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Ministério dos Direitos Humanos conclui que quase 90%
da violência sexual contra crianças acontece no ambiente
familiar

Mais de 70% das vítimas são mulheres, de acordo com levantamento baseado em denúncias
feito ao Disque 100

Patrik Camporez
14/05/2019 - 19:11 / Atualizado em 14/05/2019 - 20:23

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, durante audiência na Câmara Foto: Pablo Valadares/Câmara dos
Deputados/16-04-2019
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BRASÍLIA — Dados compilados pela Ouvidoria Nacional do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), apresentados nesta

terça-feira na Câmara dos Deputados, revelam que quase 90% dos casos de

violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados no ambiente

familiar.
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Durante o ano de 2018, o Disque 100, conhecido como Disque Direitos

Humanos, recebeu um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra

crianças e adolescentes no país. Desse total, 13.418 denúncias se referiam a

abuso, enquanto 3.675 telefonemas foram classificadas como casos de

exploração sexual.
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SAIBA MAIS

João de Deus: cinco meses depois, vítimas dizem o que acharam do destino do
médium

Damares classifica pedofilia como 'tara' sexual

Papa Francisco cria lei que obriga bispos a denunciarem casos de abuso sexual

Mais de 80% das mulheres vítimas de estupro no Rio têm até 30 anos

Nos casos de abuso, 73,44% das vítimas são meninas, enquanto meninos

representam 18,60% desse total. Em 7,96% das denúncias o sexo da vítima não

foi informado.

Com base nos dados, o ministério concluiu que quase a totalidade dos abusos

acontecem dentro de casa, sendo 70% dos casos tem como autor o pai, o

padrasto ou a mãe da criança. 

— A gente tem que buscar combater violação de direitos humanos em todos os

aspectos, seja nas redes sociais ou em outras fontes, ou violências sociais de tudo

quanto é tipo. Mas efetivamente a violência contra a criança está acontecendo

dentro da sua casa. Essa é a realidade. É dentro da família que acontece a maior

parte das violações — destacou Fernando César Ferreira, ouvidor nacional de

Direitos Humano.

Somente nos quatro meses de 2019, 4736 denúncias de exploração sexual de

crianças e adolescentes foram registrados no país, por meio do Disque 100.

Apesar do número representar uma queda de 19% com relação ao primeiro

https://oglobo.globo.com/sociedade/joao-de-deus-cinco-meses-depois-vitimas-dizem-que-acharam-do-destino-do-medium-23651905#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/joao-de-deus-cinco-meses-depois-vitimas-dizem-que-acharam-do-destino-do-medium-23651905#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/damares-classifica-pedofilia-como-tara-sexual-23657373#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/damares-classifica-pedofilia-como-tara-sexual-23657373#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/papa-francisco-cria-lei-que-obriga-bispos-denunciarem-casos-de-abuso-sexual-23652245#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/papa-francisco-cria-lei-que-obriga-bispos-denunciarem-casos-de-abuso-sexual-23652245#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/mais-de-80-das-mulheres-vitimas-de-estupro-no-rio-tem-ate-30-anos-23630490#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://oglobo.globo.com/sociedade/mais-de-80-das-mulheres-vitimas-de-estupro-no-rio-tem-ate-30-anos-23630490#OGLOBO-LEFT-RAIL-DESKTOP-item-sel-12,editorial,45f35e7e-0175-4308-811c-23e0a1cca687
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=


16/05/2019 Ministério dos Direitos Humanos conclui que quase 90% da violência sexual contra crianças acontece no ambiente familiar - Jorna…

https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-dos-direitos-humanos-conclui-que-quase-90-da-violencia-sexual-contra-criancas-acontece-no-amb… 4/6

quadrimestre do ano anterior (5827 casos), a ministra Damares Alves classificou

os dados como "extremamente graves".

— Quem trabalha com a infância sabe que menos de 10% dos abusos são

denunciados. Os números são absurdos. A gente vai ter que enfrentar isso, e o

ministério está disposto a enfrentar. O problema está aí, ele é grave, e vamos

precisar dar uma resposta para o Brasil — destacou.

O ouvidor do ministério reforçou que é preciso haver maior conscientização da

sociedade sobre a importância de denunciar os abusos. Ele acredita que os

números do Disque 100, nesse sentido, são mais próximos da realidade do que

os dados oficiais de abuso compilados pelo Ministério da Justiça.

— Em termo de denúncia oficial, o número é bem menor, pois a vítima não

procura a polícia para fazer a notificação. Muitas vezes a vítima ou a testemunha

procura o a gente, mas tem medo de denunciar formalmente à polícia. Por isso

nossos números podem estar um pouco mais próximos da realidade do país.

COMENTÁRIOS

ANTERIOR

Guedes diz que multa paga pela
Petrobras pode ser direcionada para a
educação

PRÓXIMA

Parlamentares dizem que Bolsonaro
recuou de cortes na Educação, mas
governo nega

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=431855430329169&display=popup&name=Minist%c3%a9rio+dos+Direitos+Humanos+conclui+que+quase+90%25+da+viol%c3%aancia+sexual+contra+crian%c3%a7as+acontece+no+ambiente+familiar&link=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2fsociedade%2fministerio-dos-direitos-humanos-conclui-que-quase-90-da-violencia-sexual-contra-criancas-acontece-no-ambiente-familiar-23665391%3futm_source%3dFacebook%26utm_medium%3dSocial%26utm_campaign%3dcompartilhar&redirect_uri=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2f%23close_window&description=Mais+de+70%25+das+v%c3%adtimas+s%c3%a3o+mulheres%2c+de+acordo+com+levantamento+baseado+em+den%c3%bancias+feito+ao+Disque+100&picture=https%3a%2f%2fogimg.infoglobo.com.br%2fin%2f23665381-d0e-927%2fFT460B%2f220%2fimg20190416150028100.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?text=Minist%c3%a9rio+dos+Direitos+Humanos+conclui+que+quase+90%25+da+viol%c3%aancia+sexual+contra+crian%c3%a7as+acontece+no+ambiente+familiar&url=https%3a%2f%2foglobo.globo.com%2fsociedade%2fministerio-dos-direitos-humanos-conclui-que-quase-90-da-violencia-sexual-contra-criancas-acontece-no-ambiente-familiar-23665391%3futm_source%3dTwitter%26utm_medium%3dSocial%26utm_campaign%3dcompartilhar
https://web.whatsapp.com/send?text=O%20Globo:%20Minist%C3%A9rio%20dos%20Direitos%20Humanos%20conclui%20que%20quase%2090%%20da%20viol%C3%AAncia%20sexual%20contra%20crian%C3%A7as%20acontece%20no%20ambiente%20familiar%20-%20https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fministerio-dos-direitos-humanos-conclui-que-quase-90-da-violencia-sexual-contra-criancas-acontece-no-ambiente-familiar-23665391%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3Dcompartilhar
https://oglobo.globo.com/sociedade/guedes-diz-que-multa-paga-pela-petrobras-pode-ser-direcionada-para-educacao-23665064
https://oglobo.globo.com/sociedade/parlamentares-dizem-que-bolsonaro-recuou-de-cortes-na-educacao-mas-governo-nega-23665720
https://oglobo.globo.com/anuncie/
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=
https://clubeoglobo.secure.force.com/?utm_source=siteoglobo&utm_medium=display&utm_campaign=economia_footer_relacionamento_app_parceiros&utm_content=


16/05/2019 Ministério dos Direitos Humanos conclui que quase 90% da violência sexual contra crianças acontece no ambiente familiar - Jorna…

https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-dos-direitos-humanos-conclui-que-quase-90-da-violencia-sexual-contra-criancas-acontece-no-amb… 5/6

MAIS LIDAS NO GLOBO
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Marcello Corrêa
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