
 

BOLETIM INFORMATIVO 

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO 

SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

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

Adolescentes. Seu objetivo é informar, sensibilizar, mobilizar e convocar toda a sociedade para 

enfrentar esse problema e se engajar na luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes.   

A data foi estabelecida em 2.000 e teve como referência a morte de uma menina de 08 anos de 

idade chamada Araceli, sequestrada, espancada, estuprada e morta em 1973. Os autores desse 

crime bárbaro nunca foram punidos.  

Também no ano 2.000 o país avançou no enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes com a aprovação pelo Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil – um 

instrumento de referência na elaboração de ações, programas e serviços para o enfrentamento à 

violência. A Constituição Federal de 1988 estabelece: A lei punirá severamente o abuso, a 

violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) considera criança a pessoa com até 12 anos e adolescente a pessoa entre 12 e 

18 anos de idade. 

Se uma pessoa sabe ou suspeita que uma criança ou adolescente esteja sendo vítima de abuso 

ou exploração sexual ela tem a obrigação de denunciar. A denúncia deve ser feita pelo Disque 

100, um serviço telefônico gratuito funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se 

uma criança ou adolescente está sofrendo qualquer tipo de violência, abuso ou exploração sexual, 

ela pode e deve: 

 Buscar uma pessoa adulta da sua confiança na família, escola, ou no serviço de saúde 

 Procurar o Conselho Tutelar do município 

 Fazer uma denúncia pelo Disque 100 

Conforme balanço (2016) do Disque 100, das denúncias recebidas, 59% são relacionadas a 

violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Entre outras violações uma das mais 

recorrentes é a violência sexual, e as meninas são as maiores vítimas nesse tipo de denúncia. 

Além de um indicativo da violência de gênero, mostra também a necessidade de se ampliar as 

medidas de proteção e enfrentamento a essas violências, principalmente, as que se se referem a 

abusos sexuais e crimes contra os direitos e dignidade sexual de nossas crianças e adolescentes. 

A Reprolatina faz sua parte nessa luta, seja no sentido de informar os e as adolescentes sobre 

seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como de “empoderá-los/as” para se protegerem e 

denunciarem qualquer tipo de abuso, ou violência sexual sofrida.  

Convidamos a todas as pessoas adultas, que se relacionam com crianças e adolescentes (pais, 

mães, familiares, educadores/as, profissionais de saúde, entre outras), para assumir seu 

importante papel no cuidado e proteção delas!  

 NÃO FIQUE PARADO: FAÇA SUA PARTE! 

 O abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes tem que acabar! 

 Eduque, cuide, denuncie! 


