Núcleo da Infância e Juventude, Direitos da
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência
apresenta:

CARTILHA
REFERENTE AO
DIA NACIONAL DE COMBATE AO
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
18 DE MAIO

O que é abuso e exploração
sexual de crianças e
adolescentes?

Os direitos à liberdade e dignidade sexual de crianças e
adolescente são fundamentais e estão resguardados pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, além de leis específicas e normativas
internacionais, sendo dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar o cumprimento dessas garantias, sem
discriminação de raça, gênero, sexo ou condição.
Buscando assegurar a proteção de crianças e
adolescentes, o abuso e a exploração sexual são tipificados
no Código Penal e no ECA como crimes de maior potencial
ofensivo.
O abuso sexual infantojuvenil ocorre quando crianças ou
adolescentes realizam atos para a satisfação sexual do seu
abusador, podendo ser mediante contato físico ou não.
Alguns exemplos são proposta de relação sexual por meio
de chantagem, exibicionismo, exibição de pornografia,
dentre outros.
Já a exploração sexual acontece quando quem comete o
ilícito objetiva algum favorecimento por meio do ato sexual,
podendo ocorrer pela venda de pornografia infantil, tráfico
com fins sexuais, exploração agenciada (como prostituição)
ou até mesmo troca de comida, abrigo, etc.

A história por trás da data
No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli Cabrera
Sanchez Crespo, de 8 anos de idade, foi vítima de violência
sexual, sem a punição dos agressores na cidade de Vitória
(ES). Tratou-se de um crime de grande repercussão social, o
que fez com que a data fosse escolhida como o Dia Nacional
de Combate ao Abuso Sexual e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.

Alguns dados sobre abuso e exploração sexual infantojuvenil
Das 159 mil denúncias recebidas em
2019 pelo disque 100 - Direitos
Humanos, 86,8 mil casos foram
sobre alguma violação de direitos de
crianças e adolescentes, o que
representa
aproximadamente
54,59%. Dessas ocorrências, 11%
são sobre abuso ou exploração
sexual de crianças e adolescentes, o
que representa 17 mil ocorrências.

Na grande maioria dos casos. o
abuso sexual ocorre no âmbito
familiar. A Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos apurou que o
número chega a 73% do total.

73%

Fonte dos
dados estatísticos : 1- Ministério divulga dados de violência sexual contra crianças e adolescentes:
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-eadolescentes; acesso em 03 de maio de 2021 às 13:38
2- Estatísticas - Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora:
http://crianca.mppr.mp.br/2020/03/231/ESTATISTICAS-Tres-criancas-ou-adolescentes-sao-abusadas-sexualmente-no-Brasil-a-cadahora.html aceso em 03 de maio de 2021 às 13:41
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Outro dado apurado é que 40% dos
abusos são cometidos pelo pai ou
padrasto da vítima. Além do mais,
87% dos suspeitos são homens
entre 25 a 40 anos de idade.

Os lugares mais comuns de
ocorrência dos abusos são: na
residência, escola, vias públicas ou
lugares desconhecidos.

A maior parte das vítimas são
adolescentes do sexo feminino,
entre 12 e 17 anos, representando
46% de todos os casos.
Na idade de 0 a 9 anos, 76,4%
dos casos são cometidos contra
meninas.
Na idade de 10 a 19 anos, 92,8%
dos casos também são cometidos
contra pessoas do sexo feminino.
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Fonte dos
dados estatísticos : 1- Ministério divulga dados de violência sexual contra crianças e adolescentes:
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes;
acesso em 03 de maio de 2021 às 13:38
2- Estatísticas - Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora:
http://crianca.mppr.mp.br/2020/03/231/ESTATISTICAS-Tres-criancas-ou-adolescentes-sao-abusadas-sexualmente-no-Brasil-a-cadahora.html aceso em 03 de maio de 2021 às 13:41

Escutem as crianças e os adolescentes!
Alguns sinais de que crianças e adolescentes estão sendo vítimas
de abuso e exploração sexual são:

Mudanças de comportamento:
Um dos primeiros sinais demonstrados é
a mudança repentina de comportamento,
como maior introspecção, agressividade,
automutilação, demonstração de medo
que não se sentia antes. Algumas vezes,
essa mudança de comportamento pode
estar dirigida para o abusador da criança.

Proximidade excessiva:
Como na maioria dos casos o abuso
ocorre dento do ambiente familiar, é
importante perceber se algum familiar ou
conhecido insiste ou tenta manipular a
família ou a vítima para ganhar confiança,
com o intuito de passar tempo sozinho
com a criança ou com o adolescente.

Escutem as crianças e os adolescentes!
Alguns sinais de que crianças e adolescentes estão sendo vítimas
de abuso e exploração sexual são:

Regressão e mudança de hábitos:
Crianças e adolescentes vítimas de abuso e
exploração sexual podem apresentar regressão
em seu comportamento, como voltar a ter hábitos
que tinha abandonado como, por exemplo, urinar
na cama. Ou, muitas vezes, os hábitos mudam
bruscamente como privação de sono, perda de
foco, falta de vontade em fazer atividades que
gostava anteriormente, etc.

Traumatismos físicos e silêncio:
Outros sinais comum são a aparição de
hematomas, arranhões, machucados, doenças
sexualmente transmissíveis e eventual gravidez.
Além disso, quando questionados sobre o
assunto, as crianças ou adolescentes não
querem conversar, por medo, vergonha ou até
mesmo em virtude de ameaças, o que faz com
que muitas vítimas permaneçam em silêncio.

Exploração sexual
em ambiente virtual

Com o crescente acesso de crianças e
adolescentes à internet e redes sociais,
houve um aumento de casos relacionados
a abuso e exploração sexual no ambiente
virtual. As formas mais comuns são
compartilhamento de fotos e vídeos
íntimos, produção de pornografia infantil
(podendo ser para fins lucrativos ou não) e
de adultos usando perfis falsos com fotos
de outros adolescentes tentando enganar e
ganhar confiança para cometer pedofilia.

A importância da
educação sexual em
escolas
A educação sexual em escolas é importante, pois muitos
dos abusos ocorrem no ambiente familiar, de forma
silenciosa. É em sala de aula que muitas crianças e
adolescentes aprendem sobre autocuidado, privacidade e
autopreservação de seus corpos.
Os professores são pessoas da confiança das crianças e
adolescentes e possuem um papel essencial. A pandemia
com certeza nos trouxe muitas perdas, não só pela
educação em si, mas porque as escolas ainda são os
maiores alicerces da rede de proteção quando tratamos de
abuso e exploração sexual.

Dever de denunciar
Qualquer pessoa que estiver ciente de situação de
abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes
tem o dever de comunicar às autoridades competentes
sobre a conduta. Não deixe de comunicar, você pode
ajudar uma criança ou adolescente vítima de violência.

Escuta especializada e depoimento especial

A lei 13.431/2017 estabelece o sistema de garantias de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha
de violência e regula como deve ocorrer o procedimento
de oitiva de crianças em processos extrajudiciais e
judicias. Dispõe o art. 7º da referida lei que “escuta
especializada é o procedimento de entrevista sobre
situação de violência com criança ou adolescente perante
órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente
ao necessário para o cumprimento de sua finalidade”.
Sobre o depoimento especial, estabelece o art. 8º:
“depoimento especial é o procedimento de oitiva de
criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência
perante autoridade policial ou judiciária”. Exija que a
escuta/depoimento se realize de forma apropriada.
Para ver a Lei 13.431 de 2017 na íntegra acesse:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/l13431.htm
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Canais de denúncia
Disque Direitos Humanos:
100 - Disponível 24 horas por dia;
Polícia Civil de Santa Catarina:
Polícia Civil - 197;
Disque denúncia - 181;
Encontre a delegacia mais próxima - https://www.pc.sc.gov.br/informacoes/enderecos;
Delegacia Virtual - https://delegaciavirtual.sc.gov.br/INICIO.ASPX
Safernet:
Para crimes ocorridos na Internet: https://new.safernet.org.br/
Defensoria Pública de Santa Catarina:
Encontre a defensoria mais próxima: http://defensoria.sc.def.br/NUCLEOSREGIONAIS/#page-content
Ministério Público de Santa Catarina:
Encontre a promotoria mais próxima: https://www.mpsc.mp.br/promotorias-dejustica/encontre-uma-promotoria

Núcleo da Infância e Juventude,
Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa
com Deficiência - NIJID
Contato: nijid@defensoria.sc.def.br

Se liga aí e nos acompanhe nas redes
socias:
http://defensoria.sc.def.br/
https://www.instagram.com/defensoriasc/
https://pt-br.facebook.com/defensoriasc/

