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Introdução: Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH), dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao
longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, a
violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico,
o que corresponde a 17 mil ocorrências. Diante disso, viu-se a necessidade de
informar, orientar, mobilizar e conscientizar toda a sociedade sobre o tema, visando a
prevenção da violência sexual  contra crianças e adolescentes. Objetivo: O objetivo do
projeto é conscientizar a população acerca da violência sexual infantil, buscando
elucidar possíveis dúvidas sobre o tema, os tipos de violência, as formas de denúncias
e assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso e instruir adultos sobre os
sinais que a vítima de violência demonstra. Metodologia: O presente trabalho é fruto
de uma revisão bibliográfica e legislativa e da coleta de dados por meio do uso de
formulário, o qual buscou averiguar o nível de informação dos usuários quanto ao tema
“Abuso e exploração sexual de Crianças e Adolescentes”. Para tal, o formulário foi
elaborado com diversas questões que apresentam sentenças a respeito da temática, na
qual o usuário deverá classificá-las como “fato ou fake”, seguido de um organograma
acerca de como agir frente à suspeita de violência sexual contra crianças e adolescentes
e, por fim, análise de estudo de caso.  Resultados: O presente trabalho está em
andamento, de forma que os resultados ainda não são determináveis, mas com o uso do
formulário online, mesmo em tempos de isolamento social, será possível uma análise
quantitativa/qualitativa das respostas do formulário, avaliando o nível de conhecimento
da população, a fim de identificar onde há necessidade de intervenção do projeto. 
Conclusão: Diante do exposto, é esperado que o projeto contribua para a sociedade,
melhorando a percepção das pessoas acerca das problemáticas que as rodeiam para que
não apenas possam identificar possíveis vítimas de abuso sexual, mas efetivamente
ajudá-las, inclusive, prevenindo futuros abusos e ensinando-as como denunciar os
abusadores.
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