67,69% dos 37 mil registros de
violência sexual contra crianças
e adolescentes são meninas
A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100,
recebeu 294 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes de
Alagoas no último ano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17), na
véspera do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes.
(G1 AL, 17/05/2017 – Acesse o site de origem)
Os casos desse tipo de crime podem ser bem maiores, já que o levantamento
considera apenas os crimes denunciados pelo número de emergência em
2016.
Do total, foram 206 de abuso sexual, 80 de exploração sexual, 3 de
pornografia infantil, 1 de sexting (divulgação de conteúdo por meio de
celulares) e 2 classificados como “outros”, sem especificação.
A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência
(Seprev) informou que as denúncias encaminhadas ao Disque 100 são
repassadas para os Conselhos Tutelares, que as encaminha à polícia.
A secretaria disse ainda que trabalha em conjunto com o Fórum Estadual dos
Conselhos Tutelares com ações contra o abuso e a exploração sexual infantil,
que promove durante todo o ano ações educativas de conscientização e que
nesta semana acontece um seminário sobre o tema para orientar
profissionais que atuam na área.

Mais da metade dos casos denunciados em Alagoas é de abuso sexual (Foto:
Reprodução/Globo News)

Dados nacionais
No Brasil, a ouvidoria recebeu mais de 37 mil casos de denúncias de
violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos, o que corresponde a 10% das
ligações feitas à central telefônica nos anos de 2015 e 2016. Os dados foram
fornecidos pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Sobre o perfil das vítimas, a maior parte delas são meninas (67,69%), seguida
por meninos (16,52%) e não informados (15,79%). Cerca de 40% dos casos
eram referentes a crianças de até 11 anos. As faixas etárias de 12 a 14 anos e
de 15 a 17 anos correspondem, respectivamente, 30,3% e 20,09% das
denúncias.
Os dados foram passados em uma ação realizada por cinco organizações

sociais (Childhood Brasil, Fundação Abrinq, Liberta, Plan International Brasil
e Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Elas se
uniram para conscientizar a população sobre o 18 de maio.
“Enfrentar a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes é
encarrar de frente o desafio de uma mudança profunda em nossa cultura”,
afirma Cláudia Vidigal, secretária Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
“É um crime hediondo que muitas vezes é banalizado e quase naturalizado
em nossa sociedade. Por isso, realizaremos seminários técnicos, campanhas e
diversas ações nos quatro cantos do país para que todos possamos compor a
rede de proteção da criança e do adolescente e participar do sistema de
garantia de direitos”, expôs Cláudia.

Educação sobre sexualidade e
gênero previne violência sexual,
diz especialista
Ensinar e debater nas escolas sobre sexualidade e gênero, para além dos
aspectos biológicos, pode contribuir de forma eficaz para a redução da
violência sexual contra crianças e adolescentes. A afirmação é da doutora em
educação Maria América Ungaretti, representante no Brasil da Rede Ecpat
(sigla em inglês para Fim da Prostituição Infantil, Pornografia Infantil e
Tráfico de Crianças para Propósitos Sexuais), uma coalizão de organizações
da sociedade civil que trabalha para a eliminação da exploração sexual de
crianças e adolescentes.
(Agência Brasil, 17/05/2017 – Acesse o site de origem)
Ela defende a educação sobre sexo e gênero nas escolas e considera um

retrocesso o aumento da polêmica e das críticas a essa formação.
“Na hora que eu crio uma criança, desde pequenininha, sabendo o que é
sexo, o que é sexualidade, qual é o direito que ela tem, você vai preparar essa
criança para que, em qualquer abordagem que ela sofra, indicando para um
uso indevido do seu corpo, ela reage, não aceita. Muitas vezes a criança
confunde, acha que aquilo é afeto, carinho. Se ela tem controle do seu corpo
e sabe o que podem fazer com o corpo dela ou não fazer, evidentemente que
você vai contribuir para uma redução [da violência sexual]”, afirma.
Crianças que recebem educação sexual estão mais preparadas para
rejeitar abusos, diz Maria América UngarettiElza Fiúza/Agência Brasil
Para Maria América, a “vivência ampliada da sexualidade”, exemplificada nas
pessoas homossexuais, travestis ou transexuais, é um avanço da sociedade
moderna na “construção do uso do seu corpo para o prazer”. Mas, segundo
ela, o tema ainda é reprimido nas escolas.
“As escolas estigmatizam e reprimem todos os adolescentes que querem
viver a sexualidade diferentemente. No meu ponto de vista é um retrocesso o
que estão impedindo. E é uma questão religiosa”, diz, em referência à
influência das igrejas na formação da sexualidade.
Outras medidas
Maria América participou hoje (17) do Seminário de Enfrentamento à
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, em alusão ao Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
comemorado amanhã (18). Ela defendeu ainda que o Estado integre as áreas
de saúde, educação e assistência social para fortalecer a garantia de direitos
sexuais e de gênero.
No seminário também foram apresentados casos de boas práticas de
enfrentamento à violência sexual. Um deles é o Centro de Atendimento ao
Adolescente e à Criança (Caac), da Delegacia de Atendimento à Criança e ao
Adolescente Vítima (Dcav), que atende as vítimas dentro do Hospital Souza
Aguiar, no Rio de Janeiro, e grava as entrevistas para serem usadas
posteriormente em juízo. A medida evita a revitimização da criança, ao evitar

que tenha que repetir a história de agressão para a Justiça, como preconiza a
lei 13.431, publicada no mês passado, que estabelece o sistema de garantia
de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
O 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela lei 9.970/2000, em
homenagem à menina Araceli, de 8 anos, que foi sequestrada, violentada e
cruelmente assassinada no Espirito Santo no dia 18 de maio de 1973.

