
 

 

 

 

Nota de apoio ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes 

 

O Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia (GTRGP) do Conselho Regional de 

Psicologia da Bahia – CRP 03 se une no dia 18 de maio à categoria de psicólogas/os e toda 

a sociedade para reafirmar a luta contra o Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, ratificando a necessidade de nos posicionarmos a favor da luta pelos Direitos 

Humanos e proteção de meninos e meninas. 

18 de maio é a data em que se comemora a publicação da Lei nº 9970/2000, que institui o 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

servindo como um alerta à sociedade, além de possibilitar ações de prevenção e 

intervenção, fazendo valer o Estatuto da Criança e adolescentes (ECA), bem como a lei 

8.069/1990 que preconiza a garantia da proteção a infância e a juventude de qualquer tipo 

ou forma de opressão e violência. 

A violência contra crianças e adolescentes é crime, grave realidade vivida no nosso país, 

que deve ser compreendida em sua complexidade, pois está relacionada a determinantes 

sociais, econômico, culturais, raciais, familiares, entre outras, não sendo reduzida apenas 

ao âmbito individual. 

No contexto da pandemia do Coronavírus da Covid-19, crianças e adolescentes se tornaram 

vítimas especialmente vulneráveis, ficando expostas a situações de violência física, sexual 

e psicológica. Em um mundo onde o abuso e a exploração sexual infantojuvenil tem sido 

cada vez mais alarmante, é imprescindível que tornemos essa atuação ainda mais efetiva, 

configurando uma verdadeira rede de proteção. 

 

 

 



 

 

 

Relembrando os princípios do ECA, não é um dever exclusivo da família proteger e cuidar 

das crianças e adolescentes, mas sim de toda a sociedade e do Estado. Dito isso, é de 

fundamental importância o engajamento coletivo em defender os direitos dessa população, 

destacando aqui os que constam no artigo 4º: direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária de forma digna. 
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