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O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento 
e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, data instituída pela Lei Federal 
9.970/00 com base no “Crime Araceli”, ocorrido em 
18 de maio de 1973, em Vitória – ES. Na ocasião, a 
menina Araceli, de 8 anos, foi sequestrada, espanca-
da, estuprada, drogada e morta. Seu corpo apareceu 
seis dias depois desfigurado por ácido. Os agresso-
res jamais foram punidos. Desde 2000, as ações que 
marcam este dia visam sensibilizar toda sociedade a 
participar desta luta mostrando a importância de se 
prevenir, responsabilizar e denunciar esses crimes. 

Apresentação

2



Conceitos
A violência sexual pode ocorrer de duas 

formas que serão abordadas a seguir:
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Abuso
   s e x u a l
É a utilização da sexualidade de uma 
criança ou adolescente para a prática de 
qualquer ato de natureza sexual de um 
adulto. É imposto pela força física, pela 
ameaça ou sedução.
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 sexu-
al ocorre dentro do ambiente domésti-
co (intrafamiliar), em sua minoria ocorre 
fora dele (extrafamiliar).
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Exploração
s e x u a l
É a utilização sexual de crianças e adolescentes 
para fins sexuais mediada por lucro, objetos de 
valor, elementos de troca ou vantagem. A explo-
ração sexual ocorre de quatro formas que serão 
abordadas a seguir:
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Exploração no contexto: 
Prostituição

Pornografia

Redes de tráfico

Turismo
com motivação sexual

Contexto mais comercial da exploração 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 promoção ou facilitação da entrada, saída ou desloca-
mento no território nacional de crianças e adolescentes 
com o objetivo de exercerem a prostituição ou outra forma 
de exploração sexual. 

É a exploração sexual de crianças e adolescentes por visi-
tantes de países estrangeiros ou turistas do próprio país, 
normalmente com o envolvimento, cumplicidade ou omis-
são de estabelecimentos comercias.
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Devemos ficar atentos aos seguintes sinais:

•  Mudanças de comportamento;
• Ansiedade excessiva;
•  Isolamento social: a criança não quer ficar perto dos ami-
gos, não confia em ninguém, foge de qualquer contato físico;
• Conhecimento, linguagem e conduta sexual avançada para 
a idade; 
• Presença de sangramentos, doenças sexualmente trans-
missíveis, gravidez, infecções ou dores na região genital e 
abdominal;
• Comportamentos muito infantis para a idade;
• Perda de apetite e sono, fica cansada por qualquer motivo;
• Queda injustificada na frequência escolar; 
• Ideias e tentativas de suicídio.
•  Automutilação, ou seja, machucar-se por vontade própria;
•  Hiperatividade, ou seja, não consegue parar de se mexer.

   Sinais 
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Prevenção

• Fiquem atentos, procurem saber onde e com quem estão seus filhos;
• Estabeleça uma boa comunicação, um bom vínculo com seu filho(a) para 
que ele(a) sinta confiança para poder falar sobre sexualidade e violência 
sexual;
• É preciso explicar para a criança que nenhum adulto ou criança mais ve-
lha deve manter segredos com ela que não possam ser compartilhados 
com seus pais ou responsáveis;
• Conversar com a criança até que ponto é aceitável que alguém a toque;

• Identifique os possíveis sinais de abuso.

Pais e responsáveis, atentem-se a 
dicas valiosas sobre abuso sexual:
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Caso venha saber de algum crime de violência de cunho se-
xual, comunique o crime. Respeite a forma como a vítima se 
expressa, sem pressioná-la ou exigir que narre repetidamen-
te o acontecido. Não force, não condene, não julgue. Não é 
indicado fazer perguntas indutivas e fechadas, cujas respostas 
se restrinjam a sim ou não. Não faça perguntas em demasia e 
peça para que conte mais sobre o que a incomodou. 

É importante saber 

como abordar

ab
or

da
r

9



Fique alerta

O abuso sexual e a exploração sexual contra 
crianças e adolescentes configuram extrema 
violação de direito contra a pessoa humana, por 
isso é considerado crime e deve ser combatido.

Se você tiver qualquer suspeita ou conhecimen-
to de alguma criança ou adolescente que esteja 
sofrendo violência,

As denúncias podem ser feitas por:

•  Disque 100 (gratuito e anônimo)
•  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
•  Escola, com os professores, orientadores e diretores;
•  Delegacia especializadas ou comum;
• Polícia Rodoviária Federal para crimes nas rodovias federais;
• Casos de pornografia na internet, denuncie: www.disque100.gov.br .
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O CAMPS apoia 
o enfrentamento 
e o combate ao abuso 
e exploração sexual de 
crianças e adolescentes.

Jovens do CAMPS Santos, caso queiram 
conversar, estamos à disposição 
nos seguintes contatos:

(13) 3226-6464 
Camps Santos

(13) 99680-6405 
Setor de Psicologia

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.


