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A violência sexual praticada contra crianças e
adolescentes envolve vários fatores de risco e
vulnerabilidade quando se considera as relações de
geração, de gênero, de raça/etnia, de orientação
sexual, de classe social e de condições econômicas.
Nessa violação, são estabelecidas relações diversas de
poder, nas quais tanto pessoas e/ou redes utilizam
crianças e adolescentes para satisfazerem seus desejos
e fantasias sexuais e/ou obterem vantagens financeiras
e lucros. Nesse contexto, a criança ou adolescente não
é considerada sujeito de direitos, mas um ser
despossuído de humanidade e de proteção.

18 de maio

O dia 18 de Maio é uma conquista que demarca a luta
pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no
território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque
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 de idade, que teve todos
os seus direitos humanos violados, foi raptada,
estuprada e morta por jovens de classe média alta
daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza
hedionda, até hoje está impune.

• Especialmente durante a mobilização
do Dia Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes de 2009 surgiu o
símbolo da flor na campanha anual. O
símbolo representou uma lembrança
dos desenhos da primeira infância,
além de associar o cuidado com uma
flor com o de uma criança. O desenho
também teve como objetivo
proporcionar maior proximidade e
identificação junto à sociedade com a
causa. Porém, o que era para ser
apenas uma campanha se tornou o
símbolo da causa.

Por que falar em violência sexual 
contra crianças e adolescentes?

• Por dois importantes motivos: Primeiro,
porque a violência sexual contra crianças e
adolescentes é uma prática que infelizmente
ainda acontece em todo o Brasil. Segundo,
para que o país enfrente e supere essa grave
situação, é preciso conhecer muito bem o
problema. Isso vai ajudar você a proteger os
direitos de crianças e adolescentes!
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• O art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, Lei Nº 8069/90), assegurado pelo art. 227 da
Constituição Federal de 1988, aponta que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito:
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O
Estatuto ainda garante que crianças e adolescentes
devem ser protegidos de toda forma de: negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

Violências
• Exploração econômica
• Negligência
• Abandono
• Violência Física
• Violência psicológica
• Violência institucional
• Omissão institucional
• Violência sexual

Mitos sobre o tema
• Toda pessoa que abusa de uma criança ou

adolescente é pedófilo?
• Adolescentes que sabem o que estão fazendo não

são vítimas de exploração sexual?
• As vítimas de violência sexual são normalmente de

origem pobre?
• Para denunciar uma violência contra crianças e

adolescentes, é preciso se identificar e ter certeza
absoluta do que viu?

Defenda-se: autodefesa de crianças contra 
a violência sexual_12 Privacidade

• https://www.youtube.com/watch?list=PLf6uDPY9c5dM94qZ2-
g54nAMirDyN1EGB&v=_LW3zMWT0A0

Vamos promover a campanha?
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Links recomendados sobre o tema

• https://www.facabonito.org.br/downloads


