


WORLD CHILDHOOD FOUNDATION NO MUNDO

ESTADOS UNIDOS
Apoia projetos  que 

capacitam crianças e 
jovens vulneráveis e 
suas redes de apoio.

SUÉCIA
Apoia projetos que 
complementam os 
esforços dos órgãos 

governamentais 
responsáveis 

relacionados a VSCA. 

ALEMANHA
Apoia projetos que 
complementam os 
esforços dos órgãos 

governamentais 
responsáveis 

relacionados a VSCA

BRASIL
Age proativamente para 
envolver sociedade civil, 

governos e setor 
privado no 

enfrentamento VSCA.



COMO ATUAMOS

SETOR PRIVADO

• Transporte de Carga
Rodovias e Hidrovias
• Grandes Obras e 
Empreendimentos
• Turismo

SETOR PÚBLICO

• Sistema de Garantia

de Direitos

• Justiça

PREVENÇÃO 

E MITIGAÇÃO DE 

RISCOS

ATENDIMENTO E

RESPONSABILIZAÇÃO

COMPROMISSO INTERSETORIAL

SOCIEDADE CIVIL

• Campanhas

• Mídias Sociais

• Conteúdos Educativos  

• Grandes Eventos

MOBILIZAÇÃO

ENGAJAMENTO





Dados Brasil
Cerca de 527 mil pessoas são estupradas no Brasil a cada ano. Crianças 
e adolescentes representam mais de 70% das vítimas.

A violência sexual contra crianças atinge mais as meninas. Denúncias 
com vítimas do sexo feminino representam entre 71,8% e 83,5%.

A cada 10 crianças e adolescentes 1 será sexualmente abusada antes de 
completar 18 anos.

A cada hora, pelo menos 4 crianças ou adolescentes são vítimas de 
violência sexual no Brasil.

Calcula-se que menos de 10% dos casos sejam notificados às 
autoridades.



Dados Brasil
A análise epidemiológica de 2011 a 2017 sobre a violência 

sexual contra crianças e adolescentes no Brasil revelou 

que 58.037 das vitimas são crianças. Destas 52% estavam 

na faixa etária de 1 a 5 anos de idade e 74% são do sexo 

feminino. Boletim Epidemiológico da Secretaria de 

Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde.



Como ajudar educadores, famílias, jovens e crianças a 
reconhecerem a existência do problema?

Como mobilizar as pessoas para prevenir e enfrentar as 
diferentes formas de abuso e exploração sexual de crianças e 
jovens?

Como tratar este tema de modo informativo, atraente e sem 
expor crianças e adolescentes?

Como transformar este conteúdo em material pedagógico 
para as ações de enfrentamento nas diferentes partes do país? 

Como trabalhar a autoproteção com diferentes faixas etárias?



A série “Que corpo é esse?” é parte integrante do Projeto 
Crescer sem Violência, que reúne iniciativas do Futura e de 
seus parceiros de combate às violências sexuais contra 
crianças e adolescentes. Dividida em três etapas:

Que exploração é essa?
(2009 – 2013)

Que abuso é esse?
(2014-2017)

Que corpo é esse?
(Início em 2018)



Em diversas fases da vida, todo mundo acaba se 
deparando com questões e dúvidas em relação 
a segurança, limites e a forma do próprio corpo 
e da sexualidade; com os filhos da FAMÍLIA VILA 
CÉSAR não seria diferente.

Cada um dos cinco, com suas idades variadas e 
personalidades distintas, irá se deparar com 
situações do dia-a-dia que acabarão por 
desmistificar acontecimentos comuns na vida 
de tantas outras crianças e jovens da sua idade.

Que Corpo  

É Esse?



14 EM DIANTE0 A 7 ANOS 08 A 13 ANOS 

Que Corpo  

É Esse?

Conteúdos agrupados 
por três grupos etários



FORMATO
12 programas de 3 minutos, divididos em 3 
faixas etárias + 3 docs para cada uma delas

CONSULTORIA DE CONTEÚDO 
Instituições parceiras e consultores, Childhood
e Unicef Brasil

COOPERAÇÃO
Childhood Brasil e Unicef

EPISÓDIOS

De 0 a 7 anos

“Eu tenho um corpo”

“Privado e público”

“É de menino ou de menina?”

“O direito de dizer não”

De 08 a 13 anos

“O Jeito de cada um”
“Internet e mídia”
“Corpo em mutação” 

“Empoderamento de meninas” 

De 14 em diante

“Meu corpo, minhas regras” 

“Nudes”

“Amores e relações abusivas” 

“Estereótipos de gênero” 

Que Corpo  

É Esse?



Modelo  
de atuação

Articulação em redes

Sensibilização para o uso
e exibição dirigida do 

conteúdo

Projetos de imersão 
nos territórios

+

+

















Links para acessar vídeos e mais 

informação sobre o projeto: 

http://www.futura.org.br/projetos/crescersemviolencia/

https://www.childhood.org.br/crescer-sem-violencia

As vídeo aulas e o material didático para os professores 

estão no Futura Play

http://www.futura.org.br/projetos/crescersemviolencia/
https://www.childhood.org.br/crescer-sem-violencia


w w w . c h i l d h o o d . o r g . b r

facebook.com/ChildhoodBrasil

instagram.com/ChildhoodBrasil

youtube.com/ChildhoodBrasil


