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Apresentação

 A grande e positiva repercussão da publicação, em 2003, de O GUIA ESCOLAR:  

Métodos para Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes resultou, na publicação desta segunda edição, a partir de centenas de pedidos de 

reedição deste Guia feitos a esta Secretaria, ao Ministério da Educação e às demais instâncias 

colaboradoras.

 Preciosa ferramenta de trabalho, este GUIA ESCOLAR, aplicado  juntamente com 

programas de capacitação, contribuirá para aprimorar a habilidade de professores e profissionais 

da educação, em todo o País, para lidar com problemas de abuso e exploração sexuais de crianças 

e adolescentes.

 Recente relatório das Nações Unidas, assinado por Juan Miguel Petit, relator especial 

da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ao analisar a dimensão do fenômeno no Brasil, cita o 

GUIA ESCOLAR como instrumento de referência em matéria de prevenção da violência sexual e 

sugere o desenvolvimento de metodologias adequadas à sua implementação nas escolas públicas 

do País.

 Em algumas cidades brasileiras, projetos para a elaboração de instrumentos 

metodológicos, com vista à eficácia deste GUIA, já foram empreendidos com a participação da 

comunidade escolar e de representantes do sistema de garantias de direitos da criança e do 

adolescente. A parceria das secretarias municipais da educação, com envolvimento de diretores 

de escola, professores, pais e alunos, tem desempenhado papel decisivo.

 O lançamento desta segunda edição foi precedida de leitura crítica de seu conteúdo por 

todos os envolvidos em sua produção, que, por consenso, aprovaram a nova redação do GUIA, 

para ajudá-lo, e a sua instituição, de forma mais efetiva, a contribuir para o enfrentamento do nosso 

grande desafio.

 Agora é a sua vez de participar.

                 NILMÁRIO MIRANDA                                            TARSO GENRO

Secretaria Especial dos Direitos Humanos                   Ministro da Educação
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Uma Década de Mobilização

Em seu pronunciamento de posse, o presidente Luis Inácio Lula da Silva declarou a toda 
sociedade, inclusive aos vários órgãos do Governo Federal, que o combate ao abuso e à explora-
ção sexuais estava no centro da agenda política das ações do Governo para a infância.Para todo 
o movimento social em defesa dos direitos da criança e do adolescente, a vontade política do novo 
Presidente representou uma vitória daqueles que, por vários anos, vinham mobilizando as forças 
da sociedade para o desvelamento e enfrentamento desse fenômeno social.A determinação do 
Governo em agendar e priorizar o combate a esse tipo de violência abre novo ciclo no processo 
civilizatório brasileiro, em que  refl exões, análises, pesquisas, testes de programas de atendimen-
to, que vêm sendo realizados há bastante tempo, poderão ser consolidados em políticas nacionais 
efetivamente integradas e universalizadas.

Breve Histórico dessa Mobilização Social
A violência sexual contra crianças e adolescentes começou a ser questão pública 

e enfrentada como problema de cunho social na última década. O fenômeno assumiu relevância 
política nos anos 90 e sua análise apresenta características complexas a partir do momento em 
que o assunto vem focalizado como problema social, perdendo assim características de segredo 
familiar que o âmbito privado lhe conferia. A mobilização social teve sua expressão política na 
década dos 90, quando a violência sexual contra crianças e adolescentes foi incluída na agenda 
da sociedade civil como questão relacionada com a luta nacional e internacional pelos direitos 
humanos, preconizados na Constituição Federal brasileira (1988), no Estatuto da Criança e doA-
dolescente - Lei 8069/90 e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989).

Foi nessa mesma década que se assegurou juridicamente à infância brasileira a 
condição de sujeito de direito, ao mesmo tempo que se desvelou a difi culdade de garantir um am-
biente justo e protetor para um desenvolvimento integral e integrado. No contexto histórico-social 
de violência endêmica, no qual se insere a violência sexual, prevalece uma cultura de dominação 
e de discriminação social, econômica, de gênero e de raça. O novo paradigma de uma sociedade 
de direito rompe com padrões antigos, exige a construção de uma nova cultura de proteção e res-
peito aos direitos humanos da criança e do adolescente, implica tecer relações de trocas afetivas 
e de aprendizagem, coibir abusos, enfrentar ameaças, proteger os vulneráveis e as testemunhas 
e responsabilizar os agressores. 

Diversos estudos informam que adultos vêm utilizando crianças e adolescentes em suas 
práticas sexuais - com ou sem uso da força física - ao longo de todo o período histórico, que vai 
da Antigüidade até à Contemporaneidade (DeMause, 1974). As defi nições, porém, de quais des-
sas práticas são socialmente aceitas e de quais são sancionadas têm variado historicamente de 
cultura para cultura, de sociedade para sociedade. 
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No Brasil, como em muitas outras sociedades americanas e ocidentais, a idade em que 
crianças e adolescentes podem ter relações sexuais entre eles mesmos e com adultos está regula-
mentada em lei. A transgressão dessas leis é considerada crime, devendo o transgressor responder 
judicialmente por seus atos, principalmente se houver emprego de força física. As primeiras regula-
ções dessa matéria encontram-se registradas no Código Penal do Brasil Imperial, de 1830. Infeliz-
mente, não há estudos que avaliem a aplicação das leis relativas à prática sexual com crianças e 
adolescentes no passado. Não se sabe ainda se eram cumpridas, em que medida o eram, a quais 
segmentos da sociedade se aplicavam e por que isso não ocorreu. Mas, é possível afi rmar que, 
até meados dos anos 80 do século fi ndo, havia pouquíssimas organizações devotadas a exigir o 
cumprimento dessas leis ou mesmo a prestar serviço especializado a crianças e adolescentes que 
sofressem violência sexual.

 A primeira organização no mundo dedicada a combater maus-tratos na infância de que se 
tem notícia é a New York Society for the Prevention of Cruelty to Children - NYSPCC (Sociedade de 
Prevenção da Crueldade contra  Crianças de Nova York), criada em 1894. 

 

A história desta instituição registra que para remover a menina chamada Mary Ellen, de 9 anos 
de idade, da casa dos pais adotivos, que a estavam maltratando severamente, o promotor 
responsável pelo caso teve de solicitar a ajuda da Sociedade de Prevenção à Crueldade aos 

Animais de Nova York. Como na época não existiam leis que dessem às autoridades o poder de reti-
rar da guarda dos pais fi lhos que fossem  maltratados, o promotor foi obrigado a apelar para o fato de 
a menina também pertencer ao “reino animal”, conforme relatam os fundadores da instituição. Toda 
essa ação resultou na retirada da menina da casa dos pais adotivos, na colocação de Mary Ellen em 
um abrigo e na criação da Socievenção à crueldade contra as Crianças de Nova York (NYSPCC).

 

 À luz de experiências como a da sociedade de Nova York, outras entidades foram sendo 
criadas. Algumas delas incorporaram lutas contra outras formas de violência, além da violência física. 
A primeira organização internacional dedicada a prevenir e combater maus-tratos na infância foi a In-
ternational Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect –ISPCAN (Sociedade Internacional 
para a Prevenção de Abusos e Abandono de  Crianças), em 1977. Essa organização reúne profi ssio-
nais de todas as partes do mundo, realiza congressos mundiais a cada dois anos e estimula a criação de 
entidades e serviços em várias regiões do planeta.

 No Brasil, as primeiras organizações desse tipo só começam a surgir no período pós-di-
tadura, nos anos 80. Isso não signifi ca que as crianças não fossem negligenciadas, maltratadas e 
abusadas sexualmente no passado nem que inexistissem serviços para elas em épocas anteriores 
a esse período. Apesar de não haver estudos sobre o atendimento dessas crianças antes dos anos 
80, acredita-se que arquivos de hospitais gerais e da Sociedade Brasileira de Pediatria têm muito a 
dizer sobre o assunto. Um dos motivos que levam a essa conclusão é o fato de as primeiras agências 
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especializadas nesse tipo de atendimento terem sido criadas por pediatras e se terem baseado na 
experiência de trabalho desses profi ssionais unidades de pediatria de hospitais.

Ao que tudo indica, o Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância – CRA-
MI, de Campinas (SP), foi a primeira agência a ser criada no Brasil, em 1985. A partir de 1988, 
cresceu o número de instituições. Foram criadas outras agências da rede CRAMI na região do 
ABC paulista e em São José do Rio Preto (SP) e a Associação Brasileira Multiprofi ssional de 
Proteção à Infância e Adolescência - ABRAPIA, no Rio de Janeiro. As primeiras organizações 
iniciaram suas atividades dando apoio psicossocial a crianças abusadas e, todas elas, a partir de 
1988, incorporaram a assistência jurídico-social ao leque de seus serviços. 

 Essas organizações contribuíram para tirar a violência sexual doméstica da invisibilida-
de, mas, só no fi nal dos anos 80 e no início dos anos 90, foi que um conjunto de ações começou 
a dar visibilidade a outra forma de violência sexual: a exploração sexual comercial na forma de 
prostituição infanto-juvenil. 

A Casa de Passagem, criada no fi nal da segunda metade da década dos 80, em Recife 
(PE), teve, entre outros méritos, o de enfatizar, no conjunto de programas para meninos de rua, a 
especifi cidade das meninas, chamando a atenção da opinião pública nacional e internacional para 
a exploração da prostituição de meninas de rua desde a mais tenra idade. 

As ações da entidade - que mais tarde veio a se chamar Centro Brasileiro da Criança e 
do Adolescente – Casa de Passagem - contribuíram para dar visibilidade principalmente à interfa-
ce entre violência sexual doméstica e engajamento na prostituição de rua.

 A despeito, porém, do pioneirismo dessas organizações e desses programas, o tema 
só começou a entrar na agenda de organizações de defesa dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes a partir de 1991. Foi a disseminação do paradigma dos direitos da criança e do 
adolescente, difundido pelo movimento dos direitos da criança e expresso no Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA, que criou as bases para o surgimento de um sentimento de intolerância 
em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse paradigma deu origem, na 
sociedade brasileira, a uma nova consciência de que as crianças têm “o direito de terem direitos”, 
criou novos parâmetros para aferir as violações maciças dos direitos da criança, bem como gerou 
novos instrumentos legais para o enfrentamento das violações dos direitos da criança.

 Nesse ambiente de debate e novos paradigmas, criam-se os Centros de Defesa da 
Criança e do Adolescente – CEDECA em todas as capitais do país. Nos primeiros anos dos 90, 
surgiram instituições com o objetivo de oferecer  atendimento especializado a vítimas de violência 
doméstica, crianças e adolescentes. Dentre elas destacam-se o CNRVV - Centro de Referência às 
Vítimas de Violência do Instituto SEDES SAPIENTIAE - São Paulo, o LACRI – Laboratório de Es-
tudos da Criança –  Universidade de S. Paulo - USP, o Coletivo Mulher Vida, de Recife, que põem 
no centro da intervenção o atendimento a crianças e adolescentes, suas famílias e agressores, 
coadjuvando essa ação com programas de prevenção, formação, pesquisas e iniciando parcerias 
interinstitucionais.
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 Alguns eventos contribuíram decisivamente para incluir o tema da violência sexual infanto-
juvenil na agenda da mídia. Entre eles estão certamente a divulgação do estudo e dossiê “Crianças 
da Amazônia” e o livro “Meninas da Noite”, de Gilberto Dimenstein. O dossiê foi organizado por várias 
entidades do Estado do Pará - entre elas, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e 
o Centro de Defesa do Menor de Belém - e demonstrava a existência de centenas de meninas en-
volvidas em prostituição “escrava” em vários garimpos da região Norte. A divulgação desse material 
levou o jornalista Dimenstein a investigar a situação e a escrever, no início de 1992, uma série de 
reportagens para o jornal “Folha de S. Paulo” e o livro “Meninas da Noite” (1992).
 Diante da estrondosa repercussão dos artigos e da mobilização de organizações não-go-
vernamentais, as autoridades do país viram-se pressionadas a se posicionar frente à prostituição 
envolvendo crianças e adolescentes. O Congresso Nacional respondeu com a criação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito, em abril de 1993, destinada a apurar responsabilidades pela explo-
ração e prostituição infanto-juvenil -  a CPI da Prostituição Infantil, como fi cou conhecida. Com essa 
intervenção, o tema entrou para a agenda das autoridades públicas.
 Um dos desdobramentos mais importantes dessa fase da CPI foi a mobilização dos seg-
mentos envolvidos ou interessados na temática da exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Por exemplo, depois da realização de encontros e conferências sobre prostituição infanto-juvenil na 
região metropolitana de Salvador (BA), o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia 
- CEDECA-BA, UNICEF e Polícia Militar da Bahia organizaram e lançaram, em articulação com mais 
de 40 entidades, na capital baiana, em 1995, uma campanha com artistas renomados como Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Renato Aragão, buscando conscientizar a população sobre 
a necessidade de se posicionar contra a exploração sexual. No início, o apelo da campanha concen-
trava-se em estimular as pessoas a denunciarem, pelo sistema disque-denúncia,  ocorrências de 
exploração sexual.
 Como desdobramento, foram lançadas outras campanhas inspiradas na de Salvador. Em 
1995, o Governo Federal, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça, jun-
tamente com outros órgãos governamentais e com organizações da sociedade civil, adere à campa-
nha baiana. O Presidente da República, em outubro do mesmo ano, lança a Campanha de Combate 
à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, com a presença do CEDECA-BA, UNICEF, Policia Militar e os 
artistas envolvidos.
Paralelamente, outras iniciativas e campanhas de mobilização foram implementadas. O destaque 
maior é a Campanha Nacional pelo Fim da Exploração, Violência e Turismo Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, tendo como lema “Exploração Sexual Infanto-Juvenil: Não Dá pra Engolir”. 
A secretaria executiva da Campanha foi inicialmente assumida pela instituição Casa Renascer, sedia-
da em Natal, RN, e teve o apoio da Frente Parlamentar.

Os objetivos eram amplos, destacando-se dentre os mais importantes: dar visibilidade ao 
fenômeno e incluí-lo na agenda da sociedade brasileira; buscar mecanismos para quebrar o ciclo 
da impunidade, o que permite que exploradores continuem impunes por seus crimes, e promover a 
aplicação  de políticas sociais.

Toda essa mobilização nacional contou com a adesão de mais de cem organizações não-
governamentais e dez organismos governamentais e, logo em seguida, associou-se à “End Child 
Prostitution, Child Pornography and Traffi cking Children for Sexual Purposes” – ECPAT (Campanha 
pelo Fim da Prostituição e de Pornografi a Infantil e de Tráfi co de Crianças para Fins Sexuais).
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A ECPAT nasce como campanha de mobilização contra o turismo sexual nos países asi-
áticos e, a partir de 1995, torna-se  referência mundial no combate à exploração sexual comercial, 
à pornografi a e ao tráfi co  infanto-juvenil , articulando ações governamentais e não governamen-
tais em vários países do mundo.  
 Centenas de conferências, seminários e encontros foram realizados pelas organizações 
participantes da campanha e, dentre vários eventos, destaca-se o Seminário sobre a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes nas Américas, realizado em abril de 1996, sob a coordenação 
do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - CECRIA, de Brasília 
(DF). Desde sua criação, em 1993, essa instituição encampou a bandeira do combate à violência 
sexual contra crianças e  adolescentes.

O Seminário foi uma etapa preparatória para o Congresso Mundial contra a Exploração 
Sexual, realizado em Estocolmo, na Suécia, em agosto de 1996. As conclusões do Seminário das 
Américas fi caram conhecidas como a Carta de Brasília, que marcou o compromisso político do 
governo e da sociedade civil com a implementação de ações e programas nessa área. Essa Carta 
serviu também de base para a formulação das primeiras diretrizes para enfrentamento do proble-
ma, que, mais tarde, culminaram num plano de ação para enfrentamento da violência sexual. O 
Congresso Mundial de Estocolmo ratifi cou e referendou esses compromissos regionais e defi niu a 
agenda de lutas a serem travadas em âmbito internacional.
 A mobilização e a demanda por políticas específi cas de enfrentamento da violência co-
meçaram a abrir espaços na burocracia estatal até ganhar especifi cidade institucional. Em 1996, 
o Plano de Ação do Ministério de Justiça, pela Secretaria dos Direitos da Cidadania, implementou 
as diretrizes do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA, para promoção e 
defesa dos direitos da criança, e atribuiu ao Departamento da Criança e do Adolescente - DCA a 
responsabilidade pela execução, em âmbito nacional, da política de defesa de direitos humanos 
da população infanto-juvenil. O item 12 das diretrizes dessa política destaca o objetivo de “apoiar 
campanhas, ações e programas de atenção a crianças e adolescentes explorados sexualmente”.

 Processo semelhante ocorreu no âmbito da sociedade civil. Muitas instituições estabe-
leceram, como prioridade de suas ações, a mobilização contra a violência sexual e iniciaram um 
processo de especialização para  atendimento e enfrentamento do fenômeno. Essa tendência 
começou a gerar frutos em termos de articulação e organização da sociedade civil, tendo como 
marco importante, nesse processo, a criação da Rede Nacional de Organizações não-Governa-
mentais para o Combate da Exploração, da Violência e do Turismo Sexual de Crianças e Adoles-
centes.
 A busca de recursos para fi nanciar essas iniciativas apoiou-se na cooperação internacio-
nal, principalmente de organismos multilaterais que, de longa data, vinham investindo no país. A 
principal rubrica dos fi nanciamentos foi a das campanhas de erradicação do trabalho infantil, que 
começaram a ser implementadas no país no começo da década dos 90. As atividades de venda de 
sexo ou prestação de serviços sexuais encabeçaram a lista das piores formas de trabalho infantil, 
tornando prioritárias as ações e visando à eliminação desse tipo de atividade.
 Dentre os organismos que deram e continuam dando amplo apoio fi nanceiro e técnico 
às ações dessa área, destacam-se o Fundo das Nações Unidas para Infância - UNICEF, a Organi-
zação Internacional do Trabalho - OIT – por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
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(IPEC) - e a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional - USAID, por meio do Projeto 
Prevenção Orientada aos Meninos e Meninas em Risco - POMMAR.

 Em junho de 2000, o Governo federal, organizações não-governamentais e organismos 
internacionais elaboraram o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil 
(PNEVSIJ), com o fi rme propósito de conhecer os esforços nacionais e articular ações de intervenção 
nas ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes.  Esse plano foi aprovado pelo 
CONANDA em julho do mesmo ano. 

Ainda em 2000, o Governo brasileiro ampliou a campanha lançada em 1997 contra o turismo sexual 
e implementou o Programa denominado “Sistema Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil”, oferecendo o mesmo número de serviço telefônico para denúncias, o 0800-99-0500. 
Esse trabalho foi operacionalizado pela ABRAPIA desde o início, em fevereiro de 1997, até 2003, 
quando o serviço passa a ser coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

 A implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil 
vem exigindo trabalho intensivo do Governo brasileiro e da sociedade civil para desenvolver ações 
preventivas, capacitar agentes sociais, executar programas de atendimento educacional e psicosso-
cial,  requerer a ação especializada das polícias na área de proteção ao segmento infanto-juvenil, re-
gulamentar leis específi cas e criar varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

 Em 2002, organizou-se o Comitê Nacional de Enfrentamento do Abuso e Exploração Se-
xual, rede de entidades não-governamentais, de representantes de setores governamentais e da 
cooperação internacional, com o objetivo de criar espaço de debate para monitorar programas e 
políticas atuantes nessa área, fomentar a mobilização regional e juvenil, além de tecer um número 
sempre maior de instituições parceiras. O desafi o do Comitê Nacional é elaborar metodologias e indi-
cadores de monitoramento e avaliação das ações do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência, 
que propõe a universalização de um atendimento humano e especializado de crianças e adolescente 
vítimas de violência e exploração sexual, assim como a responsabilização dos agressores.

Apesar de o abuso sexual doméstico representar a maioria dos casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes, o eixo da exploração sexual (prostituição infanto-juvenil, pornografi a, 
sexo-turismo e tráfi co de crianças e adolescentes para fi ns sexuais,) transforma-se gradativamente 
em carro-chefe da mobilização social brasileira tendo em vista seu poder aglutinador.

Hoje, a estratégia adotada pelo Governo é a necessária integração dos programas dos 
vários setores governamentais em todas as esferas (federal, estadual e municipal) e das organiza-
ções não-governamentais. A prioridade é fomentar a implementação, o fortalecimento e a avaliação 
de ações que visem  real impacto na vida de muitas crianças, adolescentes e suas famílias. Para isso, 
a integração de políticas e programas é o objetivo mais importante, a fi m de se identifi carem, para 
avaliação, as necessidades, as respostas mais adequadas, as metodologias de intervenção pertinen-
tes e os indicadores de impacto. A condução de uma agenda comum, elaborada entre os diversos 
setores - governamentais, organizações sociais, privados e a cooperação internacional - tem como 
objetivo consolidar e universalizar um tratamento humano e especializado do problema.



17

Breve Cronologia das Ações
Esta breve descrição das ações desenvolvidas, nas últimas duas décadas, no Brasil, faz 

parte da história contemporânea do país. É, possivelmente, uma história que nunca chegará aos 
livros didáticos adotados por educadores em suas aulas. Mas pode fazer parte da história contada 
na sua escola.

 A seguir, faremos um resumo dos momentos signifi cativos que determinaram as defi ni-
ções de políticas e ações no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, 
na ordem cronológica dos acontecimentos. O objetivo é ajudar educadores a preparar material 
didático para discussão dessa história com os alunos nas aulas de história ou de outras disciplinas 
- ou em outras ações de sensibilização sobre o tema do abuso e da exploração sexuais. Esse 
material poderá ser utilizado também em encontros pedagógicos entre professores e em reuniões 
de pais.

   1980 – 1984 

• Esse período marca o começo da articulação nacional entre as várias entidades que atuavam 
isoladamente em suas cidades e em seus estados. Essas entidades lidavam principalmente com 
meninos e meninas de rua.

           1985 - 1990 

• Criação de organizações nacionais de defesa dos direitos da criança, como o Movimento Na-
cional de Meninos e Meninas de Rua, a Rede da Pastoral do Menor, o Fórum Nacional de Defe-
sa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
• Criação de entidades de atenção a maus-tratos na infância como o CRAMI, a ABRAPIA e o 
Centro Brasileiro da Criança e do Adolescente - Casa de Passagem, que contribuem para tirar 
da invisibilidade a violência sexual doméstica contra a criança e o adolescente.
• Inclusão dos direitos da criança na Constituição federal (artigos 227 e 228) e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, sancionado pelo Presidente da República, em 13 de 
julho de 1990.

  1991 – 1993
• Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança - CONANDA, em 1992. O tema 
da prostituição infanto-juvenil passa a fazer parte da pauta da mídia. Inicia-se a confi guração 
de uma rede de entidades nacionais e internacionais, para tratar do tema.
• Realização da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Prostituição Infantil, em 1993.
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       1994 – 1996
 • Organização de Centros de Defesa da Criança e do Adolescente –CEDECA, com o apoio do 

UNICEF, em várias cidades do país, voltados também para a defesa de crianças e adolescentes 
vítimas da violência sexual. É lançada a Campanha de Combate à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil, promovida pelo CEDECA-BA,UNICEF e a Policia Militar da Bahia, com a mobilização de 
mais de 40 organizações. 

 • É lançada a Campanha pelo Fim da Exploração, Violência e Turismo Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, tendo como lema Exploração Sexual: Não Dá Para Engolir, promovida pela Casa 
Renascer, a Frente Parlamentar e instituições governamentais e da sociedade civil.

 
 • O Presidente da Republica, o CEDECA-BA, o UNICEF, a Policia Federal e centenas de orga-

nizações não-governamentais lançam a Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil.

 • É realizado, em Brasília, o I Seminário Nacional sobre Exploração Sexual de Meninas e Meni-
nos, com ampla participação da sociedade inserindo inclusive  as organizações representativas 
das profi ssionais do sexo. 

 • Organização de Seminário das Metrópoles do Nordeste, com a participação de 175 instituições 
de governo, sociedade e cooperação internacional, com o objetivo de elaborar uma plataforma 
de propostas e ações a serem desenvolvidas, e de transformar as articulações em redes muni-
cipais de combate à exploração sexual.

 • O Brasil realiza a “Consulta das Américas”, evento preparatório da Região para o primeiro con-
gresso mundial sobre a temática. Nesse encontro, é aprovado um documento de posicionamento 
da Região, denominado a “Carta de Brasília”.

 • É realizado, em Estocolmo – Suécia, o Primeiro Congresso Mundial contra Exploração Sexual 
Comercial de Crianças e Adolescentes, em que a delegação brasileira teve destacada participa-
ção.

 • A exploração sexual torna-se, juntamente com a erradicação do trabalho infantil e infrações 
penais de adolescentes, um dos três fenômenos com forte dimensão na sociedade e grande 
pressão no sentido de se exigirem respostas políticas e de ação. É também um dos três  
eixos prioritários de ação do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescência - CO-
NANDA.

 1997-2000
• A sociedade civil formaliza sua fi liação ao movimento internacional denominado “Articulação 
Internacional contra Prostituição, Pornografi a e Tráfi co de Crianças e Adolescentes” – ECPAT, 
tendo como representante brasileiro o CEDECA –BA.
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     • O CEDECA–BA realiza o Primeiro Encontro ECPAT –Brasil, em Salvador – BA.

      • Após o Congresso Mundial de Estocolmo, 1996, que contou com a participação de dele-
gação brasileira, foi lançado, em fevereiro de 1997, o Programa denominado “Campanha 
Nacional contra o Turismo Sexual”. Uma das ações do Programa foi a implementação do 
serviço telefônico nacional, gratuito e sigiloso, o 0800-99-0500, para denúncias de abuso e 
exploração sexuais contra crianças e adolescentes, coordenado pela ABRAPIA, em parceria 
com o Governo federal, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos.

 • A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lança, em 1998, a campanha “Prevenção de 
Acidentes e Violência na Infância e Adolescência”, com o objetivo de sensibilizar e treinar 
profi ssionais da área de saúde para reconhecer, notifi car e tratar os casos de maus tratos e 
abusos. 

 • Ampla articulação entre Governo e sociedade reúne, na cidade de Natal-RN, mais de 100 
organizações e é elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, atendendo assim à principal recomendação da Agenda de Esto-
colmo. O CONANDA adotou o referido plano nacional como diretriz básica na formulação de 
políticas públicas.

 • O CECRIA, com o apoio fi nanceiro do Ministério da Justiça/Departamento da Criança e do 
Adolescente e o UNICEF, implanta um banco de dados com informações sobre a questão da 
violência sexual contra crianças e adolescentes, transformado atualmente na RECRIA –Rede 
de Informações sobre Violência Sexual de Criança e Adolescente.

 • A III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprova diretrizes para 
o enfrentamento da violência sexual.

 • É aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 9970/2000, que institui o 18 de maio como o dia 
nacional de luta pelo fi m da violência sexual contra criança e adolescente.

 • O Plano Plurianual (PPA) 2000/2003 introduz ações específi cas, para enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes, no âmbito do Ministério da Justiça, da Se-
cretaria Nacional de Assistência Social e do Ministério de Esporte e Turismo.

 • O Governo federal cria o Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, que se tornou conhecido como Programa Sentinela, e atribuiu a respon-
sabilidade de sua execução ao Ministério de Assistência e Previdência Social. O Governo 
começa a implementar o Plano Nacional em parceria com estados e municípios (2000).

  2001 – 2003
  • Implantação do Programa Sentinela em muitas capitais e municípios do país.

 • É realizado o Encontro de Costa Rica, em preparação do II Congresso Mundial contra Ex-
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ploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Nesse encontro, foi aprovada a Carta 
de Costa Rica, denominada de “Tolerância Zero para com a Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes”.

 • O Pacto pela Paz, aprovado pela IV Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, afi rma o compromisso com a erradicação da violência sexual contra a criança e o 
adolescente.

 • É realizado o Segundo Congresso Mundial contra Exploração Sexual Comercial de Crianças 
e Adolescentes, em Yokohama – Japão. No mesmo período e em Kawazaki, também no Japão, 
realizou-se encontro no qual a juventude brasileira teve efetiva participação. 

 • É instalado o Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes.

 • É realizada, em Salvador, a I Conferência Internacional sobre Pornografi a Infanto-Juvenil 
na internet, sob a coordenação do CEDECA-BA

 • Realização de Pesquisa sobre o Tráfi co de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins 
de Exploração Sexual Comercial no Brasil, coordenada pelo Centro de Referência, Estudos e 
Ações sobre Crianças e Adolescentes - CECRIA, com apoio do Governo, de ONGs, universi-
dades e da cooperação internacional. Os resultados da pesquisa passam a orientar as ações 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos –SEDH, bem como a comissão interministerial e a 
frente parlamentar.

 • Em maio de 2002, vem inserido, no capitulo 141 do Plano Nacional de Direitos Hu-
manos, o direito ao desenvolvimento sexual saudável como conceito integrante do 
pleno desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente na ótica dos direi-
tos humanos.

 • No discurso de posse, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva declara, como uma das 
prioridades de seu Governo, o combate à exploração sexual infanto-juvenil.

 • É realizado, em Brasília,   Colóquio Nacional sobre Sistema de Notifi cação de Violência Sexu-
al. 

 • O Governo federal cria uma Comissão Interministerial para o Enfrentamento da Violência Se-
xual contra Crianças e Adolescentes

 • É instalada no Congresso Nacional Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar 
redes de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Rita Ippolito
Especialista na área da infância

Secretária Especial dos Direitos Humanos

Benedito Rodrigues dos Santos 
     

Especialista na área da infância
Universidade Católica de Goiás
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O Guia como instrumento de 
proteção à infância.

O que contém e como utilizá-lo

Violência sexual contra crianças e adolescentes é 
crime contra a vida

 Art. 227. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”. 
 Parágrafo 4o. – “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”. (Constituição Federal).
 Art. 13 – “Os casos de suspeita ou confi rmação de maus-tratos contra crianças ou 
adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais”. (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA)
 Art. 245 – “Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção 
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confi rmação de maus-tratos contra 
criança e adolescente”.
 Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. (ECA)

O foco deste Guia é a violência sexual contra crianças e adolescentes.

“A violência sexual contra crianças e adolescentes tem origem nas relações desiguais de 
poder. Dominação de gênero, classe social e faixa etária, sob o ponto de vista histórico e cultural, 
contribuem para a manifestação de abusadores e exploradores. A vulnerabilidade da criança, sua  
difi culdade de resistir aos ataques e o fato de a eventual revelação do crime não representar grande 
perigo para quem o comete são condições que favorecem sua ocorrência” (ANDI, 2002).---

Há duas facetas da violência sexual, que se inter-relacionam, que precisam ser entendidas 
em suas especifi cidades: o abuso sexual e a exploração sexual. 

Abuso sexual: ato ou jogo sexual em que o adulto submete a criança ou o adolescente 
(relação de poder desigual) para se estimular ou satisfazer-se sexualmente, impondo-se pela força 
física, pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou com oferta de presentes (ANDI 2002).
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Exploração sexual: compreende o abuso sexual praticado por adultos e a remuneração em 
espécie ao menino ou menina e a uma terceira pessoa ou várias. A criança é tratada como  objeto 
sexual e mercadoria. A exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e 
violência contra crianças, que pode implicar trabalho forçado e forma contemporânea de escravidão 
(Declaração aprovada no Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, Estocolmo 1996).

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, juntamente com outras normas e acordos 
internacionais, fez com que  o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes deixassem 
de ser apenas um crime contra a liberdade sexual e se transformassem numa violação dos direitos 
humanos, ou seja, direito ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária e 
ao desenvolvimento de uma sexualidade saudável.

Os números apresentados na primeira parte deste Guia dão certamente a dimensão desse 
problema social. São dados que chocam, pois indicam proporções maiores do que se imaginam. 
Mas, além das estatísticas propriamente ditas, o mais preocupante e indignante é saber que, se não 
houver um trabalho de apoio educacional e psicossocial às vítimas, essa violência pode prejudicar a 

vida emocional e sexual de crianças e adolescentes quando adultos.
 A complexidade da violência sexual demanda ações urgentes e enérgicas, capazes de 

interromper a reprodução do ciclo de violência. Análises dos casos examinados mostram as 
seguintes situações:

 •    Algumas crianças são vitimizadas quando ainda são muito pequenas.  
 Embora os casos de abuso sexual se concentrem na faixa etária entre 7 e   

14 anos, mais de um terço das notifi cações de abuso sexual envolvem crianças de 5 anos ou 
menos (Azevedo e Guerra, 1997).

•      A violência sexual doméstica freqüentemente ocorre dentro de casa, no âmbito da vida 
privada, num ambiente em que a criança deveria, supostamente, sentir-se protegida. Como 

o lar é um espaço privado, a criança e o que acontece dentro de casa estão envolvidos 
numa atmosfera de segredo familiar e social. Nessas situações, é comum que o ocorrido 
seja mantido em segredo. Em parte, porque as relações de afi nidade e consangüinidade 

entre crianças/adolescentes abusados e os agressores gera a complacência de outros 
membros da família. Além disso, o abusador normalmente tem poder moral, econômico e 
disciplinador sobre a criança abusada.

•      Há reincidência do abuso. Os abusadores não se limitam a abusar de uma única  pessoa 
ou da mesma pessoa uma só vez. As ocorrências de abuso podem limitar-se a um único 
episódio; o mais comum, porém, é que a prática se repita várias vezes e dure meses ou 
anos.

• Essa é uma forma de violência da qual há altos índices de impunidade. Como já dito, na 
maioria das vezes, o abusador é um membro da família que exerce importante posição de 
autoridade moral, afetiva e econômica, favorecendo o estabelecimento de um “pacto de 
silêncio” entre os membros do grupo familiar.
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• Uma das conseqüências desse tipo de violência é a saída de muitas crianças e 
adolescentes para a rua. Muitas crianças fogem de casa por causa de agressão física, 
ameaça ou abuso sexual.

• E o que é ainda mais drástico: há grandes probabilidades de a criança abusada se tornar 
um abusador no futuro. Se a criança não receber ajuda para elaborar a perversidade 
ocorrida com ela, tende a repetir essa violência com outras pessoas.

Objetivos do Guia 

 Este Guia foi idealizado para funcionar como informador, orientador e treinador de integrantes 
da comunidade escolar, responsáveis pela relação educacional com crianças e adolescentes, 
sobre abuso e exploração sexual. Insere-se no panorama mais amplo dos direitos humanos e, de 
forma especial, dos direitos de crianças e adolescentes.

 A intenção é levar aos educadores informações sobre o complexo legal que protege os direitos 
de crianças e adolescentes e oferecer subsídios a uma assistência digna no caso de identifi carem 
ocorrências de violência sexual. Para tanto, o Guia  oferece instrumentos conceituais e operacionais 
para que se tomem as medidas necessárias com vista à proteção de crianças e adolescentes. 

 A idéia é potencializar a cooperação dos educadores – particularmente dos professores - com 
a sociedade, com o sistema de garantia de direito, com o conjunto de políticas e serviços para 
que as necessidades das crianças e adolescentes, em seu peculiar estado de desenvolvimento, 
possam ser respondidas de modo qualifi cado e adequado.

 A intenção é estimular um processo de intercâmbio entre as múltiplas formas de solidariedade, 
vivências e ações educativas implantadas em vários projetos e programas do Brasil para reverter 
o quadro de violência a que muitas crianças e adolescentes estão submetidos.

 A escola exerce importante papel na construção da cidadania de crianças e adolescentes. 
Este Guia oferece subsídios para que todos os integrantes da comunidade escolar – professores, 
funcionários, as próprias crianças e seus familiares – possam contribuir para defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes, participando do movimento nacional e internacional de enfrentamento 
da violência e exploração sexual.

 Foi elaborado para ajudar a escola a cumprir seu compromisso ético, moral e legal de notifi car 
às autoridades competentes casos suspeitos ou confi rmados de maus-tratos, abuso e exploração 
sexual. Ao mesmo tempo, pretende incentivar os educadores a agirem de maneira solidária em 
relação a crianças e adolescentes que sofrem ou sofreram abuso, encaminhando-os, em regime 
de prioridade absoluta, aos serviços de ajuda médica, educacional, psicossocial e jurídica.
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Conteúdos e Estrutura

O conteúdo deste Guia resulta de lições aprendidas no decorrer da última década, marcada 
pela mobilização da sociedade brasileira contra abuso sexual e exploração sexual. Baseia-se em 
outros guias, em estudos, pesquisas e avaliações de experiências realizadas, ou que ainda estão em 
curso, de muitas organizações governamentais e não-governamentais.

O Guia foi estruturado de acordo com as três modalidades de prevenção de maus-tratos 
sugeridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), das Nações Unidas: primária, secundária e 
terciária.

Prevenção primária
 Na primeira parte do Guia, sugerimos várias ações que a comunidade escolar pode realizar 
para fazer a prevenção primária. Têm por objetivo eliminar ou reduzir os fatores sociais , culturais e 
ambientais que propiciam os maus-tratos.

As ações propostas buscam atingir as causas da violência sexual . Juntamente com 
a implementação de políticas sociais básicas, destacam-se aqui as ações de caráter informativo 
geral. Assim, as ações educativas devem ser dirigidas a toda população: grupos de mães, pais, 
adolescentes, escolas e igrejas de todos os credos.
 A escola, por ser instituição que ocupa lugar privilegiado na rede de atenção à criança e ao 
adolescente, deve assumir papel de protagonista na prevenção da violência sexual contra crianças 
e adolescentes. O primeiro passo da prevenção primária é fornecer subsídios para ajudar a escola a 
informar a comunidade escolar sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Dessa maneira, nas páginas seguintes, os educadores serão informados sobre as modalidades de 
violência contra crianças e adolescentes; serão apresentados alguns dados estatísticos e um quadro 
sobre os mitos e as verdades relacionadas com a violência sexual, com o propósito de desmitifi car 
alguns tabus sobre o tema. Finalmente, serão discutidas as causas e conseqüências desse tipo de 
violência.

Além de informar a comunidade escolar, serão sugeridas, nas páginas que seguem, outras 
medidas como o desenvolvimento de programa de educação para saúde sexual com toda a comunidade 
escolar e a realização de atividades que criem, na escola, um ambiente que verdadeiramente inclua 
crianças vistas como “diferentes” ou que são rejeitadas pelas outras.

Prevenção secundária
 A segunda parte deste Guia trata da prevenção secundária da violência sexual, com vista à 
identifi cação precoce de crianças em “situação de risco,” impedindo que atos de violência aconteçam 
e/ou se repitam. As ações desenvolvidas devem incidir sobre situações de maus-tratos já existentes.

Com este Guia, os educadores poderão desenvolver sua capacidade de reconhecer indícios 
de abuso em crianças, preparando-se, assim, para interromper o ciclo de violência sexual. Informações 
e pistas aqui transmitidas contribuirão para educar o olhar dos educadores para identifi car sinais 
de abuso que não deixam marcas, bem como para aperfeiçoar suas habilidades de escuta e sua 
capacidade de abordar temática tão delicada e penosa para as próprias crianças.

A notifi cação das ocorrências de abuso às autoridades competentes pode representar o 
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fi m do “pacto do silêncio,” o fi m do pesadelo de crianças e adolescentes, assim como o fi m da 
impunidade de agressores. Este Guia traz orientações detalhadas sobre como fazer a notifi cação. 
Apresenta também todo o caminho que a denúncia percorre no chamado sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente, com o objetivo de informar os educadores sobre o fl uxo e os 
desdobramentos da notifi cação.

O sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente consiste em um 
conjunto de órgãos encarregados de assegurar a implementação das leis de proteção de crianças 
e adolescentes. Entre eles estão os conselhos tutelares, as delegacias especializadas em 
crimes contra a criança e o adolescente, o Ministério Público, as varas da infância e juventude, a 
Defensoria Pública e os centros de defesa. Ao notifi carem os casos de abuso e acompanharem o 
desdobramento da denúncia, os educadores interagem com esse conjunto de instituições, o que, 
certamente, contribui para que esse sistema funcione e se fortaleça a rede de proteção da criança 
e do adolescente.

Para facilitar o trabalho de notifi cação sugere-se que cada escola entre em contato com o 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, elabore catálogo com os endereços dos órgãos 
competentes para encaminhamento das denúncias, e dos serviços de atendimento existentes 
nos estados e municípios. Também nesse mesmo espírito de facilitar a notifi cação, forneceremos 
o número do Disque-Denúncia nacional, que integra os vários sistemas estaduais e locais de 
notifi cação, e algumas informações sobre o funcionamento desse serviço.
 

Prevenção terciária
 Na terceira parte deste Guia, aborda-se a prevenção terciária, 
que tem como objetivo o acompanhamento integral da vítima e do 
agressor. Diante do fato consumado, deve-se trabalhar para que o ato 
não se repita.
 As ações a ser desenvolvidas nessa área devem priorizar 
o imediato encaminhamento da criança/adolescente ao serviço 
educacional, médico, psicológico, jurídico-social. Isso é fundamental 
para diminuir as seqüelas do abuso sexual no cotidiano da criança e do 
adolescente e evitar que se tornem abusadores quando adultos.

Simultaneamente, devem-se desenvolver ações que visem 
a responsabilização do abusador e assistência a lhe ser prestada, 
contribuindo para quebrar o ciclo de impunidade e, conseqüentemente, 
o ciclo do abuso sexual. 
Foi incluído neste Guia um resumo do Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil, com o intuito de demonstrar que as ações aqui 
sugeridas integram  um amplo conjunto de iniciativas que estão sendo realizadas por governos 
e organizações não governamentais. As escolas podem dar uma grande contribuição para a 
implementação desse plano de ação, colocando em prática as medidas sugeridas neste Guia.
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Como Fazer Bom Uso do Guia

Todas as partes do Guia foram concebidas para ajudar a escola a preparar um material 
didático simples, que possa ser utilizado em reuniões de professores, cursos de capacitação, jornadas 
pedagógicas, reuniões com pais e, sobretudo, em sala de aula. Entre outras iniciativas, a escola pode 
utilizar seu conteúdo em aulas expositivas, reproduzir partes dele em transparências, fazer cópias 
ampliadas, criar cartazes feitos a mão ou mesmo buscar patrocínio local para imprimir cartazes e 
panfl etos informativos. São oferecidas também algumas dicas de como repassar o conteúdo de forma 
didática.
 Para os educadores que querem aprofundar-se no tema, foi incluída na parte fi nal do 
Guia uma bibliografi a com os manuais que subsidiaram este trabalho, uma bibliografi a geral sobre 
violência sexual doméstica e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como uma lista 
de fi lmes sobre o tema. Os fi lmes são um recurso muito útil para estimular o debate em sala de 
aula ou com a comunidade. Também incluimos nesta segunda edição um glossário sobre termos e 
linguagem utilizados. Foram excluídas as fontes sobre conselhos de direitos, tutelares e delegacias 
especializadas, orientando as redes municipais a elaborar localmente seu próprio guia de serviços, 
mais ágil e mais atualizado.
 Nosso maior desejo é oferecer um instrumento que, ao mesmo tempo, traga esclarecimentos 
sobre o tema e seja uma ferramenta de trabalho. Dessa forma, pode ser considerado tanto um 
compêndio de contribuições de todas as partes do país - uma vez que reúne elementos que integram 
a análise teórica e a experiência concreta no enfrentamento do fenômeno nesses dez últimos anos 
- quanto um guia, um manual para ação cotidiana, na medida em que reúne esse saber acumulado, 
contribuindo para que a escola ajude crianças e  adolescentes que sofrem ou sofreram violência 
sexual. É nosso desejo também contribuir para construir, no dia-a-dia, uma cultura de cidadania que 
estimule a sexualidade saudável de crianças e adolescentes. Uma sexualidade que conjugue sexo 
com afeto e não sexo com violência e dor.
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A Escola Interrompendo o Ciclo da 
Violência Sexual

Como a Escola Pode Participar da Prevenção da 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes
 

“A prevenção primária é a maneira mais econômica, eficaz e 
abrangente para se evitar a violência contra crianças. Através 
da prevenção primária atua-se para modificar condutas e formar 
novas culturas, sensibilizando e mobilizando a sociedade”. (Abrapia, 
2002) .  

 Sugerimos três eixos de ações, através das quais a escola pode participar da prevenção 
das ocorrências de violência sexual. O primeiro é informar a comunidade escolar sobre o assunto. 
Esse processo informativo deve integrar preferencialmente o programa de educação para a saúde 
sexual na escola. O segundo é criar na escola um ambiente que inclua verdadeiramente as crianças 
vistas como “diferentes” por seus colegas e professores  e as que são rejeitados pelo grupo.  O 
terceiro é realizar um trabalho preventivo com os pais dos alunos da escola, principalmente com 
famílias de crianças “em situação de risco.”

Crianças em situação de risco. Crianças marcadas pela pobreza estrutural, 
característica de uma sociedade com profundas divisões de classe e de iníqua 
distribuição de riqueza. As crianças em situação de risco sofrem exclusão social, 
educacional e de cidadania, determinadas também pelas desigualdades sociais, 
regionais e raciais (ANDI, 2003).

Desenvolvendo um Programa de Educação para a 
Saúde Sexual com Toda a Comunidade Escolar

 
 A prevenção da violência sexual contra crianças e adolescente deve acontecer no 
contexto de um trabalho educativo global enfocando a educação para saúde sexual, seja ele 
realizado em casa, na escola ou numa entidade social. A sexualidade da criança e do adolescente 
precisa desenvolver-se num ambiente propício para que  venham a ter uma vida sexual saudável 
e feliz. A prevenção e o cuidado em relação à violência sexual não podem  transformar-se em 
medo de sexo (A REDE; Abrapia, 1997).
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 A sexualidade ainda é tratada como tabu, por isso mesmo, as campanhas de educação 
para saúde sexual devem ser estrategicamente preparadas antes de serem implementadas. É preciso, 
no mínimo, compreender, a sexualidade infanto-juvenil para se entender o signifi cado da violência 
sexual e elaborar estratégias para seu  enfrentamento. As descobertas de Freud sobre a sexualidade 
infantil provocaram grande espanto na sociedade conservadora do fi nal do século XIX, visto que, 
até aquela época, a criança era vista como símbolo de pureza, um ser assexuado. Ao longo dos 
tempos, a sociedade vem, pouco a pouco, se familiarizando com as diferentes formas de expressão 
da sexualidade infantil e as compreendendo (Hazeu 2004). Saber a hora e a melhor maneira de falar 
sobre sexualidade com as crianças e seus pais é muito importante. Conhecer as características 
de cada fase do crescimento da criança pode ajudar a evitar equívocos na maneira de lidar com a 
sexualidade da criança e do adolescente, respeitando formas de expressão da sexualidade, sem 
reprimi-las, e enfrentando a invasão da sexualidade infantil por adultos (Hazeu, 2004).
Veja abaixo algumas dicas sobre a psicopedagogia das idades (adaptado de textos da American 
Academy of Pediatrics, apud Abrapia, 2002).

 • Entre 18 meses e 3 anos, expliique a ele ou ela o nome das partes do corpo.
 • Entre 3 e 5 anos, converse com eles sobre as partes íntimas do corpo.
 • Após os 5 anos, a criança deve ser bem-orientada sobre sua segurança pessoal e alertada     

   para as principais situações de risco.
 • Após os 8 anos, deve ser iniciada a discussão sobre conceitos e regras de conduta sexual        

   aceito pela família e ministradas informações básicas sobre reprodução humana.

Hoje já existem bons materiais didáticos que podem ajudar as escolas nessa tarefa, como o 
Guia de Orientação Sexual – Diretrizes e Metodologia, elaborado pelo Fórum Nacional de Educação 
e Sexualidade e publicado pela Casa do Psicólogo em  1994.
         À medida que você lê essa primeira parte do Guia, procure ter em mente quais seriam as formas 
mais didáticas de utilizar essas informações em reuniões de professores e encontros pedagógicos, 
na sala de aula com os alunos e em reuniões de pais.

Informando a Comunidade Escolar sobre a 
Realidade da Violência Sexual 

“Dar continuidade à Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil, estimulando o lançamento de campanhas estaduais e municipais que  
visem a modifi car concepções, práticas e atitudes que estigmatizam a criança e 
o adolescente em situação de violência sexual, utilizando como marco conceitual 
o ECA e as normas internacionais pertinentes,  e levando em consideração 
o direito ao desenvolvimento sexual saudável” (Programa Nacional de Direitos 
Humanos, artigo 141). 
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A violência sexual ocorre no mundo todo. No Brasil faltam pesquisas nacionais especializadas 
sobre esse tipo de violência. No entanto, trabalho realizado por órgãos do governo e organizações 
não-governamentais, em vários estados brasileiros, vem demonstrando que a violência sexual 
aqui é tão freqüente quanto nos chamados países desenvolvidos.

• A primeira forma de maus-tratos contra crianças e adolescentes é a agressão física (FGFES, 
Julho 2002, CRAMI, 2003). O abuso sexual é a segunda forma mais recorrente.  

• Estima-se que, no Brasil, 165 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual por dia ou 7 a 
cada hora (Abrapia, 2002). 

• A grande maioria das crianças abusadas é composta por meninas, na idade entre 7 e 14 anos. 
De acordo com as estimativas, 1 em cada 3 ou 4 meninas brasileiras é abusada sexualmente 
até a idade de 18 anos. Da mesma forma, 1 entre 6 a 10 meninos é abusado até 18 anos 
(Azevedo & Guerra, 1997).

• O incesto é uma das manifestações mais perversas da violência sexual. Estudo realizado 
no ABC paulista registrou que 90% das gestações em jovens com até 14 anos foram fruto 
de incesto, sendo o autor, na sua maioria, o pai, o tio ou o padrasto (Faculdade Medicina 
ABC,2001).

Criando na Escola Ambiente que Verdadeiramente 
Inclua a Criança Diferente

O segundo conjunto de ações preventivas que a escola pode desenvolver é a inclusão 
de crianças consideradas diferentes ou rejeitadas pelo grupo.  Atrás da subjugação da criança 
ao abuso sexual sofrido em casa ou na vizinhança ou seu silêncio diante dele, normalmente 
existe uma busca de aceitação e afeto de um ente querido.  Muitas crianças abusadas possuíam 
baixo nível de auto-estima, cresceram isoladas dentro de casa ou na comunidade, se percebendo 
diferentes das outras, e não recebendo qualquer orientação sexual.  
 A escola pode desenvolver uma proposta pedagógica inclusiva e respeitosa da 
diversidade e criar um ambiente que leva as crianças e adolescentes a desenvolverem bom nível 
de auto-estima e de relações de amizade com seus companheiros.  Além de gerar esse ambiente 
nas escolas, os educadores podem também falar com os pais de seus alunos sobre a importância 
dessa atmosfera dentro de casa. 

Veja o que a Rede Estadual de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes do Estado do Pernambuco (2003) recomenda como sendo as competências que as 
crianças devem adquirir para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável – que é uma das 
melhores formas de prevenção da violência sexual:  
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Capacidade de formar vínculos de amor 

A capacidade de amar de uma pessoa desenvolve-se nos primeiros anos de vida.  Crianças 
bem-tratadas, criadas em um ambiente de segurança e confi ança crescem sentindo-se dignas e 
aprendem a retribuir o afeto.  Nesses primeiros anos, a boa relação com os pais ou pessoas mais 
próximas é fundamental.

     
 Capacidade de iniciar e manter relacionamento social 

Durante a infância, a criança desenvolve sua capacidade de interagir com os outros.  Essa 
capacidade adquire-se em maior ou menor grau de acordo com a forma como se dá o 
relacionamento com os irmãos, pais, parentes, [e coleguinhas nas escolas].  O relacionamento 
sexual é uma categoria de relacionamento social e também será infl uenciado pela forma como 
as questões relativas ao sexo foram tratadas durante o crescimento de uma criança.

 Capacidade de desenvolver boa relação com o próprio corpo 

Saber respeitar e admirar o próprio corpo durante o desenvolvimento é muito importante para         
que a criança ou adolescente cresça bem. 

Trabalhando com Membros da Família 
Responsáveis pela Educação das Crianças 

Essa é a terceira atividade preventiva que estamos sugerindo às escolas. A escola pode usar 
a criatividade dos seus educadores para, no trabalho, com os pais de alunos, estimular as famílias, 
sobretudo as mães, a:

• Manter relação de confi ança com as crianças de modo que elas sintam ter um canal aberto de 
comunicação com a mãe.    

• Dispor de tempo para os fi lhos, ouví-los e acreditar neles por mais absurdo que pareça o que 
estão contando.  Lembre-se: a maioria das crianças não mente sobre a violência sexual ocorrida 
com elas.  O maior ressentimento de muitas crianças abusadas, principalmente meninas, é 
quando elas resolvem romper o “muro do silêncio,” as mães não acreditarem nelas ou acharem 
que estejam mentindo.

• Construir uma rede social de apoio que ajude a família nas tarefas de proteção da criança, nos 
momentos em que o membro da família, encarregado da educação das crianças, tiver que 
se ausentar do lar.  A maioria dos atos de abuso intra e extrafamiliar ocorre quando a criança 
encontra-se a sós com jovens e adultos na própria casa ou na casa de conhecidos.  
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Conceituando as principais formas de  violência  
contra crianças e adolescentes

 Há várias tipifi cações de violência contra crianças e adolescentes. Podemos dividi-las em 
dois grandes grupos, ou seja, as que, por falta de políticas públicas, violam os direitos da criança e 
do adolescente e as que são cometidas por agente agressor em estágio de desenvolvimento físico, 
psíquico e social mais adiantando. Vamos, portanto, descrever o segundo grupo, enfocando, neste 
Guia, a violência sexual contra crianças e adolescentes. A despeito da maior parte da literatura 
sobre a temática que trata os vários tipos de violência sexual de maneira indiferenciada, faremos 
uma distinção entre abuso sexual e exploração sexual comercial. No primeiro tipo, incluiremos a 
violência sexual intrafamiliar, a extrafamiliar e em instituições de atendimento. No segundo tipo, 
incluiremos o trabalho sexual infanto-juvenil não agenciado, o trabalho sexual infanto-juvenil 
agenciado, o turismo sexual orientado para exploração sexual e o tráfi co para fi ns de exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

Como a ênfase do Guia é o primeiro tipo de violência, conceituaremos, nesta parte 
do trabalho, apenas o abuso sexual. A exploração sexual será objeto de outro capítulo. Por 
acreditarmos que o abuso sexual intrafamiliar deve ser entendido em um contexto mais amplo de 
violência doméstica, dedicaremos a seção seguinte a esse tipo de violência.

Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes

 É “todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra criança e 
ou adolescente que, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual e/ou 
psicológica, implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do adulto. De outro, 
leva a coisifi cação da infância, isto é, a uma negação do direito que crianças e adolescentes têm 
de serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.” (Azevedo 
e Guerra, 1998). 

Alguns profi ssionais preferem denominar esse fenômeno sob a terminologia de maus-
tratos, embora atualmente essa defi nição esteja sujeita a criticas de vários estudiosos  porque faz 
supor que a “maus-tratos” se oporiam “bons-tratos” .

Tanto os maus tratos quanto a violência doméstica contra crianças e adolescentes 
podem ser agrupados em cinco tipos: negligência, abandono, violência psicológica, violência 
física e abuso sexual, como a seguir:

Negligência: é uma forma de violência caracterizada por ato de omissão do responsável pela 
criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento sadio. Pode 
signifi car omissão, em termos de cuidados diários básicos  como alimentação, cuidados médicos, 
vacinas, roupas adequadas, higiene, educação e/ou falta de apoio psicológico e emocional. 
Normalmente, a falta de cuidados gerais está associada com a falta de apoio emocional e carinho 
que leva a criança a acreditar que não tem importância para os pais ou que eles não gostam dela 
(Claves, CRAMI,  A REDE; Abrapia, 1997).  
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Abandono: é uma forma de violência muito semelhante à negligência. Segundo o CLAVES - 
Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde , ele se caracteriza pela ausência do 
responsável pela criança ou adolescente na educação e cuidados da criança. O abandono parcial 
é a ausência temporária dos pais, expondo a criança a situações de risco. O abandono total é o 
afastamento do grupo familiar, fi cando as crianças sem habitação, desamparadas, expostas a várias 
formas de perigo.

Violência psicológica : é um conjunto de atitudes, palavras e ações para envergonhar, censurar 
e pressionar a criança de modo permanente. Ela ocorre quando xingamos, rejeitamos, isolamos, 
aterrorizamos, exigimos demais das crianças e dos adolescentes, ou mesmo, os utilizamos para 
atender a necessidades dos adultos. Apesar de ser extremamente freqüente, essa modalidade 
de violência é uma dos mais difíceis de serem identifi cadas e podem trazer graves danos ao 
desenvolvimento emocional, físico, sexual e social da criança.  (Abrapia, 1997; CRAMI, 2000; A 
REDE, s/d;).

Violência física:  é o uso da força física de forma intencional, não-acidental, por um agente 
agressor adulto (ou mais velho que a criança ou o adolescente). Normalmente, esses agentes são os 
próprios pais ou responsáveis que muitas vezes machucam a criança ou adolescente sem a intenção 
de fazê-lo. A violência física pode deixar ou não marcas evidentes e nos casos extremos pode causar 
a morte. (CLAVES, ; A REDE, s/d; Abrapia, 1997)

Violência Sexual: consiste não só numa violação à liberdade sexual do outro, mas também 
numa violação dos direitos humanos da criança e do adolescente. É praticada sem o consentimento 
da pessoa vitimizada. Quando cometida contra a criança, constitui crime ainda mais grave. Pode ser 
classifi cada como intrafamiliar, extrafamiliar, e exploração comercial sexual.
 

Abuso sexual contra crianças e adolescentes

 Abuso sexual é descrito como toda a situação em que uma criança ou adolescente é usado para 
gratifi cação sexual de pessoas mais velhas. O uso do poder, pela assimetria entre abusador e abusado, é 
o que mais caracteriza esta situação. O abusador “se aproveita do fato da criança ter sua sexualidade 
despertada para consolidar a situação de acobertamento. A criança se sente culpada por sentir prazer 
e isso é usado pelo abusador para conseguir o seu consentimento” (Abrapia, 2002).
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Abuso sexual intrafamiliar 

 Também chamado abuso intrafamiliar incestuoso. É qualquer relação de caráter sexual 
entre um adulto e uma criança ou adolescente ou entre um adolescente e uma criança , quando 
existe um laço familiar (direto ou não) ou relação de responsabilidade (Cohen, 1993; Abrapia, 
2002).
   Na maioria dos casos,  o autor da agressão é uma pessoa que a criança conhece, ama 
ou em quem confi a. O abusador quase sempre possui uma relação de parentesco com a vítima e 
tem certo poder sobre ela, tanto do ponto de vista hierárquico e econômico (pai, mãe, padrasto), 
como do ponto de vista afetivo (avós, tios, primos e irmãos).
 Nem toda relação incestuosa é abuso sexual, por exemplo, quando se realiza entre 
adultos da mesma idade e mesma família sem o emprego de força física ou coerção emocional 
e psicológica. Mas a relação incestuosa com uma criança ou adolescente é considerado abuso 
sexual, mesmo quando ocorre sem uso de força física.
 Nem todo abuso sexual é considerado violência doméstica ou relação incestogênica. Há 
várias outras formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes por outras pessoas 
que não são membros da família.

Abuso sexual extrafamiliar 

 É um tipo de abuso sexual que ocorre fora do âmbito familiar. Também aqui, o abusador 
é, na maioria das vezes, alguém que a criança conhece e em quem confi a: vizinhos ou amigos 
da família, educadores, responsáveis por atividades de lazer, médicos, psicólogos e psicanalistas, 
padres e pastores. Eventualmente, o autor da agressão pode ser uma pessoa totalmente 
desconhecida. Os exemplos são os casos de estupros em locais públicos.

Abuso sexual em instituições de atendimento à criança e ao adolescente

 É uma modalidade de abuso similar aos tipos já mencionados. Ocorre dentro das 
instituições governamentais e não governamentais encarregadas de prover, proteger, defender, 
cuidar deles e lhes aplicar medidas sócio-educativas e que dispensem   atendimento psicossocial, 
educacional, saúde e outros espaços de socialização.
        Pode ocorrer entre as próprias  crianças/adolescentes ou entre crianças/
adolescentes e profi ssionais da instituição. Quando ocorre entre as próprias 
crianças e adolescentes, os recém-chegados são forçados a se submeterem 
sexualmente a grupos de adolescentes mais velhos e antigos na instituição e 
que dominam o território e o poder local.

        No caso da prática sexual entre funcionários e internos, a violência 
sexual aparece não como uma atividade de prazer, mas como uma atividade 
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do poder instituído, que submete a vítima aos caprichos de quem detém o poder. Desse modo, são 
reproduzidas as relações de poder e dominação existentes na sociedade.

 Lembramos mais uma vez que a exploração comercial sexual compõe o espectro da 
violência sexual contra crianças e adolescentes e será tratada em capítulo a parte. 

Formas da violência sexual

O abuso sexual intra e/ou  extrafamiliar  pode se expressar de 
diversas formas:

1) Abuso sexual sem contato físico

São práticas sexuais que não envolvem contato físico:

O assédio sexual caracteriza-se por propostas de relações sexuais. Baseia-se, na 
maioria das vezes, na posição de poder do agente sobre a vítima, que é chantegeada e ameaçada 
pelo autor da agressão.

O abuso sexual verbal pode ser defi nido por conversas abertas sobre atividades sexuais 
destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente ou a chocá-los (Abrapia, 2002).

Os telefonemas obscenos são também uma modalidade de abuso sexual verbal. A 
maioria deles é feita por adultos, especialmente do sexo masculino. Podem gerar muita ansiedade 
na criança, no adolescente e na família (Abrapia, 2002).

O exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar diante da criança 
ou do adolescente ou no campo de visão deles. A experiência, contudo, pode ser assustadora para 
algumas crianças e adolescentes (Abrapia, 2002). 

O voyeurismo é o ato de observar fi xamente atos ou órgãos sexuais de outras pessoas, 
quando elas não desejam serem vistas e obter satisfação com essa prática. A experiência pode 
perturbar e assustar a criança e o adolescente (Abrapia, 2002). Nas relações sexuais entre adultos, 
o voyeurismo pode ser uma pratica sexual consentida.

A pornografi a. Essa forma de abuso pode também ser enquadrada como exploração 
sexual comercial, uma vez que, na maioria dos casos, o objetivo da exposição da criança ou do 
adolescente é a obtenção de lucro fi nanceiro. Vide descrição no capítulo sobre  exploração sexual.
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2) Abuso sexual com contato físico

São atos físico-genitais que incluem carícias nos órgãos genitais, tentativas de relações 
sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal. Podem ser tipifi cados em: atentado 
violento ao pudor,  corrupção de menores, sedução  e estupro. Favor consultar no Capítulo X os 
conceitos jurídicos. 

Causas do Abuso e da Violência Sexual

 A visão de crianças como seres puros e inocentes não ajuda muito no combate à 
violência sexual. Ter desejo sexual é inerente à espécie humana. É responsabilidade do adulto 
estabelecer a fronteira entre afeto e sexo, respeitando o desenvolvimento sexual da criança e do 
adolescente.
  O abuso sexual é um fenômeno complexo e suas causas são multifatoriais. É preciso 
estudar os diversos fatores e como eles se combinam em certos indivíduos, grupos sociais e 
culturais e, em certos momentos históricos, as causas dessa violência.

Aspectos culturais

 Ressaltaremos aqui dois pilares explicativos da violência sexual intra e extrafamiliar: o 
incesto e a pedofi lia.

Incesto 

 Incesto é a relação sexual e/ou amorosa entre pessoas de mesmo sangue, principalmente 
naqueles casos em que o matrimônio é proibido por lei. Vem acontecendo em praticamente 
todas as sociedades e culturas desde a antiguidade até a modernidade. 

Do ponto de vista legal, a sociedade brasileira criminaliza a prática do incesto. Segundo 
a interpretação do Código Penal, o incesto praticado por adultos contra crianças abaixo de 14 
anos é considerado violência sexual, independente de ser empregada a força física.  Por outro 
lado, o Código Civil proibe casamento entre parentes de primeiro grau (pais e fi llhos, irmãos e 
irmãs).
 A proibição social e/ou legal do incesto existe praticamente em todas as culturas e 
sociedades. Essa interdição transformou a prática do incesto em um tabu, o que o torna  tema 
controverso, obstando uma abordagem mais isenta de valores de julgamento morais. 

Não se sabe precisar a origem ou a causa da proibição do incesto. Entre as várias teorias, 
a mais difundida é da biologia populacional que afi rma que a proibição do incesto foi instituída para 
evitar o enfraquecimento de certas linhagens genéticas ameaçadas de desapecimento, devido 
aos casamentos entre consangüineos. A versão popular dessa teoria é que as crianças nascidas 
de relação entre pessoas do mesmo sangue têm mais propensão a defeitos físicos (genéticos).
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Esta crença, todavia, carece de comprovação. Os argumentos dessa controvérsia 
foram desmitifi cados pela ciência moderna. Gobbetti e Cohen ratifi cam essa posição, afi rmando 
que se é verdade que a procriação entre pessoas do mesmo sangue diminui a variabilidade dos 
gens, possibilitando o repasse de doenças hereditárias, por outro lado,  repassa também os traços 
benéfi cos (2001, p. 64). Existem muitos exemplos na história de reinados que mantiveram sua 
linhagem ou trono, durante várias gerações, devido a casamento entre irmãos. Os incas, no Peru, 
são um exemplo. Há também muitos exemplos de casamentos entre primos e primas nas sociedades 
ocidentais contemporâneas. 

O que sobressai nessa discussão é a força do tabu do incesto dada pelo seu signifi cado no 
imaginário social: seu relacionamento com o próprio instinto de preservação da espécie, com medo 
de os homens deixarem de existir.

O incesto pode ser visto tanto como uma psicopatologia quanto como uma questão 
de diferença cultural de concepções de infância e família.  Para muitos, a idéia do incesto evoca 
tanto horror que terminam por acreditar que os casos de psicopatologias existentes representam a 
totalidade dos casos. 
 Mas, em muitos casos, as pessoas que praticam o incesto, mesmo sabendo da sua 
interdição, têm diferente visão cultural do fato. Dependendo de onde foram colhidos os dados ou 
números da amostra, a maior recorrência do incesto pode ser entre pai-fi lha, ou padastro-fi lha, ou 
ainda irmão-irmã (sobretudo quando são meio-irmãos ou irmãos não consanguíneos). Depois desse 
grupo, vêm avós e tios. Existem poucos registros de incesto mãe-fi lho ou entre avós-netos. Contudo, 
estudiosos alertam para não se interpretar a falta de registro como ausência do fenômeno, isto 
pode ser explicado pela resistência cultural  na admissão do incesto perpretado por mães. Assim, 
considerando que, na imensa maioria dos casos, a relação incestuosa é iniciada por pessoas do sexo 
masculino, muitos estudiosos circunscrevem o incesto a uma discussão mais ampla da supremacia 
da sexualidade masculina nas sociedades modernas. 
  Normalmente, as famílias nas quais essas ocorrências são registradas compõem 
estruturas muito fechadas, em que seus componentes têm pouco contato social. Possuem uma 
hierarquia rígida, em que a obediência à autoridade masculina é incontestável. A distribuição dos 
papéis entre pais e fi lhos tende a ter perfi l mais tradicional, principalmente quando a menina assume 
funções características da mãe (cuidar de afazeres domésticos e de irmãos menores). O padrão 
de relacionamento não deixa claro as regras de convivência. A comunicação não é aberta e as 
demonstrações de afeto, quando existem, tendem a ser misturadas com doses de erotismo (Azevedo 
e Guerra,1998). 

Essas características da chamada família incestogênica levaram pesquisadores da área 
da antropologia a levantar a hipótese de que esses autores de agressão não possuem o conceito 
moderno de infância ou ainda adotam a visão de “criança como propriedade dos pais.” Ou seja, por 
alguma razão,  eles não possuem elementos ideológicos que formam o controle da vazão da fantasia 
ou do desejo sexual por crianças e adolescentes. Ou, ainda,  acreditam que, pelo fato de os fi lhos 
serem propriedade dos pais, podem fazer deles o que bem entendem. O exemplo disso é aquele pai 
que diz que vai ser o primeiro a ter relações sexuais com a fi lha, “antes que outro macho” o faça. Ainda 
que a ênfase dada aqui seja a prática de incesto entre pais e fi lhos, essas caracteristicas de família 
isolada têm sido apontadas também para explicar as manifestações incestuosas entre irmãos.  
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Quando o incesto é cometido pelo padrasto ou namorado da mãe, a falta de vinculação 
biológica com a criança e adolescente tem papel fundamental na explicação. A inexistência de 
relação de consangüinidade entre ele e a menina ou adolescente enteada deixa de oferecer, para 
alguns homens, a barreira cultural que impede a relação sexual entre pai e fi lha, por exemplo. Nem 
sempre a proibição de relações de cunho amoroso-sexual é dirigida exclusivamente a pessoas 
do mesmo sangue. Em tribos africanas, a proibição é extensiva a parceiras não-aparentadas 
(Nathan, 1997: 19). Atualmente, considerando as transformações ocorridas na estrutura da família, 
sobretudo o aumento do número de famílias recasadas ou recombinadas, muitos estudiosos 
(Finkelhor, 1979) entendem que essa noção de incesto deve ser estendida também a pessoas 
com quem a criança e o adolescente desenvolve relação de “parentesco ou vínculo afetivo”.
  

Pedofi lia
A pedofi lia tornou-se tema bastante comentado nos últimos anos, nos meios de 

comunicação, por especialistas da área da criança e do adolescente  e outros   profi ssionais 
preocupados com o comportamento humano. Isso se deve ao fato da grande visibilidade de  
situações de pedofi lia, associadas principalmente  à pornografi a na Internet, aos vários  casos 
dessa natureza envolvendo padres da Igreja Católica.  A operação chamada Catedral denunciou 
e puniu o envolvimento de padres, educadores e indivíduos de classe média de países como 
Estados Unidos, Reino Unido, França, Polônia, Alemanha, Áustria, Bélgica. No Brasil, o tema foi 
pautado por evidentes  ocorrências de abuso sexual contra crianças envolvendo médicos, padres, 
educadores, síndicos e empregados de condomínios, entre outros profi ssionais.  

O conceito médico de pedofi lia aponta para uma disfunção sexual. É um tipo de parafi lia, 
na qual o indivíduo só sente prazer com determinado objeto. Pode relacionar-se com outros 
objetos de prazer, mas sua energia libidinal está diretamente voltada para um único objeto, do 
qual não consegue desvencilhar-se.  Há outros exemplos  de parafi lias  como necrofi lia (atividades 
sexuais com cadáver), zoofi lia (com animais), hebefi lia (com adolescentes).  Para alguns, a 
pedofi lia é uma psicopatologia, perversão sexual com caráter compulsivo e obsessivo. O pedófi lo 
é chamado agressor sexual preferencial. Há, contudo, posições contrárias a essa visão. Grupos 
internacionais de pedófi los vêm-se organizando em associações e redes que se multiplicam por 
todos os cantos do mundo, principalmente com o advento da internet. Eles não concordam com 
as bases morais e legais que proíbem relações sexuais entre adultos e crianças ou adolescentes. 
Defendem que o relacionamento sexual entre adultos e crianças é uma opção sexual e um direito. 
Alegam que suas atividades baseiam-se em sentimentos naturais e inofensivos. Às vezes, esses 
grupos reivindicam a alteração de leis vigentes, particularmente nos Estados Unidos.

O conceito social de pedofi lia defi ne-se pela atração erótica por crianças. Essa atração 
pode ser elaborada no terreno da fantasia ou se materializar em atos sexuais com meninos ou 
meninas. Nesse aspecto, há muitos pedófi los pelo mundo que não cometem  violência sexual,  
satisfazem-se sexualmente com  fotos de revistas ou imagens despretensiosa de crianças, mas 
que geram neles intenso desejo sexual. Atuam na fantasia e, muitas vezes, não têm coragem de 
pôr em ato seu real desejo. Não podemos dizer, portanto, que todo pedófi lo seja um agressor 
sexual e o inverso também não é verdadeiro. 
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Estudos vêm apontando que o indivíduo adepto da pedofi lia e ou da e/ou prática de pedofi lia 
é indivíduo aparentemente normal, inserido na sociedade. Muitos têm atividades sexuais normais 
com adultos, não têm fi xação erótica única por crianças, mas são fi xados no sexo. O desejo, portanto, 
independe do  objeto. Costuma ser “pessoa acima de qualquer suspeita” aos olhos da sociedade, o 
que facilita sua atuação. Geralmente, não pratica atos de violência física contra a criança. Age de 
forma sedutora, conquistando a confi ança da criança. 

Segundo Furniss, não se pode considerar a pedofi lia um tipo de personalidade, mas há 
fatores de risco, em que o ambiente é preponderante. A pedofi lia pode ser sintoma de um indivíduo 
inseguro e impotente. Normalmente, esse indivíduo imagina-se criança, projetando essa fantasia 
nas crianças reais do mundo externo e busca tratá-las como gostaria de ser tratado. Dessa forma, 
quando abusa sexualmente de uma criança ele se vê como criança, diminuindo a culpa de seu ato. 

O que parece existir de comum entre um indivíduo que pratica o incesto e 
outro que pratica a pedofi lia é o seguinte:

• O pedófi lo pode também cometer atos de incesto. Além disso, pode ser cliente de prostituição 
infanto-juvenil e de produtos da pornografi a infanto-juvenil.

• Muitos desses indivíduos sofreram violência sexual quando crianças. Meninos que não sofreram, 
mas cujas irmãs sofreram, podem tornar-se agressores por identifi cação.

• A relação de poder e dominação é um forte motor desses atos, mesmo que utilizem a sexualidade 
da criança muito mais como uma gratifi cação compensatória de sentimento de impotência e 
baixa estima do que como gratifi cação sexual.

 Outra dimensão cultural é o fato de pais, parentes e padrastos incestuosos e pedófílos 
compartilharem uma série de crenças da nossa cultura adultocêntrica e certamente machista, 
como: 

- O desvirginamento de uma mulher é “prato” altamente cobiçado e sua conquista é 
generosamente celebrada no mundo da auto-afi rmação da masculinidade;

- Fazer sexo com adolescentes ocupa o topo da hierarquia das preferências sexuais de 
algumas pessoas. Isso ocorre por dois motivos: primeiro, porque as jovens têm propriedades 

físicas e químicas que tornam o sexo mais prazeroso – por exemplo, possuem 
vagina ou ânus mais apertados e, por isso mesmo, produzem mais prazer. 
Segundo, pela satisfação simbólica de manter o vigor sexual da juventude, 
perdido na maturidade e na velhice ou pelo desejo de se eternizar num corpo 
jovem. Nesse caso, a fi lha ou enteada representa dupla vantagem: tem 
qualidades que lembram as da esposa/namorada e ainda é jovem.

Aspectos de saúde mental
Aspectos de saúde mental podem vir associados com aspectos 

culturais acima mencionados. Os casos de incesto e pedofi lia podem também 
ser praticados por pessoas portadoras de defi ciência mental ou contra pessoas 
portadoras de defi ciência física e mental.
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Normalmente, os casos de incesto e pedofi lia não ocorrem com emprego da força física 
ou atos de crueldade que concebemos como violência. Mas, casos de pedófi los que assassinam 
crianças estarrecem e mobilizam populações em diversas partes do mundo.

O uso da violência e crueldade para a obtenção do objeto do desejo sexual deve, contudo, 
ser analisado, simultaneamente, de forma separada e conectada com incesto e/ou  pedofi lia. É 
mais característico dos casos de estupro. No incesto e na pedofi lia, a violência e a crueldade 
estão associadas a muitos fatores:

• Reação da criança e do adolescente  agredidos ao serem submetidos ao desejo do agressor 
ou diante de sua ameaça de denunciar a situação;

• Abuso de substâncias como álcool e outras drogas lícitas e ilícitas por parte do autor da 
agressão. Essas substâncias podem fl exibilizar temporariamente o controle dos impulsos 
agressivos. Ou ainda, em casos crônicos, podem afetar o sistema neurológico dos 
indivíduos;

• Doenças mentais que afetam o controle ou geram a falta de culpa em atos violentos.
• Preferências sexuais ligadas ao uso da “violência”, como o sadomasoquismo.

Aspectos jurídico-legais
 A existência e a persistência do abuso sexual não têm só a ver com os atos dos autores 
da agressão contra as vítimas, mas também com a capacidade normatizadora, controladora 
e fi scalizadora da sociedade, ou seja, a sociedade, por meio de instituições do Legislativo, 
Executivo e Judiciário, tem o poder de regular quais práticas sexuais são legais e ilegais e quais 
modalidades são consideradas violência e crime. Tem também o poder de exigir e fi scalizar o 
cumprimento da lei e estabelecer medidas para corrigir as transgressões e violações dessas leis e 
normas sociais. Os cidadãos participam desse processo elegendo seus representantes, pagando 
impostos, reivindicando o cumprimento das leis estabelecidas e ajudando a implementar políticas 
e programas sociais.

Assim, por mais que alguns pais ou padrastos desejem sexualmente seus fi lhos ou 
enteados ou que grupos de pedófílos expressem o direito de desejar crianças e adolescentes, 
a sociedade reconhece - por meio de suas leis e normas - que as crianças e adolescentes 
são sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento. Além disso, leis e normas sociais 
criminalizam avanços sexuais contra adolescentes (particularmente menores de 14 anos) por 
adolescentes mais velhos ou adultos. Há um poder desigual entre adultos e crianças. Os adultos 
têm a hegemonia desse poder. Por isso mesmo, o adulto deve respeitar e proteger as crianças e 
adolescentes, saber lidar com o desejo deles e se responsabilizar pelas transgressões das leis.

Precisa ainda ser dito que o adulto, quando induz a criança a se submeter ao seus 
desejos incestogênicos e pedófílos, quebra o padrão considerado “normal” de socialização 
de crianças e adolescentes. Mesmo que se possa questionar o que seja “normal” e a própria 
desigualdade dessa normalidade, o padrão tem valor normativo maior do que a lei em si mesma. 
Sua quebra pode marcar a criança, estigmatizá-la e apartá-la da sociedade pelo resto da vida, se 
a ela não for dado apoio apropriado.
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A existência de leis apropriadas e claras contra o abuso sexual, acompanhadas de 
campanhas educativas, representa um reforço do cumprimento rigoroso das leis e punição exemplar 
dos transgressores, podendo romper o ciclo de impunidade que impera nessa área.

 Há muitas difi culdades inerentes ao processo de notifi cação dos casos de abuso às 
autoridades competentes e de funcionamento do sistema de garantias de direitos. Este guia poderá 
ajudar as  escolas que ainda não encontraram o caminho da notifi cação social. É sempre válido, 
porém, lembrar que a aplicação de leis por si mesma não é sufi ciente, é preciso educar a população. 
Educar é a melhor prevenção.

Aspectos político-sociais
 A fragilidade de políticas públicas na área social é fator crucial para a  existência e persistência 
da violência sexual.  As campanhas educativas e as políticas de prevenção e mobilização visam 
realizar a chamada prevenção primária. Já o aperfeiçoamento do sistema de garantias contribui para 
que se concretizem ações de prevenção secundária. A implantação de serviços - tanto para crianças 
e adolescentes abusados como para os autores da agressão -  é essencial ao desenvolvimento da 
prevenção terciária.

Aspectos econômicos
              Há muito vem sendo rejeitada a associação mecânica entre pobreza e violência sexual 

- tanto pela sua insufi ciência explicativa quanto pelo seu potencial estigmatizante dos segmentos 
populares da sociedade. A implicação e o papel dos aspectos econômicos no abuso sexual devem 
ser mais bem-esclarecidos. 
                 É verdade que a violência sexual ocorre em todas as classes sociais, mas é também 
verdade que a sociedade brasileira trata desigualmente autores da agressão e vítimas de acordo 
com a classe social, etnia (raça/cor), gênero e faixa etária e afeta com mais intensidade meninas 
entre 7 a 14 anos, negras e pardas das camadas populares do que outras crianças e adolescentes.
  Mães pobres têm menos condições de cuidar diariamente de seus fi lhos (geralmente por 
trabalhar fora e não contar com uma rede de apoio). Têm também menos informação sobre como 
abordar temas relativos à sexualidade com crianças e têm um grau de dependência maior da 
contribuição fi nanceira do companheiro para compor o orçamento doméstico - fator fundamental 
para explicar a falta de notifi cação por parte da família, nos casos em que o pai ou padrasto é o autor 
da agressão -  do que suas correlatas nas classes médias e altas.
         O sistema de garantias de direitos  também é permeado por esses valores e acabam 
reproduzindo as discriminações mencionadas.  As crianças podem ser transformadas em rés ao invés 
de pessoas que sofrem o abuso; o autor da agressão, do  sexo masculino, pode ser liberado de suas 
responsabilizações por causa da cumplicidade de gênero. Os agressores de classe média podem ter 
maior imunidade que os de segmentos populares, tanto na apuração quanto na apenação. 
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Treinando o olhar do educador para identifi car a 
violência doméstica e o abuso sexual

As crianças e adolescentes “avisam” de diversas maneiras, quase sempre não verbais, 
as situações de maus-tratos e abuso sexual.  Reunimos os principais sinais da ocorrência de 
abuso para ajudar o educador a “enxergar” essa situação e “agir” sobre ela. Contudo, é importante 
lembrar que as evidências de ocorrência de violência sexual são compostas não só por um, mas 
por um conjunto de indicadores apresentados pela criança e listados abaixo.  

Se o educador desconfi a que uma criança está sofrendo violência sexual, mesmo que 
seja apenas suspeita, deve conferir. Em caso de indecisão, peça a opinião de seus colegas de 
trabalho. Lembre-se sempre, porém, de proteger a identidade da criança. 

Na segunda parte deste Guia damos uma série de sugestões sobre como abordar a 
criança, a fi m de verifi car o que está acontecendo com ela. Se o educador preferir, pode também 
discutir suas opiniões e ações com profi ssionais de outras áreas como médicos, advogados, 
psicólogos, assistentes sociais. 

É importante ressaltar que a presença isolada de um dos indicadores não é significativa 
para a interpretação da presença de violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom 
conhecimento dos principais características das diferentes fases do desenvolvimento 
infantil ajuda a esclarecer se o comportamento da criança/adolescente é indicativo de 
violência sexual.
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CRAMI - ABCD
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Abuso Sexual 
Indicadores na Conduta da Criança/Adolescente

     Sinais corporais ou provas materiais 

 • Enfermidades psicossomáticas, que são uma série de problemas de saúde sem aparente 
causa clínica aparente, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e outras difi culdades 
digestivas, que têm, na realidade, fundo psicológico e emocional. 

 • Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs, incluindo aids), diagnosticadas em coceira 
na área genital, infecções urinárias, odor vaginal, corrimento ou outras secreções vaginais e 
penianas e cólicas intestinais. 

 • Difi culdade de engolir devido à infl amação causada por gonorréia na garganta (amídalas) 
ou refl exo de engasgo hiperativo e vômitos (por sexo oral).

 • Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas da vagina ou ânus a ponto de causar, 
inclusive, difi culdade de caminhar e sentar.

 • Canal da vagina alargado, hímen rompido e pênis ou reto edemaciados ou hiperemiados. 
 • Baixo controle dos esfíncteres, constipação ou incontinência fecal.
 • Sêmen na  boca, nos genitais ou na roupa.
 • Roupas íntimas rasgadas ou manchadas de sangue.
 • Gravidez precoce ou aborto.
 • Ganho ou perda de peso, visando afetar a atratividade do agressor.
 • Traumatismo físico ou lesões corporais, por uso de violência física.

Sinais no comportamento ou provas imateriais 

Comportamento/sentimento

 • Medo ou mesmo pânico de certa pessoa ou sentimento generalizado de desagrado quando 
a criança é deixada  sozinha em algum lugar com alguém.

 • Medo do escuro ou de lugares fechados.
 • Mudanças extremas, súbitas e inexplicadas no comportamento, como oscilações no 

humor  entre retraída e extrovertida.
 • Mal-estar pela sensação de modifi cação do corpo e confusão de idade.
 • Regressão a comportamentos infantis, como choro excessivo sem causa aparente, enurese,     

chupar dedos.
 • Tristeza, abatimento profundo ou depressão crônica. Fraco controle de impulsos e       

comportamento autodestrutivo ou suicida.
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 • Baixo nível de auto-estima e excessiva preocupação em agradar os outros.
 • Vergonha excessiva, inclusive de mudar de roupa na frente de outras pessoas.
 • Culpa e autofl agelação.
 • Ansiedade generalizada, comportamento tenso, sempre em estado de alerta, fadiga.
 • Comportamento disruptivo, agressivo, raivoso, principalmente dirigido  contra irmãos e um dos    

pais não incestuoso.
 • Alguns podem ter transtornos dissociativos na forma de personalidade múltipla.

Sexualidade
 • Interesse ou conhecimento súbitos e não usuais sobre questões sexuais. 
 • Expressão de afeto sensualizada ou mesmo certo grau de provocação erótica, inapropriado 

para uma criança. 
 • Desenvolvimento de brincadeiras sexuais persistentes com amigos, animais e brinquedos.
 • Masturbar-se compulsivamente.
 • Relato de avanços sexuais por parentes, responsáveis ou outros adultos.
 • Desenhar órgãos genitais com detalhes e características além de sua capacidade etária.

Hábitos, cuidados corporais e higiênicos
 • Abandono de comportamento infantil, de laços afetivos, de antigos hábitos lúdicos, de fantasias, 

ainda que temporariamente.
 • Mudança de hábito alimentar  - perda de apetite (anorexia) ou excesso   

alimentação (obesidade). 
 • Padrão de sono perturbado por pesadelos freqüentes, agitação 
 noturna, gritos, suores, provocados pelo terror de adormecer e sofrer abuso.
 • Aparência descuidada e suja pela relutância em trocar de roupa
 • Resistência em participar de atividades físicas.
 • Freqüentes fugas de casa.
 • Prática  de delitos.
 • Envolvimento em prostituição infanto-juvenil.
 • Uso e abuso de substâncias como álcool, drogas lícitas e ilícitas.

Freqüência e desempenho escolar
 • Assiduidade e pontualidade exageradas, quando ainda freqüenta a escola. Chega cedo e sai 

tarde da escola, demonstra pouco interesse ou mesmo resistência em voltar para casa após a 
aula. 

 • Queda injustifi cada na freqüência escolar.
 • Difi culdade de concentração e aprendizagem resultando em baixo rendimento escolar.
 • Não participação ou pouca participação nas atividades escolares. 
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O surgimento de objetos pessoais, brinquedos, dinheiro e outros bens,  que estão além 

das possibilidades fi nanceiras da criança/adolescente e da família, pode ser indicador de  

favorecimento e/ou aliciamento. Se isso ocorre com várias crianças da mesma sala ou 

série pode indicar ação de algum pedófi lo na região. 

Relacionamento social 
• Tendência ao isolamento social com poucas relações com colegas e companheiros.
• Relacionamento entre crianças e adultos com ares de segredo e exclusão dos demais. 
• Difi culdade de confi ar nas pessoas à sua volta.
• Fuga de contato físico. 

Indicadores na Conduta dos Pais ou Responsáveis
• As famílias incestuosas tendem a ser quietas, relacionam-se pouco. Os pais são autoritários e 
as mães, submissas. 

• O autor do abuso tende a ser extremamente protetor, zeloso da criança e/ou adolescente ou 
possessivo com a criança/adolescente, negando-lhe contatos sociais normais.  Lembre-se, porém, 
de que manifestar carinho para com fi lhos é importante para um crescimento saudável. 

• O autor do abuso pode ser sedutor, insinuante, especialmente com crianças e/ou adolescentes.
• O autor do abuso crê que o contato sexual é uma forma de amor familiar.
• O autor do abuso pode acusar a criança de promiscuidade ou sedução sexual ou ainda acreditar 
que ela tem atividade sexual fora de casa.

• O autor do abuso pode contar histórias, referindo-se a outro autor da agressão a fi m de proteger 
um membro da família.

• É freqüente o autor da agressão ter sofrido esse tipo de abuso na infância (físico, sexual, 
emocional).

•  Membros da família fazem uso de substâncias como álcool, outras drogas lícitas ou ilícitas. 

 É importante afi rmar que nem todas as famílias com esse perfi l cometem incesto. É 
preciso, portanto, tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, que possam estigmatizar 
ainda mais esse tipo de família. Lembre-se de que pessoas que praticam violência sexual contra 
crianças precisam ser responsabilizadas por seus atos, mas elas também precisam de ajuda para 
não repeti-los e aprender a respeitar a criança e o adolescente.
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Características Especiais Dos Maus Tratos Em Paciêntes 
Portadores De Defi ciência, De Doença Crônica Ou 
Dependentes De Tecnologia
MANUAL DE ACIDENTES E VIOLENCIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

O abuso sexual pode apresentar-se de forma diferenciada em crianças e adolescentes portadores 
de defi ciências, cuja situação é de extremo risco, por estarem `a mercê de seus responsáveis ou 
cuidadores e, na maioria dos casos, têm pouca credibilidade quanto à sua queixa. 

Sinais de alerta
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Portadores de defi ciência auditiva
A defi ciência auditiva, se precocemente diagnosticada e encaminhada para tratamento e 
reabilitação, permite condição de vida bastante adequada. Como a linguagem tem papel 
fundamental na evolução da personalidade de todas as crianças, o defi ciente auditivo precisa 
de importante suporte emocional para desenvolver todas as suas habilidades. O diagnóstico 
diferencial frente a distúrbios emocionais do defi ciente auditivo deve afastar essas causas próprias 
da defi ciência e o de maus-tratos pode manifestar-se sempre que as surgirem:

 Defi ciente Mental  e Abuso Sexual
 Tanto meninas como meninos, os portadores de defi ciência mental são presas fáceis do 
autor do abuso sexual, que se vale dos laços de confi ança facilmente criados, da inocência e falta 
de educação sexual (habitualmente são tratados pelos pais como assexuados), da possibilidade do 
silêncio, tendo em vista a acentuada credulidade da vítima a ameaças juntamente com o possível 
descrédito de denúncia vinda dessas crianças ou adolescentes, para mantê-los indefi nidamente 
como objetos de gratifi cação sexual.

 Quando a criança é muito pequena, na maioria das vezes, não consegue entender o 
assédio do autor do abuso, nem encontrar meios de denúncia ou proteção. A violência sexual 
reiterada muitas vezes só é descoberta com o surgimento de uma gravidez. Mesmo nessas 
situações, o autor da agressão pode criar um estado de confusão mental que induz o portador de 
defi ciência a identifi car outras pessoas como seus agressores. Habitualmente, essa identifi cação 
não é constante e varia com nomes e descrições, como instruído pelo autor do abuso, o que faz 
com que tenha maior descrédito em suas denúncias, como se ela ou ele portador de defi ciência 
mental é que tivessem distúrbio comportamental associado a uma busca obsessiva de atividade 
sexual.
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Considera-se como de maior risco para o abuso sexual o companheiro da mãe, em seguida  pai, tios, 
avôs, tias, avós, irmãos e parentes próximos, tanto do sexo masculino como feminino.

Há que se pensar em abuso sexual no portador de defi ciência mental, além dos sinais comuns a 
todas as crianças e adolescentes, sempre que:

As Conseqüências do Abuso Sexual 
Crianças e adolescentes abusados podem reagir ou experienciar a violência 
sexual de várias maneiras:

 Alguns fi ngem não ser eles e tentam ver o abuso a distância;
 Outros tentam entrar em estado alterado de consciência, como se estivessem dormindo e 
imaginam o abuso como um sonho;
 Outra maneira é dissociar o corpo dos sentimentos. Alguns negam a existência da parte inferior 
do corpo.  

Ajudar, porém, prontamente a criança a enfrentar o abuso sexual sofrido, mas de forma tranqüila, 
séria, cuidadosa, respeitosa, afetiva e competente, pode evitar que as conseqüências dessa violência 
arruínem sua vida de criança e de adulto no futuro. 

Analisando as conseqüências da violência sexual, de uma forma generalizada, pode-se dizer que 
os efeitos, em curto prazo, são todos os apontados pelos indicadores de violência no item “treinando 
o educador…”. Além disso, seus efeitos a longo prazo podem ser bastante perversos, como: 

 Seqüelas dos problemas físicos gerados pela violência sexual. Lesões, ematomas, 
DSTs podem interferir na capacidade reprodutiva. As gestações podem ser problemáticas, aparecendo 
complicações orgânicas cujas causas  podem ser psicossociais. Esses problemas podem levar a uma 
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maior morbidade materna e fetal.  
 Difi culdade de ligação afetiva e amorosa, originada no profundo sentimento de 
desconfi ança do ser humano em geral, por temor de reedição de experiência traumática ou, ainda, 
por dissociação entre sexo e afeto e gerando sentimentos de baixa auto-estima, sentimento de 
culpa, depressão prolongada por medo da intimidade. 
 Difi culdades de manter uma vida sexual saudável. A difi culdade de estabelecer 
ligações afetivas pode estar associada com a questão da sexualidade ou nela interferindo.  As 
pessoas podem evitar todo e qualquer relacionamento sexual por traumas e/ou fatores fóbicos 
que bloqueiam o desejo.  Podem ainda vivenciar baixa qualidade nas relações sexuais, com 
incapacidade de atingir o orgasmo ou demorar demais para atingi-lo. 
 Algumas pessoas podem ter reações opostas: tendência de supersexualizar os 
relacionamentos sociais, gerada por fatores como incapacidade de distinguir sexo do afeto; 
confusão entre o amor parental e manifestações sexuais, compulsivo interesse sexual para provar 
que são amadas e para se sentirem adequadas. Isso pode gerar também trocas sucessivas de 
parceiros.
 Engajamento em trabalho sexual (prostituição). Muitos dos profi ssionais do sexo 
foram abusados quando criança.  Todavia, não se deve estabelecer nenhuma relação mecânica 
entre abuso sexual e prostituição. Milhares de crianças abusadas não se tornam trabalhadores do 
sexo quando adultas. A conexão que muitas trabalhadoras sexuais fazem entre uma coisa e outra 
é o fato de que, com a experiência de abuso, aprenderam que a única coisa –  ou a mais importante 

-que as pessoas queriam delas era sexo. Oferecendo sexo, experimentam, paradoxalmente certo 
sentimento de valor, uma forma de mediação e, posteriormente, essa atividade se transforma 
numa estratégia de sobrevivência. 

 Viciação em substâncias lícitas e ilícitas. Aqui vale também ressaltar que qualquer 
associação mecânica entre abuso sexual e uso de drogas mais atrapalha do que ajuda. Apesar 
disso, algumas pessoas confessam que inicialmente usaram drogas para cuidar de sentimentos, 
esquecer a dor, a baixa auto-estima e, mais tarde, o uso se tornou um vício incontrolável.

É importante chamar  a atenção para o fato de que a violência sexual não produz o mesmo 
resultado sobre todas as crianças e adolescentes a ela submetidos.  Convém  considerar que 
indivíduos ou grupos de indivíduos respondem aos estímulos do meio de forma singular.  Estudos 
atestam (Furniss,1993; Farinatti, 1993) que  as conseqüências sobre crianças e adolescentes 
podem variar segundo: 

a) Idade do início do abuso.  Pesquisas afi rmam que quanto mais baixa a idade, mais 
difusos serão os efeitos e, portanto, mais severos. 

b) Duração do abuso.  Estudos declaram que  quanto mais duradouro e freqüente for o 
abuso, mais sérios seus efeitos.

c) Grau de violência ou ameaça de violência. Quanto maior a força empregada ou 
ameaçada, piores serão os efeitos do abuso sexual, devido à anulação da criança como 
sujeito.

d) Diferença de idade entre a pessoa que cometeu o abuso e a criança que o sofreu. 
Há a hipótese de os efeitos serem menores quanto menor for a diferença de idade (esse 
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ponto pode ser controverso).
e) Grau de proximidade da pessoa que cometeu o abuso e a criança. Quanto mais 

próximos, maiores são as conseqüências, como no caso de incesto pai/fi lha.
f) Presença e ausência de fi guras parentais protetoras ou de outras pessoas que excerçam 

o papel de parentesco afetivo com a criança. Relações signifi cativas e confi áveis podem 
ajudar a criança a superar mais rapidamente suas difi culdades.

g) Grau de sigilo sobre o fato ocorrido. Se mantido em segredo o abuso, a criança terá 
mais difi culdade em elaborar o ocorrido. 

h) A percepção da criança dos atos sexuais realizados contra elas.  Para algumas 
crianças/adolescentes um simples olhar pode signifi car uma invasão de sua sexualidade, 
enquanto outras só percebem esse ato invasivo na medida em que forem beijadas ou 
tocadas.  Não são raros os casos de adultos que relatam ter mantido relações sexuais com 
irmãos ou pessoas mais velhas como parte das descobertas sexuais.

i) A existência de serviços, sua organização em rede, e o grau de efi ciência e efi cácia 
dessa rede. A agilidade, a qualidade e abrangência da cobertura podem ser decisivas para 
ajudar tanto as crianças abusadas quanto os agressores na elaboração e superação da 
experiência vivida. 

 j) Como a visão que esses serviços têm sobre o fato ocorrido afeta a própria   percepção 
da criança do que aconteceu. Numa pesquisa  comparativa, realizada entre ex-crianças 
de rua em Nova York e São Paulo (dos Santos, 2002), constatou-se que ex-jovens de rua 
de NovaYork viveram sua experiência de abuso sexual como terrível trauma que marcou 
quase defi nitivamente suas vidas. Em contrapartida, jovens brasileiros a descreveram como 
uma experiência muito ruim, mas que já a superaram ou estavam lutando para superá-la. 

Essa última constatação chama atenção para importância da visão de abuso sexual que está 
sendo repassada a crianças e adolescentes nos serviços especializados, sobretudo no atendimento 
educacional, social e psicológico.  Visões alarmistas e fatalistas que tendem a exagerar as 
conseqüências do abuso sexual não ajudam as crianças a superarem essa experiência negativa, 
além de desestimular as pessoas ajudá-las.

Interpretar a situação vivida ou aprofundar uma sensação de trauma na criança só contribui para 
aprisioná-la à experiência passada e arruinar sua vida presente.  

Contribua para que uma criança ou adolescente que sofreu abuso tenha uma vida saudável no 
presente e no futuro. Procure passar a visão de que o abuso sexual é uma violação grave dos direitos 
humanos da criança e do adolescente, mas também que suas conseqüências não são irreversíveis. 
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Mitos Realidades
O estranho representa perigo
maior para crianças e
adolescentes

Estranhos são responsáveis por pequeno percentual dos casos 
registrados. Na maioria das vezes, entre 85% a 90% dos casos, 
crianças e adolescentes são sexualmente abusados por pessoas 
que já conhecem,como pai ou mãe, parentes, vizinhos, amigos da 
família, colegas de escola, babá, professor ou médico (a)

O autor do abuso sexual é 
psicopata, tarado que todos 
reconhecem na rua, depravado 
sexual, homem mais velho e 
alcoólatra, homossexual, ou 
retardado mental

Os crimes sexuais são praticados em todos os níveis 
socioeconômicos, religiosos e étnicos. Na maioria das vezes,
são pessoas aparentemente normais e queridas pelas crianças
e pelos adolescentes. A maioria dos agressores é heterossexual
e mantém relações sexuais com adultos

O pedófi lo tem características 
próprias que o identifi cam

Do ponto de vista da aparência física, o pedófi lo pode ser
qualquer pessoa

A criança mente e inventa que é 
abusada sexualmente

Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fi ctícios 
e, nessas situações, trata-se, em geral, de crianças maiores que 
objetivam alguma vantagem

Se uma criança ou adolescente 
“consente” é porque deve ter 
gostado. Só quando ela disser 
“não” é que fi ca caracterizado o 
abuso

O autor da agressão sexual tem inteira responsabilidade
pela violência sexual, qualquer que seja a forma por
ele assumida

O abuso sexual, na maioria dos 
casos, ocorre longe da casa da 
criança ou do adolescente

O abuso ocorre, com freqüência, dentro ou perto da casa da criança 
ou do abusador. O abusador, normalmente, procura locais em que 
a criança/adolescente estará completamente vulnerável. O maior 
índice das ocorrências tem sido no período diurno

Mitos e Realidades Sobre o Abuso Sexual
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É fácil identifi car o abuso sexual 
em razão das evidências físicas 
encontradas nas crianças e 
adolescentes

Em apenas 30% dos casos há evidências físicas. As autoridades 
devem estar treinadas para as diversas técnicas de identifi cação
de abuso sexual

O autor do abuso sexual é 
psicopata, tarado que todos 
reconhecem na rua, depravado 
sexual, homem mais velho e 
alcoólatra, homossexual, ou 
retardado mental

Os crimes sexuais são praticados em todos os níveis 
socioeconômicos, religiosos e étnicos. Na maioria das vezes,
são pessoas aparentemente normais e queridas pelas crianças e 
pelos adolescentes. A maioria dos agressores é heterossexual e 
mantém relações sexuais com adultos

O abuso sexual está associado
a lesões corporais

A violência física contra crianças e adolescentes abusados 
sexualmente não é o mais comum, mas, sim, o uso de ameaças 
e/ou a conquista da confi ança e do afeto da criança. Crianças e 
adolescentes são, em geral, prejudicados pelas conseqüências 
psicológicas do abuso sexual 

O abuso sexual limita-se
ao estupro

Além do ato sexual com penetração vaginal (estupro) ou anal,
outros atos são considerados abuso sexual, como o “voyeurismo”,
a manipulação de órgãos sexuais, a pornografi a e o exibicionismo

A divulgação de textos sobre 
pedofi lia e fotos de crianças 
e adolescentes em posições 
sedutoras ou praticando sexo 
com outras crianças, adultos e até 
animais não causa malefícios, uma 
vez que não há contato e, muitas 
vezes, tudo ocorre virtualmente na 
tela do computador

O malefício é enorme para as crianças fotografadas ou
fi lmadas. O uso dessas imagens e textos estimula a aceitação
do sexo de adultos com crianças, situação criminosa e inaceitável. 
Sabe-se que freqüentemente o contato do pedófi lo inicia-se
de forma virtual na internet, mas logo pode passar
para a conquista física, levando inclusive ao assassinato
de crianças

As vítimas do abuso sexual são 
oriundas de famílias de baixo nível 
socioeconômico

Níveis de renda familiar e de educação não são indicadores de
abuso. Famílias das classes média e alta podem ter melhores 
condições para encobrir o abuso e manter o “muro do silêncio.” 
Vítimas e  autores do abuso são, muitas vezes, do mesmo grupo 
étnico e socioeconômico

Crianças e adolescentes só 
revelam o “segredo” se tiverem sido 
ameaçadas com violência

Crianças e adolescentes só revelam o “segredo” quando confi am
e sentem-se apoiadas

 Mitos Realidades
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Mitos Realidades
A maioria dos casos é
denunciada 

Estima-se que poucos casos são denunciados. Quando há 
envolvimento de familiares, poucas são as probabilidades de que 
a vítima faça a denúncia, seja por motivos afetivos ou por medo do 
abusador; medo de perder os pais; de ser expulso; de que outros 
membros da família não acreditem em sua história; ou de ser o 
causador da discórdia familiar

A maioria de pais e professores 
está informada sobre abuso sexual 
de crianças, sobre sua freqüência e 
sobre como lidar com ele

A maioria, no Brasil, desconhece a realidade do abuso sexual
de crianças. Pais e professores desinformados não podem
ajudar uma criança

O abuso sexual é uma situação 
rara que não merece prioridade por 
parte dos governos

O abuso sexual é extremamente freqüente em todo o mundo. 
Sua prevenção deve ser prioridade até por questões econômicas: 
estudo realizado nos EUA, por exemplo, revelou que os gastos com 
atendimento a dois milhões de crianças que sofreram abuso sexual 
chegaram a US$ 12,4 milhões por ano

É impossível prevenir o abuso 
sexual de crianças

Há maneiras práticas e objetivas de proteger as crianças da abuso 
sexual (veja seções a seguir)
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Como Notifi car Casos de Abuso e 
Violência Sexuais

Nesta seção trataremos da prevenção secundária do abuso. São ações que devem ser 
tomadas quando as crianças estão em “situação de risco” ou mesmo quando já ocorrem situações 
de violência sexual, para evitar sua perpetuação e seqüelas mais graves nas crianças molestadas. 
Na primeira parte, informaremos os educadores sobre o que diz a legislação brasileira sobre 
violência sexual e, na segunda, daremos pistas sobre como proceder à notifi cação das autoridades 
competentes sobre ocorrências de violência sexual.

Legislação Brasileira  e Crimes 
Contra a Dignidade Sexual

 “Violência sexual contra a criança é crime” 

 A base jurídica para tratamento da questão do abuso e exploração sexuais de crianças e 
adolescentes no Brasil é o tripé: a Constituição Federal (1988), o Código Penal Brasileiro (Decreto-
lei nº 2.848, de 7.12.1940, signifi cativamente alterado em sua Parte Especial pela Lei nº 7.209, de 
11 de julho de 1984) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069, de 13 de julho de 
1990). (Estudo Legislativo OIT 2002, Foz de Iguassu).

 Essas  leis brasileiras  pertencem a dois distintos momentos da história do país, antes 
e depois de ser inaugurada a era dos direitos de cidadania, após a ditadura militar.  No caso das 
normas relativas a infância e adolescência, o divisor de águas foi o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).  Assim faz sentido falar de leis contra a violência sexual antes – o Código 
Penal -  e depois  

Punição de Crimes Sexuais no Código Penal Brasileiro

Esse Código, publicado em 1940 e em vigor desde 1942, enumera os crimes e defi ne as 
penas a serem aplicadas a cidadãos que violam as leis de proteção de crianças e adolescentes.   

Os tipos de crimes sexuais estão previstos no Código Penal, no Capítulo dos Crimes 
contra os Costumes, Título VI. O que se chama hoje de violência sexual nada mais é que a prática de 
atos libidinosos mediante violência ou grave ameaça. Segundo Hazeu e Fonseca,  “atos libidinosos 
em si podem provocar sensações extremamente prazerosas, que se tornam violência quando são 
forçados, usando-se mecanismos que anulam ou limitam a vontade pessoal” (1997: 11).
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O Código Penal divide atos libidinosos em dois tipos: 1) conjunção carnal, que é a introdução completa 
ou incompleta do pênis na vagina; e 2) outros atos libidinosos (atentado violento ao pudor e corrupção 
de menores, já descritos anteriormente). Veja a seguir uma síntese dos tipos de crimes e as penas 
prescritas.
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O Código Penal dá tratamento moralista aos crimes sexuais e refl ete claramente as relações de 
gênero de sua época: 

• Não se nota preocupação dos legisladores com a proteção de crianças e adolescentes quanto a 
abuso sexual doméstico, mas com a proteção da família contra os desabonadores da honra. 

• A honra da mulher, principalmente, foi o alvo dos legisladores do Código. Exemplo disso é o uso 
de termos como “mulher honesta” e a preocupação com a preservação da virgindade no caso de 
crime de sedução.  

• Na conjunção carnal, o agente da violência só pode ser do sexo masculino (embora a mulher 
possa fi gurar como co-autor) e a vítima é do sexo feminino. Em outros atos libidinosos, tanto o 
agente quanto a vítima pode ser homem ou mulher.  Enquanto o Código Penal prescreve 15 
tipos de penas para crimes sexuais contra mulheres, prescreve apenas dois para os homens: 
“atentado violento ao pudor” e “corrupção de menores”. 

• A relação homem e mulher é considerada natural. A conjunção carnal parece referir-se apenas 
a “introdução do pênis na vagina”, pois o crime de “estupro” só diz respeito a mulheres. Caso um 
adolescente do sexo masculino seja forçado a ato sexual anal,   só poderá ser protegido com 
base nos dois tipos de penas mencionados anteriormente, ou seja, atentado violento ao pudor e 
corrupção de menores. 

 
Fato muito importante para a responsabilização por crimes sexuais praticados contra a 

criança é “a presunção da violência do agressor ou inocência da vítima”.  Isso quer dizer que qualquer 
ato sexual praticado com criança ou adolescente menor de 14 anos, por pessoas mais velhas do que 
a vítima, independentemente de ser  “forçado” ou não, fi ca presumida a violência da pessoa de maior 
idade. Nesse caso, devem-se aplicar os artigos relativos aos crimes de estupro, atentado violento ao 
pudor e rapto violento. A comprovação de violência não é necessária, basta a comprovação do ato 
sexual.  
 Adolescentes, de qualquer sexo, na faixa etária entre 14 e 18 anos, a partir de uma 
decisão pessoal sobre qual a melhor idade para a iniciação sexual, podem manter relações sexuais 
consentidas com pessoas da mesma faixa etária. Relações sexuais entre adolescentes e pessoas 
maiores de 18 anos, mesmo ocorridas sem violência, podem ser passíveis de crime de “corrupção de 
menores” ou de “sedução”, se denunciadas às autoridades.

Há muito que mudar na legislação brasileira, particularmente no Código Penal. O forte 
movimento social brasileiro das últimas décadas (pós-ditadura) levantou a bandeira da construção 
da cidadania em setores tradicionalmente excluídos da sociedade. Do mesmo modo, o movimento 
feminista e o de defesa dos direitos da criança e do adolescente vêm elaborando propostas de 
reformas legislativas. Muitos êxitos já foram alcançados, por exemplo, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
 No momento, as forças sociais lutam para mudar o Código Penal.  Já existe uma proposta 
de novo Código Penal em discussão. Entre as mudanças sugeridas nesse ante-projeto estão a 
substituição do título “os crimes contra os costumes” por “os crimes contra a dignidade sexual”. 
Traz avanços substanciais como a eliminação de conceitos tais como  “mulher honesta”, “mulher 
virgem”, “conjunção carnal”, “ato libidinoso”, “ato obsceno”, entre outros, como a inclusão de artigo 
que defi na como crime atos libidinosos, sem contato físico, praticados contra menores de 14 anos e 
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a possibilidade de proceder à ação de iniciativa pública, se o crime é cometido contra  menor de 
quatorze anos.

Essas mudanças sugeridas no novo Código refl etem mudanças da concepção social em 
relação a criança/adolescente, mulher e a sexualidade em geral e mudanças legais trazidas tanto 
pela Constituição quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Crimes Sexuais e o Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é considerado internacionalmente 
como instrumento legislativo de vanguarda e tornou-se referência para a proteção da infância. 
Fruto de colaboração política de setores governamentais, sociedade civil, especialistas de várias 
áreas, fundamenta-se   nos marcos doutrinários da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), Convenção 138 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre a Idade Mínima para Admissão no Emprego (1976), Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher (1979) e  Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança (1989).

“Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante”.[Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948]

“A criança gozará de proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades 
e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições 
de liberdade e dignidade. Na instituição de leis visando este objetivo levar-se-ão 
em conta sobretudo, os melhores interesses da criança”.
[Princípio 2º Da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959]

“A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma”.
[Princípio 9º da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959]

1- “Os Estados partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e 
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência 
física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive 
abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal 
ou de qualquer outra pessoa responsável por ela”. 
2- “Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos 
efi cazes para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma 
assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como 
para outras formas de prevenção, para a identifi cação, notifi cação, transferência a uma 
instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima 



64

mencionados a maus-tratos à criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária”. 
[Artigo.19 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989] 

 A Constituição brasileira de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 
incorporaram e ampliaram o princípio da proteção especial e integral da criança previsto na Declaração 
Universal dos Direitos da Criança (1959) e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 
(1989), das Nações Unidas. 
 A Constituição federal, em seu artigo 227 (citado na introdução), instituiu o dever de todos 
de salvaguardar a criança e o adolescente contra todas a formas de “negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” e estabeleceu punições na legislação para os crimes 
de abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente também reforça esse princípio constitucional:
 

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.
[Artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13/07/1990]

 O ECA, todavia, faz muito mais que apenas reforçar um princípio constitucional: toma 
medidas concretas para proteger crianças e adolescentes e  punir os responsáveis por crimes 
sexuais.  Entre as medidas estabelecidas estão:
 
• obrigatoriedade de notifi cação dos casos de abuso aos conselhos tutelares; 
• afastamento do agressor da moradia comum;
• proibição de uso de crianças e adolescentes em produtos relacionados com a pornografi a;
• criminalização de pessoas e serviços que submeterem crianças e adolescentes à prostituição e 

exploração sexual;
• agravamento das penas do Código Penal para crimes de maus-tratos, estupro e atentado violento 

ao pudor, quando cometidos contra  menores de 14 anos. 
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Veja a seguir 
um quadro-
resumo dos 
crimes e 
das penas 
estabelecidos 
pelo ECA e 
legislação 
complementar.
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Mesmo com os avanços do ECA e da proposta do novo Código Penal, a legislação 
brasileira ainda precisará de mais instrumentos para combater abuso e  exploração sexual contra 
crianças e adolescentes. A proposta de novo Código avança quando inclui crimes sexuais contra 
“a dignidade sexual”, mas não avança a ponto de incluí-los na relação de crimes contra a pessoa; 
usa nomenclatura confusa (e não coerente com o ECA) quando trata da questão da pornografi a; 
não oferece ainda instrumentos para incriminar clientes da prostituição juvenil.  Além disso, o mais 
lamentável, no que concerne à responsabilização e  ao tratamento do agressor,  o anteprojeto não 
oferece a possibilidade de penas alternativas para crimes sexuais.
 Caberá à Frente Parlamentar pela Infância, que está estudando a proposta de novo Código 
Penal, sugerir alterações para fortalecer o instrumental jurídico de combate à violência sexual, 
corrigindo as carências e inadequações da proposta. 

Por que a escola deve notifi car às autoridades 
casos de suspeita ou de ocorrência de violência 
sexual?

 Como já dissemos anteriormente,  esse ato pode contribuir para interromper o ciclo da 
violência sexual contra a criança e o adolescente. Não denunciar pode acarretar até o suicídio da 
criança ou do adolescente. Estudos demonstram que crianças sexualmente abusadas acabam 
tendo uma visão muito diferente do mundo e dos relacionamentos.  Sofrem muito de culpa, baixa 
estima, problemas com a sexualidade, difi culdade em construir relações afetivas duradouras. Mas, o 
quanto antes receberem apoio educacional, médico e psicológico, mais chances terão de superar a 
experiência negativa da infância e ter uma vida de adulto mais prazerosa e saudável.   

 Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, prescreve: “Os casos 
de suspeita ou confi rmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 
legais”. No artigo 245, o ECA estabelece multa de 3 a 20 salários de referência (aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência), se “deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento 
de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confi rmação de maus-
tratos  contra criança ou adolescente”.  

  Resumindo, deve-se denunciar para que:
 • o abusador não volte a violentar a criança ou o adolescente; 
             • outras crianças e adolescentes não sejam sexualmente abusados; 
                • e para que crianças e adolescentes sexualmente abusados não repitam, quando 

adultos, a violência recebida. 
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Por que muitos educadores, mesmo sabendo ser 
obrigação legal,  não notifi cam às autoridades as 
suspeitas ou ocorrências de violência sexual?
 
 Resistência psicológica e emocional

 Muitos educadores também vivenciaram situações de abuso e, inconscientemente, resistem 
relembrar esses momentos difíceis.  Mas  é preciso lembrar a essas pessoas  o custo desse 
silêncio para a sua vida social, emocional e psicológica, enfatizando que uma atitute de 
denúncia pode contribuir para o próprio processo de elaboração da violência sofrida, podendo 
também ajudar outras crianças a não “passarem pelo que elas passaram.”  Algumas crianças 
jamais revelam as violências sofridas, carregando, muitas vezes, esse drama pelo resto da 
vida. 

Falta de percepção das situações de abuso e informação sobre 
como proceder.

 Atenção de muitos educadores não está orientada para a identifi cação das evidências de 
ocorrência do abuso. Alguns suspeitam da ocorrência, mas não sabem como abordar a 
criança, como fazer a denúncia ou mesmo a quem recorrer.  A primeira parte deste Guia 
oferece as informações necessárias para os educadores suprirem essa lacuna. E, nas
páginas seguintes, daremos dicas bem-concretas sobre como abordar a criança para verifi car 
se está sendo submetida a situações de abuso sexual. 

Falta de tempo

 Muitos educadores, sabendo que essas ações demandam tempo tanto para proteção da 
criança quanto para a responsabilização do agressor, acabam por se omitir. A essas pessoas 
queremos lembrar que dedicar seu tempo à criação de uma cultura de respeito aos direitos da 
criança poderá evitar que novas gerações sejam também violentadas, ajudando-as a terem 
uma vida adulta sexual e afetivamente saudável. Convém lembrar que omissão também é 
crime. 

Medo de se envolver em complicações

 Muitos educadores e autoridades escolares têm medo de complicações com as famílias da 
criança ou do agressor. Gostaríamos de lembrar que a escola pode fazer a denúncia de forma 
anônima, apesar de não ser essa a melhor solução. Pode também pedir proteção à polícia em 
casos de ameaça. Na próxima seção, daremos mais informações úteis sobre como proteger 
os denunciantes e a criança abusada sujeita a risco de vida. 
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Falta de credibilidade na Polícia e na Justiça

 Muitos educadores não acreditam mesmo que a notifi cação possa garantir a proteção da criança 
ou que a Justiça irá responsabilizar os agressores. A esses educadores é importante frisar que: 

 Os serviços de disque-denúncia têm registrado número cada vez maior de denúncias, 
indicador de que as campanhas estão surtindo o efeito desejado. 

 Inúmeras denúncias recebidas vêm-se transformando em inquéritos, quando anteriormente 
os casos de exploração sexual nem chegavam à investigação. 

 O número de agressores penalmente responsabilizados pelos seus atos vem aumentando 
signifi cativamente. 

 O número de programas de atendimento a crianças tem aumentado progressivamente 
desde o começo da década dos 90. Só o Programa Sentinela atendeu a cerca de 34 mil 
crianças e adolescentes, dos 17 mil atendimentos inicialmente previstos (Dados Sentinela 
2002).

Notifi cando Suspeitas ou Ocorrências 
de Violência Sexual

Que fazer quando há suspeitas de violência sexual ou dúvidas 
sobre o diagnóstico? 

 Como previsto em lei,  mesmo nos casos de suspeita, a notifi cação deve ser feita ao Conselho 
Tutelar (vide seção abaixo). No entanto, é importante fundamentar as suspeitas com sólida 
avaliação social e psicológica. Baseados nas evidências de abuso, mencionadas na primeira 
parte deste Guia, o educador e/ou a direção da escola pode optar por fazer ela mesma a 
abordagem da criança ou oferecer denúncia de suspeita de abuso às autoridades responsáveis 
(vide seção abaixo) e deixar que a própria autoridade competente se encarregue de abordar a 
criança e proceder às apurações. 

Que fazer quando a criança relata uma situação de abuso? 

 Observe as recomendações abaixo para conduzir a conversa com a criança e encaminhar a 
denúncia às autoridades competentes. 

 É muito importante explicar à criança como você pretende ajudá-la, de forma que ela não 
seja surpreendida com ações dos órgãos competentes, não se sinta traída em sua confi ança 
e permitindo que ela participe das decisões quanto aos próximos passos, com clareza das 
implicações de cada um deles, sempre que a faixa etária e as condições psicológicas assim o 
permitirem.    
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Como abordar a criança e proteger sua identidade?

A abordagem é peça fundamental para derrubar o “muro do silêncio.” Se o educador, pela proximidade 
que tem da criança, quer contribuir abordando-a antes de oferecer a denúncia, mas não se sente 
preparado para conduzir a conversa, pode pedir ajuda a organizações que desenvolvem trabalhos 
de proteção à criança e ao adolescente.  Aqui vão algumas recomendações de entidades com 
muita experiência em ajudar crianças sexualmente abusadas: 

 Busque um ambiente apropriado. Se está conversando com uma criança que, possivelmente, 
está sendo abusada, lembre-se de lhe propiciar um ambiente tranquilo e seguro. A criança/
adolescente deve ser ouvida sozinha, pois é fundamental o respeito à sua privacidade.

 Ouça, atenta e exclusivamente,  a criança ou adolescente. Não se permitam interrupções, 
caso contrário, corre-se o risco de fragmentar todo o processo de descontração e confi ança já 
adquiridas.  Se necessário, converse primeiro sobre assuntos diversos, podendo inclusive contar 
com o apoio de jogos, desenhos, livros e outros recursos lúdicos.

 Leve a sério tudo que disserem. A violência sexual é um fenômeno que envolve medo, culpa 
e vergonha. Por isso, é fundamental não criticar a criança/adolescente nem duvidar de que esteja 
falando a verdade. Por outro lado, a criança/adolescente sentir-se-á encorajada a falar sobre o 
assunto se demonstrado o interesse do educador pelo relato. 

 Fique calmo, pois reações extremas poderão aumentar a sensação de culpa, e evite “rodeios” 
que demonstrem insegurança por parte do educador.

 O educador não pode deixar que sua ansiedade ou curiosidade leve-o a pressionar a 
criança/adolescente para obter informações. Procure não perguntar diretamente os detalhes da 
violência sofrida nem fazer a criança repetir sua história várias vezes, pois isso poderá perturbá-la 
e aumentar seu sofrimento.
 
 Faça o mínimo de perguntas e não conduza o que ela diz, pois perguntas sugestivas poderão 
invalidar o testemunho da criança. Deixe que ela se expresse com suas próprias palavras, 
respeitando seu ritmo. Perguntas a serem evitadas: questões fechadas do tipo “sim” e “não”, 
perguntas inquisitórias e perguntas que coloquem a criança ou adolescente como sujeito ativo do 
fenômeno, reforçando seu sentido de culpa.   Esse tipo de pergunta pode difi cultar a expressão 
da criança e do adolescente.  Perguntas que obriguem a precisão de tempo devem ser sempre 
associadas a eventos comemorativos, como Natal, Páscoa, férias, aniversários, etc.
 

 A linguagem deve ser simples e clara para que a criança ou adolescente entenda o que 
está sendo dito. Utilize as mesmas palavras que a criança (para identifi car as diferentes partes 
do corpo, por exemplo).  Se a criança perceber que você reluta em empregar certas palavras, ela 
poderá também relutar em usá-las.
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 Confi rme com a criança se você está, de fato, compreendendo o que ela está relatando. E 
jamais desconsidere os sentimentos da criança ou adolescente com frases do tipo “isso não foi nada”, 
“não precisa chorar,” pois, no momento que falam sobre o assunto, revivem sentimentos de dor, raiva, 
culpa e medo.

 Proteja a criança ou o adolescente e reitere que ela não tem culpa pelo que ocorreu. É 
comum a criança sentir-se responsável por tudo que está acontecendo.  Seu relato deve ser levado 
a sério, já que é raro uma criança mentir sobre essas questões. Diga à criança que, ao contar, ela 
agiu corretamente.

 Lembre-se de que é preciso coragem e determinação para uma criança ou adolescente 
contar a um adulto se está sofrendo ou se sofreu alguma violência.  As crianças podem temer a 
ameaça de violência contra elas mesmas ou contra membros de sua família, ou temer serem levadas 
para longe do lar. 

  O educador só deve expressar apoio e solidariedade por meio do contato físico com a 
criança e/ou adolescente se ela/ele assim o permitir. O toque pode ser um grande fortalecimento de 
vínculos e, principalmente, para transmitir segurança e quebrar ansiedade.

  Não trate a criança como uma “coitadinha”; a criança quer ser tratada com carinho, dignidade 
e respeito.

 Anote o mais cedo possível tudo que lhe foi dito: esse relato poderá ser utilizado em 
procedimentos legais posteriores. É importante também anotar como a criança se comportou e como 
contou o que aconteceu, pois isso poderá indicar como estava se sentindo. No relatório, deverão 
constar as declarações fi éis do que lhe foi dito, não cabendo ali o registro de sua impressão pessoal. 
Por ter caráter confi dencial, essa situação deverá ser relatada somente a pessoas que precisam ser 
informadas para agir e apoiar a criança sexualmente abusada.

 A confi ança da criança poderá aumentar o peso da responsabilidade dos professores, 
especialmente se ela deseja que a violência seja mantida em segredo. Você deverá dizer 
a ela que, se está sofrendo violências, você terá que contar isso a outras pessoas 
– assim, você a estará protegendo. É essencial não fazer promessas que você 
não possa cumprir, nem prometer guardar segredo antes de 
saber o que vai ser revelado. Esteja atento à realidade de seu 
aluno e à sua própria realidade.  Como já dissemos, ao ouvir 
o relato de uma violência sexual ou ao perguntar a criança 
sobre uma lesão física, é importante facilitar a conversa.  A 
criança poderá estar se sentindo confusa, deprimida, culpada 
ou assustada e fi car muito aliviada ao contar a alguém o 
que está acontecendo. Você precisa permitir que ela 
conte a história livremente.
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Explique à criança o que irá acontecer em seguida, como você irá proceder, ressaltando 
sempre que ela estará protegida. 

Proteger a identidade da criança e do adolescente sexualmente abusadas deve ser um 
compromisso ético profi ssional.  As informações referentes à criança/adolescente só deverão ser 
socializadas com as pessoas que puderem ajudá-las.  Mesmo assim, use codinomes e mantenha 
o nome verdadeiro da criança restrito ao menor número possível de pessoas. 

Se a direção não quiser assumir a denúncia, que poderia fazer  o 
professor? 

Mais uma vez, é importante ressaltar que o educador que ouvir relato de violência sexual 
ou suspeitar da sua ocorrência deve procurar ajuda. Ouvir crianças que sofrem violências pode ser 
angustiante. Ajudá-las poderá ser difícil sem apoio da equipe de trabalho.  É preferível que a direção 
da escola assuma a tarefa da notifi cação.  Caso a direção da escola se omita ou decline de fazê-lo, é 
importante lembrar que a notifi cação é obrigatória e a responsabilidade do profi ssional de educação 
é intransferível e pode ser legalmente cobrada. 
         
Como o educador procede com a família, quando e como contatá-la?

É aconselhável que a escola contate imediatamente a  família. Como princípio geral, é 
importante ser aberto e honesto ao lidar com os pais.  Os pais têm responsabilidades básicas na 
educação de seus fi lhos e, na maioria das vezes, deverão ser informados o mais breve possível 
sobre preocupações que lhes dizem respeito. O educador deve explicar claramente que a família 
poderá benefi ciar-se de ajuda competente. Além do mais, a família precisa acompanhar os 
desdobramentos da notifi cação.

Se o agressor é alguém próximo da criança/adolescente, circunstâncias poderão ocorrer 
em que não será conveniente informar imediatamente os pais, por ser prejudicial à investigação. 
Se a criança estiver sofrendo violência sexual de alguém de seu lar, a família poderá pressioná-
la para que negue ou retire o que disse. A criança poderá sofrer riscos ainda maiores. Caso o 

educador decida contactar os familiares, procurará fazê-lo de modo estratégico, por exemplo, 
entrando em contato com membros não agressores, de preferência com o consentimento ou 

indicações da criança. 
Caso o educador sinta o ambiente favorável, a orientação educativa 

é fundamental nessas situações, evitando julgamentos e atribuições 
de culpa (o que não quer dizer que você vai aceitar a situação).  O 
agressor também precisará ser alvo de atenção e ajuda.  É importante 

orientar os familiares, explicando, em linguagem apropriada, as graves 
consequências de maus-tratos e abuso sexual para o crescimento e o 

desenvolvimento saudável da criança/adolescente e o importante papel 
que terão em mudar essa situação. 



72

Se a família não quiser ou não puder assumir a notifi cação, o educador deverá informar a 
família que, por força da lei, terá que notifi car o fato aos órgãos competentes.     

Como proceder à notifi cação e para onde encaminhá-la? 

As notifi cações poderão ser encaminhadas de quatro maneiras aos órgãos competentes: 
por telefone, por escrito, visita ou solicitação de atendimento na própria escola.  
 

Por telefone. O denunciante pode telefonar para o órgão competente (conselhos tutelares, 
delegacias especializadas), para serviços de ajuda, como SOS-Criança ou Disque-denúncia, 
comunicando suspeita ou ocorrência de violência sexual.  
 

Por escrito.  Em alguns estados e municípios, já existe uma fi cha padronizada  para fazer 
essa notifi cação. Caso não haja esse tipo de formulário, sugere-se ao educador fazer um relatório. 
 

Por meio de visitas ao órgão competente. O denunciante poderá também ir, só ou 
acompanhado da criança abusada, ao órgão responsável pelo registro e apuração do fato ocorrido. 
Lá será ouvido e assinará um boletim de ocorrência. 
 

Solicitar o atendimento na escola. Caso o educador ou direção da escola não possa ir ao 
órgão competente para efetivar a notifi cação de suspeita ou ocorrência de abuso, poderá requerer 
atendimento do conselho tutelar na própria escola.    

Lembre-se de que a denúncia pode ser feita de forma pública ou sigilosa.  Muitos educadores 
preferem notifi car a ocorrência de abuso sem ter sua identidade revelada. 

O ideal, porém,  é que a direção da escola assuma a denúncia por escrito ou visite o órgão 
responsável, de preferência acompanhada de membros não agressores da família que possam dar 
seguimento tanto à denúncia quanto ao encaminhamento da criança ou adolescente abusado ao 
serviço educacional, médico e psicológico. 

 Lembre-se de que qualquer que seja a opção tomada, substanciar a denúncia é muito 
importante pelas seguintes razões: uma boa descrição do caso contribuirá para o órgão competente 
agilizar seu papel e evitar que precise solicitar do educador complementação das informações. E 
ainda, essa boa descrição pode evitar que a criança ou o adolescente seja convocado pelos órgãos 
competentes para falar novamente sobre a situação de violência, aumentando ainda mais seu 
sofrimento e prevenindo assim possível retratação.
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Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente

Os órgãos competentes que recebem e apuram notifi cações de suspeita ou ocorrência de 
abuso sexual compõem o  Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, e 
são os seguintes:

Conselho Tutelar (CT) é um órgão administrativo municipal, autônomo, responsável 
pelo atendimento de crianças ameaçadas ou violadas em seus direitos. Pode aplicar medidas com 
força de lei.  Suas atribuições são as mais diversas: 

• atender crianças e adolescentes e aplicar as medidas de proteção previstas no 
artigo 101 do ECA; 

• atender mães, pais ou responsáveis que estiverem violando os direitos de crianças 
e adolescentes e aplicar as medidas cabíveis de acordo com artigo 129 do ECA; 

• promover o cumprimento de suas determinações, requisitando serviços e apelando 
para a Justiça se alguém injustifi cadamente descumprir decisão sua;  

• tomar providências para que sejam cumpridas as medidas socioeducativas 
aplicadas pela Justiça a adolescentes infratores; 

• assessorar o Poder Executivo na elaboração de propostas orçamentárias para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança; 

• entrar na Justiça, em nome de pessoas e de famílias, para que se defendam de 
programas de rádio e televisão que contrariem os princípios constitucionais, bem 
como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos 
à saúde e ao meio ambiente;  levar conhecimento do Ministério Público casos 
que demandem ações judiciais de perda ou suspensão do pátrio poder, fi scalizar 
entidades governamentais e não-governamentais que executem programas 
socioeducativos e de proteção (artigo 136 do ECA). 

O Conselho Tutelar é composto por cinco membros eleitos pela comunidade. Cada 
município deve ter pelo menos um CT, podendo ter vários deles. Esses conselhos têm-se constituído 
em importantes peças na rede de proteção da criança e do adolescente; em importantes centros 
de denúncias de negligência, maus-tratos, abuso físico e sexual de crianças e adolescentes e 
também instrumento de combate ao comércio e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
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Delegacia Especializada é órgão da polícia civil encarregado de investigar e apurar fatos 
em que crianças e/ou adolescentes são vítimas de crimes.  Esse tipo de delegacia foi a solução 
encontrada para superar tanto o problema da falta de preparo das delegacias comuns quanto a 
priorização dos crimes cometidos contra infância, que normalmente se diluem nas já sobrecarregadas 
delegacias comuns. Denúncias de negligências e maus-tratos, ocorridos no próprio âmbito familiar da 
vítima, têm representado a grande maioria dos casos atendidos nessas delegacias.  Mas são poucas 
as cidades do país que possuem esse tipo de delegacia especializada.  

Ministério Público (MP), chamado fi scal da lei, é responsável pela fi scalização do 
cumprimento da lei. Promotores e promotoras de Justiça têm sido fortes aliados do movimento social 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em alguns estados brasileiros, o MP criou o 
Centro Operacional e as coordenadorias da infância, que vêm se mostrando instrumento efi caz na 
aplicação e fi scalização do cumprimento do ECA.

Defensoria Pública é o órgão do estado encarregado de prestar assistência judiciária 
gratuita a quem dela precisar, por meio da nomeação de defensores públicos ou advogados.  A 
Constituição federal assegurou esse direito e determinou a criação de defensorias públicas e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente estendeu esse direito a todas as crianças e adolescentes.  
Até o momento, poucos estados constituiram suas defensorias. Mas haja ou não as haja, o órgão 
equivalente tem por obrigação nomear advogado para crianças e  adolescentes envolvidos em 
contendas jurídicas. 

Justiça da Infância e Juventude é o órgão encarregado de aplicar a lei para solução de 
confl itos relacionados aos direitos da criança e do adolescente. O ECA faculta (e estimula) a criação 
das chamadas varas especializadas e exclusivas para a infância e a juventude, mas, até o momento, 
há poucas no país. Nos municípios que não as têm, suas atribuições são acumuladas por juiz de outra 
alçada, conforme dispuser a Lei de Organização Judiciária.     
 

Se você mora numa cidade que possui todos os órgãos acima mencionados, é preferível 
dirigir-se ao conselho tutelar mais próximo de sua casa ou à delegacia especializada. Ou, então, 
a algum serviço público do tipo S.O.S Criança. Esses três órgãos dispõem, normalmente, de 
profi ssionais mais experientes em lidar com essas situações de violência sexual.  
 Lembre-se de que os conselhos tutelares e as delegacias especializadas (da criança e da 
mulher) de sua cidade têm horários restritos de funcionamento. Em geral todos funcionam durante os 
dias de semana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.  
 Se a melhor opção para você for uma delegacia da mulher, lembre-se de que, em algumas 
cidades, ela atende mulheres e crianças do sexo feminino (ex.,  Goiânia). Em outros estados a 
delegacia atende também crianças e adolescentes do sexo masculino (ex., São Paulo).
 Onde fazer a denúncia nos fi ns de semana?  A alternativa mais viável é a delegacia comum.  
Em alguns estados, a delegacia da mulher mantém plantões nos fi ns de semana. Por isso mesmo, 
é importante a escola manter uma lista desses órgãos com os respectivos telefones, horários de 
funcionamento, sexo e faixa etária de atendimento.
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E se o educador não concordar com a forma de o conselho tutelar conduzir 
o caso?

O Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria oferece boa resposta a questão: sabemos 
que os conselhos tutelares enfrentam diversos problemas no exercício de suas funções, como 
falta de recursos fi nanceiros e humanos e mesmo falta de serviços de apoio para encaminhar 
adequadamente cada necessidade. Trata-se de importante organização social, recente na 
sociedade, que está ainda consolidando uma metodologia de trabalho. Acompanhar o caso e tornar 
o conselheiro um parceiro é fundamental. Compartilhar o atendimento e dividir as responsabilidades 
é muito importante. Portanto, caso não concorde com os procedimentos instituídos, é importante 
conversar com o conselheiro ou coordenador do conselho e dar sugestões para melhorar a 
condução do caso.   

Que fazer  se não houver conselho tutelar, delegacia especializada ou 
delegacia da mulher, nem justiça da infância e juventude no local onde 
reside a criança ou  adolescente? 

O artigo 262 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que “enquanto não instalados 
os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.” 
Nesses casos, portanto, as notifi cações devem ser encaminhadas à Vara da Família, ao Ministério 
Público, ou a qualquer autoridade judiciária existente na localidade onde reside a vítima.   
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Que vai acontecer com sua notifi cação?
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Veja o que vai acontecer com sua notifi cação, baseado na experiência do Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA/Emaús e do Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, da Bahia. 
 A criança e o adolescente abusados sexualmente exigem atenção especial. Por isso, os 
órgãos competentes devem, ao mesmo tempo, apurar os fatos e também encaminhar a criança 
abusada aos serviços de assistência social e apoio médico e psicológico (vide a seção seguinte).  

Encaminhamento ao Instituto Médico Legal 

A fase de apuração começa com emissão de um Boletim de Ocorrência, o chamado B.O., 
o primeiro passo para instauração de um inquérito. O inquérito é peça-chave na responsabilização 
dos agressores. Em seguida, começa a fase de busca de dois tipos de provas da ocorrência, o 
laudo pericial e a prova testemunhal. No primeiro caso, o delegado deve solicitar provas do ato 
sexual (conjunção carnal), de lesões corporais (corpo delito) e de autoria do crime  sexual.  Por 
isso mesmo, é importante que os educadores orientem pais e crianças sobre as providências a 
serem tomadas depois de ocorrida a violência sexual: não tomar banho e não lavar as roupas.  
 Algumas autoridades vêm aceitando laudos psicológicos para dar apoio às denúncias 
de violência sexual que não deixa marcas corporais.  Nesse momento, a criança necessita ser 
acompanhada ao IML ou por membros de sua família ou educadores, assistente social, etc. Alguns 
conselhos tutelares podem também encaminhar as crianças ao IML. 

Aplicação de Medidas de Proteção à Criança Sexualmente Abusada

Depois do IML, a criança poderá ser levada de volta para casa  ou, na impossibilidade 
de ir para casa, ser levada para um abrigo – um Juiz da Infância e Juventude deve ser informado 
- e encaminhada a um serviço psicológico quando houver. Nas cidades onde há conselho tutelar, 
esse órgão deverá aplicar outras medidas de proteção à criança e medidas pertinentes aos pais 
ou responsáveis previstas no ECA, arts. 101 e 129. 

Apuração dos Fatos

A fase de apuração prossegue com audiência da criança/adolescente abusado e 
de testemunhas (prova testemunhal). Uma atitute cooperativa do notifi cador pode minorar 
o sofrimento da criança ou do adolescente envolvido nesse caso, evitando que o processo se 
“arraste” indefi nidamente.  Mas, caso a notifi cação tenha sido bem-feita, a autoridade competente 
poderá optar por não ouvir o notifi cante.  
 Caso o agressor more na casa da criança, a lei determina que o mesmo seja 
imediatamente afastado do lar (ECA 130). Para que isso aconteça, o conselho tutelar pode 
representar ao Ministério Público, que  instaura inquérito com vista ao afastamento do agressor e 
o encaminha ao juiz, que determina à polícia o cumprimento do procedimento legal.  
 Nos casos, porém, de violência intra e extra familiar, quando na fase de apuração o 
suposto agressor é intimado a depor no caso, podem ocorrer pressões para a retirada da “queixa”, 
quando muitas crianças são forçadas a negar os fatos notifi cados. Nesse momento, é importante 
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o apoio da escola e do serviço psicológico à criança.  Caso a criança esteja em situação de risco, 
deverá ser posta temporariamente num abrigo até que o agressor seja afastado do lar.  
 Caso o educador, que fez a notifi cação da violência sexual, esteja também sendo ameaçado  
pelo agressor, deve denunciar o caso à polícia.       

Encaminhamento do Relatório ao Ministério Público

Após o término da apuração dos fatos, o delegado fará um relatório fi nal que será enviado 
do Ministério Público para a Central de Inquéritos.  Nessa fase, o promotor analisará o relatório e, se 
houver indícios da violência, ele oferece a denúncia, com a qualifi cação do crime, que segue para a 
Justiça.

Encaminhamento do Processo á Justiça e Aplicação da Sentença

A Justiça reinicia todos os depoimentos em busca de fatos novos (se houver) para confrontar 
com o que foi dito no inquérito policial. Depois disso, o processo concluso,  volta ao juiz  para aplicação 
da sentença (fase fi nal), que pode ser pena ou multa do agressor. 
 Tendo em vista a morosidade da Justiça, o tempo satisfatório de todo esse procedimento 
deveria ser em torno de três meses. Por isso mesmo, é importante um acompanhamento permanente 
e cobrança de agilidade em sua tramitação pelas partes interessadas.
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Sugestão para FICHA DE NOTITIFICAÇÃO ESCOLAR

Conforme determina o  ECA, Art. 13 e 56. Encaminhamento da criança e/ou adolescente para 
devidas  medidas protetivas. 

Data       /      /  Prontuário nº    
Estabelecimento de Ensino: 
Encaminhado ao Conselho Tutelar:     /      / 2.00___  

I -  Identifi cação 
Nome:__________________________________________________________________________
Idade:______ Data Nascimento: __/___/_____. Série: ________ Período:____________________
Nome dos Pais e/ou Responsáveis: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

II - Endereço  (Rua/Av)____________________________________________________________
___nº_______ complemento:_________________  CEP___________ Tel(s):__________________
___________
Ponto de  referência:______________________________________________________________
Residência: (  ) casa (  ) apartamento (  ) barraco  (  ) Outros:______________________________
                    (  )  própria (  ) alugada (  ) cedida  (  ) Outros:________________________________
                    (  )  região urbana  (  ) região rural  (  ) Outros:________________________________

III – Quem cometeu a agressão?

A- Vínculo
(    )  Familiar (   ) Conhecido.Que tipo de vínculo tem? (Pai, Mãe, Padrasto,Vizinho e etc) 
(    )  Desconhecido

B- Identifi cação
Nome:___________________________________________________ Idade: ( aproximada) anos
Trabalha: (   ) sim (  ) não                           Natureza do trabalho: (    ) Formal  (   ) Informal 
Cargo/Função/ Trabalho: __________________________ Escolaridade: _____________________

IV – Qual o tipo de violência cometida

(   ) Física  (   )  Psicológica  (   )  Negligência   (   ) Abandono  (   ) Trabalho forçado
(   ) Abuso Sexual   (   ) Intrafamiliar  (   ) Extrafamiliar
(   ) Exploração Sexual   (   ) Pornografi a  (   ) Prostituição (   ) Tráfi co  (   ) Turismo 

V – Breve relato do caso
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Outras providências tomadas:
(   ) Serviços de  Saúde  (   ) Médico  (   ) Psicólogo (   )  Assistência  Social 
(   ) Delegacia (    )  Judiciário (    ) Ministério Público  
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Rede de Proteção da Criança e do 
Adolescente

Aqui chegamos, fi nalmente, à prevenção terciária. Lembremo-nos de que tem como ob-
jetivo o acompanhamento integral da vítima e do agressor. Portanto, se fazem necessários:

• imediato encaminhamento da criança/adolescente ao serviço educacional, 
médico, psicológico e jurídico-social e,

• ações que visem a responsabilização do abusador e sua assistência, contri-
buindo para a quebra do ciclo de impunidade e, conseqüentemente, do ciclo 
do abuso sexual.  

Direito a Atendimento de Crianças 
Sexualmente Abusadas
 

“Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimular a recupe-
ração física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de: qualquer 
forma de abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos ou penas cru-
éis, desumanos ou degradantes; ou confl itos armados. Essa recuperação e reintegração 
serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da 
criança.” 
(Art. 39 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU) 

A Convenção Internacional, das Nações Unidas, sobre os Direitos da Criança instituiu 
uma nova concepção de infância e adolescência: a criança sujeito de direitos. Essa normativa re-
geu-se também por uma nova doutrina jurídica: a substituição das doutrinas penais e da situação 
irregular pela doutrina de proteção integral. 

Nossa legislação não somente incorporou a fi losofi a da proteção integral, mas ampliou 
esse conceito.  E, mais que isso, buscou formas concretas de operacionalizar essas noções. A 
Constituição federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ampliaram a noção 
de Estado – que antigamente era visto como sendo “coisa” de políticos e hoje é concebido como 
junção da sociedade política e da sociedade civil organizada (movimentos sociais, organizações 
não-governamentais).  Essas leis criaram também um novo jeito de elaborar e gerir políticas so-
ciais, bem como uma nova abordagem do atendimento da criança, não como favor do Estado, mas 
como direito dela e dever do Estado.  
 O ECA estabelece que “políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescen-
te far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Art. 86). 
 As linhas de ação dessa política prevêem a articulação e a hierarquização das políticas 
públicas para o exercício dos direitos. Veja o que diz o Art. 87: 
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“São linhas de ação da política de atendimento:

   I - políticas sociais básicas;
  II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles 

que deles necessitem;
 III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV -  serviços de identifi cação e localização de pais, responsável, crianças e adoles-

centes desaparecidos;
 V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do ado-

lescente”. 

 O ECA defi ne, como diretrizes da política, a municipalização do atendimento, a criação dos 
conselhos de direitos e fundos da infância e a integração operacional dos órgãos dos três poderes 
encarregados do atendimento inicial a todas as formas de violação dos direitos da criança e do ado-
lescente. Os princípios que decorrem dessas diretrizes são a descentralização político-administrativo, 
a participação e mobilização popular e a transparência da gestão fi nanceira na aplicação de recursos 
públicos.

Programas e Serviços de Atendimento 
a Crianças Abusadas
 

De acordo com as leis acima citadas, a criança e o adolescente têm o direito de ser protegi-
dos contra o abuso. Têm ainda o direito de receber atendimento quando vítima de qualquer uma das 
modalidades de abuso. Mas resta ainda muito a fazer para implementar essa política social estabele-
cida pelo ECA. O atendimento às vítimas de maus-tratos e abuso sexual está pouco estruturado no 
país e muito insufi ciente para a demanda. 

Apesar de estarmos muito longe de fazer as leis chegarem à realidade, a mobilização em 
defesa dos direitos dessas crianças tem aumentado espetacularmente nos últimos anos. Hoje, em 
todas as regiões do país, bons programas estão sendo desenvolvidos. 

Serviços de Saúde

Os setores de saúde já vêm sendo sensibilizados. A Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) vem, desde 1998,  realizando campanhas de prevenção de acidentes e violência na infância e 
adolescência, com objetivo de sensibilizar os profi ssionais da área de saúde para reconhecer, notifi -
car e tratar os casos de maus-tratos e abusos. 
 A determinação do ECA e a sensibilização da SBP vêm gerando resultados positivos – len-
tos, mas gradativos. Em muitas cidades, tanto hospitais gerais quanto  hospitais da criança já vêm 
utilizando fi chas de notifi cação compulsória, treinando os profi ssionais de seus quadros e reorgani-
zando os serviços para atender às especifi cidades dessa demanda. 
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 De todo modo, detectada uma situação de abuso sexual que ainda guarda sinais da 
violência ocorrida, a criança deve ser encaminhada a hospital ou a instituto médico legal.  Se sua 
cidade possuir hospital infantil ou hospital amigo da criança, dê preferência a esse tipo de atendi-
mento, pois suas equipes são mais bem-treinadas para cuidar de crianças e adolescentes.  

Se sua cidade ainda não tem hospitais dessa natureza encaminhe a criança, de imedia-
to,  ao pronto-socorro mais próximo. 

A longo prazo, reivindique junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente serviço médico, na rede hospitalar de sua cidade, especializado em atender crianças 
e adolescentes molestadas.  
 Com este Guia, você pode ajudar a rede de saúde de sua cidade a se informar sobre 
o que fazer em situações de abuso sexual. Mas, há outros guias que trazem informações mais 
específi cas sobre o atendimento médico.  Indique esses guias a  profi ssionais da saúde que você 
conhece:

 Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e adolescência – Orientações 
para pediatras e demais profi ssionais que trabalham com crianças e adolescentes, 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (2001)

 Maus-tratos contra crianças e adolescentes – Proteção e prevenção: Guia de orien-
tações para profi ssionais de saúde – Ministério da Saúde.

 

Atendimento Psicossocial e Jurídico-Social

 Juntamente com a especialização dos serviços médicos, organizações não-governa-
mentais também começaram a se especializar em serviços de educação, atendimento psicológico 
e jurídico-social de crianças e adolescentes abusados. Já mencionamos anteriormente alguns 
nomes de entidades pioneiras nesse atendimento, como CRAMI, de S. Paulo, Casa de Passagem, 
de Recife, Coletivo Mulher Vida, de Recife. Os profi ssionais dessas entidades vêm aprendendo 
com a prática e desenvolvendo metodologias para atendimento de casos de abuso, violência e 
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Tornaram-se referência para a implantação de outros programas no país. 
Juntamente com alguns centros de defesa  - como o Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Bahia - infl uenciaram a implantação das primeiras políticas 
nacionais de enfrentamento de maus-tratos, abuso e violência sexual.  Esse conjunto de 
organizações foi protagonista, por exemplo, da elaboração do primeiro programa federal 
de atendimento, o programa Sentinela. 

 Se sua cidade tiver um serviço de atendimento psicossocial para crianças e 
adolescentes sexualmente abusadas, encaminhe-lhe a criança abusada.  

Se não o houver em seu município, ligue de imediato para o serviço especia-
lizado mais próximo de sua cidade e converse com os profi ssionais sobre os cuidados 
imediatos que um cidadão solidário pode prestar à criança. 
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A longo prazo, converse com o conselho municipal sobre como implantar esses serviços 
em seu município. 

 Vale lembrar aqui que nem sempre é possível  - ou é preciso -  criar uma estrutura, um 
prédio novo para tal fi nalidade. Esse serviço pode ser criado num posto de saúde, num centro co-
munitário ou mesmo, por meio de convênio, com uma clínica de psicologia da sua cidade. O mais 
importante é ter pessoal capacitado e dedicado a esse trabalho.

Na bibliografi a deste Guia você encontrará boas referências sobre o trabalho dessas organi-
zações e das organizações que compõem o Comitê de Enfrentamento da Exploração Sexual. Solicite 
o material que lhe interessa diretamente a essas organizações. Com certeza, seus profi ssionais terão 
muito prazer em colaborar com sua iniciativa.  

Necessidade de uma Rede de Proteção 
 

“A REDE não é um simples ajuste técnico, metodológico e administrativo 
mas implica uma mudança cultural e comportamental. É uma oportunidade 
estratégica de construção de ambientes para novas posturas e de instru-
mentos de apoio que fazem parte de um processo de mudança em curso.” 
(BNDES- Social, Rio, 2002)

 Por que a formação de uma rede de serviços é a melhor forma de 
proteção de crianças e adolescentes? Qual a sua origem e como se 
estrutura  no município?

É importante ressaltar que o movimento social, nestes últimos anos, reconhece o potencial do tra-
balho em rede para uma atuação mais abrangente, multidisciplinar e orientada por um conjunto de 
atores de diversas instituições com o mesmo foco temático voltado para a criança e o adolescente.

O contexto, no qual nasce essa nova forma de trabalho, é o período pós-Constituição de 
1988, na qual a assistência social foi elevada à condição de política pública e regulamentada pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS: os municípios têm o grande desafi o de buscar a efe-
tiva operacionalização das políticas publicas voltadas para a infância conforme estabelecidas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, o movimento social reconhece o potencial do 

trabalho em rede e reivindica sua implantação o mais rapidamente possível.  A rede poten-
cializa a atuação mais abrangente e multidisciplinar de um conjunto de atores de diversas 
instituições que têm o mesmo foco temático na consecução da política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente.
Precisamos ter uma compreensão do marco legal no qual se insere a política social para 
a criança e o adolescente, bem como conhecer melhor a realidade e especifi cidade do 

problema em questão a partir de nossa realidade local, no caso, do nosso município.

Para que isso aconteça de forma real e partilhada, temos de articular e integrar nossa 
ação com as instâncias de articulação entre o poder público e a sociedade civil: os 
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conselhos de direitos e tutelares e fóruns.

Nesse sentido utilizamos o termo de REDE como conceito que nos permite compartilhar objeti-
vos e procedimentos, obtendo as interações necessárias com outras instâncias institucionais e 
construindo, assim, vínculos horizontais de interdependência e complementaridade. Isso muda 
a percepção das instituições como órgãos centrais e hierárquicos e, dessa forma, nos permite 
compartilhar responsabilidades e reivindicações por meio de nossos objetivos e compromissos 
comuns, que é o bem-estar da criança e do adolescente.

Para um efetivo trabalho de rede, temos que buscar e construir algumas 
condições importantes, quais são:

• integrar as diversas políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos da criança 
e do adolescente: saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, etc.;

• articular ações governamentais e não governamentais na assistência a crianças e ado-
lescentes: programas e serviços de atendimento existentes no município devem interagir 
entre si, devem trocar informações necessárias e socializar metodologias e conhecimen-
tos acumulados, ter complementaridade para evitar a sobreposição e a dispersão de 
recursos; 

• introduzir mecanismos de acompanhamento e avaliação, importantes para monitorar 
a política implementada como também a qualidade do serviço e o impacto na vida da 
criança e do adolescente e de suas famílias, e 

• mobilizar a sociedade para participar na política do atendimento, organizando-se para 
ter instrumentos de controle social compartilhado e planejado.

O trabalho em rede, além de aumentar a capilaridade das ações, tem muitas outras vantagens 
como a troca de experiência entre os vários atores institucionais que potencialmente podem trans-
formar-se em acúmulo de experiência e de conhecimento, aumentando a difusão e disseminação 
em regiões as mais remotas.  

A experiência de programas como os mantidos por CRAMI, Casa de Passagem,  Coleti-
vo Mulher Vida, ABRAPIA, Centro Aldeia Juvenil da Universidade Católica de Goiás, CEBRAIOS, 
Centro Brasileiro de Informação e Orientação de Saúde Sexual (Casa Renascer), CEDECA-BA, 
Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto SEDES SAPIENTIAE, entre outros, mos-
trou que ações isoladas são insufi cientes para prevenir o abuso, responsabilizar o agressor, aten-
der à criança ou apoiar as famílias para evitar repetições de violência sexual. Faz-se necessário 
articular em rede os serviços já existentes para o atendimento à criança e ao adolescente.  

   O Conselho de Direitos deve elaborar  diretrizes básicas da política de atendimento e 
mapear as instituições presentes em cada município. A rede de proteção, por sua vez,  poderá 
fortalecer a capacidade de controle e avaliação dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que 
poderá ajudar a indicar e propor novos serviços coerentes com a concepção teórica e legal  acima 
descrita Em vários locais, coexistem práticas e heranças arraigadas que remetem a um passado 
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assistencialista e repressivo, a uma cultura machista e racista,  no que diz respeito ao atendimento, 
clientelista e pouco transparente, no que diz respeito às relações entre o Estado e a sociedade. 
 A escola pode ser o centro articulador da rede de proteção à criança, no bairro ou na 
região onde está localizada.  Poderia, por exemplo, criar a rede de todos que operam naquele bairro 
ou naquela região, convidando todos os potenciais participantes a se sentarem a uma mesma mesa 
- além dos profi ssionais da escola, podem ser incluídas pessoas que trabalham na polícia, em postos 
de saúde, creches, abrigos, bem como pessoas envolvidas em programas de assistência social nos 
centros comunitários e nas igrejas das diversas religiões.

 

 

 Como analisamos em capítulos anteriores, estamos vivenciando um novo projeto de socie-
dade para a infância e a adolescência: o  cidadão-criança, cidadão-adolescente.   Essa nova 
abordagem, dentro do novo marco legal da criança sujeito de direitos,  faz com que a violência sexual 
se torne um crime intolerável. 
 A questão da violência contra a criança e o adolescente deve gerar, no município, um mo-
vimento de mobilização para canalizar esforços para sua solução e assegurar a irreversibilidade do 
processo de mudança no atendimento, na postura em relação à criança e na priorização de políticas 
públicas. 
 Tirar o Estatuto da Criança e do Adolescente do papel é também uma questão de opção, 
uma questão de atitude. Tirar o ECA do papel e criar uma cultura de cidadania deve ser  nosso com-
promisso, nossa agenda de debates e nosso plano de trabalho no cotidiano. 

Sugestões:
 
 Faça uma pesquisa em seu município sobre organizações voltadas para esse tipo de atendi-

mento. 
 Afi xe em sua escola cartazes com endereço e telefones desses programas.
 Convide pessoas que trabalham nesses programas para falar sobre os tipos de serviços que 

prestam e a realidade desse tipo de atendimento.
 Convide o Conselho Tutelar do seu município para falar em sala de aula sobre a situação de 

violência contra crianças e adolescentes no seu município e como está sendo enfrentada.
 Convide, por indicação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, outros 
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representantes dos órgãos do sistema de garantia do direito: promotor público, defensor pú-
blico, advogado, juiz, para informarem sobre como funciona o sistema de notifi cação e o 
sistema de garantia dos direitos da criação e do adolescente. 

 Convide jornalistas engajados na denúncia do fenômeno em seu município, pois em todo o 
país há jornalistas “amigos da criança”. Informe-se na sua cidade por meio do Conselho de 
Direito ou da rede ANDI.
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Combate à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes: Um Desafi o 

à Primeira Década do Novo Milênio
 A exploração é caracterizada pela relação sexual de criança ou adolescente com adultos, 
mediada por dinheiro ou “troca de favores”.  Essa prática tem sido milenarmente denominada de 
“prostituição”. O termo prostituição engloba, todavia, modalidades de práticas sexuais mediadas 
por dinheiro ou troca de favores.
 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a prostituição infanto-juvenil está lis-
tada entre as cinco piores formas de trabalho infantil (Convenção 182).  Há resistências de muitos 
setores em categorizá-la como “forma de trabalho”. Esses segmentos propõem concebê-la como 
atividade econômica perversa, produzida pelo sistema social, que impede o desenvolvimento fí-
sico, psíquico e social de crianças e adolescentes. Para esses setores, não cabe chamar uma 
menina de “prostituta”, mas, sim,  de objeto de exploração sexual, ou seja, ela é “prostituída”.
 

Conceituando a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes

“A exploração sexual comercial é violação fundamental dos direitos da criança. Esta compreende 
o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie ao menino ou menina e a uma terceira 
pessoa ou várias. A criança é tratada como objeto sexual e  mercadoria. A exploração sexual co-
mercial de crianças  constitui uma forma de coerção e violência contra crianças, que pode implicar 
o trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão”.
Declaração aprovada no primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de 
Estocolmo 1996.
A exploração sexual comercial tem relação direta com a categoria abuso sexual (intrafamiliar e 
extra-familiar), com a pornografi a, o turismo sexual, a prostituição e o tráfi co para fi ns sexuais. 

Pornografi a

É exposição de imagens eróticas de pessoas ou de partes ou de práticas sexuais entre 
adultos, adultos e crianças, entre crianças ou entre adultos com animais, em revistas, livros, fi lmes 
e, principalmente, na internet. A pornografi a envolvendo crianças e adolescentes é considerada 
crime, tanto de quem fotografa crianças nuas ou expõe suas imagens em posições sedutoras com 
objetivos sexuais, como de quem mostra a crianças fotos, vídeos ou cenas pornográfi cas. 
 A exposição de um corpo nu não é necessariamente pornografi a. Muito já se ouviu falar da 
diferença entre pornografi a e nu artístico. Pornografi a é um produto com fi ns comerciais destinado 
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a provocar estímulo sexual dos indivíduos. 
  A diferença entre pornografi a adulta e pornografi a infantil é que, embora ambas utilizem os 
mesmos métodos de produção e distribuição, atendem a mercados distintos. Na pornografi a, em 
geral, há materiais para heterossexuais, homossexuais, sexo grupal, com animais  e as mais diversas 
formas de contato sexual, como sexo oral, anal, vaginal. Os materiais suscitam fantasias ideais de 
realização sexual, desde as mais românticas até as mais perversas, como, por exemplo, revistas do 
tipo fotonovela e vídeos sadomasoquistas. A pornografi a infantil atende a uma demanda de mercado 
em que   certas pessoas, em geral pedófi los, sentem prazer em seu consumo. 

 
Trocas sexuais
 
 É a oferta de sexo para obtenção de outros favores. Muitas crianças e adolescentes que fo-
gem de casa, que vivem nas ruas, mantêm relações sexuais com adultos em troca de comida, de uma 
noite de sono num hotel ou para adquirir sua quota de drogas.  Crianças e adolescentes de classe 
média podem também trocar sexo por drogas ou produtos “de marca” (roupa, tênis, etc). Essas práti-
cas são eventuais e realizadas juntamente com outras estratégias de sobrevivência, em que as trocas 
sexuais não predominam ou predominam apenas temporariamente, ou não há ação continuada de 
trabalho sexual.  

 
Trabalho sexual infanto-juvenil autônomo
 
 É a venda de sexo realizada por crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes, 
mais adolescentes do que crianças, de ambos os sexos, se engajam em trabalho sexual e fazem 
dele sua principal estratégia de sobrevivência. Entre jovens de camadas populares, jovens de rua e 
mesmo da classe média, essa pode ser uma maneira de custear o vício em drogas ou ter um estilo 
de vida desejado. Muitos deles não são e nem aceitam ser agenciados por intermediários. Entre eles 
estão garotos e garotas de programa que fazem prostituição de rua ou programas de acompanha-
mento negociados por telefone. 

Trabalho sexual infanto-juvenil agenciado

  É a venda de sexo intermediada por uma ou mais pessoas ou serviços.  No primeiro caso, 
essas pessoas são chamadas rufi ões, cafetões e cafetinas e, no segundo, os serviços são normal-
mente conhecidos como bordéis, serviços de acompanhamento, clubes noturnos. Os trabalhadores 
sexuais pagam a essas pessoas ou serviços um percentual do que ganham em troca de residência, 
pensão alimentar, roupas, transporte, maquiagem e proteção durante a realização do trabalho. Em al-
guns casos, há relação amorosa e sexual entre a trabalhadora e o agenciador, particularmente entre 
garotas de programas e cafetões (ou gigolôs).  Todavia, o que normalmente acontece, nesses casos, 
é que os profi ssionais do sexo se transformam em reféns de seus agenciadores, caracterizando uma 
relação de exploração ou de semi-escravidão.  
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Turismo sexual orientado para a exploração sexual

 É comumente conhecido como “turismo sexual” ou “sexo-turismo”. Caracteriza-se, por um 
lado, pela organização de “excursões” turísticas, com fi ns não declarados de proporcionar prazer 
sexual a turistas estrangeiros ou de outras regiões do país e, por outro lado, pelo agenciamento 
de crianças e adolescentes para oferta de serviços sexuais. Essa prática fi cou bastante conhecida 
no fi nal da década dos 1980 e na década dos 1990, em regiões onde o turismo nacional e inter-
nacional era muito bem-articulado, principalmente em cidades litorâneas como Recife, Fortaleza, 
Natal e Salvador.  Investigações apontam que certas agências de turismo, com a cobertura da 
polícia (sua parte corrupta), facilitam o aliciamento de meninas para trabalharem no mercado do 
sexo. Algumas dessas agências ou mesmo funcionários de hotéis tinham álbuns fotográfi cos de 
meninas para serem escolhidas como acompanhantes de turistas. 
 

Tráfi co para fi ns de exploração sexual de crianças e 
adolescentes

  É uma das modalidades mais perversas de exploração sexual. A prática envolve atividades 
de cooptação e/ou aliciamento, rapto, intercâmbio, transferência e hospedagem da pessoa recru-
tada para essa fi nalidade. Todavia, o mais recorrente é que o tráfi co para fi ns de exploração sexual 
de crianças e adolescentes ocorra de forma “maquiada” por agências de modelo, turismo, trabalho 
internacional, namoro-matrimônio e, mais raramente, por agências de adoção internacional. Mui-
tas jovens, seduzidas por uma rápida mudança de vida ou sucesso fácil, embarcam para outros 
estados do país ou para outros países e lá se vêem forçadas a entrar no mercado da exploração 
sexual.  
De acordo com as normativas nacionais e internacionais, o tráfi co de mulheres, crianças e adoles-
centes para fi ns de exploração sexual comercial é crime e violação dos direitos humanos.
O tráfi co de mulheres, crianças e adolescentes é trasnacional. As pessoas são exploradas não só 
em atividades sexuais comerciais (prostituição, turismo, pornografi a e tráfi co para fi ns sexuais), 
mas também de outras formas: no trabalho forçado e escravo, na agricultura, em casas de diver-
são, em pesca, em serviços domésticos e outros.
É difícil dar visibilidade ao fenômeno por se tratar de questão relativa ao crime organizado ou que 
envolve corrupção, e pela fragilidade das redes de notifi cação nas estruturas governamentais do 
poder.
Ao se estabelecer uma relação objetiva entre globalização e tráfi co de seres humanos, o fenôme-
no emerge inserido numa economia clandestina e ilegal, organizada em redes locais e transna-
cionais, estruturadas em mecanismos que viabilizam o recrutamento e o aliciamento de mulheres, 
crianças e adolescentes, reforçando a dependência social, econômica e psicossocial desses seg-
mentos (LEAL, PESTRAF/CECRIA,2002).
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Causas da Exploração Sexual Comercial

A maior parte das explicações das causas da “prostituição” são, na realidade, tentativas de 
encontrar a razão por que certas pessoas se engajam na prostituição.  Sob esse aspecto, teremos 
uma resposta apenas parcial e, mais uma vez, o assunto fi cará centrado no indivíduo que oferece 
serviços sexuais. Vários segmentos sociais costumavam conceituar a prostituição como desvio de 
caráter ou personalidade, mas, hoje, vários estudos concordam com a leitura de que esse fenômeno 
é provocado por um conjunto de fatores. 

Registram-se, contudo, divergências em relação a fatores mais determinantes.  Nos países 
latino-americanos, constata-se uma tendência de considerar esse envolvimento como sendo uma 
resultante da pobreza. Nos países desenvolvidos, como resultante de uma opção.  

Os pontos de vistas também diferem quando se trata de prostituição infantil e adulta.  Assim, 
enquanto para muitas mulheres adultas a prostituição é uma opção profi ssional, mesmo se motivada 
pela necessidade de sobrevivência,  meninos e meninas são “levados” a se prostituir pela pobreza. 
 Aqui queremos contribuir para desconstruir essa associação mecânica entre pobreza e 
prostituição infanto-juvenil.  Esse argumento não resiste a uma simples pergunta: “Por que um imenso 
contingente de meninas pobres não se envolve em prostituição e encontra outras formas de sobrevi-
ver, sem se submeter docilmente à sua utilização econômica?” (Dos Santos, 1996). Por outro lado, o 
caso de meninas e de meninos de classe média, que se envolvem em prostituição por razões de con-
sumo de drogas ou de outros artigos, parece também contrariar a pobreza como fator determinante. 
 Desconstruir a associação mecânica entre pobreza e mercado sexual não signifi ca negar 
os fatores econômicos que “determinam”, de certa maneira, a existência desse mercado. Essa ques-
tão deve ser abordada na sua complexidade, pois se trata de um conjunto de fatores que, combinados 
em dada família, cidade ou  país, provocam ou conduzem determinadas pessoas para esse tipo de 
atividade. 

Crianças e adolescentes engajados 
em venda de serviços sexuais

 Confl itos culturais e outras situações  familiares. Há casos de adolescentes que são estimu-
lados ou mesmo forçados por familiares a oferecer serviços sexuais. Sabe-se, porém, sem estatísti-
cas disponíveis, mas, com base apenas na experiência, que o número desses casos é muito baixo. 
Signifi cativa porcentagem de adolescentes participantes no mercado sexual vive situações confl itu-
osas com familiares e muitos deles vivem fora de casa. Confl itos familiares não resolvidos, violência 
doméstica ou negligência dos pais e familiares, choque de valores levam muitos pais a excluírem e 
mesmo a expulsarem seus fi lhos (as) de casa.  
 Estratégia de sobrevivência e inclusão na “sociedade” [de consumo].  Crianças e adoles-
centes foram levados a viver numa condição de dependência dos pais ou do estado. Não podem 
trabalhar legalmente até a idade de 16 anos, assinar atos civis que garantam morar e viver legalmen-
te na sociedade.  Quando crianças e adolescentes não podem ou não querem viver com a família 
ou,ainda, a família não tem condições de atender a suas necessidades, a venda de sexo pode trans-
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formar-se numa opção ilícita de sobrevivência  para a realização de seus desejos de consumo. 
Assim, o trabalho sexual transforma-se numa maneira de ganhar autonomia em relação à família, 
adquirir bens e serviços que lhes confi ram status social ou simplesmente para adquirir drogas.
 Omissão ou insufi ciência das políticas sociais públicas pode levar o adolescente a se 
engajar no mercado do sexo. Por exemplo, falta ou insufi ciência de programas de orientação so-
ciofamiliar ou de apoio fi nanceiro às famílias que vivem em situação de risco. Falta de empregos 
dignos para jovens, baixa qualidade dos serviços existentes para adolescentes que têm que viver 
em lares substitutos ou sob a custódia do governo, e sua impossibilidade de suprir crianças e 
adolescentes com o chamado supérfl uo, ou mesmo a violência institucional. 

Com relação aos clientes

 Muitos deles procuram sexo com crianças e adolescentes pela valorização de práticas 
sexuais associadas à juventude ou estimulados por determinados padrões culturais..  Como já 
mencionado, muitos homens valorizam o ato de ter prazer com mulheres virgens ou jovens.  Muitos 
homens, na maioria europeus e americanos, acreditam que as mulheres dos trópicos são mais ca-
lorosas em suas práticas sexuais, como é o caso do mito da mulata brasileira. Vale aqui lembrar a 
discussão já realizada no item “causas do abuso e violência sexual”, particularmente sobre incesto 
e pedofi lia.
 

No caso da rede de exploradores

 As razões são  comerciais.  Na realidade, a exploração comercial de crianças e adoles-
centes tornou-se negócio complexo e lucrativo. Os diversos segmentos sociais que compõem as 
redes de exploração, muitas vezes nem tão clandestinas como se poderia supor, são motoristas 
de táxi, donos de hotéis, motéis e de quartos subalugados, gigolôs e cafetinas, vendedores de 
roupas e de cosméticos, trafi cantes ‘doleiros’  e policiais corruptos. Segundo o Relatório da CPI da 
Prostituição, há muitas denúncias de conivência de autoridades com essa rede de exploradores.
 Permeando todas as partes envolvidas, está a difi culdade de normatizar e de fi scalizar 
o cumprimento da legislação e sua aplicação por parte das autoridades e da população em geral. 
Esse conjunto de fatores leva à impunidade dos que abusam sexualmente de crianças e adoles-
centes e os exploram. Faz com que perdure a violação sistemática dos direitos da criança e do 
adolescente.
 Os valores éticos e as concepções sobre a infância estão na base do comportamento 
social em relação à exploração sexual. Em decorrência disso, é importante afi rmar que muitas 
crianças ou adolescentes em situação de risco social não aceitam o trabalho sexual como
opção de sobrevivência; muitos clientes de prostituição não aceitam ou não desejam ter relação 
com crianças e adolescentes, assim como a postura de legisladores e de governantes é deter-
minante na priorização de ações e investimento no enfrentamento do fenômeno. Exploração 
Sexual é Crime.
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Exploração Sexual e Tráfico para fins de exploração sexual

Crime Pena PrevistaSujeito
Passivo
(vítima)

Legislação

Favorecimento da prostituição

- I
acilitá-la
Art. 228 nduzir ou atrair alguém à prostituição,
f ou impedir que alguém a abandone

4 a 10 anos de
reclusão
Multa se
houver lucro

Qualquer
pessoa
(

)
homem/

mulher

Código Penal

Rufianismo

- TArt. 230 irar proveito da prostituição alheia,
participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se
sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça

2 a 8 anos,
1 a 8 anos se
houver violência
e multa, se
houver lucro

Qualquer
pessoa
(Homen/
Mulher)

Código Penal

Tráfico de mulheres
Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território
nacional, de mulher que nele venha exercer a
prostituição ou a saída de mulher que vá exercê-la no
estrangeiro

5 a 12 anos,
violência, grave
ameaça, fraude,
e multa se
houver lucro

MulherCódigo Penal

Art. 244 - A

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos
no caput do art. 2 desta Lei, à prostituição ou à
exploração sexual

4 a 10 anos,
multa se
houver lucro

Criança ou
adolescente

ECA

Art. 240

Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou
película cinematográfica, utilizando-se de criança ou
adolescente em cena de sexo explícito ou vexatório

3 a 8 anos,
multa se
houver lucro

Criança ou
adolescente

ECA

Art. 241

Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou
publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive
internet, fotografias ou imagens com pornografia ou
cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou
adolescentes

2 a 6 anos,
multa se
houver lucro

Criança ou
adolescente

ECA
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 Tem-se discutido a utilização de penas alternativas em tais casos. São chamadas alternativas 
todas as penas que não são de prisão. Podem ser: prestação de serviço à comunidade, pena pecuniária ou 
limitação de fi nal de semana.
 A aplicação desse tipo de pena seria uma forma de o condenado servir a sua comunidade e 
aprender com o trabalho prestado gratuitamente. Os resultados da aplicação das penas alternativas são 
estimulantes e demonstram um número mínimo de reincidência.
 Para que tal medida seja aplicada, basta que os juízes se conscientizem e passem a aplicar essas 
penas, posto que, pela lei, a pena alternativa é cabível para penas de até 4 anos e cujos crimes sejam pra-
ticados sem violência. É uma excelente forma de conferir à sociedade a responsabilidade na execução das 
penas criminais. 

A Escola e o Combate à Exploração Sexual

 
Meu aluno pode estar participando do turismo para fi ns de exploração 
sexual? 

 Sim. Crianças e adolescentes podem estar participando das diversas formas de exploração sexual 
comercial. O educador bem-atento pode verifi car as condições físicas, emocionais de seu aluno, que indi-
quem a possibilidade de um comportamento fora dos padrões normais do desenvolvimento e que mereçam 
uma investigação mais cuidadosa. Vestimenta inadequada pode ser reveladora, como provocante ou “vulgar”, 
pois destoa de crianças e adolescentes da mesma faixa etária. 
 Mesmo assim, é difícil discernir por um único critério,  sob o risco de alimentar formas de preconceito. 
Uma adolescente extremamente sensual pode não ter nenhuma relação com o mercado do sexo. A indústria 
da moda cria permanentemente modelos de vestuário que acentuam a sensualidade. Mas, se o comporta-
mento da aluna estiver aliado a um discurso extremamente erotizado e se o educador perceber que a criança 
e/ou adolescente possui objetos, trajes e dinheiro além de suas possibilidades, isso reforçará a suspeita de 
participação em alguma atividade ligada a exploração sexual comercial. 
 Invariavelmente, essas crianças e adolescentes podem apresentar marcas físicas, como hematomas, 
vergões, escoriações e outras, devido à fadiga e ao cansaço, como olheiras, sonolência e rosto “inchado”,  
relacionadas com atividade sexual incompatível com sua faixa etária.

Então, de que forma posso ajudá-los?

O educador pode ser a pessoa da confi ança da criança e do adolescente. Isso signifi ca estar 
na condição de ouvinte atento para detectar certos sofrimentos. A criança/adolescente não partilhará seus 
segredos se não estiver totalmente segura de que essa pessoa pode lhe oferecer algum tipo de ajuda. Para 
tanto, o educador deve criar um ambiente propício à revelação, isto é, em geral deve criar um clima maduro 
de debate na sala de aula, propiciando condições de juntamente com os alunos, preparar criticamente a  
consciência. A conscientização não se dará como produto padronizado de aprendizagem acadêmica, mas 
será desencadeada por um processo de diálogo, cooperação, união, organização, com cada aluno, para en-
contrar soluções comuns para os problemas. Isso implica criar uma relação mais horizontal e menos imposta 
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pelo educador ao educando. 

  Caso o aluno faça a revelação, deverá tornar-se sujeito de ações que visarão sua proteção 
e defesa, já mencionadas neste Guia.

E se o aluno não quiser ser devidamente assistido? 
 
 O aspecto ético do sigilo deve ser preservado em se cuidando da situação de risco que o alu-
no está correndo. Ameaças físicas e verbais são ferramentas comuns utilizadas pelos agenciadores. 
Por isso, convém refl etir sobre o que está impedindo o andamento das ações de ajuda, por exemplo, 
o medo. A coação não deve prevalecer como meio de controle da integridade física, mental ou social 
da pessoa. O fato de não encarar o problema pode difi cultar as coisas. 
 Do ponto de vista da saúde, podem ser evitadas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 
ou, na pior das hipóteses, poderá ocorrer intervenção médica para a diminuição dos fatores de ris-
co.
  Cada um tem seu tempo de decisão, mas no caso de uma criança ou adolescente, de até 
16 anos, que apresenta marcas de violência, não tenha dúvida, deverá ser encaminhada aos órgãos 
competentes. Jovens entre 17 e 21 anos devem ser orientados e conscientizados sobre todos os 
riscos. O educador pode encaminhá-los a outros serviços da rede de proteção, como a projetos de 
educação complementar que ajudam paulatinamente na construção da consciência e da identidade. 

O tráfi co para fi ns sexuais está ligado a outros tipos de tráfi co?

 O tráfi co em geral caracteriza-se pelo uso de prestígio junto a autoridade ou órgão público 
a fi m de conseguir vantagens, benefícios, favores ilegais ou irregulares. Atividades ilícitas provocam 
transgressões de toda ordem, o que não é diferente com relação ao tráfi co para fi ns sexuais ou tráfi co 
de órgãos humanos e de entorpecentes. Funcionam dentro da mesma lógica de mercado, atendendo 
a necessidades da “demanda” e da “oferta”.  

Se os pais autorizam a viagem nacional e/ou internacional de seus 
fi lhos , como o educador poderá impedi-los de viajar quando há 
suspeitas de tráfi co? 
 

 Pais e educadores devem ter uma clara visão sobre propostas “maravilhosas” de trabalho 
em outros locais. Muitas delas vêm para ludibriar e causar certo deslumbramento nas pessoas. Às 
vezes, pais e/ou responsáveis não vêem os fatos como deveriam ser encarados; por isso, cabe aos 
educadores propiciar uma análise real desses fatos e tentar conscientizá-los sobre as implicações 
de uma viagem nacional ou internacional. Se a suspeita mostrar evidências inquestionáveis, deve-se 
mobilizar imediatamente o conselho tutelar e/ou juiz da infância e juventude. 
 
Se a proposta é séria, como discernir?
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 Convém verifi car as origens da pessoa ou da empresa que está fazendo a proposta. Se a 
pessoa ou a empresa está, há muito tempo, em uma mesma localidade e atua sempre no mesmo 
ramo de atividade, então são indicadores favoráveis. No entanto, se há ações judiciais, pessoas 
e/ou empresas sem registros nacionais e que não têm autorização para exercer essa atividade, 
desconfi e. Quando há muitas coisas incertas ou pouco efetivas, notifi que os órgãos competen-
tes.
 
Crianças e adolescentes devem sustentar suas famílias?
 
 O Brasil vem-se empenhando para oferecer condições mais dignas para evitar qualquer 
forma de vulnerabilização na infância e na adolescência. Os programas bolsa-família e fome zero, 
entre outros, vêm colaborando fi nanceiramente com famílias mais susceptíveis, no esforço de evi-
tar que crianças e adolescentes trabalhem antes de completar 16 anos. Entre 14 e 16 anos, podem 
exercer atividades de aprendizagem e não de mão-de-obra barata. O lugar, portanto, da criança e 
do adolescente é na escola. 
 Os procedimentos para notifi car casos de exploração sexual são os mesmos de abuso 
e violência sexual.  Para detalhes, consulte as organizações listadas nas páginas seguintes deste 
Guia. 
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Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil

O encontro para a elaboração e aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil, realizado em Natal (RN), em junho de 2000, foi o resultado 
do processo de articulação e mobilização encabeçado pela sociedade civil, por instituições 
governamentais e pela cooperação internacional. Foi uma grande manifestação da vontade política 
do Governo e da sociedade civil de operacionalizar o enfrentamento da violência sexual, com 
metodologias e estratégias adequadas, construídas na base do consenso entre as duas partes.

Participaram da discussão e da elaboração do Plano Nacional representantes do 
Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, de órgãos dos executivos federal, estaduais e 
municipais, de organizações não governamentais brasileiras e internacionais, assim como 
representantes juvenis e integrantes dos conselhos de direito e dos conselhos tutelares. O encontro 
consistiu em amplo debate e ampla elaboração coletiva que marcaram um momento importante na 
história da mobilização contra a violência sexual contra crianças e adolescentes.

O Plano foi apresentado, discutido e aprovado na Assembléia Ordinária do Conselho 
Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA, em 12 de julho de 2000.  A partir desse 
momento, tornou-se diretriz nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes no âmbito das políticas públicas e sociais.

O Plano Nacional tem como referência fundamental o Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA, reafirmando os princípios da proteção integral da criança e do adolescente, 
bem como sua condição de sujeitos de direito. Reafirma ainda a prioridade absoluta da criança e 
do adolescente, em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Outros princípios do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, reforçados no Plano Nacional, são:

• participação/solidariedade; 
• mobilização e articulação de toda a sociedade organizada e de setores 

governamentais;
• gestão paritária efetivada pelos conselhos de direito, assistência, saúde e 

educação; 
• descentralização para que as políticas sejam executadas nos municípios; 
• sustentabilidade das ações dimensionadas e orçadas pelos municípios;
• responsabilização dos órgãos da sociedade civil, a cujo encargo estão o 

acompanhamento e monitoramento da execução dessas políticas.

O Plano Nacional atende ainda ao compromisso político do Governo brasileiro, 
assumido na Declaração e Agenda para Ação, aprovada no I Congresso Mundial contra a 
Exploração Sexual Comercial de Crianças, em Estocolmo, 1996.
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Com a implantação dos planos estaduais e municipais, a sociedade brasileira tem em 
suas mãos importante instrumento para efetivar as ações do Plano Nacional. Pode ainda reivindicar 
políticas públicas integradas, controle social para monitoramento das políticas executadas e captar e 
disponibilizar recursos fi nanceiros. Pode, fi nalmente, tornar efetivos, no plano das políticas públicas 
e da vivência social, os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Programa Nacional 
dos Direitos Humanos.

Objetivo Geral
 Estabelecer um conjunto de ações articuladas que permitam intervenção técnica, política e 
fi nanceira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Objetivos Específi cos

•  Realizar investigações científi cas, visando compreender, analisar, subsidiar e monitorar   
  o planejamento e a execução das ações de enfrentamento da violência sexual contra    
  crianças e adolescentes;

•  Garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes em situação de    
  violência sexual constatada;

•  Promover ações de prevenção, articulação e mobilização, visando o fi m da violência    
  sexual;

•  Fortalecer o sistema de defesa e responsabilização;

•  Fortalecer o efetivo envolvimento infanto-juvenil.

Eixos Estratégicos

 O Plano Nacional estrutura-se em torno de seis eixos estratégicos e cada um deles defi ne 
os objetivos, as ações, os prazos e as parcerias pertinentes, descritos a seguir:

 Análise da Situação
 Conhecer o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país. 
Identifi car causas, fatores de vulnerabilidade e modalidade da violência sexual no contexto do cenário 
social, cultural e socioeconômico, com a realização de pesquisas quantitativas e qualitativas sobre 
exploração comercial (tráfi co, turismo sexual, pornografi a e prostituição) e abuso sexual familiar e 
extrafamiliar. 

 Diagnosticar a situação e as condições de enfrentamento da violência sexual, contextualizada 
com outros tipos de violência , pelo governo e por organizações não governamentais, para a 
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identifi cação de lacunas  existentes no sistema de garantia de direitos nas políticas sociais, na 
legislação, nas redes de proteção e nas metodologias de intervenção e para o levantamento dos 
recursos técnicos e físicos para a implementação e manutenção de rede de serviços especializados 
para crianças vítimas de abuso e exploração sexual.

 Levantar orçamentos necessários à execução do plano e inventariar os recursos 
existentes: dotações orçamentárias, fundos e recursos na esfera federal, estadual e municipal e 
em outras fontes.

 Monitorar e avaliar a efetiva implementação do Plano com a elaboração de instrumentos 
e indicadores, atividade organizada e coordenada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da 
Violência sexual.

 Divulgar e socializar as informações sistematizadas sobre violência sexual por meio da 
produção de dados estatísticos, consolidação de bancos de dados com base nas informações 
de instituições nacionais e internacionais que atuam nessa área; disponibilizar informações 
para subsidiar ações do CONANDA e dos vários conselhos setoriais e para apoiar o Governo 
na elaboração de relatórios a serem apresentados regularmente à Convenção das Nações 
Unidas.

 Mobilização e Articulação

 Fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de combate e eliminação da 
violência sexual com a promoção de campanhas visando a mudança de concepções, práticas e 
atitudes que estigmatizam crianças e adolescentes, utilizando as normativas do ECA e  normativas 
internacionais como marco conceitual. 

 Elaborar projetos educativos para formação e valorização da dignidade humana em todas as 
suas dimensões e, em especial, formação para o direito a sexualidade saudável e responsável. 

 Criar mecanismos de informação com o comprometimento da mídia com a problemática 
da violência sexual e com a articulação e mobilização dos representantes dos três poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) em todas as esferas.

 Fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais no combate à violência sexual,
com a criação de redes nacionais, estaduais e municipais, facilitando o processo de descentralização 
das políticas.
 Divulgação do posicionamento do Brasil em relação ao turismo sexual e ao tráfi co para 
fi ns sexuais, da legislação brasileira sobre crimes sexuais e suas implicações pessoais, sociais e 
judiciais por meio da sensibilização de profi ssionais da mídia, diplomatas e empresários do ramo 
de turismo e  incluir o tema nas agendas nacionais e regionais dos eventos de turismo.
 Avaliação dos impactos e dos resultados das ações de mobilização no enfrentamento da 
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violência sexual, monitorando a implementação das ações previstas no Plano Nacional por meio da 
mobilização social. 

 Defesa e Responsabilização

 Atualizar a legislação sobre crimes sexuais, para as necessárias mudanças no Código Penal, 
incluindo propostas de legislação extraterritorial para crimes de tráfi co de crianças e adolescentes; 
aprovar projeto de lei para a responsabilização de exploradores sexuais de crianças e adolescentes 
por produção, posse e distribuição de materiais pornográfi cos, e projeto de lei contra a utilização de 
pornografi a infantil na internet.

 Combater a impunidade, garantindo a proteção jurídico-social a crianças e adolescentes, 
com o fortalecimento de centros de defesa, consolidação dos conselhos de direitos e tutelares e 
do sistema integrado de delegacias, varas da justiça, promotorias e defensorias especializadas. 
Aprimoramento do sistema de informação (SIPIA) e garantia do serviço de atendimento prioritário 
e especializado para crianças e adolescentes no programa de proteção a vítimas e testemunhas de 
violência.

 Disponibilizar, divulgar e integrar os serviços de notifi cação com disque-denúncias de fácil 
acesso; divulgar permanentemente o sistema por todos os meios de comunicação; adotar instrumento 
unifi cado para recebimento das denúncias e criar um sistema de notifi cações, que articule conselhos 
tutelares, delegacias, disque-denúncia nacional, estaduais e locais.

  Adotar medidas coercitivas em relação ao tráfi co de crianças e adolescentes por meio 
de acordos de cooperação internacional, visando coibir o tráfi co e responsabilizar os autores; 
adoção de medidas de segurança, de proteção e de retorno ao país de crianças e adolescentes 
trafi cados.

 Formar e capacitar profi ssionais da área jurídico-policial para lidar com as diversas situações 
de violência sexual, criando equipes multiprofi ssionais nas áreas de defesa e responsabilização 
(saúde, educação, policiais, IMLs, varas da justiça, promotorias, defensorias). Incluir currículos 
mínimos nos cursos universitários sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 
e violência sexual.

 Atendimento

 Garantir proteção integral e prioridade absoluta a crianças e  adolescentes em situação 
de violência sexual com o atendimento multiprofi ssional especializado, ampliado às famílias e aos 
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autores de violência sexual. Articular, em rede, os serviços destinados ao atendimento de vítimas 
de violência sexual;  criar espaços de acolhimento para  crianças e adolescentes em situação 
de violência sexual e para crianças e adolescentes que vivem nas ruas em situação de violência 
sexual.

 Incluir obrigatoriamente todas as crianças em situação de risco de violência sexual e 
suas famílias nos programas de saúde, educação, assistência e no programa de erradicação 
do trabalho infantil; criar e ampliar programas de profi ssionalização e geração de renda para 
adolescentes envolvidos na exploração sexual comercial.

 Informar, orientar e apoiar as famílias envolvidas em situações de violência sexual, 
priorizando o trabalho psicossocial e pedagógico em todos os programas de atendimento; prestar 
apoio jurídico e auxilio econômico a famílias em situação de violência sexual.
�Promover capacitação teórica e metodológica de profi ssionais e agentes que atuam 
em programas de atendimento, com cursos de formação específi ca e grupos permanentes 
de discussão sobre estratégias de enfrentamento da violência sexual. 

    

 Prevenção

 Educar crianças e adolescentes sobre seus direitos e assegurar, assim, ações preventivas 
de violência sexual, possibilitando que crianças e adolescentes sejam apoiados e protegidos com 
ações educativas com vista à  autodefesa, à conscientização e à valorização de suas etapas de 
crescimento.

 Garantir prioridade absoluta a acesso, permanência e sucesso escolar de todas 
as crianças e adolescentes; implementar os temas transversais nos parâmetros curriculares 
nacionais, principalmente os referentes à orientação sexual.

 Implantar espaços de arte, cultura, lazer e esporte para crianças e adolescentes em 
todos os municípios brasileiros como meio privilegiado de prevenção da violência; programas de 
profi ssionalização e geração de renda para adolescentes e suas famílias.

 Promover o fortalecimento das redes familiares e comunitárias, fomentando discussões 
em grupos sobre violência doméstica e sexual de crianças e adolescentes, prevenção de DST/AIDS, 
prevenção do uso de drogas e gravidez precoce; criar programas de intervenção com meninos que 
trabalham e vivem nas ruas em todas as capitais e cidades de médio e grande porte. 

 Atuar junto à Frente Parlamentar (articulação política ativa na Câmara e no Senado), no 
que diz respeito a discussões relativas à revisão legislativa do Código Penal de 1940 e às novas 
leis sobre internet e pornografi a infantil.
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 Protagonismo Infanto-juvenil

 Promover a participação ativa de crianças e adolescentes em todas as instâncias de 
discussão, mobilização e defi nição de ações em defesa de seus direitos e comprometê-los com o 
monitoramento da execução do Plano Nacional. Cursos de formação para crianças e adolescentes 
atuarem como agentes de direitos, organização de debate com conselhos de direitos e tutelares; 
ampliar as formas de organização juvenil em grêmios estudantis de toda a rede escolar; divulgar os 
serviços de notifi cação e estimular as denúncias de crianças e adolescentes; criar espaços e voz para 
as crianças na execução das metas do Plano Nacional.

 Promover mudanças de concepção das instituições que trabalham com crianças e 
adolescentes, adotando o envolvimento efetivo como referencial teórico-metodológico, garantindo que 
todo o material educativo e informativo sobre violência sexual utilize linguagem e forma apropriadas. 

 Monitoramento e Avaliação

 Para acompanhamento da implantação e implementação das ações do Plano Nacional, 
criou-se o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 
O Comitê Nacional (vide capítulo especifi co) é uma instância de articulação nacional que conta 
com representantes de cada região do país, do Governo Federal, da cooperação internacional e de 
jovens.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e os conselhos 
de direitos estaduais e municipais são instâncias de deliberação, controle e acompanhamento do 
Plano. O CONANDA é de âmbito federal e, por isso, aprova e acompanha a execução das diretrizes 
nacionais. Os conselhos estaduais e municipais cuidam da implementação dos planos nas respectivas 
unidades da Federação e nos municípios. Como são órgãos paritários (compostos por igual número 
de integrantes do governo e da sociedade), os conselhos detêm os instrumentos necessários para que 
as políticas em prol da criança e do adolescente sejam priorizadas e se destinem recursos visando 
sua execução. Desse modo, assegura-se a necessária articulação política para a implementação das 
políticas, bem como o controle realizado pela sociedade organizada.
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Disque-Denúncia 
0800-990500

Sistema de notificação nacional integrado

Com a implantação do Disque 0800.99.0500, a Secretaria Especial de Direitos Humanos 
adota um serviço unificado de notificação de violência sexual de crianças e adolescentes. O 
serviço propõe-se, além da recepção, acompanhar, monitorar, avaliar e tratar.  Após recebimento e 
análise da denúncia, o Ministério Público, delegacias e conselhos tutelares de todas as unidades 
da Federação são articulados e recebem a notificação da denúncia. 

 A implantação do Disque-Denúncia, em articulação com todos os serviços de 
notificação e com os organismos de defesa e responsabilização, representa o cumprimento da  
prioridade determinada pelo Presidente da República no contexto da responsabilização de autores 
de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, esse serviço representa fonte importante e inesgotável de conhecimento de fatores que 
contribuem para a violação de direitos da criança e do adolescente. A abordagem dos casos de 
violência, além de ajudar na criação de um banco de dados, permite a elaboração de indicadores 
qualificados para o norteamento de políticas de garantia de direitos.  

História

Com a conclusão da CPI sobre Prostituição Infantil, em decorrência da qual, em 14 de 
setembro de 1994, o Congresso Nacional lançou a Campanha Nacional pelo Fim da Violência, 
Exploração e Turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes, tornou-se necessária a implantação 
de uma rede de comunicação nacional e internacional, articulada com um sistema de notificação 
e denúncia de crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Por isso, em fevereiro de 1997, foi criado um Sistema Nacional de Denúncia por Telefone 
– 0800 – sob coordenação, monitoramento e operacionalização da ABRAPIA (RJ). O Sistema foi 
fruto de um convênio do Ministério da Justiça com a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, 
que vigorou até março de 2003. Apesar do término do convênio, prevaleceu a certeza de que seria 
importante garantir a continuidade do serviço para receber denúncias por telefone. Essa convicção 
levou a Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH, da Presidência da República, a reativar 
o sistema. A reativação resultou de uma parceria entre os ministérios da Saúde e do Turismo e a 
sociedade civil.

Hoje, o Disque-Denúncia está instalado no call center do Disque-Saúde da Secretaria 
de Gestão Participativa do Ministério da Saúde. Foi mantido o número usado na época em que o 
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sistema era gerenciado pela ABRAPIA, graças a uma cessão feita pela EMBRATUR. A parceria, que 
assegurou a manutenção do Disque-Denúncia, é pautada pelo princípio da intersetorialidade e tem 
o objetivo de garantir os direitos dos cidadãos de forma integral, evitando superposição de ações e 
recursos.

Nesse contexto, a participação da sociedade civil é fundamental, principalmente na 
avaliação e no controle do serviço. Organizações e instituições em todas as unidades da Federação 
– como conselhos tutelares, centros de defesa da criança e do adolescente e  centros de defesa dos 
direitos humanos - são responsáveis pelo monitoramento das denúncias e pelo encaminhamento das 
vítimas a programas e ações governamentais.
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Sigilo e Confi abilidade do Disque-Denúncia

O serviço oferecido pelo Disque-Denúncia prima pela confi ança da população. O sigilo é, 
portanto, garantido, a fi m de que as pessoas tenham segurança e possam denunciar os casos 
de violência sexual contra crianças e adolescentes sem medo de sofrer eventuais retaliações por 
parte de agressores. Trata-se de serviço gratuito e que funciona em todo o território nacional.

Desafi os

Vários são os desafi os a serem enfrentados nessa nova etapa de funcionamento do Disque-
Denúncia. Em primeiro lugar, é importante que a população tenha ciência de que é parte ativa nos 
processos de identifi cação e punição dos violadores de direitos das crianças e dos adolescentes.

Segundo, é preciso fortalecer as redes de atendimento locais, outro ponto fundamental a ser 
trabalhado. Conselhos tutelares, ONGs, varas da infância e Ministério Público são os principais 
agentes que compõem o Sistema de Proteção.

Outro desafi o é potencializar o Disque-Denúncia para que se transforme numa estratégia 
efi ciente de apuração de denúncias e de combate à impunidade.
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RComissão Interministerial
Comitê Nacional 

Frente Parlamentar

Frente Parlamentar da Criança 
e do Adolescente

 Criada, há dez anos, a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente 
ganhou novo alento na atual legislatura. Conta com um número recorde de participantes no Con-
gresso Nacional. Além dos 117 deputados, 24 senadores integram a iniciativa. Na legislatura pas-
sada, apenas oito senadores estavam engajados na Frente. Recentemente, a Frente Parlamentar 
elegeu nova coordenação central, formada pela senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) e 
pelas deputadas Maria do Rosário (PT-RS) e Telma de Souza (PT-SP). Outra novidade é que a co-
ordenação contará com a participação de mais cinco parlamentares, encarregados de representar 
as cinco regiões do País.

 De acordo com a senadora Patrícia Saboya, a idéia de estabelecer coordenadorias 
regionais visa estimular a criação de frentes parlamentares nos estados e nos municípios, além 
de fortalecer iniciativas estaduais e locais já existentes em favor dos direitos da criança e do ado-
lescente.

 Além de acompanhar as propostas relacionadas com o universo infanto-juvenil, que já 
estão em tramitação no Congresso Nacional e de apresentar novas sugestões para melhorar a 
qualidade de vida de crianças e adolescentes, a Frente tem como missão o monitoramento das 
políticas públicas em prol desse segmento populacional, adotadas em âmbito federal e também 
nos estados.

 Com o objetivo de estabelecer a pauta de trabalho para os próximos anos, a Frente 
Parlamentar está iniciando um diálogo com entidades da sociedade civil que atuam na área da 
infância e da adolescência e com organismos internacionais, entre os quais, UNESCO, UNICEF , 
OIT, USAID, PNUD, UNIFEM e o Comitê da Cruz Vermelha Internacional.

 O objetivo é reorganizar a agenda de trabalho com a aprovação de propostas capazes 
de fortalecer os mecanismos de punição de responsáveis por crimes sexuais contra crianças e 
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adolescentes, com o aprimoramento dos programas de combate ao trabalho infantil,  como o Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Bolsa-Escola, e com a adoção de estratégias de 
incentivo ao primeiro emprego, voltadas para jovens entre 16 e 24 anos.

 Tema prioritário de mobilização parlamentar é a discussão sobre a necessidade de garantir 
maior aporte de recursos para programas voltados para crianças e  adolescentes. Esse debate ga-
nhará mais força no segundo semestre, quando o Plano Plurianual do Governo, que vai estabelecer 
as principais estratégias de desenvolvimento para os próximos três anos, estará em debate no Con-
gresso Nacional.

Congresso Instala CPI da Exploração Sexual
 

 O Congresso Nacional instalou, no dia 12 de junho de 2003, a Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) mista, que vai investigar as redes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

 O requerimento da CPI mista baseia-se no estudo Tráfi co de mulheres, crianças e adoles-
centes para fi ns de exploração sexual comercial no Brasil, realizado pela Organização dos Estados 
Americanos - OEA e coordenado, no Brasil, pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre a 
Criança e o Adolescente – CECRIA, em 2002. Essa pesquisa revelou que o crime organizado no 
Brasil utiliza 241 rotas terrestres, marítimas e aéreas para explorar sexualmente mulheres, jovens e 
crianças.
 
 A CPI surge num momento oportuno, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defi niu, 
logo no início do Governo, que o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é uma das 
prioridades de sua administração. “Com certeza, vamos enfrentar desafi os gigantescos durante os 
trabalhos. Isso porque atualmente a exploração sexual está organizada em sofi sticadas redes crimi-
nosas que se estruturam e se desmobilizam de maneira muito ágil, difi cultando a punição dos agres-
sores”, afi rmou a senadora Patrícia Saboya Gomes. “Vamos precisar do esforço e da experiência de 
todos os integrantes desta Comissão para que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos 
realmente respeitados. Muitas vezes, esses meninos e meninas violentados passam de vítimas à 
condição de culpados e não encontram respaldo nem nas próprias famílias. Essa situação tem que 
mudar urgentemente”, acrescentou.

 Eduardo Azeredo, senador (PSDB-MG), disse que a CPI deverá buscar  objetividade na sua 
atuação. “Precisamos fazer um trabalho não só de levantamento e denúncia, mas também de caráter 
propositivo”, ressaltou o vice-presidente da Comissão. A relatora Maria do Rosário afi rmou que a 
CPI terá de enfrentar a impunidade que cerca os crimes sexuais. “Lançar um olhar integral sobre os 
direitos da infância e da adolescência é o nosso maior desafi o”, defendeu a deputada.

 A iniciativa da criação dessa Comissão nasce dez anos depois de uma outra CPI, realizada 



113

pela Câmara, que investigou as responsabilidades pela prostituição infantil. A CPI de 1993 denun-
ciou inúmeros casos de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, provocando 
ampla mobilização social. No entanto, isso não foi sufi ciente para enfrentar o problema. Na última 
década, o crime organizado modernizou-se, ampliando seu potencial de violência por meio de no-
vas tecnologias, como a difusão de imagens e sites de pornografi a infanto-juvenil pela internet. Por 
esse motivo, a missão da nova CPI é investigar a fundo como funcionam as redes de exploração 
sexual, criando condições para que os envolvidos nesses crimes sejam efetivamente punidos. A 
CPI também deve sugerir, no fi m dos trabalhos, algumas mudanças no Código Penal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), para apenar com maior rigor quem comete crimes sexuais, 
além de políticas públicas para melhorar o atendimento a vítimas e seus familiares.

 A Comissão Mista é fruto de uma intensa mobilização social em torno do combate à 
exploração sexual, e não apenas do Congresso Nacional. Um dos objetivos é cobrar a implemen-
tação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 
aprovado em junho de 2000. Um dos grandes entraves ao cumprimento do Plano ainda é a escas-
sez de recursos. Isso será tema prioritário da agenda de mobilização no Congresso Nacional.

COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE 
ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL 
INFANTO-JUVENIL

Em 11 de  fevereiro de 2003, foi instalada a Comissão Interministerial de Enfrentamento da Explo-
ração Sexual de Crianças e Adolescentes., atendendo o determinado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Senhor Ministro da Justiça, Dr. Márcio 
Thomaz Bastos.

A Comissão Interministerial visa constituir uma ação integrada da esfera federal. A integração é 
a vontade política expressa pelo Governo para defi nir ações, aproveitando o que cada um dos 
órgãos já vem fazendo de forma a potencializá-las, ampliando sua efi cácia.

O enfrentamento à violência  sexual  contra crianças e adolescentes é uma luta ética e política do 
Governo Federal. Esta luta se dá, por um lado, no plano da repressão e, por outro, no plano da 
prevenção, considerando os aspectos sócio-culturais e econômicos.

Atualmente coordenada  pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica, a Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, integra os 
órgãos abaixo elencados: 

 • Ministério da Justiça
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 • Secretaria Nacional de Justiça

 • Departamento de Polícia Federal

 • Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 • Secretaria Nacional de Segurança Pública

  Ministério do Trabalho e Emprego
  Ministério do Esporte
  Ministério da Educação 
  Ministério da Cultura
  Ministério da Assistência e Promoção Social
  Ministério das Cidades
  Ministério das Relações Exteriores
  Presidência da República

  Secretaria Especial dos Direitos Humanos
  Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES
  Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
  Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD
  Assessoria Especial da Presidência da República

  Ministério da Saúde
  Ministério do Turismo

A Comissão que se reúne mensalmente tem também como parceiros os seguintes órgãos:

  Procuradoria-Geral da República
  Superior Tribunal de Justiça
  Deputada Maria do Rosário
  Senadora Patrícia Gomes
   Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM)
  Organização Internacional do Trabalho (OIT)
  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
  Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
   Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil
  Embaixada da Itália

O Senhor Ministro da Justiça, na ocasião da instalação da Comissão, assim se expressou: “Nós todos 
sabemos que há muito tempo em muitas frentes, de muitas formas se trava essa luta. A sociedade 
civil, os organismos internacionais, os Ministérios, a Secretaria de Direitos Humanos, enfi m, essa é 
uma luta contra a pior forma de trabalho infantil e adolescente, que mobiliza todas as consciências e 
todos aqueles que acreditam na herança humanista.” Esse é pressuposto que norteia todas as ações 
realizadas pela Comissão.  
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COMITÊ NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

 O Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescen-
tes surgiu de proposta aprovada no Encontro de Natal (RN), em junho de 2000. Nesse encontro, 
foi elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes. 
 Em julho de 2002, o Fórum Nacional e o Departamento da Criança e do Adolescente 
– DCA, com apoio do Centro de Estudos e Pesquisa de Referência da Criança e do Adolescente 
- CECRIA, realizaram uma ofi cina nacional em Brasília (DF), com dois objetivos: avaliar a mobi-
lização e a articulação das organizações não-governamentais e governamentais no processo de 
implementação do Plano Nacional e discutir a consolidação e formas de funcionamento do Comitê 
Nacional, criado em 2000.
 Nessa ofi cina nacional, foram representadas todas as regiões brasileiras e quase todas 
as unidades da Federação. Com base nessa representatividade, foi instalado o Comitê Nacional 
de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, como instância nacional 
representativa da sociedade, dos poderes públicos e das cooperações internacionais, para mo-
nitoramento da implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-
Juvenil. Para os encaminhamentos políticos e operacionais do Comitê Nacional, foi criada uma 
coordenação colegiada composta por 14 membros.
 A primeira reunião da coordenação colegiada do Comitê Nacional realizou-se em outu-
bro de 2002 e teve como principais resultados a indicação da coordenação e vice-coordenação 
geral, aprovação do Estatuto e da carta de princípios para adesão de membros ao Comitê Nacio-
nal.
 O Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescen-
tes tem sua missão operacionalizada pela coordenação colegiada que  se reúne ordinariamente a 
cada trimestre e pelo funcionamento da Secretaria Executiva, com sede em Brasília (DF). Todos os 
atos e práticas são orientados por seu Estatuto, pelo plano de trabalho elaborado anualmente pela 
coordenação colegiada e aprovado pela assembléia geral, bem como pelas decisões tomadas nas 
reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.

COORDENAÇÃO COLEGIADA

Coordenação Geral -CECRIA
Vice-coordenação – MAS - Gerência de Programas Especiais
Membros Natos:
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA
Fórum Nacional DCA

Representantes dos Poderes Públicos:
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Subsecretaria Especial de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente – Presidência da Re-
pública 
Poder Legislativo Federal – Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança
Poder Judiciário e Ministérios Públicos Estaduais - ABMP

Representantes da Sociedade Civil
Região Norte -CEDECA Emaús – PA
Região Nordeste –Casa Renascer- RN
Região Sudeste - IBISS – RJ
Região Sul – CERFAMÍLIA - RS
Região Centro Oeste - CIRCO – DF
Representante Nacional da Juventude - Coletivo Mulher-Vida - PE

Representante da Cooperação Internacional
UNICEF
 

PANORAMA DAS MOBILIZAÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS

 Em todas as unidades federadas, a sociedade civil, setores de governo, conselhos organi-
zam-se em fóruns, frentes, pactos e/ou comissões, buscando a construção de redes como estratégia 
política e operacional para efi cácia de suas ações. Aqui em seguida um panorama das redes em 
todos os Estados:
 
 Região Centro-Oeste
 
 O Distrito Federal integra a Comissão Interestadual de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes na Região Centro-Oeste – CIRCO, sem  participação do governo; o 
Plano Distrital foi elaborado em dezembro de 2002 e encontra-se em fase de conversações com o go-
verno do GDF para assumir sua implantação. O dia “18 de Maio” tem sido grande fator de mobilização 
no Distrito Federal, na qual são protagonistas as próprias crianças, adolescentes e jovens.
Mato Grosso iniciou com uma campanha, em 1997, o enfrentamento da violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. Já elaborou o Plano Estadual e constituiu, em março passado, o Comitê Estadual 
de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.
 Goiás possui 15 fóruns municipais de mobilização para o enfrentamento da problemática 
e redes de atendimento. Já elaborou o Plano Estadual e realiza anualmente encontro estadual para 
avaliar as ações e propor uma agenda conjunta de atividades no Estado, coordenado pelo Fórum 
Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual.
 Em Mato Grosso do Sul, há o Comitê Estadual de Combate à Violência Sexual Infanto-
Juvenil, formado por 96 entidades entre organizações governamentais e organizações não gover-
namentais, com coordenação paritária; realiza mapeamento e conta com sistema de notifi cação; 
apóia a equipe da Polícia Militar que recebe os casos de denúncia e se articula  com empresários em 
campanha  para o Carnaval e festas especifi cas do Estado que  movimentam o setor do turismo.
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 Região Norte
 
 A articulação de entidades não governamentais dos sete estados da Região Norte, de-
nominada Rede TXAI, propõe-se, desde 1997, ser impulsionadora de mobilização e intervenções 
de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Analisando os entraves que 
se põem ao enfrentamento, a TXAI  vem buscando ser diferencial na intervenção com enfoque da 
mobilização popular, efetiva atuação juvenil, justiça e segurança, análise da situação e monitora-
mento de programas de atendimento.
 A violência sexual contra crianças e adolescentes na Região amazônica põem-se  como 
um dos principais problemas da Região (prostituição nas áreas de garimpo, altos índices de es-
tupro, tráfi co de adolescentes para exploração sexual no exterior...), para os quais poucas das 
intervenções realizadas resultaram em mudanças estruturais.

 Região Nordeste

 A articulação no Ceará acontece na forma de Fórum Cearense de Enfrentamento da 
Violência Sexual, desde 2001. Esse Fórum é composto pela sociedade civil, OGs, ONGs, e dele 
participam cerca de 70 instituições. Organiza-se por eixo, seguindo o Plano Estadual. Sua referên-
cia é de coordenação colegiada, formada por representante de cada eixo estratégico, e por uma 
Secretaria Executiva. Há um Plano Estadual, aprovado pelo CEDCA, em 2001. 
No Maranhão, o Plano Estadual foi elaborado e lançado, com ações, no dia 18 de maio  de 2002. 
Há um Grupo de Monitoramento do Plano Estadual desde 2002, composto por OGs e ONGs. É 
vinculado ao Conselho Estadual, reunindo-se quinzenalmente.
 No Rio Grande do Norte, há um Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, lançado em agosto de 2003. Em agosto de 2001, foi elaborado o 
Código de Conduta do Turismo contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Trata-se de declaração 
elaborada para regular a conduta de empresas ligadas à atividade turística, com relação à explo-
ração sexual de crianças e adolescentes.
 Na Paraíba, a REDEX - Rede da Enfrentamento da Exploração Sexual é oriunda da 
Campanha Nacional de Combate à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes,. A REDEX orga-
nizou operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na chamada “rota do 
sexo”, rodovia que corta vários estados do Nordeste. 
 Em Pernambuco, a articulação se dá no âmbito da Rede de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado de Pernambuco, que existe desde 1995. 
Compreende espaço de articulação e mobilização política que congrega representantes de ONGs, 
OGs e de agências de cooperação internacional, responsabilizando-se pela discussão de formas 
para o enfrentamento da violência sexual. O Estado já  possui plano estadual,  lançado  em “18 de 
maio”   de  2003, que se encontra em fase de implantação.
 Na Bahia, o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes foi lançado em 2002.A articulação se dá por meio do Comitê Estadual de Enfrenta-
mento, existente desde 2003, e conta com a participação da sociedade civil e do Governo. Várias 
são as ações desenvolvidas, dentre as quais destacamos: implantação, monitoramento e avaliação 
dos centros de referência do Programa Sentinela no Estado;  “Programa Viver”, para atendimento 
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especializado a vítimas de violência sexual no IML;  Programa de Rastreamento da Pornografi a In-
fanto-juvenil na Internet- 2000; Campanha de Prevenção nas Escolas Municipais (Projeto Farol) e a 
1 Conferencia Internacional sobre Pornografi a na Internet.
 Alagoas já possui seu Plano Estadual. A Rede de Alagoas tem forte atuação na área de notifi cação. 
Firmou-se um pacto em favor da infância, já  publicado em diário ofi cial, e foi dado início à implemen-
tação dos compromissos assumidos pelo Pacto. Outro aspecto de destaque da rede é a atuação do 
Ministério Público nos processos de articulação e mobilização da sociedade em apoio a ações de 
repressão e responsabilização nos casos concretos de violência sexual.
Sergipe: a articulação existente acontece entre Governo e sociedade civil e se dá no âmbito de um 
Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, responsável pela elaboração do Plano Estadual.
Piauí: não há Plano Estadual, mas há subsídios, resultantes dos encontros regionais que são uti-
lizados como diretrizes para sistematização e elaboração do Plano. Destacam-se as articulações 
internas no nível de atendimento: têm um fl uxo de comunicação efetivo entre os projetos e programas 
nas diversas áreas.

 Região Sudeste

 Em Minas Gerais, a Campanha Chega,  de combate à violência sexual, teve início antes 
de 2000; foi elaborada, juntamente com a ANDI, pesquisa sobre a cobertura da mídia acerca da 
violência sexual de crianças e adolescentes no Estado. A estratégia adotada em Minas Gerais, para 
alcançar municípios do interior, foi dividir o Estado em quatro pólos, onde um município é indicado 
para coordenar as ações e dotar-se de melhor infra-estrutura para suporte dos municípios vizinhos. 
Como conquistas, destacam-se o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual, o Centro de 
Referência, que abriga o Programa Sentinela no Estado e, por iniciativa da Assembléia Legislativa, 
a realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.
 No Rio de Janeiro, existe o Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes, criado em 22 de novembro de 2000; instituições da sociedade civil 
são as principais articuladoras políticas do Fórum; o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência 
Sexual de Crianças e Adolescentes foi lançado e aprovado pelo CEDCA, em 19 de maio do corrente 
ano; as comemorações do dia 18 de maio foram um marco político importante para a garantia da arti-
culação da sociedade civil no enfrentamento da problemática; o plano de aplicação do fundo estadual 
foi elaborado; há boa articulação com o Legislativo Estadual e a mídia.
 O Espírito Santo já possui Plano Estadual. O Fórum Estadual de Enfrentamento da Violên-
cia Sexual Infanto-Juvenil com a participação da Universidade Federal, conselhos tutelares munici-
pais, Ministério Público, Judiciário, programas de atendimento, como o Sentinela, PAVIVIS e outros, 
tem assessorado a elaboração de planos municipais. Está participando da criação e articulação de 
uma rede de serviços para atendimento às vítimas de violência sexual; assessora o Programa Senti-
nela. e apresentou,  recentemente, ao Judiciário  proposta para criação de vara especializada. 
Em São Paulo, no ano de 2000, foi criado o Pacto de São Paulo contra Violência, Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, com o objetivo de estabelecer um conjunto de ações articuladas 
entre a sociedade civil e o Governo, tendo como referência o Plano Nacional; em 2001, foi lançado 
o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Foram 



119

realizados quatro seminários regionais e eventos estaduais de capacitação para agentes multipli-
cadores nas quinze macrorregiões do Estado. Em 2002-03, o projeto “Atores Sociais Articulados 
e Capacitados Regionalmente” atingiu aproximadamente 5.235 pessoas  nos seminários e  1.347 
profi ssionais  que  participaram do processo de capacitação. Vários projetos de capacitação e de 
efetiva participação juvenil e arte-educação estão sendo desenvolvidos em 2004. São Paulo conta 
também com a atuação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência  Sexual Infanto-Juvenil  
para fortalecer ações em todo Estado. 

 Região Sul
 
 No Rio Grande do Sul, a Campanha pelo Fim da Violência e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes foi lançada a partir de uma visita dos integrantes da CPI da Prostituição 
Infanto-Juvenil, no ano de 1993. A campanha, “Movimento pelo Fim da Violência e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes” composta por integrantes de organizações da sociedade civil, 
organizações governamentais e conselhos tutelares, passou a articular ações de enfrentamento 
da violência sexual no Estado, realizando capacitações, seminários, estudos a respeito do tema, a 
construção de propostas para qualifi car a rede de atendimento, bem como ações integradas com 
os Estados de Santa Catarina e Paraná. O dia 17 de maio foi instituído como Dia Estadual de Luta 
Contra Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Em Santa Catarina, há uma organização de rede pioneira, denominada Fórum Catarinense pelo 
Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, presente em quase todos os municípios 
do Estado. Esse Estado é o único da região Sul que já possui Plano Estadual de Enfrentamento 
da Violência Sexual Infanto-Juvenil. 
O Paraná foi um dos primeiros a conceber uma política de sistema de garantia de direitos em rede. 
Hoje está reconstruindo a articulação com presença de novos atores institucionais. Forte articula-
ção em rede, em Foz de Iguaçu, estende a articulação ao Paraguai,  com o apoio da OIT, ITAIPU 
BINACIONAL e outras parcerias. 
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Sugestões Para Metodologias de 
Implantação do Guia Escolar na 

Rede de Ensino

A escola como espaço de  combate 
à violência sexual

 
 A escola  é espaço de grande importância no processo de inclusão social. 
Juntamente com outras organizações da sociedade civil, é responsável pela construção  ou 
manutenção de signifi cados. A   lei do silêncio  diante da constatação de violência  contra 
crianças e adolescentes deve ser rompida e isso se dará com  atitudes de repúdio  e denúncia,   
acionadas  de forma  individual ou coletiva. 

 O  Guia Escolar, como método para identifi car sinais de abuso e exploração  sexual   
de crianças e adolescentes, tem o objetivo de contribuir para uma ação propositiva da escola 
diante da constatação de violência contra alunos e alunas, superando a idéia de que tal  
temática é apenas de cunho privado, passando-se à compreensão de seu caráter político 
e social.  Vem contribuir para o movimento de  superação dos fatores que levam à exclusão 
escolar e, por conseguinte, social; propõe  a inserção efetiva da escola na rede de proteção 
à infância e à adolescência como forma de proporcionar a defesa dos direitos de alunas e 
alunos com necessidades  educacionais especiais -  devido à  vulnerabilidade provocada por 
situações de violência. 

Considerando ainda que esses sujeitos  passam, em média, quatro horas diárias na 
escola, de segunda a sexta feira e, em  alguns casos, também em outro turno e aos sábados,  
esse é um dos espaços em que se tem a possibilidade de observar e procurar garantir  os 
mínimos direitos, ou seja, a integridade física, moral e emocional  de alunos e alunas. 

Sem dúvida, avançar na garantia dos direitos da criança e do adolescente,  em situação de 
violência, constitui um passo signifi cativo para a inclusão social desses sujeitos. 

O Guia Escolar   vem ao encontro   de ações e concepções  de educação que se 
têm difundido  por grande parte  dos municípios  e estados brasileiros que consideram  o 
educando como centro  do processo  educativo. É a efetivação da educação dialógica como 
política pública.  Assim, o diálogo  caracteriza-se   pela  importância  que se dá à voz  do aluno, 
às   experiências que traz para  o espaço escolar, ou ainda, às suas  próprias  expectativas e 
angústias.

O diálogo representa aspecto  essencial  no processo  de formação de sujeitos  para  
uma visão crítica da realidade,  cumprindo  o papel   de  desvendar   e penetrar certa  situação,  
desmitifi cando  o inalterável, o sem-contradições, ao estimular  o aluno a confrontar   sua  
realidade  como forma de superar difi culdades. 
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Uma educação fundada  nesse  princípio  não se limita  ao interior   dos muros  da  própria 
escola. As  mediações  realizadas  pela  escola  estão, de forma  programada ou não,  diretamente  
relacionadas  com  o que ocorre  fora  do âmbito escolar. A escola e o fazer pedagógico são, portanto,  
um  constructo  social,  uma ação política. Os professores  e a escola, como instituição  educativa, 
assumem  hoje papel  muito mais  inteligente, ativo, propositivo,  como agentes  mediadores  entre  as  
várias  instituições  sociais e situações vivenciadas pelo educando. 

A escola busca conhecer e  responder  às diversas difi culdades  enfrentadas por alunos e 
alunas, redefi nindo métodos pedagógicos em ritmos  diferentes  de aprendizagem, assegurando a 
todos uma educação  de qualidade  por meio  de currículo apropriado, modifi cações organizacionais, 
estratégias  de ensino e parcerias  com a comunidade. Trata-se  do indispensável  apoio  extra   
a essas crianças e adolescentes  com necessidades educacionais especiais para que lhes seja 
assegurada uma educação efetiva.       

A discussão efetiva  do Guia, no âmbito  escolar, com o conjunto da comunidade, nos 
põe, como trabalhadores da educação, um grande desafi o,  o de reduzir  a rigidez  da estrutura  
escolar, dos currículos compartimentados e deslocados da realidade social dos  alunos; das grades 
que reduzem  as disciplinas a um fi m em si mesmas; da auto-referência da escola em detrimento da 
contribuição das demais instituições da sociedade civil.    
       É preciso ter o cuidado para que a identifi cação de alunos e alunas, que  sofreram violência,  
não se torne instrumento de exclusão desses sujeitos da escola por meio de mecanismos de rotulação, 
de silenciamento, de sujeição do educando a situações vexatórias ou de constrangimento que o leve 
a se evadir da escola ou a estabelecer determinadas relações que contribuem para seu fracasso 
escolar e, por conseguinte, social. 

O desafi o dos educadores é o de possibilitar  uma ação pedagógica  na qual a escola possa 
compreender  a diversidade  dos sujeitos  que a freqüenta e, a partir daí,  possibilitar  a efetivação 
do direito  de aprender de todos os  sujeitos. Compreender o educando em sua diversidade,  para 
que a escola cumpra  seu objetivo de ensinar, contribuindo, assim, para o desenvolvimento integral 
de alunos e alunas. Trata-se da inserção propositiva da escola  no conjunto das instituições  que têm 
buscado  garantir  os direitos da criança e do adolescente. 

A superação da  violência e abuso sexual de crianças e adolescentes não se dará de 
forma natural e espontânea, é preciso esforço e clara vontade política. Não se trata, no entanto,  da 
defi nição  da discussão  do Guia  como mais uma disciplina  que irá compor a grade curricular ou 
como mais um conteúdo de disciplinas isoladas. Trata-se da  discussão do problema por ele proposto 
em todo espaço e momento educativos, se inserido de forma ativa no projeto político pedagógico 
da  unidade educacional, nas estratégias implementadas de forma  coletiva pelos profi ssionais da 
educação de cada escola.

O Guia Escolar é, portanto, um instrumento fundamental para o fortalecimento das políticas 
de inclusão em andamento nas diversas escolas do País, por considerar, além de outros fatores,  que 
a inclusão efetiva da criança e do adolescente  na escola  já  constitui forte aliado na prevenção do 
abuso e  exploração sexual desses sujeitos.   
                              

Aldimar Jacinto Duarte. 
Assessor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia
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A Experiência de Goiânia 
 

 Primeiro passo
 Estabelecimento da parceria. Celebrou-se convênio entre a SME-Goiânia, o Centro de 
Estudos, Pesquisa e Extensão Aldeia Juvenil da Universidade Católica de Goiás – CEPAJ/UCG, 
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República – SEDH e a Secretaria 
de Inclusão Educacional do Ministério da Educação – SECRIE/MEC com objetivo de realizar 
ações de prevenção de abuso e exploração sexual e construir metodologias e procedimentos para 
identifi cação e notifi cação desse tipo de violação, tendo como principal instrumento de formação o 
Guia Escolar. 

 Segundo passo 
 Instituição da Coordenação Geral do Projeto, formada por profi ssionais da educação e 
professores do CEPAJ/UCG e encarregada de elaborar e implementar o projeto de pesquisa-ação.  
A Coordenação-Geral contou com a assessoria técnico-pedagógica da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos.

  Terceiro passo
 Seleção de cinco unidades educacionais para realizar a aplicação-piloto do Guia Escolar. 
Essa seleção buscou contemplar a diversidade da rede municipal de educação em termos de graus 
(ensino fundamental e educação infantil), faixa etária (6 a 14 anos) e número de alunos (escolas 
pequenas, médias e grandes), graus de complexidade de ‘problemas sociais’ e de responsabilidade 
e adesão ao Projeto.    

  Quarto passo
 Sensibilização e capacitação de apoios pedagógicos. São profi ssionais da educação de 
unidades regionais de ensino e do Departamento Pedagógico encarregados do acompanhamento 
e apoio pedagógico das unidades educacionais. A capacitação foi ministrada por especialistas do 
CEPAJ/UCG para 120 educadores e teve duração de 32 horas.  
Escolha do grupo de acompanhamento da aplicação-piloto. Dentre os apoios pedagógicos 
foi escolhido um grupo menor para acompanhar o desenvolvimento do Projeto nas escolas 
participantes.  A primeira ação por eles realizada foi a sensibilização da escola para um curso 
intensivo de capacitação.

  Quinto passo
 Capacitação de professores e outros profi ssionais das escolas participantes. Após período 
de duas semanas para leitura do Guia Escolar, a Coordenação-Geral do Projeto ministrou curso 
de capacitação de 8 horas para os profi ssionais das cinco unidades educacionais participantes.  
Desse curso participaram também outras organizações que compõem a Rede de Atenção a 
Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência (unidades de saúde, educação 
e assistência, órgãos da Justiça, Ministério Público, delegacias especializadas, universidades, 
movimentos sociais, entidade não governamentais de serviços, entre outros).
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    Sexto passo
 Seleção e capacitação de professores para  a aplicação-piloto. Foi escolhido um grupo de 
professores, principalmente pelo critério de adesão e familiaridade com temáticas relacionadas à 
sexualidade, para ministrar aulas e organizar debates do conteúdo do Guia. A pedido da Coordenação-
Geral,  eles preparam planos de aulas e de reuniões pedagógicas para debater os aspectos centrais 
do Guia Escolar com alunos, pais e familiares sobre a mesma temática.  O conteúdo do Guia foi 
agrupado em cinco aulas, cujos temas foram distribuídos entre as escolas para preparação de aulas 
simuladas. Essas aulas foram ministradas pelos próprios professores participantes do Projeto, ao 
longo de um dia de encontro de trabalho. Os presentes ofereceram comentários e sugestões para o 
aperfeiçoamento das aulas. 

    Sétimo passo
 Realização das aulas temáticas e organização da reunião com pais e familiares. Os 
professores selecionaram turmas, segundo critérios de representatividade acima mencionados, com 
as quais trabalharam durante cinco dias, em um dos períodos do dia.  Reunião de pais e familiares de 
alunos com cada turma selecionada.  

    Oitavo passo 

 Avaliação da experiência. A Coordenação-Geral preparou dois tipos de instrumentos: um de 
“sondagem dos conhecimentos ou pré-diagnóstico”, que buscou captar a percepção e o conhecimento 
dos envolvidos antes de se iniciar a capacitação, e outro de avaliação de conhecimentos e atitudes 
pós-aplicação ou teste do Guia Escolar. Diferentes versões desses instrumentos foram aplicadas 
aos apoios pedagógicos, aos  profi ssionais das cinco escolas selecionadas e aos alunos e seus 
familiares. Esse material foi tabulado e analisado. 

    Nono passo

 Planejamento da extensão do trabalho a outras escolas da rede municipal.  Com base 
no trabalho-piloto a Coordenação-Geral, do Projeto planejou a multiplicação da experiência para 
as demais escolas da rede que repetirá os passos acima, em escala maior, tomando por base a 
distribuição geral das escolas.

 Os passos acima foram dispostos de forma didática para melhor compreensão da metodologia 
utilizada. Na prática, muitos deles aconteceram simultaneamente imprimindo dinamicidade ao 
processo.

 As difi culdades apresentadas, gradualmente superadas no processo, foram: limites 
pessoais de alguns professores para trabalhar uma temática que, para muitos, é ainda  tabu; falta 
de domínio inicial do conteúdo e falta de conhecimentos metodológicos e limitações operacionais de 
tempo para realizar discussão de temas transversais em uma grade curricular fortemente estruturada 
em conteúdos que visam o desenvolvimento cognitivo.

 Os educadores que participaram do projeto-piloto de aplicação do Guia Escolar avaliaram 
muito positivamente a experiência: ele desvelou a realidade do abuso e da  exploração sexual; 
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orientou o olhar deles para a identifi cação do abuso e deu sugestões práticas de como fazer a 
denúncia. Para a maioria deles, a capacitação “fez ver a complexidade da questão do abuso e 
conscientizar sobre a necessidade se dar atenção ao fenômeno”. Entre as novas informações 
adquiridas na capacitação, destacaram: as dimensões do abuso, a diferenciação entre abuso e 
exploração sexual, sinais ou indicadores de abuso sexual e aspectos legais e a responsabilidade 
da escola na notifi cação das ocorrências de abuso sexual. Por fi m, avaliaram que a capacitação 
contribuiu para o conhecimento do papel de cada órgão responsável pela notifi cação e apuração 
da suspeita ou ocorrência de abuso, bem como dos serviços existentes de apoio às crianças e 
adolescentes e seus familiares.

 A experiência ensinou também aos participantes do Projeto sobre a importância de 
se avaliar bem e combinadamente os sinais de abuso: a checagem de um só um indicador ou 
de uma listagem de indicadores isoladamente pode levar a equívocos no diagnóstico. Alguns 
professores avaliaram que depois do “treinamento do olhar” para identifi car situações de abuso 
e da identifi cação concreta de muitos casos, eles adquiriram uma atitude de alerta permanente 
tão aguçada que muitos agora sentem a necessidade de trabalhar o próprio receio de enxergar a 
existência de abuso por trás de evidências enganosas.

 Outra lição desse processo foi perceber a necessidade de envolver conselhos tutelares,  
delegacias especializadas e membros da rede do sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente desde o início do processo. O aumento na identifi cação e notifi cação de casos vem 
gerando uma série de demandas que os órgãos responsáveis pela apuração legal e pela prestação 
de serviços a crianças e adolescentes e a autores de crimes sexuais não estão preparados para 
atender. Acredita-se, todavia, que é no processo de qualifi cação da demanda que esses órgãos 
vão adquirir também competência institucional para o cumprimento de suas responsabilidades 
legais.   

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia

Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão Aldeia Juvenil - CEPAJ/UCG

A Experiência de Belém do Pará

 O Guia baseia-se na idéia de incentivar a participação da comunidade escolar na gestão 
pública, - fortalecendo práticas de obtenção e trocas de informação útil por meio de gestores 
públicos e sociedade civil - para que se possam identifi car e assistir de maneira correta situações 
de violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma publicação elaborada para oferecer 
subsídios à comunidade escolar, podendo ser aprimorada de acordo com as necessidades 
encontradas em seus espaços de utilização.
 Utilizando a metodologia da Organização Mundial de Saúde e reconhecendo que 
comportamentos e atitudes estão intrinsecamente relacionados com o acesso à informação que 
as comunidades recebem, os autores identifi caram a necessidade de criar uma metodologia 



126

educativa, com uma linguagem adequada, para trabalhar a divulgação de informação sobre violência 
sexual, aumentando, dessa maneira, a capacidade da comunidade escolar de construir estratégias 
e técnicas de informação direcionada à campanha de enfrentamento da violência sexual, de acordo 
com as necessidades e os costumes locais.
Obviamente, o objetivo é criar uma cultura preventiva, para romper o ciclo de impunidade, acredita-
se ser importante potencializar a cooperação e socializar as experiências bem-sucedidas. Durante 
a exposição, membros das secretarias municipais e estaduais e movimentos sociais parceiros do 
Projeto mostraram-se muito interessados em trabalhar o tema e o conteúdo do Guia. Os técnicos 
salientaram a importância do tema para as escolas da Região. Um problema recorrente é que, até o 
momento, não havia sido propriamente trabalhado dentro do espaço escolar. 

    Metodologia

 O roteiro para a metodologia de trabalho foi defi nido pelo comitê do Projeto em Belém. 
Tópicos centrais, a formulação dos questionários utilizados e toda proposta de aplicação experimental 
do Guia nas escolas foram concebidos em hipóteses baseadas pelo comitê executor do Projeto em 
Belém (representado por técnicos do Cedeca Emaús, grupos de organização popular de mulheres 
dos bairros de Belém e membros das secretarias estaduais e municipais de Educação). O trabalho 
de aplicação do Guia deu-se em dois momentos e foi dividido em três etapas.
 Em um primeiro momento, com intuito de apresentar o trabalho aos coordenadores 
e técnicos da rede escolar, formou-se um grupo de trabalho com a presença da coordenadora e 
co-autora do Guia, para uma leitura aprofundada, iniciando-se, assim, um processo de construção 
conjunta de formação e sensibilização do corpo técnico e educadores sobre a relevância política e 
social do tema. Nesse processo, também se detalhou o conteúdo do Guia e sua utilização na escola 
como ferramenta de trabalho.
 A segunda etapa processou-se nas escolas e foi dividida em três etapas: 1) aplicação de  
questionário inicial para registrar o que os professores, alunos e técnicos conhecem sobre o tema 
“violência sexual”; 2) apresentação do Guia e exposição do seu conteúdo e metodologia de trabalho; 
3) leitura dinâmica de instrumentos conceituais e operacionais que o Guia oferece; 4) preenchimento 
de questionário para obter sugestões de como o Guia pode servir de material pedagógico em sala de 
aula e na comunidade escolar (pais, alunos e corpo técnico da escola). 

    Experiência nas escolas do bairro do Bengui, Guamá e Jurunas

 A espinha dorsal do processo desenvolveu-se numa seqüência pré-planejada pelo comitê 
executivo para ofi cina: apresentação detalhada do conteúdo do Guia; questionário;  leitura dinâmica 
do Guia e sugestões fi nais. Por último, os professores levaram para casa cópia do Guia e questionário 
de avaliação da ofi cina para ser entregue nas semanas posteriores.
As sugestões e trocas de experiência com o corpo técnico, apesar de serem fruto de uma primeira 
abordagem, ainda que superfi cial, por não permitir uma análise profunda das estratégias para melhor 
utilização do Guia na escola, podem ser consideradas uma iniciativa desafi adora para os educadores. 
Se, por um lado, o tema traz à tona desconforto e, em um primeiro momento, tem sua ocorrência 
negada no espaço da escola, por outro, a discussão supre a necessidade de informações sobre 
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como agir e que atitude tomar em caso de violência sexual, além de aproximar segmentos da 
comunidade no enfrentamento de um problema comum no espaço escolar (professores, corpo 
técnico, grupo de mulheres do bairro, alunos e pais). 
 A segunda parte da ofi cina permitiu que o grupo de professores – por métodos dirigidos 
como o questionário e os grupos de discussão -, compartilhasse e avaliasse seus conhecimentos 
sobre o tema. No total, 50 educadores e 58 alunos participaram das sete ofi cinas desenvolvidas. 
A linha de ação sobre o tema é a tentativa de formação de uma rede integrada no combate à 
violência sexual. Com isso, nas duas primeiras escolas, chegou-se à identifi cação de sugestões 
para futuros trabalhos pedagógicos no ambiente escolar com debate sufi cientemente socializado. 
As ofi cinas desenvolvidas na escola produziram as seguintes respostas trabalhadas na tabela 
abaixo:

Tabela 1 – Indicadores sobre serviços e procedimentos de combate à violência sexual já conhecida 
pelos educadores 

Tem 
conhecimento 
sobre 
procedimentos* 

Florestan 
Fernandes 
N=11

República 
de Emaús
 N=12***

Camilo 
Salgado
N=14

Escola Frei Daniel
N=13

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

Conhece órgãos 
de proteção e 
defesa da C e 
A**

   
 11

    
 0

    
10

    
02

     
14

    
 0

    
04

    
09

Fórum 
Municipal 
de combate à 
violência sexual

    
05

    
06

    
04

    
08

    
01

    
13

    
01

    
12

Já estudou o 
tema

    
07

   
 04

    
09

    
03

     
02

    
12

    
02

    
11

Já identifi cou 
casos na escola 

     
02

    
09

    
11

    
01

    
04

    
07*

    
01

    
12

Conhece os 
procedimentos a 
tomar

     
08

    
03

    
11

   
 01

    
06

    
08

    
05

    
08

Fonte: Pesquisa realizada pelo Cedeca Emaús. Belém, 2004
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(*) – Crianças e adolescentes;  (*) Na escola Camilo Salgado três professores não responderam a 
pergunta.
(**) - Em caso de violência sexual contra crianças e adolescentes.
(***) – 13 professores fi zeram parte da ofi cina. Entretanto, os questionários estavam incompletos.

 A Tabela 1 apresenta o processo de forma sistemática. Observa-se que a grande maioria 
dos educadores participantes das ofi cinas conhece algum órgão de proteção à criança e adolescente 
na cidade. Dos 50 professores questionados, só 11 não conhecem nenhum órgão de proteção. Vale, 
entretanto, ressaltar que menos da metade dos  20 professores  sabe da existência do Fórum Municipal 
de Combate à Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente. O restante, 30 professores, não 
tem conhecimento do Fórum. Os órgãos de defesa mais citados pela maioria dos questionados, tanto 
educadores como alunos, foi o Cedeca e o Conselho Tutelar. Em seguida, órgãos como o Ministério 
Público, FUNPAPA, Juizado da Infância e Juventude.
No caso específi co da Escola Conveniada Cidade República de Emaús é interessante notar que 
a grande maioria dos educadores (apenas um respondeu negativamente) já identifi cou aluno(a)s 
em situação de abuso ou violência sexual, demonstrando que os vínculos com o movimento social 
organizado de combate à violência sexual infl uenciam e provocam mudanças no ambiente institucional 
escolar quando se trata da formação do quadro de educadores sobre o tema. É também importante 
ressaltar que a Escola Conveniada Cidade República de Emaús, até pouco tempo atrás, era a única 
das escolas pesquisadas que contava com uma psicóloga, a quem os casos eram encaminhados em 
conjunto com a direção da escola, facilitando, assim, o processo de acompanhamento desse tipo de 

experiência.
 Em todas as outras três escolas o resultado foi o oposto. Dos 38 educadores,  

apenas cinco já se haviam encontrado na mesma situação. Os números refl etem 
a falta de técnicos e orientadores formados em metodologias participativas 
(ou módulos) de enfrentamento da violência sexual e aptos para aplicá-

las, uma vez que se exigem conhecimento e habilidades na área, além 
de experiência e compromisso para lidar com a questão. As ofi cinas, 
no entanto, representaram uma primeira e excelente oportunidade de 
aprendizagem “em serviço” para os educadores.
Na maioria das escolas pesquisadas, o tema não é trabalhado, notando-
se, assim, a necessidade de mais discussão entre os educadores sobre 
como abordar o tema em sala de aula. Em uma das escolas, à medida 
que os professores começaram a discutir a problemática, principalmente 

a divisão de poder entre pais e professores, foi-se tornando claro que 
novas discussões deveriam se seguir, antes que se sentissem seguros para 
desenvolver atividades na escola.
 Questões como a infl uência da religiosidade dos pais, como trabalhar 
o tema com famílias que dependem economicamente do trabalho sexual da 

criança ou adolescente ou os preconceitos e medo de se trabalhar o tema em sala 
de aula foram abordados. No entanto, todos os educadores indicam como negativas as 

conseqüências da violência sexual contra crianças e adolescentes. As respostas identifi cam tanto 
os danos psicológicos como físicos à criança (baixa estima, agressividade, apatia, tristeza, doenças 
sexualmente transmissíveis, medo, comportamento destrutivo etc).
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  Os professores que já identifi caram casos de violência sexual informaram primeiramente 
a orientação pedagógica da escola e, em seguida, o Conselho Tutelar foi acionado. Os dados 
mostram, no entanto, que apesar de o educador se apoiar em conceitos centrais para identifi car 
casos de violência sexual, é preciso discutir mais sobre sexualidade e com maior transparência. 
Essa necessidade torna-se mais premente, principalmente quando se comparam as respostas 
dadas pelos alunos nas escolas (ver no próximo segmento). O modelo de uma rede participativa 
para combater o problema está ainda longe de ser “assimilado”.
A socialização dos direitos sexuais da criança e do adolescente e a metodologia desenvolvida 
pela Organização Mundial de Saúde são importante instrumento no treinamento de profi ssionais 
da área, no qual se reforçam regras e princípios simples. O que se observa nas respostas dos 
alunos e professores é a falta de sinergia entre os atores da comunidade escolar. Se, por um 
lado o professor sente-se responsável por “fazer a coisa certa”, por outro, sente-se inseguro em 
posicionar-se diante do complexo universo da sexualidade na sociedade moderna, tendo que 
se posicionar diante de temas complexos e situações contraditórias de uma sociedade que, ao 
mesmo tempo que reprime, apela recorrentemente à sensualidade e erotização da criança e do 
adolescente.
Mudanças terão que ser conquistadas passo a passo, visto que dos 50 educadores entrevistados, 
a metade considera que o tema “não é abordado” ou “não é propriamente trabalhado na escola” ou 
é “trabalhado de maneira isolada ou precária”. 

    Desafi os para o enfrentamento da violência sexual no espaço escolar

 O Guia Escolar foi muito elogiado durante as ofi cinas. De acordo com a avaliação feita 
pelos professores nas quatro escolas, o Guia foi considerado como uma publicação necessária e útil 
para abordar o tema, com conteúdo didático aprofundado e linguagem acessível ao professor. Em 
todas as ofi cinas, o Guia foi considerado pelos professores “muito bom”, “excelente” e “ótimo”.
Ainda com dados do referido questionário, observa-se que um elemento que os educadores 
consideram como decisivo para o sucesso desse tipo de trabalho na escola é a capacitação 
de profi ssionais, por meio de material, capacitação técnica e projeto defi nido dentro da escola. 
Observa-se que entre 38 professores de três escolas, 35 acusaram falta de material didático e de 
capacitação como motivo de não se trabalhar o tema na escola. Só na Escola Conveniada Cidade 
República de Emaús, onde o tema já é abordado, os números não são pertinentes.
É importante observar que os números, mais do que revelar a falta de interesse em abordar 
o tema, podem ser vistos como a difi culdade que a escola tem de dar enfoque a um assunto 
complexo e tão abrangente sem recursos didáticos apropriados. Afi nal, a sexualidade envolve 
múltiplas esferas da vida da criança, adolescente, educadores e pais (condições fi nanceiras da 
família, condições econômicas conjunturais, religiosidade, relação com família e amigos, direito 
a intimidade e privacidade). Nesse aspecto, o acompanhamento e o diálogo a ser oferecido, 
tanto pela escola como pela família, sobre a violência sexual deve prever espaços de discussão 
entre os membros da comunidade escolar (professores, corpo técnico, pais e alunos) e exigir 
disponibilidade de tempo, que até o momento são inexistentes.
 As respostas demonstram também que mudanças não dependem apenas de forças 
dentro da escola. Serviços na rede pública que promovam a saúde integral da criança e do 
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adolescente, levando em consideração a sexualidade como uma das dimensões fundamentais no 
desenvolvimento humano, são praticamente inexistentes na Região. Isso diminui de forma drástica 
a capacidade de integração de programas e serviços já existentes, que trabalham com o tema, para 
a construção de serviços de caráter preventivo no âmbito escolar para otimizar recursos. Nesse 
aspecto, um dos grandes desafi os postos é de como assegurar a promoção dos direitos à informação 
sobre o tema, levando em consideração os recursos disponíveis. 

    Sugestões de como os professores podem trabalhar o tema em sala de aula

 Os professores, após a apresentação principal, dividiram-se em grupos de leitura 
aprofundada sobre um capítulo do Guia Escolar. Depois de um período de 40 minutos para discussão 
e refl exão, alguns pontos foram delineados. As respostas foram sintetizadas, chegando-se às 
seguintes sugestões para uso do Guia como instrumento pedagógico:

Tabela 2 – Tabela com sugestões para o uso do Guia na escola

                               Sugestões para uso do Guia Escolar como material pedagógico 

Sugestões para encaminhamento e 
prevenção de situações de violência:

Sugestões para aplicação como 
instrumento pedagógico:

Adaptação para várias faixas 
etárias:

Elaboração de folhetos, produção 
de cartazes indicando telefones e 
endereços úteis, elaboração de cartilha 
com telefones disponíveis, fazer 
palestras informando a comunidade; 
fazer trabalho com corpo técnico 
da escola, promover encontros de 
refl exão com profi ssionais da área.

Fitas de vídeo, elaboração de 
desenhos, histórias e revistas em 
quadrinhos, colagem, cartilha de 
informação, debates em sala de aula 
sobre o tema, usar a dramatização, 
palestras informativas com 
profi ssionais de outras áreas e órgãos 
públicos, atividade de convivência 
com alunos e pais.

Crianças: gravuras 
coloridas, músicas infantis, 
jogos seqüenciados, usar 
dramatização com fantoches, 
rodas de conversa
-
Adolescentes: quadrinhos, 
fi tas de vídeo, dramatização, 
textos ilustrados, história 
oral de fatos verídicos, usar 
gráfi cos e dados estatísticos, 
gincanas, jogos como 
“Guerra dos sexos”, textos 
para refl exão.

Fonte: Pesquisa direta. Cedeca Emaús, Belém, 2004.

 As respostas ilustram o interesse real dos professores e alunos de assegurar que o Guia 
seja trabalhado de “maneira diferente” em sala de aula, principalmente, identifi cando elementos 
que possam assegurar o interesse das diversas faixas etárias e pessoas envolvidas. As sugestões 
mostram que um dos pontos fundamentais para se trabalhar o Guia de forma inovadora em sala de 
aula é sair do quadro negro e criar elementos atrativos para os alunos. Por exemplo, trabalhar com 
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idéias lúdicas e interativas como  teatro, gincana, vídeo, desenho, rodas de conversa, história oral 
e outros. 
 A segunda área identifi cada diz relação com elementos referentes à comunidade escolar 
como um todo, principalmente áreas que tratam com as percepções das pessoas envolvidas. 
Nesse aspecto, as sugestões estão mais relacionadas em disponibilizar a escola como espaço 
de disseminar informação, mudar percepções negativas e errôneas sobre o tema, explorando 
assim, idéias como usar o horário pedagógico para pesquisar e discutir entre colegas a melhor 
maneira de trabalhar o tópico; convidar outras entidades para discutir o tema na escola; promover 
encontros de refl exão e atividades de convivência entre pais, técnicos e alunos; criar momentos 
de discussão e refl exão, usando dados estatísticos e histórias reais.
 O terceiro elemento das sugestões identifi ca mudanças práticas e elementos concretos 
que podem transformar a escola num espaço de combate ao abuso e à violência sexual. Nas 
sugestões, percebe-se a tentativa de aumentar o envolvimento da comunidade e o uso das 
informações já existentes sobre o tema. Sugestões, de como criar cartazes e material de 
propaganda dos órgãos existentes, é uma maneira de envolver e aperfeiçoar a prática de abordar 
o tema na escola, assegurando,  assim, o contato e as portas abertas a respeito de com quem 
conversar e como fazê-lo para que as partes interessadas possam obter informação por meio da 
escola.
 Por outro lado, é importante salientar que a maioria das informações com intuito de 
contribuir, com a experiência comum, com sugestões pontuais e formas inovadoras de se trabalhar 
o Guia Escolar em sala de aula são, na verdade, sugestões iniciais. O que se percebe é que as 
sugestões dos professores são percepções de atitudes sobre a comunidade escolar que ainda 
não foram trabalhadas de maneira concreta na sala de aula (uma vez que só a Escola Conveniada 
Cidade República de Emaús já trabalha o tema na escola). Com isso, embora se pudesse obter 
um número de sugestões iniciais interessantes, não foi possível detalhar as abordagens sugeridas, 
identifi cando aspectos positivos e negativos das sugestões propostas e o sucesso da metodologia 
no ambiente escolar. Professores da Escola Conveniada Cidade República de EMaús são os 
únicos com idéias já desenvolvidas em sala de aula, utilizando idéias como, por exemplo, fazer 
uma roda de conversa com os alunos sobre um fato verídico ocorrido no bairro. Observa-se que 
sugestões com essa surgem de acontecimentos já vivenciados no ambiente escolar e de situações 
complexas com características adicionais já trabalhadas pelos educadores.
  As idéias ilustram também que – mesmo que as oportunidades para o pleno 
desenvolvimento de idéias e sua prática tenham sido limitadas devido à pouca atenção até então 
dada ao tema no ambiente escolar - as ofi cinas deram início a um processo de aprendizagem 
coletiva e à identifi cação de um problema comum nas escolas, que pode ser combatido. 
No entanto, o processo não atendeu a todas as exigências e dúvidas dos educadores e técnicos. 
Observa-se que os educadores sentem-se vulneráveis e precisam de maior apoio técnico para 
enfrentar situações de confl ito maior. 

    A experiência com os alunos das três escolas:

 Antes de serem analisados os impactos da experiência com os alunos, cabem algumas 
observações sobre a condução do processo. Em primeiro lugar, deve-se destacar que foram 
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variáveis o número e a idade dos alunos participantes das ofi cinas. Em geral, optou-se por 
desenvolver ofi cinas com crianças acima de 11 anos, devido à complexidade da questão e a 
limitação de tempo.  
No total, 58 crianças de 11 a 18 anos fi zeram parte de três ofi cinas nas seguintes escolas: Escola 
Conveniada Cidade República de Emaús ( N= 23), Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor 
Camilo Salgado (N=13) e Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Prof. Florestan 
Fernandes (N=22). Durante a aplicação das ofi cinas, as escolas públicas estaduais e municipais 
entraram em greve. Conseqüentemente, em uma das escolas, a ofi cina com alunos foi cancelada. 
Metodologicamente as ofi cinas seguiram a mesma seqüência de trabalho: preenchimento de 
questionário, apresentação da informação, formação de grupos e discussão coletiva. 
Deve-se ressaltar, no entanto, que o conteúdo da palestra foi elaborado de acordo com a idade 
dos grupos. A equipe de coordenação elaborou as ações de maneira fl exível, com folgas, de 
modo a evitar atropelos e deixar mais tempo para a discussão em grupo. Essa postura garantiu 
maior identifi cação dos envolvidos com as ofi cinas e bom rendimento de trabalho, além do bom 
entrosamento entre os alunos e técnicos.

As respostas ao questionário foram sistematizadas na tabela abaixo:

Tabela 3 - Indicadores dos serviços e procedimentos, já conhecidos pelos alunos, de combate à 
violência sexual contra crianças e adolescentes 

Tem conhecimento 
sobre 
procedimentos** 

 
Florestan 
Fernandes 
N=22

C. República 
de Emaús
 N=23

Camilo Salgado
N=13

Sim Não Sim Não Sim Não

Conhece órgãos de 
proteção e defesa 
da C e A**

    
5*       

    
 17

    
19

    
4

     
2

    
 11

Fórum 
Municipal 
de combate à 
violência sexual

    
5

    
17

    
4

    
19

    
1

    
12

Fonte: Pesquisa realizada pelo Cedeca Emaús. Belém, 2004
(**) – Crianças e adolescentes, (*) Das cinco respostas só duas colocaram corretamente o Conselho 
Tutelar e o SOS Criança; três respostas citam “um Fórum” sem identifi car o nome na íntegra.
(**) - Em caso de violência sexual contra crianças e adolescentes.

 A Tabela 3 apresenta colunas com diferentes perguntas - formuladas durante as ofi cinas 
- e indicam o atual conhecimento dos alunos sobre o tema. Cerca de 58 jovens responderam ao 
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questionário e foram ouvidos durante a dinâmica de discussão de grupo das ofi cinas. Como era 
previsto, nota-se que os alunos da Escola Conveniada Cidade República de Emaús têm mais 
conhecimento do tema que os alunos das outras duas escolas. Enquanto a maioria dos alunos da 
Escola Conveniada conhece algum órgão de proteção à criança e ao adolescente, nas outras duas 
escolas prevalece a falta de informação. Por outro lado, em todas as escolas, a maioria dos alunos 
“não sabe”, “não tem conhecimento” ou “nunca ouviu falar” do Fórum Municipal de Combate à 
Violência Sexual. 
 Os dados apontam também que os avanços já conquistados nesse campo ainda são 
insufi cientes para diminuir as situações de risco e vulnerabilidade de adolescentes e crianças. A 
vulnerabilidade diante da temática agrava-se com a falta de informação, uma vez que, além das 
difi culdades socioeconômicas já existentes, posicionar-se de maneira segura diante de apelos 
indecorosos e propostas indecentes exige estar bem-informado e ter uma retaguarda afetiva e 
emocional. A capacitação de professores, técnicos e funcionários da escola é um elemento-chave 
para o enfrentamento da violência sexual com sucesso.
 Por outro lado, as ofi cinas com os alunos das três escolas indicam o potencial existente 
em trabalhar com jovens no espaço escolar. Além de facilitar, a participação dos alunos  contribuiu 
para o entendimento das relações existentes no ambiente escolar e na relação com família e 
professor. A maioria dos grupos de adolescentes expôs abertamente o que pensam sobre o tema 
e as formas de violência sexual existentes no espaço escolar e na comunidade onde vivem.
 Um dos grandes diferenciais nas respostas orais obtidas por professores e alunos se deu na 
quantifi cação de ocorrências de casos de violência sexual por eles vivenciadas. Enquanto alguns 
educadores nunca vivenciaram um tipo de situação parecida na escola, a grande maioria dos 
alunos que participaram das ofi cinas já “ouviu falar” ou “presenciou algum tipo de violência sexual” 
na escola em que estudam.
 Nesse contexto, os jovens apontam como problemático o comportamento de professores 
e membros do  corpo técnico que “gostam de tirar fotos de alunas”, “seguranças que fazem 
comentários indecorosos quando passam as meninas”, “professores ou membros do corpo técnico 
que só dão nota se recebem algum tipo de favor dos alunos”, “adolescentes da escola que vendem 
o corpo por dinheiro” e “adolescentes que têm relações sexuais com outros por que a família 
obriga”. 
O que se observou nas ofi cinas é um grande interesse de discutir o tema e socializar experiências 
que vão além do processo ensino-aprendizagem. A grande maioria dos adolescentes e crianças 
respondeu que é “importante”, “muito importante” ou “superimportante” tratar o tema na escola.  As 
respostas demonstram que a receptividade do adolescente sobre o tema, levando em consideração 
o aspecto preventivo, pode ter impacto relevante na redução e mudança de comportamento 
relacionado à violência sexual na escola e em casa.
 Por outro lado, ainda com dados da pesquisa, observa-se que as respostas indicam o 
interesse que têm os jovens em saber detalhes práticos para se prevenir da violência sexual ou de 
doenças sexualmente transmissíveis. Todos os adolescentes têm perguntas ou interesse em obter 
mais informação sobre o tema “violência sexual” ou “sexualidade”. As respostas são variadas, 
demonstrando o desejo de descobrir valores e buscar referenciais sobre um tema que ainda é 
considerado tabu para muitos. 
 Nesse aspecto, é importante salientar que uma resposta interessante dada por cinco 
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adolescentes entrevistados refere-se à difi culdade de se abordar o tema na escola por causa dos 
pais. Algumas respostas indicam que o tema, apesar de despertar muito interesse entre os jovens, 
pode não ser bem-aceito pela família, que irá “reclamar na escola quando o jovem voltar para casa 
falando de sexo”. Para outros, as difi culdades se relacionam com a “capacidade de se expressar 
sobre o tema” (1), “ter vergonha” (1), “difi culdade em se abrir com outro” (1), “alunos da escola que 
não querem escutar” (12), “medo de ser descriminado” (1), “falta de material didático e pessoas 
capacitadas (22)”, “falta de interesse do professor ou orientador da escola” (4). Apenas quatro 
respostas indicaram “nenhuma difi culdade em se abordar o tema na escola”.
 Essas difi culdades descritas pelos alunos precisam ser aprofundadas, especialmente 
quando se pretende ter mais clareza das áreas relacionadas com a facilitação de processos 
participativos, mediação de confl itos e assessoria para futuras iniciativas que podem surgir dentro da 
própria escola.

    Sobre sugestões dos alunos

 Outro elemento importante do questionário e da dinâmica em grupo está relacionado com 
as sugestões dadas pelos alunos como possíveis instrumentos para trabalhar o tema em sala de aula 
e na escola. Embora muitos alunos tenham descrito a necessidade de “mais diálogo entre aluno e 
professor”, algumas respostas, como a necessidade de “debate na escola” e “palestras”, foram citadas. 
Outras respostas foram: “conversas com o professor”, “leituras”, “vídeo”, “trazendo palestrantes de 
fora”, “exposições e teatro”, “produção de cartazes”, “pesquisa escolar”, “fazer pesquisa de campo 
com os alunos fora da escola”.
 As respostas demonstram que, apesar da falta de material e recursos pedagógicos para 
se trabalhar o tema, há interesse real, por parte dos alunos, em abordar o assunto. Isso torna 
possível dar início a um processo de transmissão de conhecimento sobre a temática, fortalecendo o 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, mesmo com poucos recursos.

    Conclusão

 As refl exões sobre a sistematização demonstram que as ofi cinas, por meio de metodologia 
participativa e trabalho com organizações já existentes nas comunidades (como o movimento de 
mulheres) permitiram provocar rupturas sutis na normalidade da escola. Os questionários permitiram 
observar o saber já existente e algumas regras do jogo que determinam as relações no espaço 
escolar. O processo também forneceu aos professores, técnicos e alunos ferramentas iniciais para 
dar sentido a um tema complexo e pouco abordado na escola.
 Essas mudanças, apesar de pequenas, só serão consolidadas com a continuidade dos 
trabalhos. Essas ofi cinas são o início de uma tentativa de mudança em um cenário de desafi os, mas 
também de desejo de participar e descobrir novos valores, processo que pode facilmente cair em 
descrédito se não for levado em frente.
Os pontos fortes do trabalho metodológico desenvolvido pelas ofi cinas até agora são:  uso de 
instrumentos diversifi cados para trabalhar o tema; envolvimento progressivo de vários atores da 
comunidade escolar;  envolvimento de outras entidades do entorno da comunidade e consolidação 
das propostas trabalhadas de maneira participativa, além do envolvimento de funcionários municipais 
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e estaduais, permitindo uma gestão mais participativa das ações.
O ponto-chave,  porém, que merece ser abordado é a tentativa de mobilizar e provocar a 
comunidade escolar, por meio da informação e outros instrumentos, para ações de solidariedade, 
e a formação de pessoas ativas e atuantes na promoção dos direitos da criança e do adolescente. 
É essencial criar espaços para trabalhar essas informações, especialmente no meio urbano e nos 
cinturões de pobreza, onde inexistem essas atividades socializadoras. 
É importante salientar também que parte do sucesso de ação dessa natureza é em grande 
proporção determinada pelo compromisso dos responsáveis e pela disponibilidade de tempo 
para construir um processo em conjunto com os participantes. Afi nal, a prática de respeito aos 
direitos da criança e do adolescente é prática social que precisa ser construída, gerando novos 
comportamentos. Com isso, é preciso evitar “formações rápidas” em benefício de atividades 
visando à construção de mudanças institucionais.
    

CEDECA EMAÚS

Junho de 2004

Belém-PA



GLOSSÁRIO
A
Aborto 
Ato de eliminar prematuramente do útero o produto da concepção. O aborto pode ocorrer naturalmente em conseqüência de 

algum problema de saúde do feto ou da mãe. Como também ser provocado por diferentes tipos de intervenções ou ingestão de 

substâncias que provocam a expulsão do feto. Muitas adolescentes exploradas sexualmente têm histórico de abortos naturais 

ou provocados e isso tem implicações muito graves para sua saúde em geral e, dependendo dos casos, com riscos de morte. 

Algumas seqüelas de abortos provocados podem trazer dificuldades em futuras concepções ou até mesmo a impossibilidade 

de vir a ter filhos quando estiverem em condição físicas, sociais e econômicas para desejá-los.   Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 

Argentina/Brasil/Paraguai.

Abusador/a
No contexto da violência sexual contra crianças e adolescentes, a expressão abusador (a) é utilizada para designar a pessoa 

(homem ou mulher) que usa seu poder diante da criança ou adolescente para obrigá-la  à prática de atividades sexuais 

com essa mesma pessoa ou com terceiros, aproveitando-se da pouca idade, inexperiência ou quaisquer vulnerabilidades. 

O fenômeno do abuso em sua origem segue as mesmas motivações do fenômeno do espancamento e outros maus-tratos: 

o desejo de dominar e submeter o outro. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Abuso Sexual 
Contatos ou interações sexuais entre menino ou menina e pessoa  com mais idade, com mais experiência – adulto ou até 

outra criança mais velha (pode ser um desconhecido, mas geralmente são pessoas em quem  confiam – irmãos/ãs maiores, 

pessoas em posição de autoridade como pais, mães, padrastos, outros parentes, cuidadores, amigos da família, vizinhos, 

professores, médicos, padres etc). A criança  é utilizada como objeto de prazer para outra pessoa satisfazer suas necessidades 

sexuais. Esses contactos ou interações podem ocorrer mediante força, promessas, coação, ameaças, manipulação emocional, 

enganos ou pressão. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Adolescência
O período da vida humana que começa com a puberdade  e se caracteriza por mudanças corporais e psicológicas, 

estendendo-se,  aproximadamente, dos 12 aos 20 anos. Embora se encontrem muitas crianças menores de 12 anos no 

circuito da exploração sexual comercial, é geralmente no início da puberdade que aumentam as chances de serem vítimas de 

aliciadores para as redes de prostituição. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Agenda de Estocolmo
Os representantes de governos de 122 países, juntamente com organizações  não governamentais, UNICEF e outras agências 

das Nações Unidas comprometeram-se  a se associarem globalmente contra a exploração sexual comercial infantil. A Agenda 

para a Ação, formulada no Congresso de Estocolmo (1996), instou a melhoria das medidas preventivas, a coordenação, 

cooperação e o incremento da proteção, dos esforços de reabilitação e da participação infanto-juvenil. 

A Declaração e a Agenda  não são documentos imperativos, mas várias convenções internacionais contêm artigos que 

buscam assegurar proteção a crianças e adolescentes contra a exploração sexual comercial. Os estados que ratificam essas 

convenções estão legalmente obrigados a cumprir suas disposições.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Algunas Preguntas sobre la 

Explotación Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

Aliciador
Do latim alliciare por alicere.
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Pessoa, homem ou mulher que alicia, ou seja, atrai para si com promessas enganosas, seduz, suborna, induz a atos de 

rebeldia ou transgressão. São pessoas envolvidas na cadeia de exploração sexual contra crianças e adolescentes que, 

aproveitando-se de sua ingenuidade, imaturidade, falta de experiência ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade, põem-nas 

circuito da exploração sexual comercial e, com isso, têm alguma forma de benefício. O aliciador é um delinqüente sexual.

Fonte: Glossário  OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Alienação
Ato ou efeito de alienar-se. Falta de consciência da realidade e dos problemas políticos e sociais. Atitude de desligar-se do 

que está à sua volta. Afastamento da sociedade, sensação de marginalidade.

A alienação desempenha papel importante nos grupos sociais em que as oportunidades educacionais são limitadas e cuja 

formação sobre educação sexual é deficiente ou até inexistente, e nos quais, muitas vezes, há deformação  provocada 

por tabus e preconceitos. Nesses casos, as crianças, adolescentes e suas famílias não se dão conta plenamente 

das conseqüências do envolvimento em situações de exploração sexual. Desconhecem os riscos para a saúde, o 

comprometimento de oportunidades educativas e  os graves danos psicológicos decorrentes da destruição da auto-estima 

e da confiança nos demais.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Aids
A aids, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é provocada pelo HIV que se encontra no sangue, na secreção peniana  

antes da ejaculação, no esperma, na secreção vaginal, no leite da mãe e em objetos infectados por essas substâncias.

A pessoa pode ter o HIV e não ter aids; a doença pode levar até 10 anos para se manifestar. Quando alguém tem aids, o 

HIV destrói as células de defesa do organismo, os chamados glóbulos brancos; o organismo enfraquece e várias doenças 

podem se manifestar. São as chamadas doenças oportunistas. O portador do HIV, mesmo não tendo aids, pode transmitir 

o vírus. Daí a importância do preservativo (camisinha) em todas as relações sexuais. Além disso, o portador deve ser 

acompanhado por um profissional de saúde, que irá orientá-lo e indicar quando deve ser iniciado o tratamento com os  

anti-retrovirais. Fonte:  Glossário OIT/IPEC - www.aids.gov.br

Assédio Sexual
Comportamento de natureza sexual e de conotações sexistas, não desejado pela vítima, que afeta a dignidade da mulher 

e do homem.  No âmbito do trabalho, inclui-se o comportamento de superiores e colegas profissionais que resulta em 

ameaça o posto de trabalho. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Janina Fernández-Pacheco: ‘Glosario de términos básicos para 

comprender y analizar el mercado de trabajo desde la perspectiva de la equidad de género’ OIT.

Atentado Violento ao Pudor 

É o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato 

libidinoso (visando o prazer sexual), diferente da conjunção carnal, isto é, do ato sexual propriamente dito (Código Penal, 

art. 214).  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria da socióloga Marlene 

Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela ONG Oficina de 

Imagens. 128129

Auto-estima
Capacidade de gostar de si mesmo, de se sentir confiante e bem-sucedido. A perda da auto-estima é um dos piores 

impactos na vida das crianças e adolescentes exploradas sexualmente. Anula sua capacidade de ter atitudes positivas 

diante de si mesmas e reduz dramaticamente a capacidade de ter perspectivas. A baixa auto-estima  provoca atitudes e 

comportamentos autodestrutivos e reduz as chances de procurar ajuda,  exigindo que as medidas de proteção e atenção 

considerem um trabalho pedagógico-terapêutico de construção/reconstrução da auto-estima. Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 

Argentina/Brasil/Paraguai.



138

B
Blitz
Do alemão blitz. 

Fiscalização-surpresa em locais públicos, rodovias, ambientes fechados (boates, restaurantes, saunas, lanchonetes, motéis, 

hotéis, clubes, etc.). Quando se instalam sistemas coordenados de monitoramento e inspeção de locais suspeitos de utilizar 

menores de 18 anos na exploração sexual comercial, a realização de blitzes pode ser uma forma efi caz de evitar essa prática 

e de autuar esses locais. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial 

de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

C
Cafetão / cafetina
Pessoa, homem ou mulher, que favorece a prostituição alheia e/ou dela tira proveito, participando diretamente de seus lucros 

ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Sujeito que pratica o rufi anismo.  Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 

Argentina/Brasil/Paraguai.

Casamento precoce
É o matrimônio de crianças e adolescentes menores de 18 anos. Há determinadas regiões do oeste e leste da África e Sul 

da Ásia onde é muito comum o casamento de crianças pré-púberes. Mas se observa também serem frequentes  casamentos 

logo após a puberdade entre pessoas com estilos de vida tradicionais no Oriente Médio, Norte de África e outras partes da 

Ásia. O casamento de adolescentes entre dezesseis e dezoito anos é também comum em algumas regiões da América Latina 

e Europa Oriental. 

Alguns são obrigados a essa união, outros são demasiado jovens para tomar uma decisão. O consentimento é dado por uma 

terceira pessoa em representação da criança ou adolescente.  Em várias partes do mundo, se conhecem casos em que pais, 

premidos pela pobreza, são persuadidos a entregar suas fi lhas sob a promessa de falsos matrimônios, usados para enganar 

as meninas e introduzi-las na prostituição em outros países.  Fonte: Glossário - Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual 

Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional.

Cliente
Geralmente se usa a palavra cliente para nomear a pessoa que diretamente mantém algum tipo de relação sexual com a 

criança ou adolescente, pagando-lhe diretamente em espécie ou algum tipo de favor ou pagando a terceiros (proxenetas, 

agenciadores, donos/as de prostíbulos etc). Há bastante controvérsia quanto à utilização do termo, pois se consideram 

clientes em geral pessoas que legitimamente compram mercadoria ou serviço. E, nesse caso, trata-se da prática de um 

delito. O chamado cliente é, portanto, um dos elos mais importantes da cadeia de exploração sexual comercial de crianças 

e adolescentes. Ele/a cria a demanda que vai alimentar a cadeia de aliciamento para ampliar a oferta de crianças no circuito 

da exploração sexual comercial. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Código de Conduta
Conjunto de regras, procedimentos, preceitos e princípios formulados por empresa, organização, associação, categoria 

profi ssional etc para orientar e defi nir critérios de atuação de seus membros, funcionários ou associados. Pode ser também 

conhecido como código de ética.

A formulação de códigos de conduta tem sido uma estratégia de uso crescente no combate à exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes, mais particularmente dirigida ao segmento do turismo. Em 1999, a  Assembléia Geral da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) aprovou o Código Ético Mundial para o Turismo. O art. 2º. do código insta as partes afetadas a 
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combater energicamente a exploração sexual de seres humanos, especialmente de crianças e adolescentes. A estratégia 

vem sendo utilizada em diferentes partes do mundo como forma de conseguir a defi nição de regras locais para combater 

o turismo sexual infanto-juvenil. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Código Penal
Por se tratar de delito, grande parte dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, entre eles a exploração 

sexual comercial, está tipifi cada nos códigos penais. Geralmente, é com base nos códigos penais e nos códigos de 

processo penal que operadores  responsáveis pela aplicação das normas jurídicas tomam suas decisões para imputar 

delinqüentes sexuais. Entretanto, além do descumprimento, tem-se observado vários problemas, entre outros: códigos 

defasados e códigos que se consideram esses crimes como crimes contra os costumes e não contra as pessoas. Para 

tanto, é imprescindível que os legisladores levem em conta a necessidade de harmonizar os códigos penais com os 

instrumentos internacionais pertinentes ao tema e que os operadores do sistema de direito estejam em condição de aplicar 

a legislação vigente em cada país. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Consentimento
Ato de consentir e/ou concordar; acordo; anuência; aquiescência; permissão; consenso.

A idade de consentimento defi ne o tempo legal em que uma pessoa pode consentir voluntariamente na relação sexual 

com outra pessoa. Isso varia de país a país  e até entre as regiões de um país. Esse tema é bastante complexo, pois 

essas indefi nições geram brechas nas legislações, permitindo que exploradores não sejam punidos sob a alegação de 

consentimento de suas vítimas. A falsifi cação de documentos pode também “reclassifi car” a criança ou o adolescente como 

pessoa adulta. Entretanto, é importante considerar que a profunda desigualdade entre vítima e explorador deve repelir 

qualquer possibilidade de alegação de consentimento. Fonte: Glossário OIT/IPEC- Algunas Preguntas sobre la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

Conselhos dos Direitos da Criança 
Previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no Brasil, são responsáveis pela elaboração, integração e 

controle da execução das políticas públicas voltadas para a defesa de crianças e adolescentes. De acordo com o Estatuto, 

os conselhos são concebidos ainda como órgãos deliberativos e controladores de ações nos municípios, estados e União. 

Existem assim conselhos municipais e estaduais, todos ligados ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), órgão máximo que os regulamenta. Os conselhos de direito são formados paritariamente por 

membros do poder público e da sociedade civil, escolhidos em fórum próprio.

Fonte: Glossário ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância.

Conselhos Tutelares
No Brasil é o nome dado aos órgãos, permanentes e autônomos, criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  

cujos membros são eleitos pela população para um mandato de três anos, com a fi nalidade de zelar pelo cumprimento do 

Estatuto. Sua principal atribuição é o atendimento à criança e ao adolescente sempre que seus direitos forem ameaçados 

ou violados, inclusive por ação ou omissão do Estado. Podem solicitar a abertura de processos e assumir, inclusive, certas 

atribuições que antes eram exclusivas dos juízes, como mediar confl itos em determinadas condutas que não impliquem 

grave ameaça ou violência à pessoa. Fazem também trabalho de aconselhamento de pais e responsáveis. Fonte: Glossário 

ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância.

Consumismo
A chamada indústria do consumo tem provocado mudanças profundas nos padrões de comportamento e valores éticos das 

sociedades modernas. Tudo tem um preço e tudo se pode comprar: mercadorias, felicidade, prazer, sexo. Isto  provoca uma 

crise de valores morais, permitindo que  pedófi los  ou qualquer outro  delinqüente sexual sintam-se no direito de “comprar” 

menina, menino ou adolescente para satisfazer seus desejos. Por outro lado, a pressão consumista, especialmente a 

indústria da publicidade, reforça, o desejo de adolescentes e jovens de ganhar dinheiro rápido para adquirir roupas e 
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produtos de marca. Nessa faixa etária, quando há pressão consumista entre seus pares e pouca capacidade econômica, 

as possibilidades de se vincularem a situações de risco, entre elas a exploração sexual, são muito altas.   Fonte: Glossário 

OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice 

Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Convenção Universal dos Direitos da Criança
Aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, já foi ratifi cada por 191 países.

Os direitos humanos da criança  e as normas a que devem aspirar todos os governos para fomentar o cumprimento desses 

direitos encontram-se articulados de forma precisa e completa num tratado internacional de direitos humanos: a Convenção 

Universal dos Direitos da Criança. A Convenção é o instrumento de direitos humanos com o maior número de ratifi cações da 

História. Só dois países ainda não aprovaram suas disposições. Baseada em diversos sistemas jurídicos e tradições culturais, 

a Convenção dos Direitos da Criança é composta por uma série de normas e obrigações aceitas por todos e que não são 

negociáveis. Estipula os direitos humanos básicos de que devem desfrutar as crianças em todas  partes, sem discriminação 

alguma: o direito à sobrevivência, ao desenvolvimento pleno, à proteção contra as infl uências perigosas, contra maus-tratos 

e a exploração, e à plena participação na vida familiar, cultural e social. A Convenção dos Direitos da Criança  é o primeiro 

instrumento internacional juridicamente vinculante que incorpora toda a gama de direitos humanos: direitos civis e políticos 

assim como direitos econômicos, sociais e culturais.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - www.unicef.org.ar 

Convenção 182 da OIT
A Convenção 182, sobre as piores formas de trabalho infantil, aprovada por unanimidade pela Conferência Geral da Organização 

Internacional do Trabalho, de 1 de junho de 1999, defi ne no Art. 1º: “Todo Estado-membro que ratifi car a presente Convenção 

deverá adotar medidas imediatas e efi cazes para proibir e eliminar as piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência”. 

Em seu art. 2º, a Convenção 182 indica “Para efeitos da presente Convenção, o termo criança designa toda pessoa menor de 

18 anos” . E no art. 3º, defi ne que a expressão piores formas de trabalho infantil abrange:

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfi co de crianças, servidão por dívidas 

e condição de servo, trabalho forçado ou obrigatório, incluído o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para confl itos 

armados;

b) utilização, recrutamento ou oferta de crianças  para prostituição, produção de pornografi a ou atuações pornográfi cas;

c) utilização, recrutamento ou oferta de crianças para realização de atividades ilícitas, em particular  produção e tráfi co de 

entorpecentes, tais  como se defi nem nos tratados internacionais pertinentes, e

d) trabalho, que por sua natureza ou pelas condições em que se executa, possa provocar danos à saúde, à segurança ou 

moralidade das crianças.

A Recomendação 190, que complementa a Convenção 182, aponta claramente os procedimentos  de cooperação nacional e 

internacional a serem adotados pelos Estados-membros que a ratifi cam. Os 16 artigos da citada Recomendação detalham as 

medidas necessárias para desenvolvimento de programas de erradicação das piores formas de trabalho infantil; conceituam 

“trabalho perigoso” e propõem medidas de aplicação. Entre essas,  necessidade de revisão da legislação nacional; inclusão das 

diferentes formas de exploração extrema do trabalho infantil, tais como a utilização de crianças e adolescentes na prostituição e 

na pornografi a, como atos delituosos;  necessidade de simplifi car procedimentos judiciais e administrativos e de velar para que 

sejam rápidos e adequados e, entre outras, a de “permitir a todo Estado-membro que processe em seu território seus cidadão 

que infrinjam  disposições nacionais sobre a proibição e eliminação imediata das piores formas de trabalho infantil, mesmo 

quando essas infrações tiverem sido cometidas fora de seu território”.

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Convenção contra o Crime Transnacional Organizado (Convenção de Palermo)
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao 

Tráfi co de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfi co de Pessoas, em 

Especial Mulheres e Crianças, celebrados em Palermo, a 15 de dezembro de 2000. Trata-se de amplo instrumento jurídico 

internacional relativo ao combate ao crime organizado, com vistas a favorecer a promoção de efi caz cooperação internacional 

nessa área.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças 
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e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Cooperação Internacional (Mercosul)
Em junho de 2000, o Conselho do Mercado Comum do Sul (Mercosul) , reunido em Buenos Aires, aprovou uma 

Complementação do Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíproca para a Segurança Regional em matéria 

de Tráfi co de Menores entre os Estados-Partes do Mercosul, que determina que os estados-partes reafi rmem a plena 

vigência das disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança e da Convenção Interamericana sobre Restituição 

Internacional de Menores, comprometendo-se a realizar todas as ações necessárias para seu efetivo cumprimento, e que 

os estados-partes que não tiverem ratifi cado alguma delas deverão realizar ações internas para sua rápida ratifi cação e 

vigência. 

Além disso, a Complementação determina a intensifi cação da fi scalização policial e de migração na revisão da 

documentação legal de menores de idade, em especial quando viajam sem a companhia de seus pais ou responsáveis 

legais, a fi m de garantir que não estejam ligados a alguma forma de tráfi co de menores e  que os estados-partes manterão 

estreita coordenação entre as forças de segurança e/ou policiais da Região, a fi m de oferecer apoio recíproco quando se 

detecte situação irregular que se presuma tráfi co de menores de idade, com a fi nalidade de adotar todas as medidas de 

resguardo e proteção do menor de idade, entre outras medidas.   Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e 

Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Corrupção
 O Art. 6º. da Convenção Interamericana contra a Corrupção assim a defi ne: I) solicitação ou aceitação, direta ou 

indiretamente, por funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou 

de outros benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade 

em troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; II) oferta ou entrega, direta ou 

indiretamente, a um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário 

ou de outros benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens a esse funcionário público ou outra pessoa ou 

entidade em troca da realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; III) realização, por 

parte de um funcionário público ou pessoa que exerce funções públicas, de qualquer ato ou omissão no exercício de suas 

funções, a fi m de obter ilicitamente benefícios para si mesmo ou para terceiro; IV) aproveitamento doloso ou ocultação de 

bens provenientes de qualquer dos atos a que se refere este artigo; e V) participação, como autor, co-autor, instigador, 

cúmplice, acobertador ou mediante qualquer outro modo na perpetração, na tentativa de perpetração ou na associação 

ou confabulação para perpetrar qualquer dos atos a que se refere este artigo. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de 

Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/

Brasil/Paraguai.

Criança
De acordo com o Artigo I da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, “criança” se refere a pessoa  

(homem ou mulher) menor de 18 anos. 

Não obstante, entende-se que isso não se aplica quando as leis nacionais reconhecem a maioridade antes dos 18 anos. 

Em alguns países, a maioridade é obtida com o matrimônio, de maneira que as noivas infantis não são protegidas até 

a idade de 18. A defi nição legal de criança ou adolescente também afetará a maneira de tratar os delinqüentes nos 

tribunais. Generalizar a proteção até a idade de 18 anos proporcionará maior proteção à infância e adolescência diante da 

exploração sexual.

Fonte: Glosario OIT/IPEC- Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – 

folleto informativo de ECPAT Internacional.

Crime Organizado
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Palermo, 2000)  defi ne: “grupo estruturado de 

três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando de acordo com o propósito de cometer uma ou mais infrações 

graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, benefício econômico ou outro 

benefício material”. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de 
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Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Culpa
Devido às práticas de engano, coerção, manipulação emocional, pressão psicológica, ou por não compreender a dimensão do 

crime que é praticado contra eles, assim como, por ser algo intrinsecamente relacionado com sua sexualidade e, geralmente, 

tratado de forma preconceituosa,  crianças e adolescentes experimentam profundo sentimento de culpa diante de situações de 

abusos sexuais ou de exploração sexual comercial. 

Outras “criam uma realidade diferente” e se convencem de que foi sua opção, que querem ajudar a manter sua família ou que o 

explorador lhe quer bem.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial 

de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

D
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
Delegacias de polícia do Brasil especializadas em tratar questões relacionadas com a proteção de crianças e adolescentes, a 

violação de seus direitos, assim como para lidar como problemas pertinentes a crianças e adolescentes em confl ito com a lei.

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Delito Sexual
De acordo com o dicionário, delito signifi ca crime, culpa, falta, violação de normas legais. O delito sexual é crime contra a 

integridade sexual de outra pessoa. Os delitos sexuais geralmente estão tipifi cados nos códigos penais dos países como 

crimes contra a liberdade individual, contra a liberdade sexual ou contra os costumes. Nos códigos penais, há capítulos 

especiais para tipifi car essas categorias de crime, especialmente quando cometidos contra menores de idade. Entre os delitos 

sexuais mais comuns se encontram:  ameaça contra a integridade física, atentado violento ao pudor, coação sexual, abuso 

sexual, assédio sexual, ato obsceno, atos exibicionistas, mediação para satisfazer à lascívia de outro, proxenetismo, estupro, 

violações, aproveitamento da prostituição alheia, rufi anismo, sedução, corrupção de menores, privação de liberdade mediante 

fraude, seqüestro, rapto. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial 

de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Diagnóstico Multiprofi ssional 

Pesquisa de sinais, sintomas ou transtornos biológicos, psicológicos e relacionais realizada por grupo de profi ssionais de áreas 

afi ns, com o objetivo de detectar patologias que impedem o desenvolvimento da criança e/ou do adolescente.  Fonte: O Grito 

dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A 

Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Discriminação
Do latim discrimatione.

Refere-se a qualquer diferença arbitrária, distinção, exclusão ou preferência por motivos de raça, cor, sexo, religião, 

opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito anular a igualdade de oportunidades e 

direitos das pessoas para sua completa integração e desenvolvimento nas esferas social, política, econômica e cultural.

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa Modular GPE, Glosario (guía del lector)

Discriminação de Gênero
Expressa-se na desigualdade de tratamento e oportunidades que recebem as pessoas em função dos atributos relacionados  

culturalmente a seu sexo e da valoração do masculino sobre o feminino. Em nossas sociedades, a discriminação de gênero 
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estabelece limites diferentes para o desenvolvimento e integração de homens e mulheres nas esferas da vida pública e 

no espaço familiar, circunscrevendo as mulheres principalmente a esse último. Determina a menor participação feminina 

na esfera pública e o acesso desigual de homens e mulheres aos recursos produtivos, e incide assim no escasso acesso 

das mulheres às instâncias de decisão e exercício do poder. Fonte: Glossário OIT/IPEC Programa Modular GPE, Glosario 

(guía del lector)

Dependência (de drogas) - drug addiction. 
Dependência de produtos farmacológicos – legais ou ilegais.Vínculo extremo em que a droga é priorizada em detrimento 

de outras relações. Forma de comportamento que, recorrendo a meios artifi ciais, “aos tóxicos” ou “às drogas”, visa tanto 

a negação dos sofrimentos como a busca de prazeres. Trata-se, pois, de uma situação psicoafetiva que se estrutura para 

encontrar um estado almejado que deve funcionar como euforizante das satisfações que o indivíduo não encontra na vida 

cotidiana.  A drogadição é uma das conseqüências do envolvimento de crianças e adolescentes no circuito da exploração 

sexual comercial. Muitas vezes torná-las dependentes das drogas é a estratégia utilizada pelas redes de exploração para 

mantê-las nesse circuito: a prostituição passa a ser um meio de conseguir dinheiro para as drogas. Com a dependência, 

reforçam-se ainda mais a situação de exploração e a ausência de saídas. Além do mais, em muitas regiões, o tráfi co 

de drogas guarda estreita relação com a exploração sexual comercial e as chances de as crianças e adolescentes se 

tornarem dependentes ou de serem utilizadas no tráfi co de drogas são muito altas. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa 

de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/

Brasil/Paraguai.

E
ECPAT
É uma rede de organizações e indivíduos que trabalham em conjunto para a eliminação da prostituição infantil, a pornografi a 

infantil, o tráfi co de crianças e adolescentes com propósitos sexuais. Dedica-se a motivar a comunidade internacional para 

assegurar que a infância e a adolescência, em todas as partes, desfrutem de seus direitos fundamentais livres e seguros 

de todas as formas de exploração sexual comercial. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Algunas Preguntas sobre la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

Educação Sexual e Reprodutiva
Um dos direitos da criança  e adolescente é receber informação e desenvolver atividades educativas em torno do tema da 

educação sexual e reprodutiva, com o propósito de lograr uma educação integral. Deve ser, portanto, um componente da 

educação integral que oferece informação adequada, desenvolve atitudes e esclarece valores sobre a sexualidade.  Os 

conhecimentos dos adolescentes, por exemplo, sobre a sexualidade humana são insufi cientes, e os  construídos a partir 

de suas práticas sexuais desde a infância e dos saberes que predominam em suas comunidades, ou dos amigos, das 

revistas, da televisão, etc. não são o produto de um processo educativo sistemático. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa 

de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/

Brasil/Paraguai.

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente –- Brasil
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta os direitos infanto-juvenis. Resultado de um trabalho conjunto de 

diversos setores sociais brasileiros (jurídico, políticas públicas, movimentos sociais, entre outros), o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) foi uma inovação jurídica que modifi cou positivamente diversos aspectos dos direitos infanto-juvenis. 

Um dos mais importantes foi a concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento que devem receber cuidados com prioridade absoluta. Além disso, o Estatuto divide a 

responsabilidade do cuidado de crianças e adolescentes entre o Estado, a família e a sociedade, tornando co-participantes 

o poder público e a sociedade civil.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.
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Estupro 

Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça (Código Penal, art. 213). O termo é usado só 

quando a vítima é do sexo feminino, adulta ou menina.  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido 

com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, 

realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Exploração Sexual Comercial
O Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial Infantil– Declaração e Agenda de Ação. Estocolmo (1996) 

produziu a seguinte defi nição

“A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma violação fundamental dos direitos. Abrange o abuso 

sexual por parte do adulto, e remuneração em dinheiro ou em espécie para criança e/ ou adolescente ou para um terceiro 

ou várias pessoas. A criança ou adolescente é tratada como objeto sexual ou mercadoria. A exploração sexual comercial 

constitui uma forma de coerção e violência contra a infância e adolescência, equivale a trabalho forçado e constitui uma 

forma contemporânea de escravidão” A expressão exploração sexual comercial de crianças e adolescentes compreende as 

seguintes modalidades: prostituição infantil, pornografi a infantil, tráfi co para comércio sexual e turismo sexual infantil. Fonte: 

Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na 

Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Explorador/a
É toda pessoa que utiliza diretamente ou faz intermediação de crianças e adolescentes para atividades sexuais com terceiros, 

em troca de pagamento ou qualquer outro tipo de compensação.  São, portanto, são exploradores os que usam diretamente 

serviços sexuais de crianças e adolescentes (inapropriadamente chamados “clientes”); os que facilitam atividades sexuais 

entre crianças/adolescentes e outra pessoa; os que recrutam crianças e adolescentes para o comércio sexual e os que, mesmo 

não se envolvendo diretamente, têm benefícios diretos ou indiretos com a exploração sexual comercial infantil. Fonte: Glossário 

OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice 

Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

G
Gênero
Refere-se a diferenças sociais e a relações existentes entre meninos e meninas, mulheres e homens, que são aprendidas. 

Variam amplamente dentro e entre culturas, e mudam com o tempo. Em muitos países, por exemplo, a mulher se encarrega 

das crianças; paulatinamente, no entanto, os homens em algumas culturas também vêm assumindo a responsabilidade com 

as crianças. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Integrando el Género en las Acciones contra el Trabajo Infantil: las buenas práticas 

(OIT/IPEC 2003)

Genitais
Do latim genitale. 

Relativo à reprodução sexual ou à geração; que serve para a geração; órgãos sexuais reprodutores masculino e feminino. Na 

mulher: vulva (parte externa), vagina, útero e trompas (parte interna). No homem: pênis e escroto (parte externa).

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração sexual de Crianças e Adolescentes na 

Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

H
 
Hebefi lia
Do grego hébe, mocidade + philia, amizade. 
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Na psiquiatria defi ne-se a pedofi lia como atração sexual por pré-púberes e a hebefi lia como uma atração sexual por 

púberes. O termo hebefi lia raramente é utilizado pelos profi ssionais de saúde mental. Embora a atração sexual de adultos 

por púberes tenha óbvio potencial de se converter numa atividade criminosa, não necessariamente constitui  perversão 

sexual  defi nida na psiquiatria.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Guía para Operadores de Crímenes contra Niños – Explotación 

Sexual Comercial y no Comercial. Casa de los Niños. ECPAT Uruguay. 2003.

HIV
O vírus HIV age no interior das células do sistema imunológico responsável pela defesa do corpo. Depois de entrar na 

célula, o HIV começa a agir e a se integrar ao código genético das células infectadas. As células mais atingidas pelo vírus 

são as chamadas CD4, que são usadas pelo HIV para gerar cópias de si mesmo. Infectadas pelo vírus, as células do 

sistema imunológico começam a funcionar com menos efi ciência, até que, com o tempo, a habilidade do organismo em 

combater doenças comuns diminui, fi cando sujeito ao aparecimento de infecções oportunistas.

Podendo permanecer “invisível” no corpo humano, o vírus HIV chega a fi car incubado por muitos anos sem que a pessoa 

infectada manifeste os sintomas da aids. O período entre a infecção do HIV e a manifestação das infecções, depende, 

principalmente, do aparecimento dos primeiros sintomas.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - www.aids.gov.br

I
Incesto
Do latim incestu

União ilícita entre parentes próximos, em grau proibido por lei (pais com fi lhos, entre irmãos, tios com sobrinhos, avôs com 

netos, etc.). São muito poucas as culturas que não apenam o incesto. As que não o fazem são as profundamente patriarcais 

que não consideram a eqüidade e igualdade das pessoas diante da justiça, mas consideram os pais como donos dos fi lhos, 

de seus corpos e de suas emoções. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Violencia Sexual Infantil – prevención e intervención en 

crisis – manual de capacitación. BICE. Montevideo.1999

Impunidade
A certeza de que explorar sexualmente menina, menino ou  adolescente não resultará em nenhuma sanção é um dos 

principais estímulos à exploração sexual comercial da infância e da adolescência. Quando há legislações claras, sistema 

de justiça que funcione, operadores com capacidade de fazer cumprir a legislação, exemplos concretos de aplicação das 

leis e uma sociedade vigilante, aumentam as possibilidades de inibir a ação dos delinqüentes sexuais. Fonte: Glossário 

OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice 

Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

IPEC
Sigla em inglês para  o Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil, criado pela OIT em 1992.

O objetivo do  IPEC é trabalhar com vistas à erradicação progressiva do trabalho infantil, reforçando as capacidades 

nacionais para enfrentar as difi culdades relacionadas com esse problema, mediante a criação de um movimento mundial 

de luta contra o trabalho infantil.  O Programa serve de guia e apoio às iniciativas nacionais nas questões fundamentais 

de formulação de políticas nacionais e programas de ação direta. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e 

Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

L
Lei do Silêncio
O silêncio das vítimas devido à sua condição de vulnerabilidade, o silêncio da população em geral, a falta de denúncias, 

a debilidade no monitoramento e resposta às denúncias, a ausência de mecanismos de proteção a testemunhas, a 

fragilidade dos sistemas de justiça e segurança, a corrupção que estimula a demanda, o temor de represálias são fatores 
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que, combinados entre si, geram a “lei do silêncio” -  principal cúmplice da exploração sexual comercial e dos abusos sexuais 

praticados  contra crianças e adolescentes. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Lenocínio 

É explorar, provocar ou facilitar a prostituição ou a corrupção de qualquer pessoa com ou sem  mediação direta ou intuito de 

lucro. Quem pratica o lenocínio também é chamado de alcoviteiro, gigolô, cafetão.  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 

2003 - Glossário produzido com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na 

Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

M
Machismo
Atitude e comportamento que impõe como valor preponderante os traços diferenciais atribuídos aos machos de uma espécie; 

ideologia segundo a qual o homem domina socialmente a mulher; subalternização da mulher. A cultura machista  promove uma 

imagem da mulher como objeto sexual que se pode comprar ou simplesmente usar. Também cria uma imagem equivocada 

da sexualidade dos homens e das mulheres, fortalecendo a tendência ao abuso e à exploração dos mais fracos pelos mais 

fortes. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai

Menor
Expressão utilizada na legislação anterior à doutrina de proteção integral para designar a população abaixo de 18 anos. O 

termo é discriminatório, pois geralmente é usado num contexto de desvalorização do menino, menina ou adolescente.  

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Migração
A migração é uma das tantas formas de deslocamento espacial ou territorial da população. A maneira atual de entender 

a mobilidade da população é mais dinâmica. Podem-se encontrar vários tipos de migração de acordo com as diferentes 

abordagens utilizadas para análise do fenômeno. Os tipos de migração costumam ser classifi cados conforme os seguintes 

parâmetros: tempo de estada no lugar para onde se dirigiu, sem destino, sua cronologia, número de movimentos, suas 

características e tipo de migrantes. Segundo o destino, os movimentos migratórios podem-se classifi car em: i) irreversíveis,  

são os deslocamentos defi nitivos. O movimento termina na formação de uma nova residência-base. Nessa perspectiva, a 

migração pode ser forçada, provocada ou voluntária; ii) reversíveis, no qual o retorno ao lugar de origem é extremamente 

factível ou possível; nessa situação, o emigrante mantém constante relação com o lugar de origem. Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Fundo de População das Nações Unidas. 2003.

Mitos
A tomada de consciência da exploração sexual comercial e do abuso sexual de crianças e adolescentes tem uma história 

relativamente recente. Nos últimos anos, ocorreram avanços importantes que contribuíram para aumentar a consciência 

profi ssional e comunitária da existência dessas situações. Não obstante, continuam existindo crenças e suposições que 

contribuem para interpretar mal, confundir ou negar estas realidades. As crenças ou mitos são construções coletivas que 

afi rmam “verdades”. Têm a particularidade de instalar-se no imaginário coletivo como realidade inquestionável. Transformam-

se em guias orientadores de emoções e de condutas para as pessoas que os aceitam.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Ravazzola, 

María Cristina. Creencias sobre el Abuso Sexual infantil. In Violencia Sexual Infantil. BICE 2002.
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O
Objeto Sexual
A tendência  de determinados setores da indústria da publicidade de exibir mulheres como objeto sexual, utilizando fotos 

provocativas de mulheres jovens com pouca roupa, para vender carros e outros objetos de consumo, além de ser uma 

forma preconceituosa de tratar a mulher, alimenta a fantasia masculina de que todas as mulheres, sobretudo as mais 

jovens, estarão sempre disponíveis para a satisfação de seus desejos sexuais.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa 

de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/

Brasil/Paraguai.

P
Papéis de Gênero e Divisão Sexual do Trabalho
Refere-se à divisão de trabalho produtivo e reprodutivo. Firma-se sobre a base dos papéis diferenciados defi nidos para 

homens e mulheres em cada sociedade. Correspondem às mulheres o cuidado da família e a realização das tarefas 

domésticas, atividades que constituem o trabalho conceituado como “reprodutivo”. Por outra parte, os homens têm como 

papel central o que está vinculado à atividade econômica ou atividade “produtiva”, como “provedores” da família. Nas 

sociedades de mercado, só o trabalho produtivo é valorizado devido a sua retribuição monetária. O trabalho reprodutivo 

é não remunerado e visto como “natural” e, portanto, subvalorizado: a divisão sexual do trabalho é hierárquica, deixando 

a mulher em situação de subordinação em relação ao homem. Fonte: Glossário OIT/IPEC - OIT Programa Modular GPE, 

Glosario (guía del lector)

Parafi lias 

Consistem em fantasias, anseios sexuais ou comportamentos recorrentes, internos e sexualmente excitantes. Em geral, 

envolvem objetos não humanos, sofrimento ou humilhação próprios ou do parceiro, de crianças ou outras pessoas sem 

o consentimento.  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria da socióloga 

Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela ONG 

Ofi cina de Imagens. 128129

Pedofi lia
Do grego paidóphilia. Literalmente signifi ca gostar de crianças, ter atração por crianças

A utilização popular do termo “pedofi lia” classifi ca todas as pessoas que se envolvem em atividades sexuais com meninas 

e meninos como pedófi los. A pedofi lia, preferência sexual por pré-púberes, não é um delito em si mesma. É o ato de manter 

atividades sexuais com menina ou menino que constitui crime. Posto de maneira simples, pedófi lo é uma pessoa com amor 

sexual por meninas e meninos. Mas pessoa que abusa sexualmente de um menino ou menina não é necessariamente 

pedófi lo. Um pedófi lo pode, não necessariamente, realizar suas fantasias, envolvendo-se em atividades sexuais com 

menino ou menina. É mais preciso e útil utilizar o termo “deliqüente sexual de crianças” para descrever pessoa envolvida 

em atividades sexuais com meninas ou meninos, termo que inclui, mas não está restrito a pedófi los. Fonte: Glossário 

OIT/IPEC Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de 

ECPAT Internacional.

Pornografi a infantil
De acordo com o Protocolo Facultativo da Convenção dos Direitos da Criança, pornografi a infantil é qualquer representação, 

por qualquer meio, de menino/a ou adolescente envolvido em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou qualquer 

representação de partes sexuais de menino/a ou adolescente principalmente para propósitos sexuais.

Isso pode incluir fotografi as, negativos, diapositivos, revistas, livros, desenhos, fi lmes, fi tas de vídeo, arquivos ou discos de 

computadores. Há geralmente duas categorias de pornografi a: leve, que não é sexualmente explícita, mas envolve imagens  

sedutoras  e eróticas de crianças, e a pesada, que tem relação com imagens de meninos/as e adolescentes envolvidas em 
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atividades sexuais. A utilização de meninos, meninas e adolescentes na produção, difusão, oferta e consumo  de pornografi a 

é exploração sexual e é delito. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la 

Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

Profanação Infantil 

Profanar signifi ca: “1- tratar com irreverência, desrespeitar a santidade de (coisas sagradas); 2- tratar desrespeitosamente 

(algo digno de respeito); ofender, afrontar, macular; 3- transgredir (regra, princípio sagrado ou de grande importância para a 

sociedade), violar, infringir; 4- usar de maneira inadequada e fora do seu contexto algo de valor para a sociedade, degradar, 

aviltar; 5- atentar contra a honra de, macular, desonrar”.  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido 

com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, 

realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Prostituição Infantil
Nos instrumentos internacionais utiliza-se a expressão prostituição infantil.  No Protocolo Facultativo da Convenção sobre os 

Direitos da Criança, relativo à venda de crianças, à prostituição e  à pornografi a infantil, entende-se “a utilização de crianças 

em atividades sexuais em troca de remuneração ou de qualquer retribuição”. Grande parte das organizações que atuam no 

enfrentamento do problema prefere utilizar a expressão exploração sexual comercial infantil, por compreender que i) o termo 

abrange todas as modalidades de exploração sexual comercial cometidas contra meninas/os e adolescentes (à semelhança 

a prostituição adulta, pornografi a, turismo sexual, tráfi co para  comércio sexual); ii) a utilização do termo prostituição infantil 

aumenta a discriminação das vítimas sem enfatizar o papel dos adultos responsáveis pelo delito. Isso provoca o olhar (de 

pena ou censura) da sociedade só para as crianças e adolescentes, como se, por trás delas, não houvesse  uma cadeia de 

exploradores.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças 

e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Proxeneta
Do grego, proxenetés, via latim: mediador. Intermediário em “negócios amorosos”. Pessoa que explora a prostituição de outrem, 

disso obtendo rendimentos.  Pessoa, homem ou mulher, que favorece ou tira proveito da prostituição alheia, participando 

diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 

Argentina/Brasil/Paraguai.

Punição
Refere-se a todas as medidas destinadas a combater a exploração sexual comercial infantil apenando e sancionando os 

exploradores. Estão intrinsecamente relacionadas com o cumprimento da legislação e com o papel do estado para identifi car, 

prender e punir os delinqüentes sexuais de crianças e adolescentes que atuam de forma individual ou conectados a redes de 

exploração.  Se não há castigo para os responsáveis por esse crime,  não se pode acabar com os  circuitos de exploração. Fonte: 

Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual  Comercial de Crianças e Adolescentes na 

Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

R
Recrutador/a
Pessoa, homem ou mulher, que recruta, ou seja, atrai para si com promessas enganosas; seduz; suborna; induz a atos 

de rebeldia ou contravenção. São pessoas envolvidas na cadeia de exploração sexual de crianças e adolescentes que, 

aproveitando-se de sua ingenuidade, imaturidade, falta de experiência ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade, põem-nas no 

circuito da exploração sexual comercial e com isto obtêm alguma forma de benefício. O recrutador ou recrutadora  é também 

um delinqüente sexual. Sinônimo: aliciador.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração 
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Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Redes de Agenciamento/Favorecimento
Facilitam o aliciamento, transporte, alojamento de mulheres, crianças e adolescentes, trafi cados para fi ns de exploração 

sexual. Podem ser empresas de fachada, proprietários, empregados ou intermediários que atuam em determinados locais 

com o objetivo de lucrar com a exploração. Geralmente essas redes podem funcionar nos seguintes segmentos: i) Rede de 

entretenimento: shopping centers, boates, bares, restaurantes, motéis, barracas de praia, lanchonetes, danceterias, casas 

de shows, quadras de escolas de samba, prostíbulos, casas de massagens...; ii) Rede do mercado da moda: agências de 

modelos (fotográfi cos, vídeos, fi lmes); iii) Rede de agências de emprego: recrutamento de empregadas domésticas, babby-

sitters, acompanhantes de viagens e trabalhos artísticos (dançarinas, cantoras...); iv) Rede de agências de casamento: 

preferencialmente utilizada para o tráfi co internacional; v) Rede de tele-sexo: anúncios de jornais, serviços telefônicos, 

internet e TVs (circuito interno); vi) Rede da Indústria do Turismo: agências de viagem, hotéis, spas, resorts, taxistas, 

transporte do turista; vii) Rede de agenciamento para projetos de desenvolvimento e infra-estrutura: recrutamento para 

frentes de assentamentos agrícolas, construção de rodovias, hidrovias, mineração (garimpos)... Fonte: Pesquisa sobre 

o Tráfi co de Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Brasil. Relatório Nacional. 

Brasília: CECRIA, 2002.

Rede  de Combate e Proteção
A exploração sexual comercial e os abusos sexuais respondem a múltiplos fatores e se inscrevem num estilo de relações 

de que, de alguma maneira, todos participam. Nesse aspecto, a proposta de intervenção em rede implica muito mais 

que a coordenação ou a articulação de diferentes recursos familiares, comunitários e institucionais. Por um lado, implica 

a aceitação de diferentes modalidades de atenção, distintas formas operativas de abordagem e  reconhecimento da 

diversidade de visões. Por outro lado, requer construção coletiva de modelos para entender a problemática, altamente 

determinada por fatores ideológicos e culturais. Implica também abrir espaços para a divisão de papéis, a negociação, 

partilha de recursos e responsabilidades. As redes sociais de proteção e atenção à infância e à  adolescência e de combate 

à exploração sexual comercial,  com a participação de organizações públicas e privadas, de associações comunitárias, de 

empresas, de sindicatos e outros movimentos sociais, é a via mais efi caz para lograr uma resposta efetiva ao problema.  

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual  Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Redes de Exploração
Muitas crianças e adolescentes afastados de suas famílias com  promessas de um futuro melhor acabam sendo vítimas 

de exploração sexual. 

O tráfi co de crianças e adolescentes para a exploração sexual ou adoção internacional é realizado por quadrilhas 

organizadas que contam com a participação de advogados e autoridades do Brasil e do exterior. Trata-se da terceira fonte 

de renda proveniente de atividade ilícita no País.

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está estreitamente relacionada com o tráfi co de drogas. Muitas 

vezes, o comércio ilegal de drogas e sexo é feito pelas mesmas redes e rotas. 

As redes de exploração sexual infanto-juvenil são formadas por pessoas que se favorecem comercial e sexualmente da 

utilização de corpos infantis para proveito próprio.  Diversos estudos têm demonstrado que a exploração sexual infantil 

é sustentada por redes delituosas, articuladas e organizadas, da qual podem participar trafi cantes, taxistas, donos ou 

empregados de bares e hotéis, agências de turismo, agências de modelo, turistas, executivos em viagem, entre outros. 

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Resiliência
Do latim, resilientia, resilire – recusar, voltar atrás.

- Capacidade de resistência ao choque de um material, defi nida e medida pela energia absorvida pela ruptura de uma 

amostra de secção unitária desse material; energia necessária por unidade de volume para deformar um corpo elástico 
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até o seu limite de elasticidade. É um conceito que tem sido utilizado na área social para expressar determinadas capacidades 

que as pessoas desenvolvem para resistir, reagir, lidar positivamente  com situações adversas. Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 

Argentina/Brasil/Paraguai.

Responsabilizar
Tornar alguém responsável por seus atos. Responsabilizar todos os atores diretamente envolvidos no circuito da exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes é condição sine qua non para a erradicação e prevenção desse crime.

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Restituição de Direitos
Além da recuperação ou reabilitação de crianças e adolescentes que se encontram no circuito da exploração sexual comercial, 

deve-se uma restituição de direitos: à proteção contra todas as formas de maus-tratos e discriminação, à educação, à 

participação, à família, à saúde, ao desenvolvimento integral. Portanto,  as medidas de atenção a crianças e adolescentes 

devem ser concebidas a partir da restituição dos direitos que sempre  foram negados pelo estado, pela família e pela 

sociedade. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Revitimizar
Procedimentos equivocados de proteção, que não levam em consideração o interesse superior da criança, quer sejam adotados 

por agentes do estado (policiais, juízes, promotores, médicos, professores), por meios de comunicação quer  por organizações 

não governamentais, em vez de solucionar o problema geram ainda mais sofrimento e humilhação a crianças e adolescentes 

em situação de exploração sexual comercial ou que sofrem abusos sexuais. Fonte: OIT/IPEC - Programa de Prevenção e 

Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Rotas de Tráfi co
Flutuam de acordo com as condições locais ou fatores de oferta e demanda. Parece que, em muitos casos, a “direção” ou 

“fl uxo” é ilógica. Entretanto, convém lembrar que manter suas vítimas num ambiente estranho, onde não só são vulneráveis, 

mas também se encontram em desvantagem por desconhecer a legislação, a cultura e o idioma do país, benefi cia muito 

os trafi cantes. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, y sus 

respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

Rufi anismo
Delito sexual que signifi ca tirar proveito da prostituição alheia participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar 

no todo ou em parte por quem a exerce. Fonte: Código Penal do Brasil – Art. 230 

S
Sedução
Ato ou efeito de seduzir – inclinar artifi cialmente para o mal ou para o erro; desencaminhar; desonrar, recorrendo a promessa; 

subornar para fi ns sediciosos. Afi rmar que são seduzidos por crianças e adolescentes é um argumento bastante utilizado 

por abusadores e delinqüentes sexuais em geral para se defenderem nos processos criminais. Infelizmente, esse argumento 

também tem sido freqüentemente utilizado por profi ssionais, como médicos, juízes, policiais,  entre outros, para afi rmar que 

as vítimas são culpadas do crime praticado contra elas.  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da 

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Sexualidade
As pessoas nascem com sexo determinado, mas a sexualidade é construída ao longo da vida num processo dinâmico, assim 
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como se nasce com cordas vocais, mas se constrói a linguagem durante toda a vida. Nessa construção, os anos da infância 

ocupam papel central. Embora haja um fundamento psicobiológico comum que dá características universais às diferentes 

fases do desenvolvimento sexual, as manifestações de sexualidade são profundamente enraizadas e condicionadas 

pela cultura. As diferenças familiares, econômicas, étnicas, religiosas e outras fazem necessário ajusta as generalidades 

às particularidades. A aprendizagem da sexualidade está, portanto, localizada no tempo e no espaço, nas sociedades 

concretas, em lugares e tempos distintos, que a fazem manifestar-se de diversas maneiras. Fonte: Glossário OIT/IPEC 

- Gordal, Alicia Casas. Sexualidad Infantil – como entender. In Violencia Sexual Infantil. BICE, 2002.

T
Trabalho Infantil Doméstico 
O emprego de crianças como trabalhadores domésticos não está sujeito a regulamentações nem a inspeção. Por 

conseguinte, é muito difícil detectar os abusos e a exploração. Meninos e meninas trabalhadores no serviço doméstico estão 

sob o controle do respectivo empregador e a seu dispor. Raras vezes têm acesso à educação. Os que escapam denunciam 

abusos físicos, sexuais e psicológicos por parte de seus empregadores. Há casos de meninas obrigadas a manter relações 

sexuais com os homens da família; que são  privadas de liberdade de movimento e submetidas a condições análogas à 

escravidão. Na maioria dos casos, esses meninos e meninas estão distantes de suas casas e têm muito pouco contacto 

com o mundo exterior e, às vezes, sequer dispõem de meios para comunicar-se com suas famílias. Fonte: Glossário OIT/

IPEC -  Insoportable para el alma humana: El Tráfi co de niños y niñas y su erradicación. Ginebra 2003

Tráfi co
O Protocolo para Prevenir, Reprimir e Sancionar o Tráfi co de Pessoas, especialmente mulheres e crianças, que complementa 

a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional assim o defi ne: 

Por “tráfi co de pessoas” se entende captação, transporte, traslado, acolhida ou recepção de pessoas, com recurso à 

ameaça ou ao uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de poder ou de uma 

situação de vulnerabilidade ou à concessão ou recebimento de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de 

uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, com fi ns de exploração. Essa exploração inclui, no mínimo,  exploração da 

prostituição alheia ou outras formas de exploração sexual, trabalhos ou serviços forçados,  escravidão ou práticas análogas 

à escravidão, servidão ou extração de órgãos;  Fonte: Glossário OIT/IPEC - Protocolo para Prevenir, Reprimir e Sancionar 

o Tráfi co de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, que complementa a Convenção contra o Crime Organizado 

Transnacional.

Tráfi co entre fronteiras
As áreas de fronteira costumam  ser zonas de risco para o tráfi co de meninos, meninas e adolescentes para fi ns de 

exploração sexual ou de trabalho. O tráfi co transfronteiriço está se estendendo a todas as regiões, à medida que aumentam 

as disparidades econômicas entre países limítrofes e como parte de maior circulação de pessoas em geral. Vários fatores 

infl uem nas pautas do tráfi co transfronteiriço. A proximidade e a facilidade de movimento são importantes determinantes. 

A atração que exerce uma economia ou uma indústria turística em auge aumenta a demanda e repercute fortemente nas 

rotas do tráfi co. Crianças e adolescentes são trafi cados a países que compartem o mesmo idioma, ou para outras onde há 

comunidades numerosas de imigrantes de seu país de origem.

Os documentos sobre tráfi co entre fronteiras geralmente se referem a países de origem (de onde crianças e adolescentes 

são levados de forma ilegal); países de destino (países que recebem crianças e adolescentes trafi cadas); e países de 

trânsito (país que serve de ponto de entrada em outro país). Fonte: Glossário OIT/IPEC -  Insoportable para el alma 

humana: El Tráfi co de niños y niñas y su erradicación. Ginebra 2003.

Turismo Sexual Infantil
Inclusão, promoção, oferta e/ou  utilização da exploração sexual  comercial de crianças e adolescentes nos “pacotes”  para 

visitantes nacionais ou estrangeiros. São exploradores os que promovem, facilitam ou consomem esses serviços.

O turismo não é a causa da exploração sexual infantil, mas os exploradores se valem das facilidades oferecidas pela 
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indústria turística (hotéis, bares, clubes noturnos, etc.), Por outro lado, a indústria turística pode ajudar a criar uma demanda 

promovendo a imagem exótica de um lugar, especialmente quando utilizam mulheres na divulgação. Em geral, os tours 

sexuais são organizados de maneira informal entre amigos e colegas; no entanto, há casos de participação de agentes de 

turismo. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual  Comercial de Crianças e 

Adolescentes na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai e Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la 

Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional

V
Violência Doméstica Intrafamiliar
Toda forma de violência física ou psicológica que põe em risco a segurança ou bem-estar de um membro da família; uso da 

força física, inclusive a violência sexual, na família ou no lar. Nesse conceito se incluem maus-tratos,  negligência, incesto, 

maus-tratos de mulheres e abusos sexuais ou de outro tipo contra qualquer pessoa, homem ou mulher, criança ou adulto, 

que conviva sob o mesmo teto. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Janina Fernández-Pacheco: ‘Glosario de términos básicos para 

comprender y analizar el mercado de trabajo desde la perspectiva de la equidad de género’

Violência Extrafamiliar 

Fenômeno que ocorre fora da família, provisória ou permanentemente, caracterizado por discriminação, crueldade, abandono, 

institucionalização e exploração. Aqui também se incluem abusos sexuais, como os sofridos no espaço do trabalho por 

meninas trabalhadoras domésticas.  Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria 

da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela 

ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Violência Sexual
Por violência deve entender-se qualquer tipo e grau de dano  à integridade do outro. São violentas todas as situações, ações, 

condutas e atitudes  em que predominam as relações dos mais fortes sobre os mais fracos, dos mais poderosos sobre os 

mais desprotegidos, de adultos sobre crianças. A classifi cação da violência em física, psicológica e sexual é uma tentativa de 

compreensão desse fenômeno em suas distintas manifestações, mas quando se trata de analisar situações de violência física 

e de violência sexual, essa divisão serve mais para confundir que para entender o que realmente ocorre. A violência física é 

também violência psicológica e violência sexual é também física e psicológica. A violência sexual  é intencional, premeditada 

e tem a fi nalidade de impor ao outro seu desejo e, especifi camente, seu desejo sexual. 

Fonte: Glossário OIT/IPEC - Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes: propuestas de Intervención. BICE 2002.

Violência Sexual Sensorial 

Exibição de desempenho sexualizado para constranger ou ofender a criança ou o adolescente,  como pornografi a, linguagem 

ou imagem sexualizada e assédio. Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria 

da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela 

ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Violência Sexual por Estimulação 

Carícias inapropriadas em partes do corpo consideradas íntimas, masturbação e contatos genitais incompletos.  Fonte: O Grito 

dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário produzido com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A 

Criança e o Adolescente na Mídia de Minas Gerais – 2001, realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Violência Sexual por Realização 

Tentativas de violação ou penetração oral, anal e genital. Fonte: O Grito dos Inocentes, ANDI Brasília, 2003 - Glossário 
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produzido com consultoria da socióloga Marlene Vaz e material da pesquisa A Criança e o Adolescente na Mídia de Minas 

Gerais – 2001, realizada pela ONG Ofi cina de Imagens. 128129

Virgindade
Do latim virginitate.

Estado ou qualidade de pessoa virgem, que ainda não practicou atos sexuais; pureza; estado de intacto. Muitos homens 

valorizam a experiência de tirar a virgindade de meninas ou adolescentes, seja mediante o mecanismo social do matrimônio 

ou não. Além do mais, há várias idéias falsas em nível popular ou mitos que cercam as relações sexuais com uma virgem. 

Em alguns países, por exemplo, muitos homens consideram que fazer sexo com meninas (que supostamente são virgens 

ou tiveram poucos parceiros) os protegerá de contrair HIV/AIDS. Alguns crêem que os curará da  AIDS. Outros consideram 

que o sexo com uma virgem renova a juventude, aumenta a virilidade, traz boa saúde, longevidade, sorte e êxito nos 

negócios.  

Fonte: Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de 

ECPAT Internacional.

Voyeurismo
Transtorno de personalidade da preferência sexual; tendência recorrente ou persistente de observar pessoas em atividades 

sexuais ou íntimas (como a de tirar a roupa, por exemplo) com o propósito de excitar-se. Isso é realizado sem que a 

pessoa observada saiba ou mesmo com sua aprovação; geralmente conduz à excitação sexual e/ou à masturbação. Fonte: 

Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual  Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

X
Xenofobia
Do grego xénos, estrangeiro + phobein, ter aversão. Aversão a pessoas ou coisas estrangeiras.

A xenofobia é muito perniciosa e muitas vezes pode levar populações de imigrantes a situações de maior vulnerabilidade 

diante de riscos de exploração sexual comercial. A intolerância com pessoas de outras regiões e países, existente em 

muitos lugares, é fator de difi culdade para as medidas de proteção às crianças e adolescentes da ESCI, prevenção do 

problema e punição dos exploradores. Considerando que muitas crianças e adolescentes que se encontram na  exploração 

sexual comercial também foram vítimas de tráfi co, observa-se, em muitas regiões, que a xenofobia os põem numa condição 

de delinquentes deixando-os nas mãos de seus exploradores sem nenhuma possibilidade de encontrar apoio.  Fonte: 

Glossário OIT/IPEC - Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes 

na Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai.

Z
Zona de Prostituição
A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes obedece às pautas do comércio sexual adulto. Meninas, 

meninos e adolescentes que vivem perto de zonas de prostituição ou fi lhos/as de prostitutas têm aumentadas as chances 

de exploração sexual comercial. Em muitas regiões, é comum encontrar meninas e adolescentes trabalhando no comércio 

sexual, seguindo o estilo de vida adotado, durante um tempo por suas mães na mesma área. Filhos e fi lhas de prostitutas 

raras vezes têm alternativas viáveis. Fonte: Glossário OIT/IPEC - Algunas Preguntas sobre la Explotación Sexual Comercial 

de la Niñez, y sus respuestas. – folleto informativo de ECPAT Internacional



154

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
( Livros, Dissertações, Teses e Leis)

Adorno, T. W. Los tabus sexuales y el derecho hoy. In: Intervenciones – Nueve Modelos de Critica. Caracas: Ed. Monte 
Avila, 1969.

Azevedo, M. A. & Guerra, V. N. A. Violência de pais contra fi lhos: Procuram-se vítimas. São Paulo: Cortez, 1984.

Pele de asno não é só história... Um estudo sobre a vitimização sexual de crianças e adolescentes em família. São Paulo: 
Rocca, 1988.

 Infância e violência doméstica: fronteiras do conhecimento. São Paulo: ed. Cortez, 1993.

Apostilas do IV Telecurso de Especialização em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. LACRI/USP: São 
Paulo, 1997.  

 Violência de pais contra fi lhos: A tragédia revisitada. São Paulo: Cortez, 1998.

Azevedo, M. A & Guerra, V. (Org.). Crianças vitimizadas: A síndrome do pequeno poder. São Paulo: Iglu ed., 2000.

Bontempo, D. E Bosetti, E. (Org). Exploração sexual de meninas adolescentes no Brasil. Brasília: UNESCO/CECRIA 
1995. 

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988.

BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei N. 2.848, de 7 de dezembro  de 1940

BRASIL. Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. Lei N. 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

BRASIL. Lei 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
COHEN, C. O incesto um desejo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1993.
Costa, J. de J. da (Coord.). Rompendo o silêncio. São Luís: Estação Gráfi ca, 1997.
Cromberg, R. U. Cena incestuosa: Abuso e violência sexual. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.

Dimenstein, G. Meninas da noite: a prostituição de meninas escravas no Brasil. São Paulo: Ática, 1992.

Farinatti, Franklin et al. Pediatria Social: a criança maltratada. Rio de Janeiro: Editora Médica e Científi ca Ltda, 1993. 

Faleiros, E. Repensando os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. Brasília: 
Thesaurus ed., 2000.

Faleiros, V. P. A violência sexual contra crianças e adolescentes e a construção de indicadores : A crítica do poder, da 
desigualdade e do imaginário in LEAL, M. F. P. & CÉSAR, M. A. (Org.). Indicadores de violência intra-familiar e exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. Brasília: CECRIA, Ministério da Justiça e CESE,1998.

Finkelhor, David. Sexually Victimized Children. New York: The Free Press, 1979. 

Furniss, T. Abuso sexual da criança – Uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

Gabel, M. (Org.). Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1996.

Kempadoo, K. & Doezema, J. (Org.) Global sex workers: rights, resistance and redefi nition: Routledge, 1998.

Koller, S. & Amazarray, M. R. Alguns aspectos observados no desenvolvimento de crianças vítimas de abuso sexual,  
in Produção científi ca do Centro de estudos psicológicos sobre meninos e meninas de rua – CEP-RUA. Porto Alegre: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997.

Leal, M. L. E Leal, M. F. (Org.). Pesquisa sobre tráfi co de mulheres, crianças e adolescentes para fi ns de exploração 
sexual comercial no Brasil. Brasília: CECRIA, 2002. 

Leite, G. A exploração sexual de meninas e adolescentes: Aspectos históricos e conceituais in: LEAL, M. L. P. (Org.) 
Exploração sexual de meninas e adolescentes no Brasil. Brasília: UNESCO/CECRIA, 1995.



155

Liborio, R. M. C. Desvendando vozes silenciadas: Adolescentes em situação de exploração sexual. Tese (Doutorado em 
Psicologia). Universidade de São Paulo, 2003.

Marcuse, H. Eros e civilização. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

Mallak, L. S E Vasconcelos, M. G. O. M. (Org.). Compreendendo a violência sexual em uma perspectiva multidisciplinar. 
Carapicuíba: Fundação Orsa, 2002.

Nathan, T. “Ma soeur, mon épouse. La double articulation de la prohibition de l’inceste”. Quel corps? Une galaxie 
anthropologique”. In: Hommage à Louis Vicent Thomas, 38-39, 1989. 

Neumann, M. M. Violência sexual: Dominação e sexualidade. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2002.

Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU
Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959

Pateman, C. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

Pessoa, M. L. M. N. (Coord.). Mulher-menina um estudo da exploração sexual feminina infanto-juvenil em Teresina /
Exploração sexual de meninas-adolescentes :visibilidade do problema no Estado do Piauí. Pesquisa realizada pelo Núcleo de 
Pesquisa e Estudos sobre a Criança e o Adolescente – NUPEC da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 1995.  

Rangel, P. C. Abuso sexual intrafamiliar recorrente, Curitiba: Juruá Ed., 2001.

Santos, B. R. dos. A emergência da concepção moderna de infância e adolescência - Mapeamento, documentação e refl exão 
sobre as principais teorias. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1996.
 
A cidadania de crianças e adolescentes: A Legislação de Proteção de seus Direitos. In Braz de Araújo, Crianças e 
Adolescentes no Brasil. São Paulo, SP: Fundação Cargill, 1996. 

                Ungovernable children: Runaways, homeless youths, street Children in New York and São Paulo. Tese (Doutorado em 
Antropologia), Universidade de Berkeley, 2002.

Santos, J. V. dos. A Exploração Sexual Comercial de Adolescentes na região metropolitana de Goiânia: Um Estudo de 
Depoimentos da CEI. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2002. 

Sousa, S. M. G. Prostituição Infantil E Juvenil:Uma Análise Psicossocial do     Discurso de depoentes da CPI. Tese 
(Doutorado em Psicologia Social), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001.

Sousa, S. M. G (Org.). Infância e adolescência – Múltiplos olhares. Goiânia: Ed. UCG, 2003.
Vivarta, Veet (Org.). O Grito dos Inocentes – Os meios de comunicação e a violência sexual contra crianças e adolescentes. 

São Paulo: ANDI/WCF/UNICEF, Cortez,2003. 

BIBLIOGRAFIAS DOS MANUAIS, APOSTILAS  E  RELATÓRIOS

ABRAPIA. Maus-Tratos Contra Crianças e Adolescentes – Proteção e Prevenção: Guia de Orientação para Educadores. 
Petrópolis, RJ: Autores & Agentes & Associados, ABRAPIA, 1997

Maus-Tratos Contra Crianças e Adolescentes – Proteção e Prevenção:  Guia de Orientação para Profi ssionais de Saúde. 
Petrópolis, RJ: Autores & Agentes & Associados, 2ª ed., ABRAPIA, 2002.

Abuso Sexual – Mitos e Realidade. Petrópolis, RJ: Autores & Agentes & Associados, 3ª. Ed., ABRAPIA, 2002.

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Estado de Direitos Humanos/Departamento da Criança e do Adolescente. Plano 



156

nacional de enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. Brasília: MJ/SEDH/DCA,2001.

Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI destinada a apurar responsabilidades pela exploração e prostituição infanto-juvenil: 
Relatório Final. Congresso Nacional, Brasília: 1993.

Brasília Diz Não à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Manual de Procedimentos. Brasília, DF:  Governo do 
Distrito Federal, Secretaria da Criança e Assistência Social – SECRAS, 1997.

Azeredo B. (Coord.). A Experiência da Área de Desenvolvimento Social no Período 1996-2002. BNDES- Social,  Rio de 
Janeiro , 2002.

CEARAS & CRAMI-ABCD. Abuso Sexual – Que Violência É Essa? Santo André, SP: CRAMI-ABCD, 2000.

Centro de Referência de Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. Fundamentos e políticas contra a exploração e 
abuso sexual de crianças e adolescentes. Relatório de estudo. Brasília: Ministério da Justiça, 1997.

Políticas Públicas e Estratégias Contra a Exploração Sexual-Comercial e o Abuso Sexual Intra-Familiar de Crianças e 
Adolescentes. Brasília : CECRIA, Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, DCA, Ministério da Justiça, 1998.

Cartilha do I Encontro de Adolescentes do DF sobre a Violência Sexual Infanto-Juvenil. Brasília, DF: CECRIA, MNMMR, 
2000.

CEDECA. Como Reconhecer e Denunciar o Abuso Sexual de Crianças. Salvador, BA: Centro de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – BA, 1999. 

Síntese da Iº Conferência Internacional sobre Pornografi a Infanto-Juvenil na Internet. Salvador,BA:   Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – BA, 2003. 
 
Centro Crescer Sem Violência. A Abordagem com Vítima e Violadores – Anjos do Silêncio. Florianópolis, SC: Centro 
Crescer Sem Violência, 1999. 

Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes.  Florianópolis,SC: Centro Crescer Sem Violência, 1999.

Centro Regional de Atenção aos Maus-tratos na Infância. Cartilha sobre Maus Tratos. São José do Rio Preto, SP: CRAMI, 
2000. 

Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância do ABCD.  Apostila de Violência Doméstica contra Criança e 
Adolescente. Santo André,SP: CRAMI, 2003. 

CENDHEC. Sistema de Garantia de Direitos: um Caminho para a Proteção Integral. Recife, PE: Cendhec, 1999. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte .Violência Doméstica e Exploração Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes. Belo Horizonte, MG: CMDCA-BH, série construindo a cidadania, volume 6, 2000. 

Faculdade Medicina ABC. Relatório do Programa de Atendimento Médico e Psicossocial para o Adolescente .   Santo 
André, SP: PAMPA, 2001. 

Faleiros, V., Pranke, C., Castanha, M., Costa, O., Santos, M. E. Estatuto da Criança e do Adolescente: Uma Década de 
Direitos – Avaliando Resultados e Projetando o Futuro.  Campo Grande, MS: Escola de Conselhos, Editora UFMS, 2001.

Faleiros, V. A Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e a Construção de Indicadores: A Crítica do Poder, da 
Desigualdade, e do Imaginário.  Brasília, DF: CECRIA, Editora Organização, 1997. 

Ferreira, I. Combate à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes: Guia de Referencia para educadores /as. 
Assunção: OIT, 2003.

FIOCRUZ. Guia de Atuação Frente a Maus-Tratos na Infância e na Adolescência – Orientações para Pediatras e Demais 
Profi ssionais que Trabalham com Crianças e Adolescentes.  Rio de Janeiro:  FIOCRUZ, Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos, Ministério da Justiça, 2001. 

Fórum Nacional de Educação e Sexualidade . Guia  de Orientação Sexual – Diretrizes e Metodologia. São Paulo: Casa do 
Psicólogo,1994.  



157

Fundação de Promoção Social do Mato Grosso do Sul Abuso Sexual: Como Acontece, Como Evitar, Como Notar, Como 
Coibir, Mitos e Realidade. Campo Grande, MS: FPSMS , 2000.

Hazeu, M. & Fonseca, S. Direitos Sexuais da Criança e do Adolescente – Leitura Social e Jurídica da Exploração Sexual. 
Belém, PA: Centro de Defesa dos Direitos da Criança – CEDECA-Emaús, 1997.

Exploração e violência sexual  contra crianças e adolescentes no Pará in LEAL, M. F. P.e CÉSAR, M. A. (Org.). 
Indicadores de violência intra-familiar e exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Brasília:CECRIA, 
Ministério da Justiça, CESE, 1998.

Hazeu, Marcel. Tráfi co de mulheres, crianças e adolescentes para fi ns de exploração sexual comercial na Amazônia. 
Belém,PA: OIT, 2003. 

 Direitos Sexuais da Criança e do Adolescente – Uma Visão Interdisciplinar para o Enfrentamento da Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes.Belém, PA: TXAI/Movimento República de Emaús, 2004.

Ministério da Previdência e Assistência Social- Secretaria de Assistência Social-SEAS/MPAS, Relatório Programa 
SENTINELA, Brasília, 2002.
Ministério da Saúde. Violência Intrafamiliar – Orientações para a Prática em Serviço. Brasília, DF: MS, Cadernos de 
Atenção Básica, nº 8 , 2001. 
Ministério da Saúde. Política Nacional  de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências.  Brasília, DF: MS, 
2001.
Ministério da  Saúde. Secretaria de Assistência a Saúde. Notifi cação de maus-tratos contra crianças e adolescentes: Um 
passo a mais na cidadania em saúde. Brasília, DF: MS, 2002. 
Ministério da Justiça.  Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH II. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 2002.

O’Connell. D. J. O explorador sexual de menores - Relatório da End Child Prostitution in Ásia Tourism Campaig – ECPAT. 
São Paulo: INDICA, 1996.

Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Genebra: OMS, 2002. 

Pastoral da Criança. A paz começa em casa: como trabalhar as relações humanas para prevenir a violência contra a 
criança no ambiente familiar. Curitiba: Pastoral da Criança, 1999.  

PROAME & CEDECA.  Maus-Tratos e Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes – Uma Abordagem Multidisciplinar. 
São Leopoldo, RS: PROAME, CEDECA “Bertholdo Weber”, 1997.

Rede Estadual de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes no Estado de Pernambuco Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes – Vamos Falar Sobre Isso. Recife:  REDE ,1999. 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Guia de atuação frente a maus-tratos na infância e na adolescência. Rio de Janeiro: 
SBP, 2001. 

Sprandel M. A. (Coord.). A Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes nas Legislações de Argentina, 
Brasil, Paraguai: alternativas de harmonização para o Mercosul. 
OIT – Infância e Adolescência Prevenida da Exploração Sexual na Tríplice Fronteira - Asunción – Paraguay, 2004.



158

Filmografi a

Querem me enlouquecer

 (Nuts, EUA, 1987) 
Duração: 116 minutos
Direção: Martin Ritt

Cláudia Draper (Barbra Streisand) é uma prostituta de luxo 
que mata Allen Green (Leslie Nielsen), um “cliente”, para se 
defender. Com o apoio da família, o advogado responsável 
pelo caso pretende alegar insanidade, pois acredita que 
só assim Claudia terá chance de escapar da condenação. 
Entretanto, isso também implica mandá-la para uma instituição 
para doentes mentais por tempo indeterminado. Assim, seu 
advogado, Aaron Levinsky (Richard Dreyfuss), tem como 
função provar insanidade, porque, dessa maneira, poderá ser 
julgada em tribunal e, então, tentar provar sua inocência. O 
fi lme mostra também a história de abuso sexual de Cláudia 
na infância.

Sobre Meninos e Lobos

“Mystic River, EUA, 2003”
Warner Bros.
Direção: Clint Eastwood
Tempo de Duração: 137 minutos

Três amigos de infância se reencontram 25 anos depois da 
juventude para desvendar o mistério da morte da irmã mais 
velha de um deles. Jimmy (Sean Penn), Sean (Kevin Bacon) e 
Dave (Tim Robbins) eram grandes amigos, até que o destino 
os separou. Sean, um policial, fi ca encarregado do caso 
juntamente com seu parceiro, Whitey (Laurence Fishburne). 
Eles têm de estar sempre um passo à frente de Jimmy, 
que, consumido pelo ódio, é capaz de qualquer coisa para 
encontrar o assassino da irmã. Dave é obrigado a enfrentar 
fantasmas do passado, enquanto histórias sinistras são 
reveladas, transformando a amizade dos três.

Festa de família

(Dogme 1 – Festen, Dinamarca, 1998)
Duração: 106 minutos
Direção: Thomas Vinterberg

Patriarca (Henning Moritzen), de família dinamarquesa, 
comemora seus 60 anos em grande estilo, reunindo toda a 
família em seu hotel. Mas uma revelação de abuso sexual 
intrafamiliar, feita por seu fi lho, pode estragar a festa.

O príncipe das marés

(The prince of tides, EUA, 1991)
Duração: 132 minutos
Direção: Barbra Streisand

Tom Wingo (Nick Nolte) é treinador de futebol americano 
desempregado da Carolina do Sul, que vai a Nova York apoiar 
a irmã, poetisa que tentou o suicídio. Lá ele se envolve com 
Susan Lowenstein (Barbra Streisand), a psiquiatra que cuida 
dela. O sofrimento dos dois irmãos é posto em xeque devido 
a um terrível acontecimento de violência sexual que a família 
sempre manteve em segredo.
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Acusados

(The accused, EUA, 1988)
Duração: 105 minutos
Direção: Jonathan Kaplan

Sarah Tobias (Jodie Foster) é estuprada em um bar e, ao 
denunciar a agressão, defronta-se com dois problemas: seus 
agressores e o sistema penal, no qual as próprias vítimas de 
estupro são vistas como suspeitas e como co-responsáveis 
pelo crime.

Lolita

(Lolita, EUA, 1962)
Duração: 152 minutos 
Direção: Stanley Kubrick
 

Erudito professor universitário britânico vai trabalhar nos 
Estados Unidos e lá fi ca obcecado por uma ninfeta de 14 
anos. Para se aproximar da jovem, ele se casa com a mãe 
dela. Quando a esposa morre atropelada, ele acredita ser o 
momento adequado para seduzir a enteada. Mas acontece 
algo que pode prejudicar seus planos.

Taxi driver - Motorista de 
táxi

(Taxi driver, EUA, 1976)
Duração: 114 minutos
Direção: Martin Scorsese

Em Nova York, um homem de 26 anos (Robert De Niro), 
veterano da Guerra do Vietnã, é um solitário em meio à grande 
metrópole, por onde ele vagueia noite adentro.  começa a 
trabalhar como motorista de táxi no turno da noite e nele vai 
crescendo um sentimento de revolta em relação à miséria, ao 
vício, à violência e à prostituição que estão sempre à sua volta. 
Seu desequilíbrio se manifesta, por exemplo, quando leva uma 
bela mulher (Cybill Shepard)  que trabalha na campanha de um 
senador, para ver um fi lme pornô logo no primeiro encontro. 
Mas ele também tem momentos de altruísmo, como quando 
tenta persuadir uma prostituta de 12 anos (Jodie Foster) a 
largar seu cafetão, a voltar para a casa de seus pais e a ir para 
a escola. Mas,em contrapartida, compra quatro armas,  uma 
das quais está um Magnum 44, e articula um atentado contra 
o senador (que planeja ser presidente) para quem trabalha 
sua amiga.

A fi lha do general 

(The general’s daughter, EUA, 
1999)
Duração: 115 minutos
Direção: Simon West

Um conceituado general (James Cromwell), que está 
sendo cotado para compor uma chapa que concorrerá à 
presidência dos Estados Unidos, sofre um grande revés 
quando sua fi lha (Leslie Stefanson), uma capitã do exército, 
é encontrada amarrada, nua e morta no chão de uma base 
militar. Imediatamente, um investigador (John Travolta) do 
exército, que agia sob disfarce, é chamado para investigar o 
caso. Juntamente com ele, uma advogada (Madeleine Stowe) 
também tenta entender a razão do crime.
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No limite do silêncio 

(The unsaid, EUA, 2001)
Duração: 109 minutos
Direção: Tom McLoughlin

Michael Hunter (Andy Garcia) é um psiquiatra que fi ca 
arrasado quando seu fi lho adolescente, Kyle (Trevor 
Blumas), se suicida. Esse fato provoca o fi m de seu 
casamento, pois Penny (Chelsea Field), sua ex-mulher, 
o culpou pelo acontecido. Na verdade, ele também se 
considera responsável pelo fato, pois o psiquiatra de 
seu fi lho (que era colega dele) molestava sexualmente o 
garoto. Três anos após o suicídio, Michael não dá mais 
consultas, só ministra palestras e escreve livros. Até que 
Barbara Wagner (Teri Polo), uma ex-aluna, lhe pede para 
examinar o caso de Thomas Caffey (Vincent Kartheiser), 
um garoto que foi marcado por uma tragédia familiar. Com 
a mãe morta e o pai preso, Tommy foi para um orfanato. 
Mas agora, quando ele está prestes a completar 18 anos, 
será liberado. Barbara sente que ele ainda não está pronto. 
Logo que Tommy e Michael se encontram as barreiras entre 
médico e paciente fi cam confusas, pois entre eles há mais 
alguém e este alguém é Kyle.

Zona de confl ito 

(The War Zone, Inglaterra, 1999) 
Duração: 98 minutos 
Diretor: Tim Roth 
 

Uma família londrina saiu da capital para morar num isolado recanto 
do lúgubre litoral inglês. O lugar contribui para o estranhamento 
que o diretor pretende causar no espectador. Tudo sempre cinza e 
preto, sempre chovendo ou ventando, nas escarpadas e frias praias 
inglesas. Uma umidade que agride e incomoda. O fi lho do casal é 
introspectivo e é tratado como retardado pela família, já que teve 
problemas congênitos. Ele não gosta do fato de terem saído de 
Londres para um local tão deprimente e sem movimento. As coisas 
se complicam com o nascimento de mais uma fi lha, com todos 
cuidando da mãe e da saúde do bebê num clima tão agressivo. 
Para completar, o rapaz desconfi a muito da irmã e do pai, numa 
família que, aparentemente, era mais uma família normal e que 
procurou outro lugar para fugir das difi culdades econômicas. Nesse 
fi lme inglês, a adolescente é abusada pelo pai durante anos. 

Abuso sexual

(Ultimate Betrayal, EUA, 1994) 
Duração: 95 minutos 

Diretor:   

Drama baseado em fatos reais produzidos para a TV 
por cabo. Contado em fl ash-back, mostra o drama 
de três irmãs que se sentem obrigadas a processar o 
próprio pai por abuso sexual, cometido quando ainda 
eram crianças. Legenda ao final do filme esclarece que 
o fato chocou a opinião pública americana. Era de se 
esperar. 

OUTRAS SUGESTÕES

Filmografi a - Violência Sexual
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A excêntrica família de Antonia. 1995. 98 min. Mundial Filmes.   
A família. América Vídeo Filmes. 
A ira de um anjo. 1992. 100 min.
A mão do desejo. 1994. 90 min. Fast Filmes. 
A sombra da dúvida. 1993. 107 min. Look Filmes. 
Aborto legal. (Indicado para profi ssionais da saúde) 32 min. ECOS. 
Acidentes mortais. Hallmark. 
Acusação. 132 min. Top Tape. 
Ajudem minha fi lha. 1990. 94 min.
Alma selvagem. 117 min. América Vídeo Filme. 
Bem-amada. 1998. 
Blackout - apague da memória. 90 min. Paris Vídeo. 
Clara. 1988. 108 min. Warner Home Vídeo. 
Cria cuervos. 1976. 105 min. Look Video. 
Crianças de domingo. 1992. 118 min. Top Vídeo. 
Desafi ando os limites. 1995. 120 min. Lumière Vídeo. 
Despertar de um homem. 1993. 125 min. Top Tape. 
Dias de violência. Mundial Filmes. 
Do que o ódio é capaz. 1985. 100 min. Home Vídeo. 
Eclipse total. 1995. 132 min. LKTel Vídeo. 
Em nome do amor. 1996. 120 min. Hallmark. 
Entre elas. 1994. 86 min. Top Tape. 
Falsa moral. 1996. 91 min. Look Filmes. 
Fanny e Alexandre. 1982. 179 min. Vídeo Pole. 
Feios, sujos e malvados. 113 min. Flash Star Home Vídeo. 
Felicidade. 1998.
Longa jornada noite adentro. 1962. 136 min. Paris Vídeo Filmes. 
Mamãe faz cem anos. 1990. 100 min. Look Vídeo. 
Marcas do silêncio. 1996. 104 min. Play Arte Home Vídeo. 
Menina Bonita. 
Meninos Não Choram. 
Mentiras inocentes. 1995. 88 min. Top Tape. 
Minha Filha. 
Nó Na Garganta. 
Noite de fúria. 1995. 100 min. Betta Entertainment. 
Noites tranqüilas. 1997. 
Nunca fale com estranhos. 102 min. Home Vídeo/Columbia Tristar. 
O caso Eric Towsend. 94 min. Axis Films. 
O padre. 1995. 105 min. Top Tape. 
O porteiro da noite. 1974. 115 min. Joven Pan. 
O que fi cou na lembrança. 1998. 94 min.
O viajante. 113 min. Paris Vídeo Filmes. 
Os silêncios do palácio. 1994. 127 min.
Pai Patrão. 113 min. F.J. Lucas Vídeo. 
Paisagem na neblina. 1988. 126 min. Look Vídeo. 
Papai me machucou. 1990. 94 min. CIC Vídeo. 
Parente… é serpente. 1993. 100 min. Look Filmes. 
Presa do silêncio. 1986. 104 min. Nacional Vídeo. 
Providence. 1977. 104 min. Look Vídeo. 
Quando Se Perde a Ilusão. 
Regras Da Vida. 
Segredo de Mary Reilly. 108 min. Columbia Tristar. 
Terapia do Prazer. 
Testemunha do silêncio. 1994. 103 min. Warner Home Vídeo. 
Traída pela justiça. 1994. 95 min. Califórnia Home Vídeo. 
Três semanas e uma noite. 99 min. Abril Vídeo. 
Tristana, uma paixão mórbida. 1970. 105 min. F.J. Lucas/Concorde. 
Um dia para não esquecer. 1991. 90 min. Vídeo Arte do Brasil. 
Um lugar para ser amado. A verdadeira história de Gregory Kingsley. 1993. 95 min. Sunset Filmes. 
Violação fatal. 1989. 98 min. Vídeo Ban Discovideo. 
Retratos de uma Obsessão.
Lembranças Macabras.
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SIGLAS

ABCD – Região que envolve os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema 
ABRAPIA – Associação Brasileira Multiprofi ssional de Proteção à Infância e a Adolescência
ABMP – Associação Brasileira do Ministério Público
ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância
B.O. – Boletim de Ocorrência
CEDECA – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
CEDECA/BA - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia
CEDECA/Emaús  - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Pará
CECRIA – Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes
CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
CNRVV – Centro de Referência às vitimas da Violência do Instituto Sedes Sapientiae - SP
CIRCO – Comissão Interestadual de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da 
Região Centro-Oeste
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança
CORDE – Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Defi ciência
CLAVES - Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito
CPMI – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância
CT – Conselho Tutelar
DCA – Departamento da Criança e do Adolescente
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
ECPAT – End Child Prostitution, Child Pornography and Traffi cking of Children for Sexual Purposes
EMAÚS – Movimento República de Emaús
FEBEM – Fundação do Bem Estar do Menor
IBISS – Instituto Brasileiro de Inovação Sócio-Econômico
IML – Instituto Médico Legal
INTERPOL - Organização Internacional de Polícia Criminal
IPEC - Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil
LACRI – Laboratório de Estudos da Criança – Instituto de Psicologia – USP
MEC – Ministério de Educação
MDS – Ministério de Desenvolvimento Social
MJ – Ministério da Justiça
MP – Ministério Público
MPT – Ministério Público do Trabalho
NYSPCC – New York Aoxiwry for the Prevention of Cruelty to Children
OEA – Organização dos Estados Americanos
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OMS – Organização Mundial de Saúde
OMT – Organização Mundial de Turismo
ONGs – Organizações não Governamentais
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
POMMAR – Projeto Orientado a Meninos e Meninas em Situação de Risco
PNEVSIJ – Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
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SECRIE – Secretaria de Inclusão Educacional - MEC
SEDES – Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
SEDH – Secretaria Especial de Direitos Humanos
SEPM – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
SENAD – Secretaria Nacional Antidrogas
SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria
TXAI – Rede Amazônica de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
UCG – Universidade Católica de Goiás 
UFRJ – Universidade Federal Rio de Janeiro
UNB – Universidade de Brasília 
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNIFEM – Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 
USAID – Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional
USP – Universidade de S. Paulo 
VIOLES – Grupo de Pesquisa sobre Violência e Exploração Sexual Comercial - UNB
WCF – Instituto WCF Brasil – Fundado por S.M. Rainha de Suécia 
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