
Diálogo: É importante saber que o diálogo com a criança 
desde cedo sobre a sexualidade é uma ferramenta essencial 
para a prevenção: crianças que tiveram ou têm acesso à 
informação sobre consentimento, intimidade e 
autoproteção estão mais protegidas contra violência sexual.

Saiba ouvir: Todos merecemos ser ouvidos e, 
principalmente, respeitados. Não é diferente com as 
crianças e os adolescentes. Use a empatia e coloque-se no 
lugar deles!

Não seja negligente: Esteja presente e busque se envolver 
na vida dos seus filhos. Cuide da saúde física e mental deles 
– ser mãe, pai ou responsável não é uma tarefa fácil, mas 
deve ser realizada com carinho, atenção e dedicação.

Denuncie: Em caso de suspeitas de violência, saiba quais 
são os principais canais de denúncia e faça a sua parte: 
Disque 100: Canal de Denúncias Nacional Polícia Militar: 
190 Conselhos Tutelares

COMO AJUDAR A COMBATER
O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

O cuidado de

garante um

Instituído pela Lei, 18 de maio é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. A data tem como 
objetivo mobilizar, sensibilizar, 
informar e convocar toda a sociedade 
a participar da luta em defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. 
Mas para proteger é preciso conhecer. 
Por isso, leia este folder e acompanhe 
nossos canais de comunicação para 
saber mais sobre o tema. Vamos 
juntos nessa causa?



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, que teve 
todos os seus direitos humanos 
violados: foi raptada, estuprada e morta 
por jovens que nunca foram punidos. 
Infelizmente, fatos semelhantes ainda 
acontecem. Mas estamos aqui para 
mudar essa situação! 

ANTES DE QUALQUER 
COISA: O QUE É 
VIOLÊNCIA SEXUAL?

Segundo a definição da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), é: “todo 
ato sexual, tentativa de consumar um ato 
sexual ou insinuações sexuais 
indesejadas; ou ações para comercializar 
ou usar de qualquer outro modo a 
sexualidade de uma pessoa por meio da 
coerção por outra pessoa, 
independentemente da relação desta 
com a vítima, em qualquer âmbito, 
incluindo o lar e o local de trabalho”.

TER ATRAÇÃO 
SEXUAL POR 
CRIANÇA É NORMAL?

Não! Isso pode ser pedofilia. A 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), compreende que a pedofilia 
está entre as doenças classificadas 
como transtornos da preferência 
sexual. Os pedófilos são pessoas 
adultas que possuem preferência 
sexual por crianças. Dentre as 
técnicas utilizadas para o tratamento 
da pedofilia, a psicoterapia é uma 
grande aliada e de extrema 
importância. Por isso, se você se 
encaixa nesse perfil, ou conhece 
alguém, precisa procurar ajuda 
urgente!

A criança ou adolescente que está 
sofrendo violação de direitos apresenta 
sinais, ela ou ele tende a ter medo sem 
motivo aparente, mudança extrema de 
humor, confusão com a própria idade, 
baixo rendimento escolar, alteração no 
padrão do sono, ansiedade, tristeza 
profunda. Estes são alguns dos sintomas 
que a violação de diretos pode causar.

COMO IDENTIFICAR?
QUAL É A DIFERENÇA 
ENTRE ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL?

Não, nem de brincadeira! A criança 
que cresce sabendo que namoro é 
coisa de adulto, que carinhos como 
beijo na boca só acontecem entre 
adultos, tem mais condição de 
estranhar contatos físicos indevidos. 
E, consequentemente, é mais capaz 
de reconhecer o abuso como 
violência.
De acordo com o artigo 217-A do 
atual Código Penal, ter relação 
com menor de 14 anos mesmo com 
consentimento, é estupro de 
vulnerável, com pena de até 15 anos 
de reclusão.

POR QUE 18 
DE MAIO?

CRIANÇA 
PODE 
NAMORAR?

Exploração Sexual: 
utilização sexual de 

crianças e adolescentes 
com a intenção de lucro 

ou troca. Ocorre em 
quatro formas: redes de 

prostituição, 
pornografia, redes de 

tráfico e turismo sexual.

Abuso Sexual: é a 
utilização do corpo de 

uma criança ou 
adolescente para 

prática de qualquer ato 
de natureza sexual.



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, que teve 
todos os seus direitos humanos 
violados: foi raptada, estuprada e morta 
por jovens que nunca foram punidos. 
Infelizmente, fatos semelhantes ainda 
acontecem. Mas estamos aqui para 
mudar essa situação! 

ANTES DE QUALQUER 
COISA: O QUE É 
VIOLÊNCIA SEXUAL?

Segundo a definição da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), é: “todo 
ato sexual, tentativa de consumar um ato 
sexual ou insinuações sexuais 
indesejadas; ou ações para comercializar 
ou usar de qualquer outro modo a 
sexualidade de uma pessoa por meio da 
coerção por outra pessoa, 
independentemente da relação desta 
com a vítima, em qualquer âmbito, 
incluindo o lar e o local de trabalho”.

TER ATRAÇÃO 
SEXUAL POR 
CRIANÇA É NORMAL?

Não! Isso pode ser pedofilia. A 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), compreende que a pedofilia 
está entre as doenças classificadas 
como transtornos da preferência 
sexual. Os pedófilos são pessoas 
adultas que possuem preferência 
sexual por crianças. Dentre as 
técnicas utilizadas para o tratamento 
da pedofilia, a psicoterapia é uma 
grande aliada e de extrema 
importância. Por isso, se você se 
encaixa nesse perfil, ou conhece 
alguém, precisa procurar ajuda 
urgente!

A criança ou adolescente que está 
sofrendo violação de direitos apresenta 
sinais, ela ou ele tende a ter medo sem 
motivo aparente, mudança extrema de 
humor, confusão com a própria idade, 
baixo rendimento escolar, alteração no 
padrão do sono, ansiedade, tristeza 
profunda. Estes são alguns dos sintomas 
que a violação de diretos pode causar.

COMO IDENTIFICAR?
QUAL É A DIFERENÇA 
ENTRE ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL?

Não, nem de brincadeira! A criança 
que cresce sabendo que namoro é 
coisa de adulto, que carinhos como 
beijo na boca só acontecem entre 
adultos, tem mais condição de 
estranhar contatos físicos indevidos. 
E, consequentemente, é mais capaz 
de reconhecer o abuso como 
violência.
De acordo com o artigo 217-A do 
atual Código Penal, ter relação 
com menor de 14 anos mesmo com 
consentimento, é estupro de 
vulnerável, com pena de até 15 anos 
de reclusão.

POR QUE 18 
DE MAIO?

CRIANÇA 
PODE 
NAMORAR?

Exploração Sexual: 
utilização sexual de 

crianças e adolescentes 
com a intenção de lucro 

ou troca. Ocorre em 
quatro formas: redes de 

prostituição, 
pornografia, redes de 

tráfico e turismo sexual.

Abuso Sexual: é a 
utilização do corpo de 

uma criança ou 
adolescente para 

prática de qualquer ato 
de natureza sexual.



Diálogo: É importante saber que o diálogo com a criança 
desde cedo sobre a sexualidade é uma ferramenta essencial 
para a prevenção: crianças que tiveram ou têm acesso à 
informação sobre consentimento, intimidade e 
autoproteção estão mais protegidas contra violência sexual.

Saiba ouvir: Todos merecemos ser ouvidos e, 
principalmente, respeitados. Não é diferente com as 
crianças e os adolescentes. Use a empatia e coloque-se no 
lugar deles!

Não seja negligente: Esteja presente e busque se envolver 
na vida dos seus filhos. Cuide da saúde física e mental deles 
– ser mãe, pai ou responsável não é uma tarefa fácil, mas 
deve ser realizada com carinho, atenção e dedicação.

Denuncie: Em caso de suspeitas de violência, saiba quais 
são os principais canais de denúncia e faça a sua parte: 
Disque 100: Canal de Denúncias Nacional Polícia Militar: 
190 Conselhos Tutelares

COMO AJUDAR A COMBATER
O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

O cuidado de

garante um

Instituído pela Lei, 18 de maio é o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. A data tem como 
objetivo mobilizar, sensibilizar, 
informar e convocar toda a sociedade 
a participar da luta em defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. 
Mas para proteger é preciso conhecer. 
Por isso, leia este folder e acompanhe 
nossos canais de comunicação para 
saber mais sobre o tema. Vamos 
juntos nessa causa?




