.

Incentive seu filho(a) participar doCLAVES. As vezes ele está passandopor situação difícil e só consegue falarpara nós.  Temos vários casos deidentificação de abusos a partir dasrodas de diálogos e brincadeirasproporcionada pela metodologia.

Confira em nosso site a programação da Campanha
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. A programação será
desenvolvida durante a semana de 17 a 21 de maio,
com ações virtuais de modalidade online, devido a
pandemia do Covid 19. 

https://unidosparaoprogresso.org.br/noticia/progr
amacao-alusiva-ao-dia-18-de-maio

https://unidosparaoprogresso.org.br/noticia/programacao-alusiva-ao-dia-18-de-maio
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Limoeiro do Norte - Ceará, Maio de 2021.
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