


Todos os anos, esTima-se que 

no Brasil, e que ouTros 
TanTos milhões sofram com 
aBusos e violências sexuais. 

sejam vítimas de estupro

500.000
mulheres 70%

são crianças e
adolescentes.1 

das víTimas
de esTupro

por isso, presTe aTenção:  
todos esses casos podem - e devem -  

ser denunciados à justiça. Fo
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Para piorar, na maioria das vezes, os abusos acontecem  
dentro de casa, onde as crianças deveriam se sentir seguras - e, 

em 67% dos casos de violência contra elas,  
os crimes são cometidos por parentes próximos  

ou conhecidos da família.1

De acordo com a nova lei,  
qualquer contato físico ou ato libidinoso contra a vontade 

da vítima podem se encaixar no crime de estupro.
Como beijar à força ou passar a mão em alguém no meio do transporte público.

o Que É violÊncia seXual



 

Os crimes de estupro geralmente  
são cercados por muita vergonha  

por parte da vítima e  
é comum que mulheres e meninas se culpem pela 

violência que sofreram - o que não faz sentido. 

Qualquer pessoa pode denunciar uma violência sexual contra crianças, 
 e os serviços de apoio oferecem proteção a quem se sentir ameaçado. 

COMO bOa Parte DaS agreSSõeS  
é COMetIDa POr COnheCIDOS,  

as vítimas não  
denunciam por medo. 

Para aCabar COM  
a IMPunIDaDe e DIMInuIr  

a VIOlênCIa Sexual,  
É preciso denunciar. 

Se VOCê FOI VítIMa, DenunCIe.
Se COnheCe alguéM que FOI VítIMa,

 ajude-a a denunciar.Fo
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o Que vocÊ pode FaZer
Um dos maiores desafios nos 
casos de violência sexUal é

Quebrar o
silÊncio

que o cerca. 

10%
apenas

dos estupros  
são notiFicados  

e a MaIOr Parte  
DOS agreSSOreS  
nãO é PunIDa. 2



Qualquer contato físico ou ato libidinoso contra a  
vontade da vítima, diante de força ou ameaça,  
é estupro. Isso vale para sexo vaginal, anal ou oral, claro.  
e inclui também beijos forçados ou passadas de mão  
no transporte público, por exemplo. todos esses casos  
podem ser punidos por lei com até 10 anos de prisão. Se a 
vítima for menor de 14 anos, a pena pode ir para 15 anos.

embora não exista uma 
lei específica contra esse 
tipo de comportamento, 
casos de assédio 
nas ruas podem ser 
considerados crimes 
e contravenções 
penais, como injúria  
e importunação ofensiva 
ao pudor, que levam  
a multas e prisão.  

não é preciso nem tocar em  
alguém para cometer um abuso:
•  Tirar a roupa, exibir-se nu e masturbar-se  

em público são crimes que dão prisão ou multa.
• Assediar sexualmente com palavras também.
•  Voyeurismo (observar alguém sem que a pessoa saiba  

para obter prazer sexual) também pode dar prisão ou multa.

É. assim como passar a mão, puxar o cabelo e pegar 
alguém à força. tudo isso pode ser considerado estupro, 
se for forçado, violento ou sem consentimento da vítima.

como identiFicar a VIOlênCIa Sexual

Que outros  
tipos de  

violÊncia seXual 
eXistem?

cantada  
de rua  

É crime?

roubar  
um beijo  

de alguÉm  
É estupro?

das mulheres dizem que 
odeiam ouvir cantadas  

de estranhos na rua

se sentem  
amedrontadas 3

Fora Que pega  
muito mal: 

83%

81%

o Que É  
estupro?



pode. roubar imagens íntimas de alguém é crime e quem 
as compartilha pode responder a processo judicial. 
não seja cúmplice: não compartilhe, não assista.

É. se a outra pessoa não quis mais fazer sexo - 
mesmo depois de ter dito que queria -, é estupro 
forçar a barra com ela. todo mundo tem o direito  
de mudar de ideia, mesmo que tenha topado antes.

É. não é preciso nem encostar em menores de 
14 anos para que seja considerado violência sexual.  
Veja o que também é crime:
• Observar uma criança tirando a roupa
• Ficar se exibindo sem roupa para crianças
• Masturbar-se na frente delas
• Conversar sobre conteúdo sexual com crianças
• Mostrar filmes e fotos eróticas para elas
• Filmar ou fotografá-las de forma erótica
• Assistir e guardar filmes e imagens de pornografia infantil

Se a pessoa não tinha condições de fazer escolhas 
conscientes, será considerada vúlnerável. Fazer sexo  
com alguém que está bêbado demais para 
oferecer resistência é estupro. Aliás, oferecer bebida 
para uma pessoa para depois poder fazer sexo com ela 
bêbada é premeditar um crime. A mesma lógica vale 
para menores de 14 anos: mesmo que a criança tope, 
considera-se que ela não pode dar consentimento. 

ter conversas  
de conteúdo  

erótico com crianças 
ou mostrar imagens 

pornográFicas  
É crime?

posso ser  
processado  

por compartilhar 
imagens íntimas  

Que recebi 
pela internet?

comecei a FaZer  
seXo com alguÉm  

Que mudou de ideia.  
É estupro Forçar  

a barra para o seXo 
continuar?

FaZer seXo  
com alguÉm  

Que está bÊbado 
demais  

É errado?

Fonte: 3 Pesquisa Chega de Fiu-Fiu, think Olga

Revisão técnica: Viviana Santiago e Flavio Debique (Plan International Brasil) e Nudem - Núcleo Especializado 
de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do estado de São Paulo



O processo de denúncia nem sempre é fácil. 
leve alguém que possa dar apoio e 
força nessa hora. Você tem direito a ser 
bem tratada e acolhida na sua denúncia.  
Se o agente da lei não a tratar com respeito 
ou credibilidade, peça para falar com outro.

como denunciar  
a VIOlênCIa
seXual?

 na delegacia 
Vá à delegacia comum ou da mulher e faça  
um boletim de ocorrência (b.o.). Se você  
não conhecer o agressor, tente se lembrar de  
sinais que possam ajudar na identificação, como  
características físicas, marcas no corpo, roupas, etc.

 na delegacia 
Faça uma representação contra o agressor,  
mostrando que você tem interesse que o crime  
seja investigado. Muitas vítimas esquecem 
de fazer essa parte, e o processo não anda. 

 no iml 
Se houver marcas no corpo, você será  
encaminhada ao Instituto Médico legal para ser 
examinada. Os peritos vão procurar lesões, além de 
provas que possam identificar o agressor  
como fios de cabelo ou resquícios de sêmen.   

o passo a passo Da DenúnCIa

1

2

3
além do exame de corpo de 
delito, o prontuário médico 

é uma prova da violência. 
solicite uma cópia. 

É seu direito!

se a violência foi no 
transporte público,  

procure os seguranças  
do metrô ou policiais  

militares que estiverem  
por perto. 

 leve testemunhas.  
isso não substitui o b.o.

você pode fazer  
a representacão na  
mesma hora do b.o.  

ou até seis meses depois  
da agressão.

primeiro, cuide da saúde. se você ou alguém que você conhece foi vítima de violência  
sexual, procure imediatamente cuidado médico em hospitais ou postos de saúde.



COMO Fazer a DenúnCIa eM CaSO De
abuso seXual contra crianças?

que SInaIS eu DeVO PrOCurar, Se eu

O que Fazer Se alguMa CrIança Me

suspeitar de abuso contra

contar algum episódio suspeito?

alguma criança Que eu conheço?

como prevenir CaSOS De abuSO?

O procedimento padrão é parecido com o acima, e qualquer 
pessoa pode fazer a denúncia. A polícia investigará a acusação,  
e a criança deverá ser encaminhada para atenção especializada. 
você pode procurar ajuda aqui:

Mudanças súbitas de humor, agressividade, alterações  
no sono, insegurança, comportamentos sexuais inadequados 
para a idade, lesões, hematomas, machucados, doenças 
sexualmente transmissíveis, fuga de casa, entre outros 
comportamentos inusuais.

o primeiro passo é acreditar nela. é comum que adultos 
desconsiderem o que crianças falam, dizendo que elas não 
têm discernimento ou inventam coisas. tente não cair nesse 
comportamento. em seguida, dê sequência à denúncia  
e busque apoio especializado para a vítima.

explique sempre que ninguém pode tocar na criança  
de maneira sexualizada – nem parentes próximos.  
Deixe claro que ela sempre pode procurar você para  
conversar e que você não irá julgá-la.

• Conselho Tutelar
•  Vara da Infância  

e Juventude
•  Centros de Referência de 

Assistência Social (Cras)  
e Centros de referência 
especializados de assistência 
Social (Creas) 

se a vítima estiver  
correndo risco ao fazer  

a denúncia, ela pode solicitar 
acompanhamento policial  

para retirar seus bens  
de casa e se mudar para  

um abrigo. isso também vale  
para crianças: elas podem  
ser afastadas do agressor  
pela polícia e levadas para  

a casa de parentes  
próximos. 

teleFones
importantes

disQue direitos humanos/  
disQue denúncia nacional  

de abuso e eXploração  
seXual contra crianças  

e adolescentes

100

central de  
atendimento à mulher

180

•  Conselho Municipal de Defesa de  
Direitos da Criança e do adolescente

•  Delegacia de proteção à Criança  
e ao adolescente

• Delegacias da mulher 
• Delegacias comuns
• Disque 100



“Quanto custa a violência sexual contra meninas?” é o tema escolhido 
pela Plan International brasil para a campanha Por Ser Menina em 2015. as 
perdas econômicas globais causadas pela violência contra crianças chegam a 21 
trilhões de reais, segundo estudo realizado pela Child Fund alliance e discutida no 
seminário Livre de Violência, promovido pela Fundação Abrinq – Save the Children, 
Plan International brasil, Visão Mundial, Child Fund brasil e aldeias Infantis SOS brasil.

além do custo financeiro, no entanto, existe um custo que não pode ser medido 
por trás dessa violência. O objetivo da campanha neste ano, portanto, é fomentar 
uma reflexão sobre o preço intangível que nossa sociedade paga por manter uma 
cultura de tolerância em relação ao abuso sexual contra as mulheres e meninas.  
é impossível traduzir em números todo o sofrimento causado por essa violência, 
mas é certo que custa muito caro para toda a sociedade - mulheres e homens.

www.doeplan.org.br

/custacaro


