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O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Data instituída pela Lei Federal 9.970/00 com base no “crime da 
menina Araceli”, de 8 anos, ocorrido em 18 de maio de 1973, em 
Vitória – ES. Ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e 
morta. Seu corpo apareceu seis dias depois desfigurado por ácido. 
Os agressores jamais foram punidos. Desde 2000, as ações que 
marcam este dia visam INFORMAR, MOBILIZAR, SENSIBILIZAR e 
convocar toda sociedade a participar da luta em defesa dos direi-
tos de crianças e adolescentes. 

Apresentação

2



Conceitos
A violência sexual pode 

ocorrer de duas formas:
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Abuso
   s e x u a l

É a utilização do corpo de crianças e ado-
lescentes para a satisfação do adulto. É 
imposto pela força física, pela ameaça ou 
assédio.

O abuso sexual é geralmente praticado 
por uma pessoa com quem a criança ou 
adolescente possui uma relação de con-
fiança, e que participa do seu convívio. 

Na maior parte dos casos, o abuso sexual 
ocorre dentro do ambiente doméstico (in-
trafamiliar), em sua minoria ocorre fora dele 
(extrafamiliar).
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Exploração
s e x u a l

É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais 
mediada por lucro, objetos de valor, elementos de troca ou 
vantagem. A exploração sexual ocorre de três formas:
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Pornografia

Redes de tráfico de pessoas

Turismo 
com motivação sexual 

É  a produção, reprodução, venda, exposição,  distribuição, 
comercialização, aquisição, posse, publicação ou divulga-
ção de materiais pornográficos (fotografia, vídeo, desenho, 
filmes etc) envolvendo crianças e adolescentes.

É a facilitação da entrada e saída dentro do país ou fora (ex-
terior) de crianças e adolescentes com o objetivo de explora-
ção sexual.

É a exploração sexual de crianças e adolescentes por visi-
tantes de países estrangeiros ou turistas do próprio país, nor-
malmente com o envolvimento, cumplicidade ou omissão de 
estabelecimentos comercias.

NO CONTEXTO DE PROSTITUIÇÃO, 
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL INFANTIL.
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Devemos ficar atentos aos seguintes sinais:

u Mudanças de comportamento;

u Ansiedade excessiva;

u Isolamento social: a criança não quer ficar perto dos amigos, não 
confia em ninguém, foge de qualquer contato físico;

u Presença de sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, 
gravidez, infecções ou dores na região genital e abdominal;

u Comportamentos infantis para a idade;

u Perda de apetite e sono, fica desanimado constantemente;

u Queda na frequência escolar; 

u Ideação e tentativas de suicídio.

u Automutilação, ou seja, machucar-se por vontade própria;

u Hiperatividade;

u Linguagem e conduta sexual avançada para a idade.

Sinais
d e  a b u s o
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Mitos  Verdades  
As vítimas de abuso sexu-
al são oriundas de famílias 
de nível socioeconômico 
baixo;

❯

É mais comum que família 
de baixa renda procurem 
os serviços de proteção de 
crianças e adolescentes do 
que famílias de renda mais 
elevada;

A criança muitas vezes in-
venta que sofre violência 
sexual;

❯
Apenas 6% dos casos in-
dicados pelas crianças são 
fictícios;

O estranho representa o 
perigo maior às crianças e 
adolescentes;

❯

Na maioria das vezes, 
crianças e adolescentes 
são abusados por pessoas 
que já conhecem;

O pedófilo tem caracterís-
ticas próprias que o identi-
ficam;

❯
Do ponto de vista da apa-
rência física, o pedófilo 
pode ser qualquer pessoa;

 
A maioria de pais e pro-
fessores está informa-
da sobre o que é abu-
so sexual de crianças, 
sobre sua frequência e 
sobre como lidar com ele. 

❯

A maioria, no Brasil, des-
conhece a realidade sobre 
o abuso sexual de crianças 
e adolescentes.

S E M P R E

A L E R TA !
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u Fiquem atentos, procurem saber 
onde e com quem estão seus filhos;

u Estabeleça uma boa comunicação;

u Tenha um bom vínculo com seu 
filho(a) para que ele(a) sinta confian-
ça para poder falar sobre sexualida-
de e violência sexual;

u É preciso explicar para a criança 
e o adolescente que eles não de-
vem manter segredos com nenhum  
adulto que não possam ser compar-
tilhados com seus pais ou responsá-
veis;

u Identifique os possíveis sinais de 
abuso.

Prevenção
PAIS E RESPONSÁVEIS, 
atentem-se a dicas 
valiosas sobre 
abuso sexual:
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Caso você tenha suspeita de algum crime 
de violência sexual, comunique o conselho 
tutelar. Respeite a forma como a vítima se ex-
pressa, sem pressioná-la ou exigir que narre 
o acontecido. Não force e não julgue. Não é 
indicado fazer perguntas indutivas ou fe-
chadas, cujas respostas se restrinjam a sim 
ou não.

Não exponha a criança ou o adolescente.

É importante saber 

como 
abordar

PAIS E RESPONSÁVEIS, 
atentem-se a dicas 
valiosas sobre 
abuso sexual:
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O abuso e a exploração 
sexual contra crianças e ado-
lescentes configuram extrema 
violação de direitos à pessoa 
humana, por isso é considera-
do crime e deve ser combatido.

É dever da sociedade prote-
ger todas as crianças e os ado-
lescentes de toda e qualquer 
violência.

Fique 
alerta!
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! u Conselho Tutelar de Santos - SP

    Zona Leste: (13) 3289-7141 / (13) 99713-9777 

    Zona Noroeste (13) 3299-6676 / (13) 99713-2867

    Zona Central (13) 3234-1746 / (13) 99713-9151

u Aos professores, orientadores e diretores (Escola);

u Delegacia de Defesa da Mulher ou comum;

u Polícia Rodoviária Federal para crimes nas rodovias federais;

u Disque 100 (gratuito e anônimo);

u Casos de pornografia na internet: www.disque100.gov.br

u Aplicativo “Direitos Humanos Brasil”.

Comunique! 
Realize pelos contatos
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Em tempos de pandemia do COVID-19 e isolamento 
social, crianças e adolescentes estão mais vulneráveis e 

expostas à situação de  violência física, sexual e psicológica.

Bibliografia:
• Campanha de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes – 
Cartilha Educativa – Secretaria de Direitos Humanos

• Cartilha Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: identificação e 
enfrentamento – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.


