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A data foi escolhida devido ao crime ocorrido em 18 de maio de 1973, em  Vitória-ES, 
praticado contra a menina Aracelli , de oito anos que foi raptada, drogada, violentada, 
morta e teve o corpo carbonizado por um grupo de jovens da classe média alta (ver em 
http://www.youtube.com/watch?v=SqixIqlD2NE&feature=related).

O ABUSO SEXUAL (ocorrendo dentro ou fora da família) consiste no uso 
do corpo da criança ou adolescente para a satisfação sexual de jovens e 
adultos, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar 
as partes íntimas, induzir a conversas obscenas, expor órgãos genitais, 
levar a criança a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer 
natureza, também constituem características desse tipo de crime, 
ocorrendo ou não a relação sexual propriamente dita.

A criança e o adolescente estão em processo de formação, por isso não 
tem ainda condições físicas e psicológicas para consentir lucidamente 
num ato sexual de qualquer natureza. Mesmo que não haja violência 
física, ou ameaça, a lei prevê a punição para quem envolva menores de 
14 anos em ato dessa natureza, não havendo em geral exceções. 

A EXPLORAÇÃO SEXUAL em geral ocorre com fins comerciais, muitas 
vezes com a presença de intermediários que lucram com a venda do sexo 
de meninos e meninas. Infelizmente as crianças pobres e negras tem 
sido mais vitimizadas, embora tenha havido uma crescente tendência à 
exploração infanto-juvenil nas classes médias.

Tanto o abuso quanto a exploração, são formas de VIOLÊNCIA SEXUAL.

PEDOFILIA é um diagnóstico clínico, definido pela Organização Mundial 
de Saúde –OMS, como inclinação sexual por crianças e adolescentes 
de forma compulsiva e obsessiva, tornando-se o pedófilo criminoso 
quando usa a criança e o adolescente para satisfação sexual. 

A INTERNET tem sido largamente usada para a erotização 
precoce das crianças e como canal de divulgação de práticas 
de pedofilia, contribuindo para o aumento da violência sexual.
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DADOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Os dados do Disque 100 indicam que a violência sexual contra crianças e 
adolescentes tem crescido no Brasil. A procura por auxílio especializado 
demonstra que as famílias brasileiras estão começando a perceber 
que o problema da violência sexual não pode ser resolvido apenas no 
ambiente doméstico. 

CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA SEXUAL

Pode haver consequências físicas como, doenças sexualmente 
transmissíveis, infecções crônicas devido ao uso de álcool e drogas pelo 
agressor, gravidez precoce, mutilações etc. E também consequências 
psicológicas, sobretudo a depressão, a formação de fobias e dificuldades 
de se levar no futuro, uma vida saudável, perda do senso de dignidade 
pessoal e integridade moral, dificuldades no aprendizado, fuga da 
realidade e esquizofrenia, sentimento de culpa, agressividade e 
transtornos psíquicos. 

A POSTURA DOS PROFISSIONAIS

Profissionais das áreas da saúde, educação, ação social e outros 
em contato com crianças e adolescentes apresentando sinais de 

abuso sexual, precisam estar atentos para fazer os devidos 
encaminhamentos. Existe obrigatoriedade legal de se informar 
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às autoridades competentes, principalmente ao Conselho Tutelar, 
situações de abuso que venham ao seu conhecimento. Aliás isso é dever 
de qualquer cidadão, pois a proteção integral dos mais jovens é dever de 
toda a sociedade.

A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA
 
A vítima se sente aliviada e confortada quando consegue falar a respeito 
do que sofreu, pois o silencio lhe pesa muito e ela só consegue falar a 
respeito (quando fala) já adulto.  Por isso é importante a escuta tranquila 
e sem pressões, pois os problemas decorrentes do abuso sexual 
acarretam consequências que quanto mais cedo tratadas, melhor serão 
amenizadas. Os Conselhos Tutelares costumam ter bons contatos com 
serviços profissionais especializados em ajudar a criança a superar os 
traumas decorrentes da violência sexual.

A PREVENÇÃO

A prevenção ocorre, sobretudo através do diálogo aberto e de uma 
adequada educação sexual na família e na escola. Os pais precisam 
encorajar as crianças a serem espontâneas em relatar aquilo que 
acontece com elas dentro e fora de casa. Mas muitas famílias não abrem 
espaço para o diálogo em casa deixando essa função para a escola e, por 
vezes, as situações de violência sexual acontecem dentro das próprias 
famílias. Por isso, também a escola tem um papel muito relevante, 
pois lida diariamente com expressões da sexualidade da criança 
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e do adolescente. Por isso a educação sexual na escola é importante 
na prevenção à violência sexual. A televisão mostra todos os dias 

inúmeras cenas eróticas e de relacionamentos nem sempre naturais 
e saudáveis, sem que haja o devido espaço de discussão dos valores 
aí embutidos. Essa é uma oportunidade de discussão e formação de 
valores que a escola pode bem aproveitar.

Inúmeras pesquisas científicas mostram que a orientação sexual, ao 
contrário do que se propaga, não estimula a atividade sexual, não 
antecipa a idade do primeiro contato sexual, tão pouco aumenta a 
incidência de gravidez ou aborto entre os adolescentes. Muito pelo 
contrário ela costuma fazer com que os jovens adiem a sua iniciação 
sexual a fim de assumi-la com maior preparo e responsabilidade.  E 
ainda ajuda a superar o medo e preconceito. Mas é necessário que os 
professores recebam capacitação continuada para isso, pois a formação 
acadêmica muitas vezes nem considera essa necessidade. É importante 
que a universidade se abra a abordagem dessa questão, até mesmo em 
parceria com entidades especializadas. 

A construção dos Planos Nacionais e Estaduais de Enfrentamento ao 
Abuso e Exploração Sexual, tem sido uma forma de a sociedade civil 
cobrar as políticas sociais básicas, principalmente da saúde e educação, 
no atendimento às crianças e adolescentes com seus direitos violados. 
Conheça o PLANO NACIONAL no site: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/
conanda/plano_nacional.pdf

Você pode ainda encontrar mais informações e materiais sobre 
o assunto, no site do Comitê Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual: www.comitenacional.org.br
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UM IMPORTANTE AVANÇO LEGAL

Uma importante alteração trazida pela lei (12.015/09), foi quanto a 
natureza da ação penal que passou a ser Pública Incondicionada. De 
acordo com o parágrafo único do art. 225 do Código Penal, o Ministério 
Público passa a ser o titular da ação penal em caso de vítima menor 
de 18 anos de idade. A partir desta lei, a açao penal pode ser iniciada 
independentemente de representação da vítima, cônjuge, ascendentes, 
descendentes ou irmão.
  

DENÚNCIA

O órgão que deve receber as denúncias de violência sexual é o CONSELHO 
TUTELAR e, na ausência do mesmo é o JUIZ DE INFÂNCIA E JUVENTUDE. 
Se não houver o Juiz da Infância na cidade, deve ser procurado o Juiz 
Titular da cidade. Outro canal de denúncia é o DISQUE 100 que recebe 
todas as  denúncias de violações de direitos humanos, mesmo anônimas.  
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