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Disque Denúncia

18 de maio: Dia Nacional do 
Combate ao abuso e 

Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes



O que é Abuso e exploração Sexual?

Por que Prevenir e Combater?

Exploração sexual é um termo empregado para

nomear práticas sexuais pelas quais o indivíduo

obtém lucros. Ocorre principalmente como

consequência da pobreza e violência doméstica,

que faz jovens, crianças e adolescentes fugirem

de seus lares e se refugiarem em locais que os

exploram em troca de moradia. Acontece em

redes de prostituição, pornografia, tráfico e

turismo sexual.

O que é Abuso Sexual?

O abuso sexual envolve contato sexual

entre uma criança ou adolescente e um

adulto ou pessoa significativamente mais

velha e poderosa. As crianças, pelo seu

estágio de desenvolvimento, não são

capazes de entender o contato sexual ou

resistir a ele, e podem ser psicológica ou

socialmente dependentes do ofensor. O

abuso acontece quando o adulto utiliza o

corpo de uma criança ou adolescente para

sua satisfação sexual.

O que  é Exploração Sexual

Exploração sexual é quando se paga para 

ter sexo com a pessoa de idade inferior a 

18 anos. As duas situações são crimes de 

violência sexual.

Objetivo da Ouvidoria do IFAM

Fortalecer os espaços escolares e institucionais

enquanto instâncias privilegiadas na formulação

de ações dirigidas ao atendimento e defesa de

pessoas vítimas de abuso sexual.

“Todo ato ou omissão, praticado por pais,

parentes ou responsáveis contra crianças e/ou

adolescentes que, sendo capaz de causar dano

físico, sexual e/ou psicológico à vítima, implica

numa transgressão do poder/dever de proteção

do adulto e, por outro lado, numa coisificação

da infância, isto é, numa negação do direito que

crianças e adolescentes têm de ser tratados

como sujeitos e pessoas em condição peculiar de

desenvolvimento.” (AZEVEDO; GUERRA,

2001 apud ROSA; CIONEK, 2006 p.12).


