Violência sexual: entenda!
A violência sexual é a violação dos
direitos sexuais, no sentido de abusar ou
explorar do corpo e da sexualidade de
outros indivíduos. Infelizmente, a
violencia sexual contra crianças e
adolescentes é uma prática que
acontece com grande frequencia em
todo o Brasil. Para que possamos
enfrentar e superar essa grave situação, é
preciso que toda a sociedade conheça
muito bem o problema. Ela pode ocorrer
de duas formas:

REALIZAÇÃO:

FUNDAMENTAL
PARA A PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES!

Abuso Sexual

COMO DENUNCIAR:
DISQUE 100;
APLICATIVO PROTEJA BRASIL;
CONSELHOS TUTELARES;

Exploração Sexual
É a utilização de crianças e
adolescentes para fins sexuais com a
intenção de lucro, seja financeiro ou de
qualquer espécie, incluindo objetos de
valor ou outros elementos de troca.

Ê

É UMA PEÇA

PARCERIA:

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.
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MINISTÉRIO PÚBLICO;
POLÍCIA - 190;
DELEGACIA COMUM OU DELEGACIA
ESPECIALIZADA.
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VOCÊ É PEÇA CHAVE!
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A Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes (ESCCA) é um fenômeno
complexo que é potencializado pelas
desigualdades econômicas e sociais
existentes, como a pobreza, a exclusão e
o desemprego.
Crianças e adolescentes que são
explorados sexualmente não têm a real
dimensão das relações de poder
existentes entre as redes de exploração e
eles.
Você tem um papel importante na
mudança dessa realidade. Para isso, é
necessário parar de enxergar essas
meninas e meninos como responsáveis e
autores dessa violência. Além de não
normalizar a situação, devendo sempre
denunciar em casos de suspeita de
violência sexual.

DISQUE
100

CONSELHO
TUTELAR OU
DELEGACIA

ISSO É CRIME. DENUNCIE!

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.
Esse tipo de exploração sexual também
pode ocorrer sem intermediários.

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.

É a promoção ou facilitação da
entrada, saída ou deslocamento 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 visitantes de países
estrangeiros ou turistas do próprio
país, normalmente com o envolvimento,
cumplicidade ou omissão de
estabelecimentos comerciais de
diversos tipos.

A INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA NÃO
ESTÃO A VENDA!

