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Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Violência sexual contra
crianças e adolescentes
Esta cartilha traz um panorama sobre os
principais conceitos que envolvem a violência
sexual contra crianças e adolescentes,
especialmente as questões ligadas ao abuso e
exploração sexual. O objetivo é difundir esse
tema, para um número cada vez maior de
pessoas, em especial, aos adolescentes,
aumentando a consciência sobre o assunto,
bem como formas de se proteger em
situações consideradas perigosas para
crianças e adolescentes.
Participe você também desse importante
trabalho de proteção e defesa de todas as
crianças e adolescentes. Esta cartilha faz
parte de uma iniciativa do Comitê Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes.

O que é o Comitê Estadual de Enfrentamento
à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes?
No período de 1992 a 1994 no Estado do Maranhão, inicia-se
de forma sistemática a discussão da temática violência sexual contra
criança e adolescente, através do Projeto “Ser Menina Mulher Nesse
Contexto de Violência”, que buscava a articulação, mobilização e
capacitação das organizações não governamentais e governamentais.
Em 2002, com a elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Maranhão, previuse a criação por parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CEDCA-MA de um Grupo de Trabalho para o
Monitoramento do referido plano. Após muitas discussões em nível
nacional e estadual este grupo passa a se chamar Comitê Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual, que tem como principal objetivo
“articular as várias instituições do poder público, sociedade civil,
atores da justiça e crianças e adolescentes para monitorar a
implementação do plano.

Princípios que orientam a proteção
das crianças e adolescentes no Brasil
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.

Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, ou seja, são pessoas
que têm direitos garantidos pelas leis brasileiras, que devem ser respeitadas
por todos. São pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, ou seja,
ainda não atingiram a maturidade de uma pessoa adulta, nem fisicamente e
nem psicologicamente. Vale o mesmo para a sua sexualidade, que também
não deve ser tratada como a sexualidade de uma pessoa adulta.
Pessoas que precisam ser protegidas integralmente, ou seja, a
proteção de crianças e adolescentes precisa ocorrer em todos os aspectos da
sua vida. Não basta, por exemplo, garantir apenas a alimentação. É
necessário garantir também a saúde, a educação, a segurança e todos os
direitos.

Violência Sexual
Violência sexual: É a violação dos direitos sexuais, no
sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de
crianças e adolescentes.

Formas de Violência Sexual
Abuso sexual: É a utilização da sexualidade de uma criança ou
adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual.
O abuso sexual é geralmente praticado por uma pessoa com quem a
criança ou adolescente possui uma relação de confiança, e que participa do
seu convívio. Essa violência pode se manifestar dentro do ambiente
doméstico (intrafamiliar) ou fora dele (extrafamiliar).
Estupro: Quando uma pessoa é forçada por meio de violência, ou
grave ameaça, a manter relação sexual propriamente dita. Todo adolescente
com menos de 14 anos, que tiver relação sexual, ainda que tenha consentido,
também é considerado vítima de estupro, devido à sua condição de
vulnerabilidade.

O QUE DIZ A LEI
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso.
Pena: reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: Pena: reclusão, de 8 a
12 anos.
§ 2º Se da conduta resulta morte: Pena: reclusão, de 12 a 30 anos.
Obs.: A lei 12.015, sancionada em 7 de agosto de 2009, altera as leis 2.848
(Código Penal) e 8.072 (que trata dos crimes hediondos) e torna mais severas
as penas para os crimes de pedofilia, estupro seguido de morte e assédio
sexual contra menores de idade, além de tipificar o crime de tráfico de
pessoas.

Antes, estupro e atentado violento ao pudor eram dois crimes
autônomos, cujas penas eram somadas. Agora, é aplicada apenas uma pena.
Os dois crimes passaram a ser enquadrados no artigo 213 do Código Penal,
que prevê o estupro.
O autor de estupro contra maiores de 14 anos e menores de 18 anos
será punido com penas que variam de oito a 12 anos de prisão. Antes, a pena
variava de seis a dez anos. A pena será aumentada em até 50% quando for
praticado por alguém que deveria proteger e cuidar da criança.
Essa mesma regra vale para o crime que gerar gravidez. Se a vítima
contrair doença sexual, a pena sofrerá um acréscimo de um sexto à metade
do tempo de condenação.

Assédio sexual:
Constranger alguém com o
intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agressor de
sua condição de superior
hierárquico ou ascendência
inerente ao exercício de
emprego, cargo ou função
(chefe, coordenador, diretor,
presidente etc.).

O QUE DIZ A LEI
Art. 216-A. Constranger alguém
com o intuito de obter vantagem
ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da
sua condição de superior
hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de
emprego, cargo ou função.
Pena: detenção, de 1 (um) a 2
(dois) anos.
§ 2º A pena é aumentada em até
um terço se a vítima é menor de
18 (dezoito) anos.

Exibicionismo: É o ato de mostrar os órgãos genitais, masturbar-se
ou fazer sexo na frente de crianças ou adolescentes com intuito de
constrangê-las, chocá-las ou aterrorizá-las.

O QUE DIZ A LEI
Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou
induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de
satisfazer lascívia própria ou de outrem.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”

Abuso sexual verbal: Pode ser
definido como conversas
abertas sobre atividades
sexuais com o fim específico
de despertar o interesse
sexual na criança ou no
a d o l e s c e nte o u m e s m o
chocá-los, amedrontá-los.
(Essa prática também pode se
dar por meios diversos de
comunicação – chats,
telefonemas, cartas, etc.).

Possíveis sinais reveladores:

•
•
•
•
•
•
•

Distúrbios de sono e de apetite;
Ansiedade;
Agressividade;
Baixa autoestima;
Depressão;
Isolamento social;
Dificuldade de aprendizado e
concentração;

•

Fuga ou relutância em voltar para
casa;

•

Comportamento sexual inapropriado
para sua idade;

•

DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis);

•

Medo de adultos ou medos
constantes;

•

Fantasias excessivas, pesadelos;

•

Promiscuidade;

•

Dificuldade de andar;

•

Dor ou inchaço na área genital ou
anal.

*É importante observar
que estes sinais podem
ser sintomas de outros
problemas também. Por
isso, sempre que possível
busque ajuda de
especialistas para ajudar
a confirmar o diagnóstico

O art. 245 do ECA prevê pena se:
“Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção
à saúde e ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente”.
*ATENÇÃO: Acredite sempre na fala da criança. Em caso de suspeita, procure
o Conselho Tutelar da sua cidade.

Exploração Sexual
É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais mediada por lucro,
objetos de valor ou outros elementos de troca.

Pornografia infantil: É a produção, reprodução, venda, exposição,
distribuição, comercialização, aquisição, posse, publicação ou divulgação de
materiais pornográficos (fotografia, vídeo, desenho, filme etc.) envolvendo
crianças e adolescentes.
Tráfico para fins de exploração sexual: É a promoção ou facilitação da
entrada, saída ou deslocamento no território nacional e/ou internacional de
crianças e adolescentes com o objetivo de exercerem a prostituição ou outra
forma de exploração sexual.
Turismo com motivação sexual: É a exploração sexual de crianças e
adolescentes por visitantes de países estrangeiros ou turistas do próprio país,
normalmente com o envolvimento, cumplicidade ou omissão de
estabelecimentos comerciais de diversos tipos.

O QUE DIZ A LEI

Formas de Exploração Sexual
Prostituição: É o contexto mais comercial da exploração sexual,
normalmente envolvendo rede de aliciadores, agenciadores, facilitadores e
demais pessoas que se beneficiam financeiramente da exploração sexual.
Mas esse tipo de exploração sexual também pode ocorrer sem
intermediários.
O QUE DIZ A LEI
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso.
Pena: reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: Pena: reclusão, de 8 a
12 anos.
§ 2º Se da conduta resulta morte: Pena: reclusão, de 12 a 30 anos.

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional,de alguém
que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual,
ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportála,transferi-la ou alojá-la.
§ 2º A pena é aumentada da metade se:
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato;
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge,
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se
também multa.

Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual
Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do
território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de
exploração sexual.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a
pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa
condição,transportá-la,transferi-la ou alojá-la.
§ 2º A pena é aumentada da metade se:
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato;
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge,
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
ou
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se
também multa.

O que é Sexting?
Sexting é uma forma de expressar a sexualidade, na qual
adolescentes e jovens usam a Internet e seus aparelhos celulares para
produzir e publicar fotos sensuais de seus corpos (nus ou quase nus). Envolve
também a troca de mensagens de texto eróticas, com convites e brincadeiras
sexuais entre namorados(as), pretendentes e/ou amigos(as). Sexualidade e
sexo não são a mesma coisa! Sexo é uma das expressões da sexualidade já
amadurecida, que envolve a escolha de um(a) parceiro(a) e que pode
acontecer a partir do desenvolvimento para um corpo adulto, quando já
conquistada certa segurança emocional.
Já a sexualidade está presente em todos os momentos do nosso
desenvolvimento, mas com características diferentes em cada etapa da vida.
A sexualidade na criança, por exemplo, é muito diferente da sexualidade no
adulto. É interessante conversar com uma pessoa adulta em quem você confia
e se sinta bem para tirar dúvidas sobre sua sexualidade. Talvez alguns adultos
não se sintam à vontade em falar sobre esse assunto, mas é necessário
mostrar a eles o quanto essa ajuda pode ser importante para que você se sinta
mais seguro(a), confiante e possa se desenvolver com responsabilidade.

Pedofilia
A pedofilia é um
transtorno de personalidade
caracterizado pelo desejo sexual
p o r c r i a n ça s p ré - p ú b e re s ,
geralmente abaixo de 13 anos.
Para que uma pessoa seja
considerada pedófila, é preciso
que exista um diagnóstico de um
psiquiatra. Muitos casos de abuso
e exploração sexual são
cometidos por pessoas que não
são acometidas por esse
transtorno. O que caracteriza o
crime não é a pedofilia, mas o ato
de abusar ou explorar
sexualmente uma criança ou um
adolescente.
De acordo com a
Classificação Internacional de
Doenças (CID 10), da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o
distúrbio faz parte do grupo das
parafilias ou transtornos de
preferências sexuais: quadros
caracterizados por impulsos
sexuais intensos e recorrentes,
modulados por fantasias e
m a n i f e s t a ç ã o
d e
comportamentos não
convencionais. Geralmente,
provocam alterações
desfavoráveis na vida familiar,
ocupacional e social de quem os
possui, por serem praticados de
forma repetida, compulsiva.

Tipos de pedófilo
Para entender a pedofilia é necessário, primeiramente, diferenciar
um comportamento pedofílico de uma ação de comportamento erótico. No
caso de denúncias, a Justiça encaminha as vítimas para que os psicólogos e
psiquiatras verifiquem se ela sofreu algum tipo de violência sexual. Em
seguida, é elaborado um laudo, posteriormente encaminhado ao agente
jurídico (juízes, promotores e delegados) que o solicitou e acompanha o
caso. Em relação ao agressor, é feito o exame de sanidade mental para
verificação da sua capacidade de responder pelos seus atos.
Existem duas espécies de pedofilia: a indireta e a direta. O primeiro
tipo é caracterizado pela necessidade de manter contato físico com a criança,
porém de uma forma menos invasiva, de modo que a vítima não perceba o
interesse do pedófilo. Já o segundo é agressivo, marcado pelo toque direto
nas regiões erógenas da criança.

Como agir em caso de violência
contra crianças e adolescentes?
Agência de Notícias da Infância Matraca
Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma criança ou
adolescente que esteja sofrendo violência, a sua atitude deve ser denunciar!
Isso pode ajudar meninas e meninos que estejam em situação de risco. As
denúncias podem ser feitas a qualquer uma dessas instituições:

Rua Montanha Russa, 22 – salas 201 a 203 – Centro – São Luís – MA/Brasil
CEP: 65010-400 • Fone: (98) 3254-0210
E-mail: agencia@matraca.org.br / Site: www.matraca.org.br

Fontes:

• Conselho Tutelar da sua cidade;
• Disque 100 (por telefone ou pelo e-mail:
disquedenuncia@sedh.gov.br) – canal gratuito e anônimo;
• Escola, com os professores, orientadores ou diretores;
• Delegacias especializadas ou comuns;
• Polícia Militar (190) Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal;
• Casos de pornografia na internet:
denuncie em www.disque100.gov.br.

www.direitoshumanos.gov.br/spdca
www.disque100.gov.br
www.safernet.org.br
www.pair.ledes.net
www.ninosur.ledes.net
www.comitenacional.org.br
www.psiquecienciaevida.uol.com.br/ESPS/edicoes/27/artigo77880-4.asp

