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Número de empregados: 1986 profissionais 

Brevíssima descrição da atividade principal da organização:  

O CIEDS, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, 
fundado em 1998, é uma Instituição Social Sem Fins Lucrativos, filantrópica, signatária do 
Pacto Global da ONU, com status de Consultor Especial do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas – ECOSOC e membro do Grupo Consultivo da Sociedade Civil do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – ConSOC Brasil do BID. Foi eleito, em 2022, 
pelo prêmio The Dot Good, antigo NGO Advisor, como a  2ª ONG mais relevante do Brasil 
e a 53ª do mundo. 

O CIEDS, por meio de parcerias estratégicas com governos, instituições, empresas e 
sociedade civil, constrói redes para a prosperidade, entendendo prosperidade como mais 
educação, mais alimentação, saúde, informação, conectividade e, principalmente, mais 
confiança no futuro. 

A organização cria e articula tecnologias sociais que possibilitam políticas públicas mais 
efetivas e um investimento social estratégico. Sua missão é construir redes para a 
prosperidade de pessoas e de comunidades gerando maior confiança no futuro e a visão é 
um mundo mais equitativo, mais democrático, mais sustentável e com maior e melhores 
oportunidades sociais e econômicas para todos. 

O conjunto de ações empreendidas pelo CIEDS tem gerado impactos positivos para todos 
os seus públicos, contribuindo para o aumento da confiança no futuro, aumento da 
participação cidadã e ainda para o fortalecimento de organizações da sociedade civil de 
base comunitária. 

Com foco em gestão de excelência em 24 anos de história, foram mais de 627 projetos 
realizados, mais de 2 milhões e 212 mil beneficiários diretos, mais de 3.900 comunidades 
atendidas, mais de 17 mil funcionários e mais de 692 parceiros. 

 



 

 

TÍTULO: Eduque seu Olhar : Uma ação de engajamento para prevenção a violências 
 

RESUMO: Sendo o CIEDS uma Organização Social com ampla capilaridade em todo 
território nacional, mais de 1900 colaboradores e cuja visão é ‘um mundo mais equitativo, 
mais democrático, mais sustentável e com maior e melhores oportunidades sociais e 
econômicas para todos’, no ano de 2021 nos juntamos a um compromisso global de 
proteção integral aos direitos humanos de Crianças e Adolescentes, o PSEA - Programa de 
Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual, capitaneado pelo UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para infância). 
 
 A partir do compromisso global firmado, entendemos a urgência do tema e a 
importância de criar também o nosso próprio programa de prevenção e combate às 
violências, junto a nossos públicos internos e externos, com metas, indicadores e ações 
alinhados à realidade de nossa atuação, considerando públicos atendidos, profissionais 
envolvidos, parceiros e fornecedores.  
 
 Com o nome construído coletivamente pelos colaboradores: ‘Eduque Seu Olhar’ tem 
a perspectiva central de conduzir uma série de ações que visam romper com a 
naturalização das violências cotidianas e provocar a co-responsabilização de todos os 
atores na prevenção, denúncia e enfrentamento às violações de direitos de crianças, 
adolescentes e jovens - sobretudo meninas e mulheres. Falar de enfrentamento às 
violências e abuso sexual é falar de confiança no futuro, tão fundamental à nossa 
instituição.  

Partindo do pressuposto de que só podemos incidir verdadeiramente nessa direção a partir 
da conscientização e compromisso de nossos colaboradores, ‘Eduque seu Olhar’ passa a 
ser transversal na governança institucional, estando presente em nossas políticas, Código 
de Ética, Grupos de Trabalho, campanhas de comunicação, oficinas temáticas e espaços 
de decisão.  
 
 O Programa em seu primeiro ano de atuação já desenvolveu uma campanha de 
comunicação, 2 Lives, 1 seminário, 2 capacitações com equipes de projetos e a criação de 
um GT (Grupo de Trabalho) com 10 encontros formativos já realizados, tudo isso 
articulando parceiros do Ministério Público, Defensoria Pública, Universidades, além de 
outras organizações do Terceiro Setor para fortalecer as iniciativas internas. Ouvidos em 
pesquisa de percepção, os resultados da iniciativa se revelam exitosos, tendo 74% dos 
colaboradores revelado ter tomado novas atitudes em relação à prevenção e combate às 
violências.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de exploração infantil. A realidade do país é crítica 
para muitas famílias. De acordo com dados do Instituto Liberta, são 500 mil vítimas 
brasileiras, o que faz o país ocupar o 2º lugar neste ranking, ficando atrás apenas da 
Tailândia. 

Os números mostram que, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas 
sexualmente no Brasil. Contudo, esse índice pode ser ainda maior, haja visto que apenas 7 
em cada 100 casos são denunciados. A análise ainda mostra que 75% das vítimas são 
meninas e, em sua maioria, negras. 

Um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, feito em 
2021 e veiculado pela CNN Brasil, mostrou que dos 18.681 registros de denúncias de 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em quase 60% dos registros de 
denúncias a vítima tinha entre 10 e 17 anos e cerca de 74% das violações eram contra 
meninas. 

Os dados também apontaram que em 8.494 dos casos, a vítima e o suspeito moravam na 
mesma residência. Outros 3.330 casos aconteceram na casa da vítima e 3.098 na casa do 
suspeito. Entre os suspeitos, em 2.617 dos casos estavam o padrasto e a madrasta, 2.443 
o pai e em 2.044 denúncias, a mãe era acusada. 

Diante destes dados alarmantes, o CIEDS aderiu em setembro de 2021 a um compromisso 
global de proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes, o PSEA (Programa de 
Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual), capitaneado pelo UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a infância), no qual as Agências das Nações Unidas e organizações não-
governamentais (ONGs) devem se comprometer com a prevenção e devidos 
encaminhamentos às denúncias, considerando a necessidade urgente de ampliar os 
esforços nesse sentido.  

A partir daí e entendendo a relevância de trabalhar a temática sobretudo com 
colaboradores, criamos nosso programa interno, o ‘Eduque Seu Olhar’, com a 
implementação de ações de formação e conscientização para a prevenção ao abuso e à 
exploração sexual. O objetivo é criar um ambiente em que nossos profissionais possam ser 
capacitados para lidar com a temática junto aos beneficiários dos projetos e em seus 
territórios,  para que estes possam se sentir seguros, ser respeitados e ter acesso à 
proteção e à assistência que necessitarem, sem receio de sofrer qualquer tipo de violência. 

Neste contexto, é importante salientar que quando falamos Abuso e Exploração Sexual, 
falamos dos graves impactos dessas violências na vida de crianças e adolescentes. 
Importante também diferenciar: o Abuso Sexual ocorre quando o adulto utiliza o corpo da 
criança ou adolescente para sua própria satisfação sexual. Como a criança e mesmo o 
adolescente não têm condições de discernir corretamente o que está acontecendo devido 
ao seu nível de desenvolvimento, eles acabam se tornando reféns do seu agressor, tanto 
psicológica quanto socialmente. Já a Exploração Sexual acontece quando é oferecido 
algum tipo de oferta ao menor de 18 anos em troca de favores sexuais, tratando a 
sexualidade desta criança ou adolescente como mercadoria, independente se há um adulto 
mediador ou se essa ação é realizada diretamente entre crianças ou adolescentes. Essa 
troca pode ser dinheiro, comida, favores, presentes, um lugar para dormir, entre outros.  

Visando tratar também dos desafios relacionados ao machismo estrutural (que, a partir de 
um grupo de comportamentos e ações reforça nas estruturas como família, trabalho e 
relações afetivas, os estereótipos e papéis de homens e mulheres e suas respectivas 



 

 

funções na sociedade, gerando ainda mais as desigualdades), ressaltamos o quanto os 
meninos também são prejudicados quando vítimas de abuso e exploração sexual, sendo 
fundamental incluir neste debate  as especificidades sobre as minorias como os 
adolescentes e jovens gays e transsexuais.  

Para a criação do ‘Eduque Seu Olhar’, nos baseamos na Constituição Federal de 1988, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990 (com alterações da Lei 11.829/2008 
e que também se encontram descritos no código penal), e na Política Nacional de 
Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos - PAEFI.  

Como organização da sociedade civil, o CIEDS não é canal de denúncia, órgão do sistema 
de garantia de direitos, órgão fiscalizador ou responsável pelo acompanhamento dos casos 
encaminhados para a rede de proteção social. É assumindo nosso papel de orientar, 
mobilizar, educar, incidir e fortalecer as políticas públicas voltadas para criança e 
adolescente que conduzimos o Eduque Seu Olhar.  

Na ocasião do lançamento do programa interno, aderimos ao mesmo nome global PSEA. 
Entretanto, à medida que a iniciativa foi ganhando força interna percebemos a importância 
de estruturar uma ação institucional própria. Em oficina colaborativa, buscamos um nome 
que pudesse comunicar, sensibilizar e dar destaque àquilo que é mais urgente em um 
primeiro momento quando falamos de prevenção à violência e exploração sexual: a não 
naturalização e a identificação das violências. Assim, em seu primeiro ano, a iniciativa 
interna ganha o nome de #EduqueSeuOlhar, sensibilizando os públicos a se co-
responsabilizarem pela temática.  

O programa envolve todas as áreas da instituição, com destaque para a Diretoria de Gente 
e Cultura; área de Comunicação Estratégica e Marca e Gerência de Inclusão e Bem-Estar, 
na qual a Gerente Especialista Aldeli Carmo passa a ser a influenciadora corporativa 
autoridade no tema dentro e fora da instituição e as duas embaixadoras, Danuza 
Nascimento e Marcella Galvino, assistentes sociais de formação e colaboradoras, passam 
a ser as responsáveis por conduzir as ações do programa, a partir da formulação de um 
plano de ação, que está em operação e visa integrar normas, formações, 
encaminhamentos e campanhas de comunicação. 

O Plano de Ação se desenha em três linhas que se complementam, compreendendo a 
importância de cada ator e seu papel fundamental na promoção de direitos sexuais de 
crianças e adolescentes. São elas: 

 

 

 

 

 



 

 

                  Fonte: Plano de Ação PSEA/Eduque Seu Olhar 
 
 
Estas linhas de atuação são complementares no processo de atuação do ‘Eduque Seu 
Olhar’ e perpassam por atores distintos, cada um com suas ações específicas, buscando 
atender a todas as áreas e pessoas que passam pelo trabalho do CIEDS.  

Nesse momento, para o Prêmio Ser Humano, daremos destaque para as ações 
desenvolvidas na linha de atuação institucional, com foco nos funcionários, onde buscamos 
fortalecer o posicionamento institucional sobre a temática, fomentar os debates e 
possibilitar a sensibilização dos nossos colaboradores acerca dos temas que envolvem as 
diversas violências contra crianças e adolescentes,  sobretudo pelo caráter de nosso 
trabalho, que é diretamente realizado com populações em situações de extrema 
vulnerabilidade social as quais são mais acometidas por essas violências.   

As principais ações da linha INSTITUCIONAL seguem listadas abaixo: 

1. Artigos, documentos, estudos e pesquisas disponíveis para consulta em ambiente 
virtual voltado ao público interno (extranet); 
 
 

Descrição: Imagem da 
Extranet (ambiente virtual 
institucional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Mensagens de conscientização e canais de denúncia nas áreas de trabalho dos 
computadores institucionais; 
 
 

 
 
 
 
Descrição: Imagem de computador do escritório do Rio de 
Janeiro, com campanha e canais de denúncia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Informações sobre a temática nos contracheques dos profissionais; 
 

 

Descrição: Recorte de imagem do Contracheque com mensagem sobre ‘Eduque Seu 
Olhar’ 

 
 
4. Abordagem da temática ‘Eduque Seu Olhar’ nas Reuniões Ampliadas - espaço que 
reúne online mais de 150 colaboradores quinzenalmente para compartilhar saberes, 
informações, avanços e desafios do modelo de gestão institucional; 
 
5. Artigo ‘Proteger crianças e adolescentes de violências é papel de todos’, em relação 
ao 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, escrito pela Influenciadora Corporativa Aldeli Carmo - 
Ler artigo aqui 
 
6. GT Eduque Seu Olhar: Grupo de Trabalho Interno com encontros mensais virtuais, 
cuja temática principal é o combate e prevenção das violências. Realizamos 10 encontros, 
com média de 30 colaboradores em cada. 
 

 
 Descrição: Foto de um dos encontros 

internos (GT Eduque seu Olhar) 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre os encontros do GT, temos avaliações que atestam a relevância da iniciativa:  
 

“Esse espaço é muito bom. Devemos entender sobre este assunto, pois ter conhecimento 
faz-nos tornar pessoas melhores e contribuintes para o combate/enfrentamento da 

violência sexual.”  
Lorran Carvalho, colaborador da área de Tecnologia da Informação do CIEDS 

 
“O GT é fundamental pois nossa sociedade ainda está estruturada em bases patriarcais, 
racistas, burguesas e misóginas, e diante disso é urgente debatermos sobre as diversas 

manifestações de violências, sejam elas de gênero, sexual ou racial que crianças e 
adolescentes são expostas na vida cotidiana. Fortalecermos nossas redes dentro dos 

espaços mais diversos é fundamental para que minimamente consigamos, junto com essas 
crianças e adolescentes enquanto protagonistas, criarmos espaços seguros e em rede 

efetiva de prevenção e proteção dos seus direitos”  

https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/proteger-criancas-e-adolescentes-de-violencias-e-papel-de-todos


 

 

 
Rhaynara Janaina dos Santos Affonso, mobilizadora local de projetos do CIEDS 

 
“Nos noticiários vemos tristes matérias sobre abuso sexual contra crianças, com mais 

informação e educação na sociedade poderíamos melhorar essa realidade. Parabéns pelo 
trabalho que vocês vem desenvolvendo.” 

Sheila Suzane, colaboradora de projetos do CIEDS 
 

7. Programa de Capacitação de Colaboradores 

Uma das ações do Programa ‘Eduque Seu Olhar’ é a capacitação temática direcionada aos 
profissionais e equipes de projetos. Foi desenvolvida uma formação com duração total de 
5h e certificação que pode ser adaptada e implementada junto a equipes de diferentes 
projetos. 

Esses encontros têm por objetivo ampliar o olhar dos profissionais sobre as violências e 
complementar a formação das equipes para o acompanhamento junto aos beneficiários, 
podendo assim identificar possíveis situações de violações e/ou mobilizar os beneficiários 
para campanhas de prevenção às violências, com destaque às violências sexuais. 

O primeiro treinamento realizado foi direcionado ao projeto Fortalecer Proteção Social que 
é implementado em diferentes estados do Brasil, em parceria com o UNICEF, tendo como 
público indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.  

 Como resultado, obtivemos a mobilização das equipes junto aos seus territórios através do 
CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) para a campanha Faça Bonito no dia 
18 de maio, dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, que movimentou diferentes atores das comunidades onde o projeto é 
executado. 

A segunda capacitação foi realizada com os beneficiários do projeto Chama na Solução, 
realizado também em parceria com UNICEF, e coordenadores de projetos de juventude 
implementados pelo CIEDS no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

Outras capacitações já estão agendadas para setembro e outubro de 2022. 

8. ‘Eduque Seu Olhar’ no Círculo de Gestão Gente e Cultura 

Baseados em um modelo de gestão inspirado pela sociocracia, o CIEDS tem 4 Círculos de 
trabalho, espaços semi-autônomos de construção de estratégias compartilhadas (Círculo 
de Liderança, Círculo de Sustentação, Círculo de Geração de Valor, Círculo de Gente e 
Cultura).  

Outra ação desenvolvida institucionalmente é a participação da equipe do ‘Eduque Seu 
Olhar’ no Círculo de Gestão Gente e Cultura, uma estratégia para a consolidação da 
prevenção e combate às violências de forma estrutural e transversal a toda a instituição. 
Duas das ações desenvolvidas neste círculo foram a incorporação da temática do ‘Eduque 
Seu Olhar’ na atualização do Código de Ética Institucional e no ConexCIEDS, ritual de 
onboarding de novos colaboradores. 

 
A seguir apresentamos ações que são transversais às três linhas de atuação (Institucional, 
Beneficiários e Parceiros). São elas: 
 



 

 

9. Ações de Comunicação Eduque Seu Olhar - CIEDS; 
 
Realizamos diferentes ações de comunicação, construídas em parceria com os 
participantes do GT Eduque Seu Olhar: publicações no Instagram @ciedsbrasil, destaque 
para ‘Eduque Seu Olhar no site’, lives e seminário abertos ao público geral no YouTube e 
presença de conteúdo #Eduque Seu Olhar na newsletter institucional para públicos internos 
e externos. A seguir estão os compilados dados de desempenho dos conteúdos nas redes, 
bem como exemplos de publicações: 
 
10.1 Publicações no Instagram  

 
 
Descrição: Imagem exemplo 
de conteúdo nas redes 
sociais institucionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição: Imagem exemplo 
de conteúdo nas redes 
sociais institucionais  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Relatório  Métricas de Comunicação Estratégica e Marca 
 



 

 

10.2 Estratégia de comunicação com destaque na Home do Site do CIEDS, que incentiva o 
uso de canais de denúncia disponíveis no território nacional, disponibilizando orientações e 

contatos para atendimento dos 
órgãos responsáveis; 

 Descrição:Imagem da home 
page do site do CIEDS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Lives e Seminário no Youtube voltados para os públicos atendidos pelos projetos, 
profissionais, parceiros e fornecedores;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição: imagens de convites para os eventos virtuais 

 
 

Fonte: Relatório  Métricas de Comunicação Estratégica e Marca 



 

 

 
 

 
10.4 Presença de conteúdo ‘Eduque Seu Olhar’ na newsletter institucional para públicos 
internos e externos 
 

 

Descrição: Imagem exemplo de conteúdo 
na newsletter institucional para público 
interno e externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório  Métricas de Comunicação Estratégica e Marca 

 

10. Participação nos Conselhos 

O CIEDS compreende ser necessário o fortalecimento de políticas públicas por meio da 
sua participação em espaços de controle social. Diante disso, possuímos hoje assento 
como conselheiros nos Conselhos do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.  



 

 

No CMDCA-Rio, a atuação do CIEDS se colocou especificamente, em destaque, para a 
escrita do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais de Crianças e 
Adolescentes, onde foi assinado um protocolo pelo Município do Rio, implicando as 
secretarias municipais na implementação deste plano. Assim, o CMDCA, compreende que 
o município passa a ter uma política de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes. E o CIEDS participa ativamente desta rede. 

Pelo destaque das ações desenvolvidas pelo ‘Eduque Seu Olhar’, recebemos o convite 
para  respondermos um questionário para  mapeamento de ações de promoção de boas 
práticas de educação e comunicação para a prevenção da violência contra crianças e 
adolescentes, na América do Sul. 

A proposta é que o CIEDS responda ao questionário, apresentando as ações realizadas 
pelo Programa Eduque Seu Olhar  e possa fazer parte da rede Coalizões Sul. 

O questionário está relacionado ao projeto: “Defendiendo nuestros derechos sexuales y 
reproductivos” – Red de Coaliciones Sur, que visa publicizar os dados e possibilitar maior 
reflexão e divulgação de boas práticas em defesa de direitos de crianças e adolescentes. 

Pesquisa de percepção Eduque Seu Olhar 

 
Com o objetivo de perceber a compreensão dos profissionais com relação ao 
desenvolvimento das ações do ‘Eduque Seu Olhar’ e o quanto as atividades e temáticas 
vem alcançando os objetivos definidos no plano de ação do Programa, foi realizada uma 
pesquisa institucional em agosto de 2022, por meio do Google Forms, e encaminhada para 
todos os 200 profissionais internos, alcançando 50 respondentes, o que representa 25% 
dos profissionais. Abaixo apresentamos as 3 perguntas da pesquisa de percepção e seus 
resultados. 

A partir dos resultados, percebeu-se que, em sua maioria, os profissionais atestam que as 
ações do Eduque Seu Olhar têm contribuído para as mudanças de atitude referentes à 
temática, bem como a sensibilização do olhar para o cuidado com os beneficiários do 
projetos, colegas de trabalho e para a sociedade como um todo.  

 

Fonte: Pesquisa Campanha Eduque Seu Olhar CIEDS 2022 



 

 

 
 

Fonte: Pesquisa Campanha Eduque Seu Olhar CIEDS 2022 

 

Fonte: Pesquisa Campanha Eduque Seu Olhar CIEDS 2022 

  

Os resultados apresentam a grande relevância da iniciativa tanto para a instituição, quanto 
para a sociedade, nos motivando a seguir adiante no fortalecimento de práticas internas e 
externas que caminhem na direção da garantia de direitos e no combate e prevenção de 
violência e exploração sexual.  

 

ÁLBUM DE FOTOS: 

Acesse registros fotográficos do Case Eduque Seu Olhar: Álbum de Fotos  
 
ANEXOS ILUSTRATIVOS 
Código de Ética  
Postagens nas redes sociais 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOCd759BMDlAGJKyhbBniwSsA1qxINMN0R3HQLmlEcjp4UIF2GY6pCmgowSqKemmw?key=ZmNXTk9VbHRWb1gtQUtGSlU2TjQtZzcwZEJ3LWFB
https://www.cieds.org.br/docs/codigo-de-etica.pdf
https://docs.google.com/document/d/11air89N0bg5s2LmDIalhJTDyKoEOo8mU2UuwT1DT7Zo/edit

