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Ocorre de diversas formas. Abuso, pode ser apenas uma passada de mão, apalpação,
bulinação; introdução de um dedo, exposição a conteúdo de pornografia, ou participação
em  uma  cena,  trazer  criança  prematuramente  para  o  sexo  em troca  de  dinheiro  ou
benesse. Apresentação da sexualidade ou em momento que não é para ser apresentada
ou em comercialização do sexo.

A maioria dos abusos acontecem dentro de casa por pessoas de confiança ou pessoas
muito  próximas  (parentes,  vizinhos,  amigos  de  confiança).  Em  especial  as  meninas
(devido a cultura machista). As penas são severas, por exemplo, ainda que não haja a
relação sexual, pode configurar estupro. Vários tipos penais enquadram a conduta, que
atrai para abuso sexual em momento impróprio.

No momento em que a revelação do abuso vem a tona, toda estrutura familiar é demolida,
gera total desestruturação da vida da criança bem como dos entes próximos. Ademais do
trauma, há o sentimento de responsabilização desta vítima quanto à desestruturação da
família e sofrimento dos demais. Revelar o abuso gera um encargo em relação a vaárias
coisas da vida da vítima (mudar de escola, amigos, ser apontada como abusada, etc - ou
seja, um prejuízo muito grande).

Como ocorrem dentro de ambiente familiar ("crime que ninguém ve), é difícil descobrir a
ocorrência. Muitas vezes a criança confia na pessoa que praticou o delito. O crime pode
não deixar marcas (oral, com o dedo) em caso de realização de exames. Muitas vezes o
comportamento  social  dos  autores  é  acima de  qualquer  suspeita  (igreja,  família).  Há
também,  muitas  vezes,  crença  de que a  criança  é  mentirosa.  Portanto,  quando uma
criança  faz  o  relato  de  um abuso,  ou  seja,  uma  experiência  que  não  conhece,  traz
elementos nesse sentido, então tem que ser considerada. Elementos esses que dificultam
o trabalho na área.

A criança, tendo uma mudança de comportamento, ou involuiu no desenvolvimento, ou
dificuldade sociais, medos de escuro, dificuldades com necessidades básicas, significa
que algo não está bem. A escola é determinante para detectar essas diferenças. A família
pode procurar o MP, CRAS, CREAS, polícia, ligar para o disque 100. São várias opções
para buscar a proteção da criança.

Sobre oitiva da criança

Já havia uma mentalidade diferenciada de uma forma a ouvir a criança - não há como
ouvir  a  criança  da  mesma  forma  de  um  adulto.  Em  abril  entrou  em  vigor  a  Lei
nº 13431/2017, estabelecendo regras das formas de ouvir a criança, com profissionais
qualificados,  etc.  Para  que  se  de  um  tratamento  de  acordo  com  o  grau  de
desenvolvimento da criança. É precisa dar voz a criança, possibilitar que ela fale.



Um crime dessa natureza deixa marca difíceis de ser apagadas. Por isso a necessidade
de  evitar  que  esses  crimes  aconteçam  e  qualquer  suspeita  deve  ser  comunicada  e
investigada.

Texto desenvolvido por André Cirino dos Santos - CAOPCAE/MPPR
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Violência sexual contra crianças e adolescentes é tema de entrevista

A propósito do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, o MP no Rádio fala nesta semana sobre violência sexual contra
crianças e  adolescentes.  Os números referentes  a  esse tipo  de crime impressionam:
somente em 2016, segundo informações da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o
Disque 100, que atende esse tipo de denúncia, recebeu 37 mil notificações relacionadas a
crimes do gênero, sendo quase 40% dos casos ligados a vítimas de até 11 anos de idade.

Para falar sobre esse assunto, recebemos no MP no Rádio nesta semana a promotora de
Justiça Susana Broglia Feitosa de Lacerda, do Ministério Público do Paraná. Durante a
conversa, ela explica quais situações caracterizam essa forma de crime, fala das penas a
que  os  agressores  estão  sujeitos,  destaca  a  importância  da  palavra  das  vítimas  no
processo e comenta os desafios para o combate a essa forma de violência. Apenas o
MPPR, de 2012 até maio do ano passado, ofereceu quase 8 mil denúncias relacionadas a
crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
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