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RESUMO 

 

 

  A tese tem como objetivo geral analisar o fenômeno da Violência Sexual 

praticada contra Crianças e Adolescentes, e identificar a razão da ineficácia do sistema 

jurídico vigente para sua persistência na sociedade.  Como objetivos específicos busca 

conhecer as diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes na 

contemporaneidade; analisar como as questões sociais, econômicas, culturais e 

estruturais favorecem a ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes; 

compreender a percepção da sociedade, da família e da sociedade acerca da Violência 

Sexual; compreender a sistemática de atuação do Estado, através de políticas públicas 

para o enfrentamento e identificar as falhas na rede de atendimento; analisar o sistema 

jurídico nacional para o enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes 

com a finalidade compreender suas deficiências para propositura de seu aprimoramento. 

Em face das causas que envolvem a violência sexual, por ser esse um fenômeno 

multifacetário analisa-se a situação atual da violência sexual contra crianças e 

adolescentes no Brasil e como o Estado, Sociedade e Família atuam diante de tal 

questão social, visando propor uma alteração no sistema jurídico vigente, por entender 

que a legislação vigente é deficiente por não observância da complexidade do problema. 

 

Palavras-chave: Dignidade humana; Exploração; Violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The Thesis‘ main goal is to analyse the phenomenon of sexual violence of Children and 

Adolescents , and identify the reason of the inefficacy of the current legal system to the 

phenomenon‘s persistence in society. The specific goals are to know the diverse forms 

of sexual violence against children and adolescents in contemporaneously; to analyse 

how social, economic, cultural and structural matters favour the occurrence of sexual 

violence of children and adolescents; to comprehend the perceptions of society and 

family about sexual violence; to comprehend the systematic performance of the State, 

through public policies to face SECA and identity the issues and flaws in the service 

network; analyse the national legal system that faces the sexual violence against 

children and adolescents aiming at comprehending its deficiencies in order to propose 

its improvement. Facing the causes that concern sexual violence, given that it is a 

multifaceted phenomenon, the current situation of the sexual violence in Brazil is 

analysed and how the State, Society and Families act concerning this social matter, 

aiming at proposing an alteration in the legal system in effect, since it is understood that 

the legislation in effect is defective given that the problem‘s complexity is not 

acknowledged.  

 

 

 

Keywords: Human dignity; Exploration; Violence. 
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RESUMÉ 

 

 

 

 

  L'étude de thèse vise à analyser le phénomène de la violence sexuelle des enfants 

et des adolescents, et à identifier la raison de l'inefficacité du système juridique actuel 

pour sa persistance dans la société. En tant qu'objectifs spécifiques, il cherche à 

comprendre les différentes formes de violence sexuelle contre les enfants et les 

adolescents aujourd'hui; analyser comment les problèmes sociaux, économiques, 

culturels et structurels favorisent la survenue la violence sexuelle des enfants et des 

adolescents; comprendre la perception de la société, de la famille et de la société à 

propos de la violence sexuelle; comprendre la systématique de la performance de l'État, 

à travers des politiques publiques pour faire face à l'ESCA et identifier les failles du 

réseau de services; analyser le système juridique national pour faire face aux violences 

sexuelles contre les enfants et les adolescents afin de comprendre leurs carences afin de 

proposer leur amélioration. Au regard des causes entourant la violence sexuelle, car il 

s'agit d'un phénomène multiforme, la situation actuelle de la violence sexuelle au Brésil 

est analysée et comment l'État, la société et la famille agissent face à cette 

problématique sociale, visant à proposer un changement du système juridique actuel, 

pour comprendre que la législation actuelle est déficiente en raison du non-respect de la 

complexité du problème. 

 

 

Mots Clés: La dignité humaine; Exploration; La violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente estudo visa analisar a eficácia do sistema jurídico no Brasil para o 

enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil. A construção da tese é elemento 

parcial obrigatório para a obtenção do título de Doutora em Direito do Programa de 

Pós-Graduação em Direito Público e Evolução Social, da Área de Concentração 

Direitos Fundamentais e Novos Direitos, da Universidade Estácio de Sá, no Rio de 

Janeiro.  

  A problemática que se mostra evidente no presente estudo é que apesar do 

significativo avanço legislativo de proteção à infância no Brasil, não se alcançou até a 

presente data um eficaz enfrentamento da violência sexual perpetrada contra esse 

público, em especial no que se refere à exploração sexual. Apesar de a legislação 

brasileira ser uma das mais avançadas do mundo no que se refere à proteção à criança, o 

estudo que ora se apresenta evidencia que ela é ainda impotente para a erradicação da 

violência, em suas diversas formas, e em especial no que se refere à exploração sexual, 

aqui entendida como toda forma de violência sexual.   

 Nesse diapasão, o presente trabalho tem por objetivos específicos: conhecer as 

diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes na 

contemporaneidade; analisar como as questões sociais, econômicas, culturais e 

estruturais favorecem a ocorrência de violência sexual de crianças e adolescentes; 

compreender a percepção da sociedade, da família e da sociedade acerca da violência 

sexual de crianças e adolescentes; compreender a sistemática de atuação do Estado, 

através de políticas públicas para o enfrentamento da violência sexual de crianças e 

adolescentes e identificar as falhas na rede de atendimento; analisar o sistema jurídico 

nacional para o enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes com a 

finalidade de compreender suas deficiências para propositura de seu aprimoramento. 

   Em face dessa realidade, o presente trabalho pretende analisar os fatores 

complexos que norteiam a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes- 

violência sexual de crianças e adolescentes, conhecer as políticas públicas para seu 

enfrentamento e a partir daí identificar quais as possíveis falhas no sistema de justiça, 

para que ele persista na sociedade, e quais a medidas necessárias que ainda precisam ser 

adotadas. 

  A relevância do tema é reconhecida por se constatar que a violência sexual de 
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crianças e adolescentes é uma das formas mais vis de violação aos direitos humanos de 

crianças e adolescentes na atualidade. O tema não é novo, já abordado em diversos 

trabalhos já realizados em todo mundo, que permitem analisar diversos enfoques a ele 

relacionados, mas que, porém, pouco se avançou para alteração dessa realidade.  

A importância de identificar os meandros que permeiam essa problemática, é 

que essa permite uma apropriação de novos conhecimentos acerca do tema, 

contribuindo para a construção de políticas públicas e sistema de justiça mais eficaz 

para o seu enfrentamento.  

 A incapacidade de enfrentamento do problema mostra-se como uma das 

consequências de um sistema estrutural em que se firma a sociedade, fincada em valores 

morais de um sistema patriarcal, sexista, misógino e discriminatório. É nesse cenário 

que se percebe que o Brasil foi construído com base na violência contra crianças e 

adolescentes, a qual é socialmente naturalizada, banalizada e consentida. 

 O estudo parte de um processo dialético de construção da subjetividade 

individual, dependente das relações interpessoais. A metodologia aplicada consistiu em 

uma investigação teórica e prática, permitindo uma análise sociojurídica, dentro de uma 

perspectiva fenomenológica, considerando as relações do tema a ser investigado. 

 A dialética é apropriada como método de estudo, uma vez que ela permite a 

supressão do imediatismo e da pseudoindependência do surgimento de um fenômeno, 

mas o insere no contexto da sua essência, fazendo com que não se banalizem e 

eternizem os fenômenos já que eles passam a ser vistos como sujeitos da práxis social 

da humanidade. Diante disso, a dialética procura relacionar as situações sociais e 

históricas à sociedade em que o fato histórico se apresenta. 

Por meio do método de procedimento será possível examinar as causas da 

ocorrência da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes - ESCA, a sua 

distinção em relação às demais formas de violência sexual, assim como o tratamento 

jurídico adotado pela legislação nacional e internacional para sua prevenção e 

enfrentamento. 

Mediante a utilização desse método, constata-se que a violência sexual de 

crianças e adolescentes devem ser vista como uma das expressões da questão social, a 

partir dos desdobramentos históricos condicionados das transformações societárias e 

seus reflexos.  
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 Considerando que a natureza desta investigação se encontra dentro da pesquisa 

exploratória qualitativa, a construção teórica do objeto a ser investigado está delineada a 

partir de fontes primárias e secundárias. O levantamento de dados, que segundo 

Marconi e Lakatos (2010) representa o primeiro passo de qualquer pesquisa, é feito de 

duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica 

(ou de fontes secundárias). Neste trabalho, serão utilizados esses dois tipos de pesquisa, 

além da técnica de pesquisa ―Análise de Conteúdo‖. 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, para Marconi e Lakatos 

(2010, p. 166), ―[...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses [...]‖.  Nessa perspectiva, introduz-se o tema da condição da criança 

explorada na sociedade, observando-se normativas internacionais, o que permitirá 

analisar o problema sob o prisma de como o Estado e a sociedade reagem diante de tal 

realidade. 

 A presente pesquisa aplicará um estudo multimétodo (qualitativo e quantitativo) 

exploratório de caráter analítico entre crianças e adolescentes vítimas da exploração 

sexual.  

 O trabalho será desenvolvido em cinco capítulos, além da introdução, com o 

objetivo de abordar o tema em suas diversas nuances, e fatores ensejadores para sua 

ocorrência. O capítulo que segue a introdução tratará o tema a partir de uma análise 

multidisciplinar da autonomia da vontade de crianças e adolescentes ao lhe cercear ou 

restringir o exercício do direito à liberdade sexual.  

Inicia-se, assim, o estudo pela sexualidade, inerente à existência humana, que 

não deve ser negada ou ignorada sua manifestação também em crianças e adolescentes. 

Por isso, faz-se necessário compreendê-la, desmitificá-la, e construir um raciocínio 

lógico no sentido de respeitá-la, porém, sem que essa venha a trazer qualquer dano ao 

exercício de outros direitos, vez que crianças e adolescentes são pessoas ainda em 

desenvolvimento. 

  Nesse caminhar, traça-se uma abordagem da autonomia do exercício da 

sexualidade de crianças e adolescentes sob três aspectos: filosófico, ético e jurídico. 

Inicialmente, aborda-se a autonomia da vontade sob o aspecto da filosofia, uma 

compreensão a partir de conceitos preconcebidos por grandes pensadores, sendo eles 

Kant, Rousseau, Foucault, e os utilitaristas Stuart Mill, Mulgan e Sandel, que 
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contribuem para um pensar racional e lógico sobre o tema. A análise da autonomia da 

vontade de crianças e adolescentes, que permite ou não o exercício da liberdade sexual 

sob o prisma filosófico, conjuga as premissas do liberalismo e do racionalismo, 

permitindo analisar as teses que se contrapõem, mediante uma lógica, despida de 

paixões ou utopias.   

  Seguindo ainda o estudo da autonomia da vontade de crianças e adolescentes 

para o exercício de sua sexualidade, adentra-se no estudo da validade do consentimento 

sob a perspectiva da Bioética. Ultrapassada a ideia inicial acerca do campo de atuação 

da Bioética, admitindo-se essa em outras ciências além da Medicina, mostra-se aqui sua 

aplicabilidade em outras ciências, quando necessário buscar um fim de gozo pleno de 

suas liberdades sem prejuízo do bem-estar do indivíduo. Assim, analisa-se a validade do 

consentimento de crianças e adolescentes para a comercialização de seus corpos, 

mostrando-se esse como um estudo pioneiro acerca da matéria. 

 Finalizando o capítulo, é trazida a validade do consentimento sob o aspecto 

legal, tanto a nível nacional, como internacional. Nesse tópico, são trazidas várias 

normas que estabelecem tipificação de condutas sexuais criminosas, de adultos, 

relacionadas com crianças e adolescentes.   

No segundo capítulo será abordado o fenômeno da exploração sexual de crianças 

e adolescentes, com o propósito de delimitar sua extensão e fazer distinção entre ela e as 

demais formas de violência sexual perpetradas contra crianças e adolescentes. As 

diferentes formas de violência sexual, seu contexto, seu nicho, seu locus, os atores, 

necessitam ser conhecidos, pois somente através de sua visibilidade poderá se conhecer 

os instrumentos necessários para seu combate.   

 Uma das formas de violência sexual contra crianças e adolescentes comumente 

apresentada é a prostituição infantil. Entretanto há uma relutância em admitir-se essa 

forma de violência, uma vez que admitir a prostituição infantil é negá-la enquanto 

violência, admitindo-se, destarte, a autonomia de crianças e adolescentes para a 

comercialização de seus corpos. Há na atualidade, o surgimento de teorias que admitem 

essa autonomia para adolescentes, vez que negar o seu exercício, seria uma visão 

conservadora e retrógrada, que se contrapõe a uma emancipação sexual dos 

adolescentes. De outro lado, encontra-se uma grande maioria de defensores de que a 

comercialização dos corpos de crianças e até mesmo de adolescentes mostra-se como 

violência, pois entendem que essas são utilizadas como objeto de satisfação do adulto, 



16 

 
 

negando-lhes autonomia para o exercício dessa liberdade. Assim, propõe-se analisar as 

teorias, sob as perspectivas da autonomia, anteriormente analisadas. 

  Em sequência apresenta-se o arcabouço jurídico nacional e internacional acerca 

da violência sexual de crianças e adolescentes, apontando sua representação jurídica, em 

seus diversos tipos penalmente tipificados, evidenciando-se suas fragilidades para o 

enfrentamento das formas de violência na atualidade.  

A violência sexual de crianças e adolescentes é vista no Brasil como um tipo de 

violência que ofende a dignidade sexual, e nesse aspecto aborda-se a razão para que 

essa seja assim classificada, adequando-se aos parâmetros definidores da dignidade 

humana, em suas diversas dimensões.  

  O capítulo terceiro aborda a violência sexual de crianças e adolescentes como 

violência estrutural, partindo-se das concepções sociológicas de violência estrutural, e 

analisa as causas e fatores para a ocorrência do fenômeno. O trabalho evidencia a 

violência sexual de crianças e adolescentes como violência estrutural, retratando como a 

questão cultural, arraigada na sociedade, que é não só motivadora para sua ocorrência, 

mas também dificulta ou prejudica o seu enfrentamento. Dentre eles, tem-se a questão 

do risco social de pessoas pobres, que muitas vezes são levadas a comercializar seus 

corpos como forma de emancipação econômica.  

  Aborda-se ainda a questão da interseccionalidade, em respeito à especificidade 

das vítimas vulneráveis a esse tipo de violência. Por fim, o capítulo traz a questão de 

gênero, que advém de fatores culturais fortemente arraigados na sociedade, evidenciado 

pelos dados estatísticos trazidos no trabalho. Pesquisas evidenciam que a violência 

sexual de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo atinge em maior número as 

meninas, em razão de uma cultura machista, de que a mulher deve servir para satisfazer 

sexualmente os homens. 

  O capítulo quarto apresentará os dados da violência sexual de crianças e 

adolescentes no Brasil, apresentando o panorama através de dados oficiais disponíveis, 

o que evidencia uma precária sistematização de dados, constatando-se a partir do estudo 

das metodologias constantes nas pesquisas que as cifras desse tipo de violência não 

correspondem à realidade.   Nesse capítulo serão abordadas as nuances acerca das 

dificuldades de sua identificação, o que motivou intitular o capítulo como cifras ocultas, 

pois os dados não são capazes de retratar fielmente a realidade.   

 Analisam-se ainda as políticas públicas, em especial o Plano Nacional de 
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Enfrentamento à Violência Sexual, que norteia a atuação do Estado e da sociedade para 

o enfrentamento dessa violência. Analisa-se ainda, a atuação do Conselho Tutelar e as 

deficiências na rede de atendimento, para compreender como o sistema jurídico pode 

contribuir para um melhor enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. 

  O último capítulo traz a comprovação da necessidade de introdução no 

ordenamento jurídico brasileiro de um novo marco normativo, que trate especificamente 

dos crimes contra a liberdade sexual contra crianças e adolescentes de forma predatória, 

vez que a reiteração da conduta demanda a tipificação da conduta, com a 

responsabilização adequada, tendo em vista que a temática como é tratada pelas leis 

vigentes mostra-se insuficiente e ineficaz. Assim, traz de forma detalhada as 

justificativas para essa demanda, e delineia apontamentos preliminares que devem ser 

contemplados no referido estatuto.  

 Por fim, o trabalho resulta numa conclusão objetiva, coerente e prática, que 

perpassa por uma análise multidisciplinar, apesar de centrar-se sob o enfoque jurídico, 

trazida em sua conclusão.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

CAPÍTULO 1 ASPECTOS ÉTICOS, SOCIAIS E JURÍDICOS SOBRE A 

SEXUALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

  A sexualidade é um direito existencial, portanto, inerente a todo e qualquer ser 

humano, inclusive a crianças e a adolescentes. No entanto, no Brasil e em diversos 

países do mundo, o exercício pleno desse direito esbarra em limitações legais, seja na 

esfera cível, ética, penal, como forma de preservar o exercício de outros direitos.  

 A partir desses pressupostos, o presente capítulo tem como escopo analisar o 

exercício da sexualidade e suas limitações em diversas áreas das ciências, com o 

objetivo de compreender o fenômeno objeto do presente estudo. 

   

 

1.1 A sexualidade em crianças e adolescentes  

 

  As limitações até pouco tempo existentes em relação às pessoas com deficiência, 

já foram afastadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tendo em vista que foi 

entendida que essa restrição implicava na violação de um direito humano.  

  Com intuito de proteger pessoas com deficiência mental de abusadores, a 

legislação nacional estabelecia uma restrição à prática sexual com pessoas deficientes 

mentais, considerando tal ato como estupro de vulnerável, equiparando tal conduta a 

uma criança, a qual não possui também o direito a exercer sua sexualidade. No entanto, 

após o advento da Lei n. 13.146/2015, essa proibição não mais persiste, em face do que 

fora estatuído no art. 6º da referida norma, que assim preceitua: 

 

Art. 6
o
 A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para:  

I - casar-se e constituir união estável;  

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  

(....)  

 

 Vê-se aí o estabelecimento da garantia do exercício à sexualidade da pessoa com 

deficiência, por reconhecer essa como um direito existencial, personalíssimo, inerente à 

existência humana, e por essa razão não pode sofrer restrições na esfera cível. Na esfera 

penal, admite-se que persistam limitações, analisando-se o discernimento para a prática 

do ato sexual, e não sendo esse identificado pode configurar o tipo penal de estupro de 

vulnerável, previsto no artigo 217-A, §1º, que prevê: 

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 

com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
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necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009). 

   

  Apesar de ser assim compreendido, o presente trabalho pretende analisar a 

conciliação entre o exercício desse direito e outros direitos também fundamentais, em 

relação a crianças e adolescentes, vez que não é objeto desse trabalho a limitação dessa 

liberdade em relação às pessoas com deficiência. 

 Visto sob o prisma de que a sexualidade é um direito humano, e que toda pessoa 

possui esse direito, faz-se necessário analisar a sexualidade de crianças e adolescentes, 

vez que essa parece invisível aos olhos dos adultos, que na maioria dos casos não 

reconhece que essa também esteja presente no público infanto-juvenil. Conforme afirma 

Nogueira Neto (2009), a condição de sujeitos de direitos, não tem tido efeitos práticos 

no campo da sexualidade, onde as discussões e intervenções públicas ainda continuam 

hegemonicamente castradoras, adultocêntricas.  

 A sexualidade na infância é um fenômeno natural, presente desde a tenra idade, 

entretanto essa está relacionada a um caráter sensorial-motor, conforme afirmam Lopez 

y Perea citados por Ortega (2011, p. 24) ao afirmar que, 

 Las manifestaciones de placer sexual antes comentadas, originadas de 

forma refleja o a modo de repuesta espontânea al tacto, la fricción, o 

la necesidad de orinar, demuestran que la sexualidade infantil en este 

período tiene um carácter eminentemente sensomotor.
1
  

 

 Vê-se assim, que a natureza humana permite a todas as pessoas, inclusive a 

infantes sensações de prazer ao serem submetidos a estímulos. Pensar a criança como 

um ser assexuado, segundo Odessa (2016) é um preconceito e, como todo preconceito, 

precisa ser desmistificado. Afirma o autor que é necessário deixar de lado o conto de 

fadas da ―inocência paradisíaca‖ do homem primitivo, ao mesmo tempo em que é 

preciso substituir urgentemente a suposição ingênua da inocência sexual do indivíduo 

imaturo por uma nova, verdadeira, baseada nas evidências da pesquisa psicanalítica. 

 Odessa (2016) evidencia a sexualidade na infância, a partir de uma experiência 

de um bebê, assim relatado: 

O próximo exemplo deve nos levar um passo adiante. Por 

circunstâncias externas, uma jovem senhora foi obrigada a amamentar 

no peito sua única menina, por um ano e dez meses. A pequena 

                                            
1
As manifestações de prazer sexual mencionadas, originadas de forma reflexa ou espontânea ao toque, 

atrito ou necessidade de urinar, mostram que a sexualidade infantil neste período tem um caráter 

eminentemente sensorial-motor.  
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acostumou-se a puxar e beliscar levemente o seio, e até hoje é para ela 

o maior deleite. Para convencer a mãe a levá-la ao colo e deixá-la 

puxar-lhe o seio, ela não hesita em usar todos os meios de que dispõe: 

grita e chora horas a fio, não quer comer, fica mal-humorada e 

desobediente. Ela se acalma imediatamente, ficando boazinha e 

obediente, quando alcança o que deseja. Há alguns meses, ela adoeceu 

com uma angina e febre alta, e a mãe cuidou dela com zelo e ternura. 

A criança berrava quase ininterruptamente e, para acalmá-la, a mãe a 

deixava puxar e beliscar seu seio de leve. A angina durou apenas 

alguns dias, mas desde então a pequena tem uma nova arma para 

conseguir o prazer desejado: simula uma doença. Chora, se queixa de 

dor de cabeça, de dor no corpo, de dor nas pernas, na garganta; e o 

sofrimento desaparece no instante em que ela é posta no colo da mãe, 

preocupada e rendida, tendo o prazer com o qual está habituada. Uma 

típica fuga neurótica para a doença, uma histeria em status nascendi. 

O caso parece quase um experimento. 

 

 Defende o autor, assim, que a sexualidade se inicia desde a primeira infância, 

quando ainda bebê, quando ocorre a excitação das zonas erógenas do corpo: boca, ânus, 

genitais etc. Há um ganho prazeroso com a alimentação e a excreção, abstraem-se essas 

primeiras fontes e se transferem aos objetos do ambiente, que, em contato com as zonas 

erógenas, tornam-se fontes de prazer. 

 Segundo Ortega (2011), com o passar dos anos, as crianças desenvolvem a 

sexualidade de forma diversa, começam a desenvolver sentimentos acerca do seu corpo, 

sentem curiosidade pelas diferenças corporais de gênero, começam a fazer perguntas 

sobre sexualidade, sentem curiosidade por seu corpo, acariciam e se masturbam, 

desenvolvem uma sexualidade feminina ou masculina, tem orientação sexual básica, 

enamoram-se de amigos, adolescentes maiores, professores etc., dentre outras.  

  A ideia que se mostra sobre a sexualidade na infância é experimentada 

diversamente da sexualidade em adolescentes e adultos, vez que relacionada ao prazer, e 

não à relação sexual, na percepção do que já defendia Freud, ao afirmar que,  

[...] Falando sério, não é fácil delimitar aquilo que abrange o 

conceito de ―sexual‖. Talvez a única definição acertada fosse ―tudo o 

que se relaciona com a distinção entre os dois sexos‖. [...] Se tomarem 

o fato do ato sexual como ponto central, talvez definissem como 

sexual tudo aquilo que, com vistas a obter prazer, diz respeito ao 

corpo e, em especial, aos órgãos sexuais de uma pessoa do sexo 

oposto, e que, em última instância, visa à união dos genitais e à 

realização do ato sexual. [...] Se, por outro lado, tomarem a função de 

reprodução como núcleo da sexualidade, correm o risco de excluir 

toda uma série de coisas que não visam à reprodução, mas 

certamente são sexuais, como a masturbação, e até mesmo o beijo 

(FREUD, 2006, p. 309). 
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  De acordo com Freud (2006) a sexualidade nos acompanha desde o nascimento 

até a morte. Freud, pai da Psicanálise, pioneiro a tratar dessa temática, contrariou e 

chocou a sociedade, ao defender que desde seu nascimento, o indivíduo é dotado de 

afeto, desejo e conflitos. Freud (2006) apresenta a manifestação sexual em 5 fases: 

  (i) Fase oral (nascimento até 1 ano) 

 Interação primária de uma criança com o mundo é através da boca. A boca é 

vital para comer, e a criança obtém prazer da estimulação oral por meio de atividades 

gratificantes, como degustar e chupar. Se esta necessidade não é satisfeita, a criança 

pode desenvolver uma fixação oral mais tarde na vida, cujos exemplos incluem chupar o 

dedo, tabagismo, roer unha e comer demais.  

  (ii). Fase Anal (1 a 3 anos) 

  Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga e 

evacuações. O aprendizado do uso do banheiro é uma questão primordial com as 

crianças e os pais. Demasiada pressão pode resultar em uma necessidade excessiva para 

a ordem ou a limpeza mais tarde na vida, enquanto que a pouca pressão dos pais pode 

levar a um comportamento confuso ou destrutivo mais tarde. 

  (iii). Fase fálica (3 a 6 anos) 

  Freud sugeriu que o foco principal da energia do ID2 (libido) é sobre os órgãos 

genitais. De acordo com Freud, a experiência do menino é uma experiência de 

Complexo de Édipo3 e da menina é Complexo de Electra4, ou uma atração para o pai do 

                                            
2
 Para a teoria psicanalítica da personalidade de Sigmund Freud, a personalidade é composta por três 

elementos. Estes três elementos da personalidade – conhecidos como o id, ego e superego – trabalham 

juntos para criar comportamentos humanos complexos. O ID é o único componente da personalidade que 

está presente desde o nascimento. O ID é impulsionado pelo princípio do prazer, que se esforça para a 

gratificação imediata de todos os desejos, vontades e necessidades.  
3
 Definido por Laplanche e Pontalis (1992, p. 77) como o Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis 

que a criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história 

de Édipo-Rei: desejo da morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela personagem do 

sexo oposto. Sob a sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e 

ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na 

chamada forma completa do complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre 

os três e os cinco anos, durante a fase fálica; o seu declínio marca a entrada no período de latência. É revivido na 

puberdade e é superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo 

desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para os 

psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia.  
4
 Conforme afirma Cherry (2016), de acordo com a teoria de Sigmund Freud, durante o desenvolvimento 

psicossexual feminino, uma jovem é inicialmente ligada a sua mãe. Quando ela descobre que ela não tem 

https://psicoativo.com/2018/03/psicanalise.html
https://psicoativo.com/2016/07/sigmund-freud-vida-obra-pensamento-teorias.html
https://psicoativo.com/2015/12/principio-do-prazer-segundo-freud.html
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sexo oposto. Para lidar com este conflito, as crianças adotam os valores e as 

características do pai do mesmo sexo, formando assim o superego. 

  (iv) Fase latente (6 a 11 anos) 

  Durante esta fase, o superego continua a se desenvolver, enquanto as energias do 

ID são suprimidas. As crianças desenvolvem habilidades sociais, valores e 

relacionamentos com colegas e adultos fora da família. 

  (v) Estágio Genital (11 a 18 anos) 

  O início da puberdade faz com que a libido se torne ativa novamente. Durante 

esta fase, as pessoas desenvolvem um forte interesse no sexo oposto. Se o 

desenvolvimento é bem-sucedido neste ponto, o indivíduo irá continuar a evoluir para 

uma pessoa bem equilibrada.  

  A fase da adolescência, a sexualidade é percebida de forma mais natural, e 

admitida pela sociedade como uma etapa do desenvolvimento, apesar de ser permeada 

por muitos preconceitos, vista como um comportamento desviante. Lacan (1981), 

entretanto, discorda de Freud, acerca da erotização da fase oral, ao afirmar que: 

As sensações proprioceptivas da sucção e da apreensão estabelecem 

evidentemente a base desta ambivalência do vivido, que sobressai 

dessa mesma situação: o ser que absorve é todo absorvido e o 

complexo arcaico responde-lhe no amplexo maternal. Não falaremos 

aqui com Freud de autoerotismo porque o eu não está constituído, nem 

de narcisismo, pois que não existe imagem do eu; e muito menos 

ainda de erotismo oral, pois que a nostalgia do seio que amamenta, 

sobre a interpretação da qual hesitou a escola psicanalítica, não releva 

do complexo de desmame a não ser através da sua reestruturação pelo 

complexo de Édipo. «Canibalismo», mas canibalismo fusional, 

inefável, ao mesmo tempo activo e passivo, sempre sobrevivente nos 

jogos e palavras simbólicas, que no amor mais evoluído, fazem 

lembrar o desejo da larva, — reconheceremos nestes termos a relação 

com a realidade sobre a qual repousa a imago materna. (LACAN, 

1981, p. 17) 

 Apesar de ser bastante questionada por muitos estudiosos, a teoria de Freud 

evidencia a necessidade desvendar os conhecimentos sobre o assunto, afastando-se dos 

                                                                                                                                
um pênis, se apega a seu pai e começa a ressentir-se de sua mãe que ela culpa pela ―castração‖. Como 

resultado, segundo Freud, a menina então começa a se identificar e imitar sua mãe por medo de perder o 

seu amor.  
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mitos e dos preconceitos que norteiam a temática, que sempre estiveram presentes na 

história da sociedade. 

 Historicamente a sexualidade das meninas foi permeada por preconceitos e 

tabus. Desde o Brasil Colônia, as meninas eram educadas de forma distinta dos 

meninos, uma educação voltada para o casamento e para cuidado com os filhos, quando 

não eram destinadas ao convento. As atividades que aprendiam, conforme Araújo 

(2012) eram voltadas ao funcionamento do lar: ler, escrever, contar, coser e bordar. 

Assim, manifestações sobre vontades e desejos estavam sempre sob a observação e 

controle. Isso não quer dizer que a sexualidade não existia, e a curiosidade era saciada 

através das informações obtidas através de conversas com as escravas, primas e amigas. 

Segundo Araújo (2012), as mães preocupavam-se com o despertar da sexualidade das 

meninas, que indagavam as suas filhas sobre o que eram capazes de sentir na idade de 

12 a 13 anos, porquanto meninas de 12 anos de idade completos, poderiam contrair 

matrimônio, e até mais cedo; meninas de 14 ou 15 anos de idade, que não se casassem, 

já acarretavam inquietação para o pai que arranjava seu casamento. 

 Segundo Araújo (2012), a própria Igreja, que permitia casamentos tão precoces, 

cuidava de controlar os sentimentos das meninas, que naquela época deveriam ser 

domesticados e abafados, através das informações obtidas no confessionário, vigiando 

gestos, atos, sentimentos e sonhos. Isso era feito, segundo o autor, através de manual de 

confessores da época, que traziam as perguntas, e dentre elas ―se pecou com tocamentos 

desonestos consigo ou com outrem; se tem retratos, prendas ou memórias de quem ama 

lascivamente; se solicitou para pecar com cartas, retratos ou dádivas; etc.‖  

 Apesar de todo esse controle, a sexualidade estava ali, presente, ainda que 

contida e abafada, tanto nas meninas, como nas mulheres da época, as quais eram 

negados o direito ao desejo e ao prazer, vista como pecado, pois só poderia ser exercida 

para satisfação do desejo masculino.  

  É nesse trilhar que se torna necessário desmistificar os conhecimentos acerca da 

sexualidade na infância, não ignorá-la, pois, ainda que sufocada, ela pode se fazer 

presente. O manto do preconceito encobre tabus e mostra-se como empecilho para criar 

programas de educação sexual que proporcione a meninos e meninas um 

desenvolvimento saudável de sua sexualidade, e que permita exercê-la de forma 
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compatível com a idade. Conforme afirmam Küng et al (2009), o pleno 

desenvolvimento requer que cada fase seja vivida, elaborada e ultrapassada. 

Acrescentam que ―quando acontecem obstáculos que dificultam o desenvolvimento, 

seja por excesso ou por falta de prazer, a criança pode ficar fixada em uma dessas fases‖ 

(Küng et al, 2009). Assim, configurar-se-ia uma violência perpetrada contra a criança, 

não respeitando a fase de seu desenvolvimento. 

 Reconhecendo-se a sexualidade de crianças e adolescentes, impõe-se destacar 

que nesse campo, aspectos da vida individual e social, segundo Rios (2013), atingem as 

esferas individual e coletiva, ao mesmo tempo em que são articuladas e têm 

repercussões institucionais, políticas e sociais. Assim, além de compreender a 

sexualidade como inerente também às crianças e adolescentes, que possuem o direito de 

gozo e exercício de suas sexualidades, é necessário saber como esses podem e devem 

ser por eles exercidos, sem prejuízo a outros direitos.   

  Conclui-se, assim, que a sexualidade é uma das dimensões do ser humano, que 

não deve ser ignorada, e sim compreendida, pois a ausência de conhecimento sobre o 

assunto poderá acarretar sérios danos ao exercício de uma sexualidade saudável, e ao 

desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Essa compreensão 

permitirá identificar como esse direito deve ser exercido, em observância ao respeito à 

preservação de outros direitos, sem que o exercício de um deles signifique o sacrifício 

de outros.  

 

1.2 O exercício da sexualidade e a autonomia da vontade na perspectiva 

filosófica  

 

  A sexualidade é compreendida dentro dos direitos sexuais, que segundo 

Piovesan (2017), que compreendem: a) o direito de decidir livre e responsavelmente 

sobre sua sexualidade; b) o direito a ter controle sobre seu corpo; c) o direito a viver 

livremente sua orientação sexual, sem sofrer discriminação, coação ou violência; d) o 

direito de receber educação sexual; e) o direito de privacidade; f) o direito de acesso às 

informações e aos meios de desfrutar do mais alto padrão de saúde sexual; g) o direito 

de fruir do progresso científico e a consentir livremente à experimentação, com os 

devidos cuidados ético, recomendados pelos instrumentos internacionais.  
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 Em vista do que se preconizam como direitos sexuais, que prescindem da 

liberdade e da autonomia para o exercício da sexualidade é mister analisá-la com foco 

na criança e no adolescente, a quem essa é limitada ou restringida. A importância de 

analisar a autonomia da vontade em relação à sexualidade infanto-juvenil decorre que 

essa implicará em delimitar as normas que regulamentam a sexualidade nesta fase da 

vida, conforme defende Lowenkron,  

Mi cuestionamiento me lleva, así, a investigar el modo en que el 

desarrollo de la sexualidad y de la racionalidad en el curso de la vida 

de una persona es socialmente y culturalmente organizado; a analizar 

cómo la edad, en cuanto categoría diferenciadora, orienta las 

relaciones sexuales y, principalmente, a considerar los procesos a 

través de los cuales se constituyen o se privilegian los grupos de edad, 

interrelacionados (no siempre de modo tan explícito) a otras 

categorías (género, clase, estatus, etc.) para la regulación de ciertas 

modalidades de relaciones sexuales;5
 (LOWENKRON, 2016, p. 10) 

   

  Alguns estudos recentes defendem a autonomia da vontade dos jovens para o 

exercício amplo da liberdade sexual, inclusive para fins de comercialização de seus 

corpos, visto que essa é a melhor percepção que se adequa à realidade contemporânea. 

Esse binarismo que permeia a sexualidade de adolescentes, entre sua autonomia e a 

preservação de direitos, demanda um vasto estudo, o qual se permite na presente tese. 

  Para compreender então a possibilidade do pleno exercício da sexualidade de 

adolescentes e admitir que esses possuam a liberdade de comercialização de seus 

corpos, faz-se necessário inicialmente analisar o que se entende por autonomia da 

vontade, sua extensão e limitações na perspectiva filosófica política. Autonomia, 

segundo Hogemann (2013, p. 63) ―tem sido utilizada em relação a muitas noções, entre 

as quais se pode citar autogoverno, liberdade de direitos, escolha individual, agir 

segundo a própria vontade‖. 

A necessidade desse estudo deve-se à importância dos princípios de autonomia 

da vontade e liberdade individual, que segundo Lowenkron (2015), têm orientado de 

maneira decisiva não apenas a regulação jurídica da sexualidade no contexto político 

transnacional, baseada no paradigma dos direitos humanos, mas também as 

                                            
5
Meu questionamento me leva, assim, a investigar como o desenvolvimento da sexualidade e da 

racionalidade no decorrer da vida de uma pessoa é social e culturalmente organizado; analisar como a 

idade, como categoria diferenciadora, orienta as relações sexuais e, principalmente, considerar os 

processos pelos quais as faixas etárias são constituídas ou privilegiadas, inter-relacionadas (nem sempre 

tão explicitamente) com outras categorias (gênero, classe, status, etc.) para a regulação de certos tipos de 
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sensibilidades sociais e políticas em relação à violência.    

  A importância de tratar do tema deve-se ao fato de que uma das questões em 

debate quando se fala em exploração sexual, é a abordagem como prostituição infantil, 

termo comum utilizado por grande parte da população, que se depara com meninas e 

meninos expostos ao mercado do sexo. Ressalta-se que mesmo a prostituição do adulto, 

é também analisada sob o aspecto da autonomia da vontade, visto que para alguns, essa 

deve ser legitimada e regulamentada, diminuindo sua estigmatização, exclusão social e 

vulnerabilidade. Para outros, não vislumbra aí a expressão de sua autonomia, visto que 

há uma violação de direitos, de forma que não se admite a possibilidade de sua 

concessão, inadmitindo-se submissão voluntária à violência. 

   Por oportuno, insta destacar que em relação à prostituição infantil, essa é de 

plano, refutada, vez que a criança não possui capacidade para dar consentimento para o 

exercício da prostituição, repita-se, diz-se que ela não se prostitui e sim é prostituída. 

Ainda que não remanesça dúvida acerca da ausência de capacidade de crianças e 

adolescentes para que essa se torne uma profissional do sexo, pretende-se aqui analisar a 

autonomia da vontade, com o objetivo de dissipar qualquer conjectura que permita 

enveredar numa compreensão de um mínimo de tolerância a esse respeito. 

  A análise preliminar da autonomia através da filosofia é por entender que sua 

definição encarta seu melhor sentido, presente no Vocabulário Técnico e Crítico da 

Filosofia, ―Etimologicamente autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma 

coletividade cultural, que determina ela mesma a lei à qual se submete‖(LALANDE, 

1999, p. 115). Assim, uma de suas vertentes é o estudo da autonomia da vontade na 

perspectiva filosófica, apreendida segundo os ensinamentos de Rousseau, Kant, Mill e 

outros, por permitirem uma análise dialética sobre autonomia e liberdade.  

  Desde a Antiguidade, a autonomia já fazia parte dos estudos dos historiadores 

gregos, porém sob outra perspectiva, voltada para uma autodeterminação política das 

cidades, quando os povos se rebelavam e buscavam sua independência (Bourricaud, 

1985, p. 52). Não pretendendo esgotar o tema, e traçar todo o caminho percorrido pelos 

filósofos, busca-se de imediato a abordagem de Kant sobre a autonomia, por ele ter 

contribuído muito para a análise moderna do seu conceito, e ainda pela influência por 

ele exercida para a compreensão dos direitos humanos na contemporaneidade. Para o 

filósofo, autonomia designa a independência da vontade em relação a todo objeto de 

desejo (liberdade negativa) e sua capacidade de determinar-se em conformidade com 
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sua própria lei, que é a da razão (liberdade positiva).  

Conforme trazido por Lalande: 

A autonomia da vontade para Kant é a característica da vontade pura 

enquanto ela apenas se determina em virtude da própria essência, quer 

dizer, unicamente pela forma universal da lei moral, com exclusão de 

todo motivo sensível‖ (LALANDE, 1999, p. 115). 

 

   Na concepção de Kant (1988), a autonomia se prende à ideia de dignidade da 

pessoa, que será objeto de estudo em outro capítulo. Uma norma emanada da razão 

humana, não possui valor relativo, mas uma dignidade, um valor intrínseco, a qual se 

submete. Por essa razão, a autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana, 

e dessa forma entendida como sujeição do homem à lei moral. A ideia de Kant é que  a 

vontade para ser moral não deve determinar-se pelo objeto, deverá abstrair a matéria da 

lei para reter-lhe apenas a forma, a universalidade. 

 De acordo com Kant, as pessoas não devem ser usadas como instrumentos para 

obtenção do bem-estar de outrem, mesmo que se trate de uma maioria massiva. Todo 

ser humano é dono de si mesmo, seu trabalho e vida, porém isso não significa dizer que 

não devem existir leis e princípios que cerquem essa relação humano-humano. Devem 

existir limites que permitam a convivência, e estes se dão através da moralidade, 

liberdade e razão. 

 A liberdade defendida por Kant não é aquela comumente reproduzida como 

ausência de obstáculos, visto que essa atenderia tão somente a vontade e a desejos, que 

nem sempre estariam relacionados ao seu próprio interesse. No seu entender, ao 

satisfazer esses desejos estaria atendendo a interesses de terceiros, e nessa perceptiva 

deixaria de ser livre.   Sob o olhar de Sandel (2013), para entender o agir com 

autonomia para Kant seria necessário comparar o conceito de autonomia com seu 

oposto, a heteronomia, que significa agir de acordo com as determinações exteriores.  

 Para Kant, a real liberdade é agir com autonomia, decidir por si só, sem 

nenhuma influência ou alternativa prévia, fazer algo por fazer. Assegura Sandel (2013, 

p. 141-142), que na perspectiva de Kant, ―agir livremente não é escolher as melhores 

formas para atingir determinado fim; é escolher o fim em si – uma escolha que os seres 

humanos podem fazer e bolas de bilhar (e a maioria dos animais) não podem‖.  

 Outro filósofo que merece destaque acerca da sua compreensão sobre autonomia 

é Rousseau (1970), que entendia como todo aquele que se recusar a obedecer à vontade 

geral será coagido por todo o corpo social e nisso consiste a condição da liberdade. Para 
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Rousseau: 

Ora, é do sistema moral formado por essa dupla relação consigo 

mesmo e com suas relações com seus semelhantes que nasce o 

impulso da consciência. Conhecer o bem não é amá-lo: o homem não 

tem o conhecimento inato dele. Mas logo que sua razão o faz 

conhecer, sua consciência o leva a amá-lo: este sentimento que é 

inato. (ROUSSEAU, 1995, p. 337-338). 

 

 Logo, a autonomia para Rousseau não é absoluta, decorrente de um contrato 

social, visto que somos membros de um tipo especial de sociedade, que visa um bem 

comum. Em decorrência do contrato social o homem renuncia a liberdade natural, em 

favor da liberdade civil, vinculada à liberdade geral. Essa compreensão é também 

aquela encartada por Foucault (1997, p. 172), que entende como ―o indivíduo é sem 

dúvida átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade, mas é também 

uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama 

disciplina‖. Dessa forma, essa autonomia e liberdade individual encontram como 

elemento de sujeição as normas postas.  

 O princípio da autonomia da vontade, nesse viés, conforme afirma Barreto 

(2013, p. 49) evidencia-se como ―sujeição do homem à lei moral, que o torna livre na 

medida em que se submete a sua lei própria, no entanto universal‖. Acrescenta ainda 

Barreto (2013, p. 49) que ―o princípio da autonomia fornece para filosofia uma nova 

base, que se diferencia das éticas até então propostas, pois tem a pretensão de formular 

normas válidas e necessárias universalmente‖.     

Numa perspectiva filosófica utilitarista, a autonomia vincula-se à liberdade, 

baseada na sua ideia central que consiste na maximização da felicidade, a felicidade 

para um maior número de pessoas, pois o que interessa é a felicidade geral.  

Já a filosofia ética de Stuart Mill baseia-se na aplicação do utilitarismo dentro de 

uma moralidade costumeira, ou seja, apresenta-se, segundo Mulgan (2012) como ―[...] a 

melhor forma de sistematizar o caos da moralidade costumeira‖.  Ele se mostrava 

contrário ao autoritarismo coletivo, de forma a fazer refletir sobre a moral.  O 

utilitarismo de Mill é fincado na evolução histórica da cultura, bem como a importância 

da individualidade para o bem-estar. Esses dois princípios fundamentais do utilitarismo 

do filósofo respeitam a autonomia e a liberdade. Mulgan (2012), afirma que 

 […] a ideia central de Mill é a de se viver a própria vida de acordo 

com valores com os quais se identifica, ao contrário tanto de se viver 

uma vida escolhida por outrem ou de se fazer a escolha de maneira 



29 

 
 

impensada. A vida humana só é verdadeiramente valiosa se for vivida 

da maneira certa. 

 

A ética de Mill defende a autonomia e a liberdade, não admitindo que ninguém 

seja forçado a fazer o que não deseja, ou agir contra a sua vontade. Segundo Sandel 

(2013, p. 64), para Mill ―[...] as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, 

contanto que não façam mal aos outros‖. Ainda assim, o filósofo admite a coerção 

exercida pelo Estado, entendendo essa como justificável quando a ação e a autonomia 

causarem prejuízo a terceiro. 

Como predicado do utilitarismo, a conduta humana também deve ser virtuosa, 

aquela que não admite interesses vis e baseados em sentimentos reprováveis, como a 

indiferença ao sofrimento alheio. A virtude, assim denominada por Sandel (2013) – um 

defensor contemporâneo do utilitarismo – de virtude cívica, considerada aquela do 

sacrifício compartilhado em prol do bem comum. Afirma o autor que justiça envolve 

virtude e escolha. Apesar disso, Sandel (2013) reconhece que as teorias de justiça 

antigas passam pela virtude, enquanto as modernas começam pela liberdade. 

Mill (2000) entende ser errado forçar uma pessoa a viver de acordo com 

costumes e convenções ou com a opinião predominante, porque isso a impede de atingir 

a finalidade máxima da vida humana. Para o filósofo, os indivíduos devem viver suas 

vidas de acordo com os seus interesses, valores e crenças com os quais se identifica, 

pois são importantes para o bem-estar e para o desenvolvimento pessoal. 

O utilitarismo apregoa o hedonismo, simbolizado pelo prazer e ausência de dor, 

como caminhos de se alcançar a felicidade. Mill (2000) apresenta um significado sobre 

o prazer mais amplo que seus antecessores, abrangendo não somente o prazer físico, 

mas também o prazer intelectual e moral. Destaca-se que Mill se mostrou contrário à 

uniformização de comportamento humano, defendendo que cada um deve ser 

protagonista de sua própria história. Para ele, a igualdade é diferente de uniformidade, 

pois esta sacrifica a liberdade, e não permite que cada um tenha uma vida diferente.  

O objetivo do utilitarismo é a busca da felicidade, do bem-estar, que significa a 

reunião de vários elementos, como vida, saúde, liberdade, autonomia. O oposto da 

felicidade, na visão hedonista, seria o roubo, o estupro, o homicídio, que violam o 

exercício dos prazeres. A teoria utilitarista de Mill não é uma teoria egoísta que defende 

tão somente o bem-estar individual, mas sim o bem-estar coletivo, que não sacrifique o 

direito individual.  
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  Na esteira do utilitarismo, que defende autonomia e a liberdade, a sua medida é 

aquela que permite o saudável desenvolvimento da identidade pessoal. Assim, a 

autonomia estaria vinculada à liberdade de escolha, e não a subjugação perante 

terceiros, o que no caso de crianças e adolescentes, seria valorada através de uma 

ausência de consciência acerca de princípios morais e éticos, por não possuírem 

condições psicológicas de não se deixar influenciar, acarretando vários danos ao seu 

desenvolvimento sadio. E de que autonomia se estaria falando, estaria a criança fazendo 

livremente sua escolha? Indaga Libório (2004, p. 40) ―será que a adolescente, na relação 

com o cliente, consegue ser um sujeito de seus desejos, ou ela representa um objeto dos 

desejos alheios na relação?‖. Remanesce sem dúvida ausência de autonomia nessa 

relação entre crianças e/ou adolescentes com adultos, em razão da plenitude de 

consciência de seus atos e efeitos. 

 Analisada a autonomia sob o aspecto filosófico político, constatou-se que 

crianças e adolescentes não exercem suas liberdades, quando comercializam seus 

corpos, posto que agem para satisfação dos interesses de terceiros, e não estariam em 

situação de escolha, sendo conduzidas a uma ação contrária a seus reais interesses. 

Somando-se a essa visão, impõe-se ainda analisá-la sob o aspecto ético e moral, sob o 

qual cingem-se argumentos que sustentam a proibição do exercício da autonomia da 

comercialização sexual dos corpos de crianças e adolescentes, conforme se verá a 

seguir.    

 

1.3 A liberdade sexual na comercialização dos corpos por crianças e 

adolescentes e sua autonomia do consentimento na perspectiva da Bioética 

 

  Analisa-se ainda, a autonomia do consentimento para o exercício da liberdade 

sexual e comercialização dos corpos por crianças e adolescentes sob a ótica da moral e 

da ética, tendo em vista que para uma maioria de seus defensores ela é vista como um 

conjunto de princípios abstratos e valores universais. A conduta ética relacionada à 

comercialização do corpo diz respeito a uma ramificação da Bioética, vez que essa vai 

além das questões biomédicas, já que essa se relaciona com todas as questões que digam 

respeito aos valores relevantes a todo modo de ser, pensar, viver e existir, que atinge 

toda a humanidade.   

  Não sendo somente a autonomia das crianças, uma questão exclusiva da 

Biomedicina, buscar-se-á analisar outro segmento da Bioética, na perspectiva da 
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interdisciplinaridade, analisando a autonomia infanto-juvenil através das Ciências 

Sociais, como a Sociologia e o Direito. Esse estudo da comercialização dos corpos de 

crianças e adolescentes, compreendidas como exploração sexual, sob o prisma da 

Bioética, mostra-se original por não possuir antecedentes, tão somente encontrado 

relacionado à prostituição de adultos, apesar de serem parcos esses estudos.  

  Aproximando a discussão sob a perspectiva da moral e da ética, Barbosa (2013) 

ressalta que: 

A sexualidade está intrinsicamente relacionada com a ética, valor que 

norteia os padrões sociais e morais de conduta, objeto de muitos tabus 

e preconceitos vigentes em épocas não tão remotas, porém envoltos 

nos costumes prevalentes pelo conservadorismo, pela censura pública 

e pelas proibições de cunho religioso. (2013, p. 56) 

 

 Por essa razão, constata-se que a prostituição do adulto, por si só já é uma 

questão merecedora de apreciação sob o enfoque da Ética e da Bioética, face à 

mercantilização do corpo, como já fizeram alguns autores, a exemplo de Manuel Carlos 

Silva e Fernando Bessa Ribeiro. Apesar disso, a temática não será aqui abordada, por 

não ser objeto do presente estudo. 

  Ressalta-se que a sexualidade já enfrentou vários tabus e moralismos que foram 

desconstruídos com a evolução da sociedade. No início, conforme afirma Foucault 

(1994), as relações sexuais somente seriam admitidas no âmbito da vida conjugal, 

vinculadas à procriação e à reprodução da espécie. A sexualidade, numa perspectiva 

organicista e integralista católica, era vista como resultado de um impulso carnal que 

importava conter, domesticar e controlar em nome da superioridade do espírito ou da 

coesão social e moral (DURKHEIM, 1893). 

 Silva e Ribeiro (2015) afirmam que as concepções morais sobre família e 

gênero, sexualidade e prostituição vão conhecendo novos contornos ou mesmo 

mudanças paradigmáticas nas mundividências e posturas éticas. Essas transformações 

trazem alterações na forma de ser e viver das pessoas, estabelecendo uma axiologia 

positiva das liberdades individuais. Entretanto, quanto à liberdade individual de crianças 

e adolescentes sobre o exercício de sua sexualidade, essa encontra óbice no aspecto 

ético e moral, conforme os aportes teóricos e metodológicos a seguir descritos.   

 Nessa perspectiva extrai-se a importância de trazer o tema da exploração sexual 

sob a perspectiva da Bioética, tema não comum a essa área da Ciência, que na maioria 

das vezes dedica-se a estudos como eutanásia, aborto, eugenia, reprodução humana, 
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tanatologia, pesquisas científicas em seres humanos, diretivas antecipadas da vontade, 

tecnologias da informação, etc. Pouco ou nada se viu sobre o estudo da exploração 

sexual na área da Bioética, o que se entende apropriado e necessário, mostrando-se esse 

como um trabalho pioneiro sobre esse tema.  

 Frente a todas as questões anteriormente abordadas, a autonomia da vontade 

merece ser problematizada e compreendida sob o enfoque da Ciência Moral, visto que é 

uma questão envolta a essa problemática, por questões religiosas e culturais. A 

autonomia do consentimento é apresentada por Lowenkron (2015, p. 231) na 

perspectiva do sujeito, que segundo sua percepção ―o sujeito moderno não nasce 

autônomo, é preciso torná-lo autônomo e, com isso, capaz de exercer livremente a sua 

vontade‖.  Defende a autora, que: 

Sem pretender adentrar o campo mais amplo de discussão filosófica e 

política, a respeito da complexa noção de autonomia, vale notar que, 

segundo Renault (1989:84), ela está ligada a uma autoinstituição da lei 

ou uma autodeterminação de si (que, segundo o autor, é diferente da 

ideia de ―liberdade sem regra‖ e se opõe ainda à heteronomia, isto é, à 

lei do outro). Ou seja, trata-se de uma concepção do agente humano 

como fonte de suas normas e lei, como ―fonte moral‖, nos termos de 

Taylor (2005, n.p). 

 

 A autonomia, assim, estaria vinculada a fontes morais que determinam o 

comportamento humano, não predeterminado, mas que a constituição de um sujeito 

moral, autodisciplinado, de tal maneira que as normas não se opõem à vontade do 

sujeito, mas, sim, constituem-na. O sujeito exerce sua liberdade e autonomia, que são 

formadas por valores morais adquiridos por um senso comum, em conformidade com as 

lições de Kant (1985), a destinação não define o homem, pois ele deve ser educado 

possibilitando o desenvolvimento humano e social. Isso se deve em razão de que o 

indivíduo não nasce autônomo, ele se torna autônomo. Segundo Gustin (2016, p. 42), ―é 

no desenvolvimento psicossocial e através da comunicação de valores e de regras que se 

torna viável a uma pessoa o desenvolvimento da autonomia crítica‖. 

  Para Calmon (2003), a pessoa humana, nas suas relações em sociedade, desfruta 

de vários direitos que se vinculam à tutela e promoção dos valores básicos, tanto no 

individual quanto no social, que devem ser preservados para que a sociedade e as 

pessoas nela inseridas consigam atingir seus objetivos. Essa interação social sujeita o 

indivíduo à aquisição paulatina da autonomia, isso porque a autonomia, segundo Gustin 

(2016), é constatada através do respeito aos valores e regras do outro. Acrescenta  



33 

 
 

Gustin (2016, p. 42), que ―a condição de autonomia como necessidade básica do ser 

humano surge a partir de matriz social – embora não dependente desta – e de forma 

dialógica; ou seja, a pessoa constrói sua autonomia a partir da linguagem e de relações 

comunicativas‖. 

 Dessa forma, a conduta humana não é isolada, pois a subjetividade do homem e 

sua condição universal fazem com que se torne ―responsável por sua individualidade, 

mas também por todos os homens‖ (Rodhen, 1981, p. 112). Assim, a conduta humana 

deve ser pautada pela racionalidade que irá formar juízos universais e necessários, que 

segundo Kant (1985), ‗não há em nós faculdade que seja superior à razão para elaborar 

a matéria da intuição e para reduzir à mais alta unidade do pensamento‖.  Na visão 

kantiana, o atuar mediante conceitos é próprio da vontade, mas para que a vontade possa 

realmente ser livre, os conceitos e os seus princípios ou regras devem advir da razão. 

  O que se diria atualmente de um adulto que agisse como Luís XIII, relato feito 

pelo médico Heroard, conforme narrado por Ariès (1981), 

 

Luís XIII tem um ano: ―Muito alegre‖, [...] ―ele manda que todos 

lhe beijem o pênis‖. Ele tem certeza que todos se divertem com isso. 

Todos se divertem também com sua brincadeira diante de duas 

visitas, o Senhor de Bonnières e sua filha: ―Ele riu muito para (o 

visitante), levantou a roupa e mostrou-lhe o pênis, mas sobretudo à 

sua filha; então, segurando o pênis e rindo com seu risinho, sacudiu 

o corpo todo‖. 

 

 Por certo, Luís XIII seria acusado de abuso sexual, porém no século XVII, as 

brincadeiras em torno da sexualidade com crianças faziam parte do costume da época e 

não chocavam o senso comum. E na visão de Ariès (1981), a atitude diante da 

sexualidade, e sem dúvida a própria sexualidade, varia de acordo com o meio, e, por 

conseguinte, segundo as épocas e as mentalidades. Assim, naquela época, não se 

configuraria um abuso, vez que a unidade de pensamento existente na sociedade era de 

naturalidade.  

 É a partir dessa racionalidade e unidade do pensamento que se inicia uma 

abordagem da autonomia da vontade na perspectiva da Bioética, acerca da venda dos 

corpos de crianças e adolescentes no mercado do sexo, na atualidade. Essa é uma 

necessidade emergente, visto que para uma definição jurídica da autonomia individual e 

da dignidade humana, faz-se necessário buscar novos princípios axiológicos, que 

permitam abarcar um universo mais amplo da configuração humana frente aos novos 
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fenômenos sociais.  

 Segundo Barreto (2013, p. 275), ―o termo Bioética foi proposto, pela primeira 

vez, no início da década dos anos setenta, pelo cancerologista Potter Van Rensselaer‖. 

Segundo o autor, o termo foi inicialmente empregado no sentido bastante diferenciado, 

considerando que o objetivo da disciplina deveria ser o de ajudar a humanidade a 

racionalizar o processo da evolução biológico-cultural; tinha, portanto, um objetivo 

moral pedagógico.  

  Posteriormente, segundo Barreto (2013) Hellegers, fisiologista holandês, utilizou 

a palavra em sentido mais amplo, relacionando-a com a Ética da Medicina e das 

Ciências Biológicas. Afirma ainda, que ambos os precursores no emprego da palavra, 

procuraram soluções normativas para problemas que, desde o início da década dos anos 

cinquenta, inquietavam os meios científicos. 

 Na atualidade a Bioética não se restringe somente à Medicina, ela evoluiu o seu 

campo de abrangência albergando outras ciências, tornando-se um conhecimento 

interdisciplinar, que segundo Barreto (2013) ultrapassa a ética médica, restrita às 

relações médico-paciente. Afirma que ela trata de investigações que envolvem a vida 

humana na perspectiva terapêutica e também de pesquisas puras, que podem ou não a 

levar a aplicações práticas.  

  A Bioética mostra-se assim, como instrumento hábil de estudo da exploração 

sexual, possibilitando conhecer a autonomia da vontade sob o enfoque da Ética, que 

permitirá a formulação de políticas públicas adotáveis para seu enfrentamento.  A 

interdisciplinaridade da Bioética é que permite aplicá-la no presente estudo, pois 

conforme afirma Garcia (s.d), 

Objeto de esta ciencia interdisciplinar es sin duda la promoción y la 

defensa de la vida humana en cualquiera de sus fases, desde la inicial 

embrional y hasta su natural ocaso. Importa lo humano, en todas sus 

dimensiones, que ha de ser promovido y defendido por la ciencia, la 

técnica y los modelos de sociedad.
 6
 

   

  No campo da Biomedicina, um dos ramos da Bioética, algumas questões são 

analisadas em respeito a experimentos biomédicos, que segundo Mota (2005, p.58) 

―mesmo a sociedade considerando as crianças, particularmente as mais velhas, como 

pessoas capazes de exercer seus direitos plenamente, isso produz indefinições sobre 

                                            
6
O objeto dessa ciência interdisciplinar é, sem dúvida, a promoção e defesa da vida humana em qualquer 

de suas fases, desde o embrionário inicial até seu declínio natural. Importa o humano, em todas as suas 

dimensões, que deve ser promovido e defendido pelos modelos de ciência, tecnologia e sociedade. 

(tradução da autora) 
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quando e como os pais devem participar dessas decisões‖. Conclui o autor que: 

Devemos parar ou escolher o caminho a seguir? A quem cabe a 

decisão? Nesse conflito entre o respeito às crianças e a necessidade de 

realizar pesquisas, utilizando-as no afã de melhorar as suas condições 

de saúde, o que fica claro é que apenas a democratização do processo 

de decisão pode superar essa aporia. (MOTA, 2005, p. 59) 

 

 

 Na perspectiva global, a Bioética compreende que o ser humano em qualquer 

fase de sua vida, desde o nascimento até a sua morte, deve receber o respeito que a 

dignidade pessoal merece. Só o existir humano já lhe assegura respeito e dignidade em 

condições de igualdade e liberdade. Entretanto, essa liberdade deve ser exercida de 

modo responsável que não cause dano a si mesmo nem a outrem. Essa é a relação 

presente entre a exploração sexual e a Bioética, o exercício da liberdade em prejuízo à 

própria saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes.  

  A violação dos direitos sexuais e reprodutivos é sem dúvida uma questão que 

envolve a Bioética, direitos que foram regulamentados pela Declaração dos Direitos 

Sexuais, aprovada no XIII Congresso Mundial de Sexologia, em 1997. Além da 

violação dos direitos sexuais e reprodutivos, o dano à saúde decorrente da violência 

sexual na modalidade de exploração sexual, segundo Oliveira e Souza (2010) decorrem 

invariavelmente de sequelas psicológicas, físicas e sociais, além de interferir no 

crescimento humano, pois produzem efeitos negativos na vida dos sujeitos e, por 

consequência, têm repercussão na construção dos vínculos pessoais e sociais. 

Essa análise da Bioética está presente em uma de suas ramificações, denominada 

como Bioética Personalista, que segundo Garcia (s.d), tem como finalidade, promover o 

bem integral da pessoa humana, vértice do eixo, criado e centro da vida social. 

 Segundo Garcia (s.d), a Bioética personalista obedece aos seguintes princípios:  

 

i. Princípio da defesa da vida física: Enfatiza que a vida 

física, corpórea, é o valor fundamental da pessoa, porque a 

pessoa não pode existir se não estiver em um corpo. Nem a 

liberdade pode ser dada sem a vida física: ser livre é necessário 

estar vivo. Você não pode ser livre se não tivermos vida. A vida 

vem antes da liberdade. É por isso que, quando a liberdade 

suprime a vida, é uma liberdade que se suprime; 

ii. Princípio da Totalidade: A pessoa humana com o 

organismo corpóreo, constitui uma totalidade e o organismo em 

si é uma totalidade. Daqui deriva o Princípio terapêutico, pelo 

qual é lícito intervir em uma parte do corpo quando não há outro 

modo de curar todo o corpo. As seguintes condições precisas são 
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necessárias: consentimento informado da pessoa, esperança de 

sucesso e impossibilidade de curar o todo sem intervenção; 

iii. Princípio da Liberdade e Responsabilidade: Abrange o 

conceito de que a pessoa é livre, mas é livre para alcançar o bem 

de si e o bem de outras pessoas e do mundo inteiro, porque o 

mundo foi confiado à responsabilidade humana. A liberdade não 

pode ser celebrada sem responsabilidade. Ele deve procurar uma 

bioética de responsabilidade para com os outros, contra si 

mesmo e, acima de tudo, a própria vida, para a vida dos outros 

homens, de outros seres vivos; 

iv. Princípio da sociabilidade e da subsidiariedade: A pessoa é 

inserida em uma sociedade, de fato, é o centro da sociedade, por 

isso deve ser a beneficiária de toda organização social, porque 

os benefícios da sociedade da pessoa, de cada homem e de todos 

os homens. A relação social também é auxiliada pelo conceito 

de subsidiariedade. Isso quer dizer que todo o bem que a pessoa 

pode fazer por si mesmo deve ser respeitado, assim como todo o 

bem que as pessoas associadas podem fazer – em família ou em 

associações livres – também deve ser respeitado. Mas esse 

princípio não termina aí. Implica também que aqueles que não 

podem se ajudar, que não têm possibilidade de procurar o que é 

necessário para si, o que é necessário para sua nutrição, para sua 

saúde, para sua instrução, são ajudados. A sociedade é uma 

sociedade verdadeira quando é solidária. O "Princípio da 

Subsidiariedade" também pode ser definido como Solidariedade. 

 

  Todos esses princípios resumem-se em assegurar a todo ser humano, qualidade 

de vida, de forma que o exercício da autonomia da liberdade não cause qualquer 

prejuizo à pessoa dos demais direitos, e que assim possa viver com dignidade. Assim, o 

que aproxima o tema da exploração sexual da Bioética é a conduta humana examinada 

através do aspecto moral, através de valores humanísticos. No entender de Faleiros 

(2004, p. 76) ―todas estas violações de direitos da criança e do adolescente são 

transgressões éticas e sociais e, neste sentido, são crimes, ou seja, o uso delituoso, 

deliquente, criminoso e inumano do adulto‖. 

 Conforme enfatiza Hogemann (2013), para melhor enfrentar as questões da 

Bioética, avalia-se através de dois ramos: o teórico, que estuda os princípios que se 

induzem e concluem a partir da fundamentação do valor da vida, da dignidade da pessoa 

humana e da vida em seu amplo conteúdo; e o segundo, o prático, que analisa os 

problemas e os fenômenos particulares não somente a partir dos princípios induzidos, 

mas também a partir das conclusões das diversas Ciências.  

  A autonomia da vontade para o exercício da liberdade sexual, com a 

comercialização de seus corpos, não só de crianças, mas também de adolescentes, 
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acarreta prejuízo para as vítimas, que passam a ver a sexualidade como um ―desvio‖, 

pois conforme afirma Trindade (2014), a violência em geral pode ser entendida como 

uma simples adaptação ou aprendizado dessa identidade. 

 A Ética e a Moral devem ser a bússola norteadora da conduta humana, que 

segundo Habermas (2010), a teoria moral que guia o comportamento não deve somente 

basear-se no ―o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer?‖. Para Habermas (2010, p. 

5/6) mas o ―dever‖ recebe um outro significado quando se inclui o ―nós‖, afirmando o 

autor que ―pelos direitos e deveres que todos atribuem uns aos outros e passamos a nos 

preocupar com a própria vida a partir da perspectiva da primeira pessoa e a questionar 

qual a melhor coisa a fazer ―por mim‖ ou ―por nós‖ a longo prazo, observando-se o 

todo‖.   

Para Aristóteles, segundo Barros Filho e Mecci (2014) a Ética significa não só a 

ocupação de funções a serem desempenhadas diante do corpo social, mas o desabrochar 

da própria potência em prol do desenvolvimento do todo. Segundo os mesmos autores, 

Kant oferece outra perspectiva sobre a Ética, pois para ele, a Ética não é o desabrochar 

da própria potência, mas o contrário. Todo ato e escolha feitos por cada indivíduo deve 

basear-se no princípio supremo da moralidade, independente da finalidade de sua ação, 

o que há de valor nela é a intencionalidade moral pressuposta. 

  Desta forma, não se admite uma conduta humana, sob a perspectiva da Ética, 

que atente contra os próprios direitos, prescindindo essa de uma autocompreensão 

existencial, que impõe a todos um agir corretamente conforme a moral. A moral aqui 

defendida não é aquela baseada em princípios religiosos, uma vida correta, em busca da 

salvação, ou em quaisquer outros valores baseados em doutrinas, mas sim que preserve 

a dignidade humana, a saúde, e que não sacrifique direitos, assim considerados 

indisponíveis. Ou seja, não se julga a conduta por valores do certo e do errado na 

pesrpetiva moralista, e sim de um comportamento ético sob a perspectiva da 

preservação de direitos. 

  Habermas (2010, p. 47) apresenta uma definição para comportamento moral 

como uma ―resposta construtiva às dependências e carências decorrentes da imperfeição 

da estrutura orgânica e da fragilidade permanente da existência corporal (evidente 

sobretudo em fases da infância, da doença e da velhice)‖. Conclui o Habermas (2010, p. 

47) que ―o si mesmo individual surge apenas com o auxílio social da exteriorização e 

também só pode se estabilizar na rede de relações intactas de reconhecimento‖. 
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 Por tais razões, no sentido teórico, constata-se que a dignidade humana é 

flagrantemente violada em caso de exploração sexual, tema que será abordado em 

subtópico do Capítulo 2. Quanto ao sentido prático, esse será analisado a partir das 

conclusões jurídicas, as quais firmaram entendimento fixado em lei que estabelece a 

idade mínima para o exercício da autonomia sexual, que será visto no tópico seguinte.    

  Portanto, o exercício da autonomia de crianças e adolescentes para a venda de 

seus corpos, esbarra nos princípios da Bioética porque fere o princípio angular da 

dignidade humana que representa a possibilidade de autodeterminação do ser humano, e 

sua capacidade de ter uma vida plena, com direito à integridade física e psíquica, que 

venha permitir a autorrealização tanto a modo social como individual do Ser Humano 

num marco de uma sociedade de direito. 

 

1.4 A idade do consentimento sob o aspecto jurídico no Brasil  

 

  Analisar a autonomia pessoal sob o aspecto jurídico prescinde inicialmente 

percorrer a discussão trazida por Nino (2011), que introduz essa discussão sob o 

enfoque do liberalismo e a imposição legal da moralidade positiva. Inicia o autor pela 

afirmação de que é um direito fundamental assegurado a todos o direito de fazer coisas, 

sendo um princípio geral que proscreve a interferência em qualquer atividade, desde que 

não cause danos a terceiros. Nessa seara, Nino (2011) traz a indagação acerca de que 

sendo um ato considerado imoral pela moralidade positiva de uma sociedade seria razão 

suficiente para que a lei interfira nele?  A resposta a essa indagação é dada pelo autor de 

há um consenso de que sim, seria legítima essa interferência.  

 Sendo essa questão periférica ao presente estudo, é merecedora de maior 

consideração a abordagem feita por Nino (2011), e a que a esse trabalho interessa, outro 

questionamento acerca de ser possível a interferência estatal, quando se trata do respeito 

à autonomia, quando o dano é causado ao próprio agente, ao afirmar que: 

Enquanto há acordo em que o Estado pode justificadamente impor os 

princípios de uma moralidade pública ou intersubjetiva, que avalia 

ações de acordo com seus efeitos sobre o interesse de outros, a 

questão é se o Estado também pode impor, por meio de sanções ou 

outras técnicas motivacionais, os padrões de uma moralidade pessoal 

ou autorreferente, que avalia as ações pelo seu efeito sobre o caráter 

moral ou sobre o valor da vida do próprio agente que as realiza. 

(NINO, 2011, p. 176) 

 

  Destaca o autor que a discussão trazida pelo princípio liberal é relativa ao 

―princípio da autonomia da pessoa‖, e ele estabelece o valor da livre adoção individual 
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de ideias de excelência humana e de plano de vida baseados nele. Antes de trazer a 

conclusão do autor, é mister destacar a questão da autonomia como se encontra posto no 

ordenamento jurídico nacional, acerca do tema em debate. 

  O trabalho e a liberdade sexual são, antes de tudo, direitos do cidadão os quais 

devem ser exercidos livremente sem, contudo, privar o indivíduo dos demais direitos 

essenciais, como a saúde, a educação, a opinião e a dignidade. No caso de exploração 

sexual, são violados massivamente vários direitos: à dignidade, à vida, à segurança, à 

integridade física, à saúde reprodutiva, à não discriminação, à educação, à liberdade de 

movimento e a não sofrer tortura, maus-tratos ou penas cruéis, desumanas ou 

degradantes.    

 Os direitos sexuais de crianças e adolescentes, segundo Piovesan (2017), 

encontram amparo de forma genérica no que dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seus artigos 3º, 5º, 15, 17 e 18, que contemplam preceitos relativos ao 

respeito à integridade física e moral da criança e do adolescente. Ressalta a autora, que 

o art. 18 do ECA impõe como dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de tratamento desumano, violência, constrangimentos, 

etc. 

  Com objetivo de assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes, a 

legislação nacional e internacional, em face da ausência de autonomia e da capacidade 

de consentir para crianças e adolescentes, estabelece uma idade mínima para o exercício 

de suas sexualidades. Lowenkron define essa incapacidade de consentir como minoria 

sexual,   

Por eso, en este texto, abordo el principal modo jurídico de regular la 

conducta sexual de acuerdo con la edad, analizando la manipulación 

de dispositivos legales que definen aquello que opté por denominar 

‗menoría sexual‘, también llamada como ‗edad del consentimiento‘. 

Entiendo la noción de ‗menoría sexual‘ de acuerdo con la definición 

de Vianna (1999, p. 168), ―no como atributo relativo a la edad y sí 

como instrumento que jerarquiza los derechos‖, esto es, como 

categoría relacional de subordinación que evoca la ‗mayoría de edad‘ 

en cuanto contraparte y enfatiza la posición de determinados 

individuos en términos legales o de autoridad. Según la autora, 

‗menores‘ son aquellas personas comprendidas como incapaces (o 

relativamente incapaces) de responder legalmente por sus actos de 

forma integral.
7
 (LOWENKRON, 2016, p. 10) 

                                            
7
Portanto, neste texto, abordo a principal forma legal de regular o comportamento sexual de acordo com a 

idade, analisando a manipulação de dispositivos legais que definem o que eu escolhi chamar de 'minoria 

sexual', também chamada de 'idade de consentimento'. Entendo a noção de 'minoria sexual' de acordo 

com a definição de Vianna (1999, p.168), "não como um atributo relacionado à idade e como um 

instrumento que hierarquiza os direitos", ou seja, como uma categoria relacional de subordinação que 



40 

 
 

 

  Ressalta-se que houve um significado avanço na legislação brasileira em relação 

aos crimes sexuais cometidos contra a infância, em razão de uma legislação que 

retratava aspectos machistas e conservadores acerca da sexualidade.  

  As mudanças iniciaram-se com a Lei 10.764/2003, ao acrescentar no ECA ao 

tipo de atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual e a qualificação vexatória 

como alternativa à natureza pornográfica ou sexo explícito, que segundo Piovesan 

(2017) tornou mais complexo o tipo penal e com maior número de hipóteses de inclusão 

no tipo de atos contrários à preservação de crianças e adolescentes contra à exploração 

sexual. 

  Apesar de várias mudanças introduzidas no ECA por essa lei, com o fito de 

preservar a criança e o adolescente à exposição de cenas pornográficas ou obscenas 

significar grande avanço, para Piovesan (2017, p. 471) ―o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é tímido com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo se 

considerada a importância que a vida sexual adquire com o advento da adolescência, os 

reflexos que esse período da vida tem sobre a idade adulta‖.  

  Outro avanço no ordenamento jurídico brasileiro foi a alteração de nomenclatura 

do Título VI do Código Penal Brasileiro, anteriormente intitulado ―Dos Crimes contra 

os Costumes‖, e através da Lei 12.015/2009, passou a ser ―Dos Crimes contra a 

Dignidade Sexual‖. Essa mudança foi bastante significativa, pois rompe com uma visão 

da sexualidade relacionada a valores morais vigentes à época da criação do CPB, e 

incorpora os valores e fundamentos da Constituição Federal, que abriga como primado a 

dignidade da pessoa humana, e os valores supremos da liberdade e da igualdade.   

 Em verdade, no CPB em seu texto original, anterior à mudança trazida pela Lei 

nº 12.015/2009, o que se protegia por certo não era o direito ao pleno exercício da 

sexualidade de crianças e adolescentes, a sua dignidade, visto que o casamento com a 

vítima eximia o autor do ato de sua responsabilização. Nesse caso, o que se visava 

proteger era os valores morais impostos às meninas, que deveriam se casar virgens, e 

aqueles que maculassem sua honra seriam punidos na forma da lei. Assim, a autonomia 

para o exercício da sexualidade de crianças e adolescentes estava amparada pela 

excludente de punibilidade, assegurada pelo casamento.     

                                                                                                                                
evoca a ―vinda de idade‖ como contraparte e enfatiza a posição de certos indivíduos em termos legais ou 

de autoridade. Segundo o autor, 'menores' são aquelas pessoas que são entendidas como incapazes (ou 
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  A reprovação decorria devido ao ato sexual ter ocorrido na ausência de 

matrimônio, que o legitimaria e seria socialmente aceito. Segundo Silva (2014), a corte 

amorosa no século XIX, especialmente quando envolvia famílias ricas e homens ricos, 

caracterizava-se pela franca permissividade na manutenção de relações de natureza 

sexual entre crianças e adultos, sempre acobertados pelo manto do sacramento 

matrimonial. 

  Na atualidade, os critérios que validam as relações sexuais, em conformidade 

com a legislação vigente, consideram não só a autonomia da vontade, mas 

principalmente a maturidade biológica e sexual das pessoas, que a autorizam a exercer 

livremente a sua sexualidade. Assim, a legislação nacional estabelece como idade 

mínima de 14 anos para o consentimento para as relações sexuais, quando estabelece no 

art. 217-A: 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)  

§ 1
o
 Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 

com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)  

§ 2
o
 (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)  

§ 3
o
 Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído 

pela Lei nº 12.015, de 2009)  

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)  

§ 4
o
 Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009)  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009)  

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo 

aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato 

de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. (Incluído 

pela Lei nº 13.718, de 2018).  

 

 A conduta aí descrita é o estupro de vulnerável, que pode ser praticado por 

pessoas de ambos os sexos, e de igual forma a vítima pode ser menino ou menina. 

Como afirma Fortes (2014, p. 305), ―não se trata de proteção à liberdade sexual, que 

ainda não pode ser plenamente exercida nessa idade, mas de proteção de todos os seus 

direitos mais básicos, além de sua evolução sexual saudável e natural‖.   

  A vulnerabilidade é a razão que fundamenta o tipo penal, para privar crianças e 
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adolescentes da autonomia da vontade, pois segundo afirmam Gueiros e Japiassú (2018, 

p. 831), ―a tutela penal no campo sexual projeta-se, com maior atenção e cuidado, para 

o grupo de pessoas, que não podem expressar, adequadamente, seu consenso para a 

prática sexual (pessoas vulneráveis), em especial os menores de 14 anos de idade‖.   

  Essa alteração da legislação penal, estabelecendo a conduta como estupro de 

vulnerável foi construída após longos debates acerca do que anteriormente era previsto 

acerca no art. 224 do CP, que estabelecia a presunção de violência. Apesar de o 

dispositivo estabelecer que configurasse crime de estupro presumido o ato sexual 

(conjunção carnal ou ato libidinoso) com menores de 14 anos, alguns entendiam que 

deveria aplicar como presunção absoluta ou relativa, de acordo com o nível de 

maturidade da vítima, adaptando a norma ao contexto atual. Ressaltam Gueiros e 

Japiassú (2018, p. 831), acerca dessa mudança que ―a lei penal busca, com esse tipo, a 

defesa da intangibilidade sexual a um grupo de pessoas, por sua condição de fragilidade, 

salvando-as de um ―ingresso precoce ou abusivo na vida sexual‖.‖ 

Vencido o entendimento de relativização da presunção, a norma foi alterada para 

estabelecer a regra da presunção absoluta, ao configurar tal conduta como estupro de 

vulnerável, não deixando ao intérprete qualquer espaço para discricionariedade. 

Entretanto, apesar da lei vigente não trazer em seu texto qualquer menção à aplicação de 

presunção, segundo Cunha (2018, p. 11), ―a clara disposição legal, não foi capaz de 

impedir a continuidade do debate a respeito da presunção, agora de vulnerabilidade‖. 

Essa resistência em aplicar a lei conforme a vontade do legislador é mais uma 

demonstração da questão cultural que envolve o tema, aspecto a ser abordado em outro 

capítulo. Evidencia-se aí um comportamento na contramão das conclusões resultantes 

do diagnóstico traçado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração 

Sexual, encerrada em julho de 2004. Os parlamentares propuseram um conjunto de 

mudanças no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei de 

Crimes Hediondos, com o objetivo de proteger as vítimas e aumentar a gravidade do 

crime.  

O § 5º do art. 217-A foi incluído pela Lei nº 13.718/2018, com objetivo de 

enfatizar e realçar a vulnerabilidade dos adolescentes, estabelecendo de forma clara 

como norma cogente ao aplicador da lei, que não importa a vontade da vítima, e se essa 

já manteve relacionamentos anteriores. Observa-se, que tal norma já se encontrava 

inserta desde o ano de 2009, ao instituir o art. 217-A, porém, o acréscimo desse 
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dispositivo fora estabelecido para retirar do intérprete qualquer discricionariedade 

acerca da avaliação de presunção acerca da violência perpetrada, devendo essa ser 

considerada independentemente da voluntariedade da conduta pela vítima. Segundo 

Nucci (2017, p. 890), a Lei nº 12.015/2009 adotou ―a conceituação de vulnerabilidade 

(estado de quem está privado da capacidade de resistência, sujeito à lesão ou despido de 

proteção)‖.  Acrescenta o autor, que trata de vulnerabilidade absoluta, que não admite 

prova em contrário. 

 Assim, adolescentes a partir de 14 anos de idade, em conformidade com a 

legislação vigente, possuem autonomia para sua vida sexual, desde que exercida de 

forma livre e consentida, com pessoas da mesma faixa etária. Já em relação a menores 

de 14 anos, de qualquer sexo, a legislação brasileira não confere a liberdade da prática 

sexual, sendo irrelevante o seu consentimento para a prática do ato sexual.  

 Apesar de assim entender, Nucci (2017, p.891) analisa criticamente a mudança 

legislativa afirmando que ―o legislador na área penal, continua retrógrado e incapaz de 

acompanhar as mudanças de comportamento reais da sociedade brasileira, inclusive no 

campo da definição de criança ou adolescente‖. Para o autor perdeu-se uma 

oportunidade de equiparar os conceitos com o ECA, o qual estabelece que criança é a 

pessoa com idade até 12 anos incompletos, e desta forma essa seria a idade para 

delimitar a vulnerabilidade. Defende assim, que entre 12 e 13 anos de idade, o juiz pode 

aquilatar a vulnerabilidade, ou seja, seria essa relativa, por entender que havendo prova 

de plena capacidade de entendimento da relação sexual.  

  Tal entendimento mostra-se incompatível com as especificidades estudadas na 

área da infância, e de toda uma gama de políticas de proteção a elas destinadas, trazidas 

por um estudioso renomado na área penal, influenciador de decisões judiciais e 

fundamentador de defesas de envolvidos, mas que não possui o mesmo reconhecimento 

na área de sujeitos vulneráveis e/ou vulnerabilizados. Destaca-se assim, opinião 

divergente de Nucci, e de forma veemente traz sua discordância a opinião do autor 

Greco, ao afirmar que: 

Com a devida vênia, ousamos discordar do renomado autor. Isso 

porque, como dissemos acima, a determinação da idade foi uma 

eleição político-criminal feita pelo legislador. O tipo não está 

presumindo nada, ou seja, está tão somente proibindo que alguém 

tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 

14 anos, bem como com aqueles mencionados no § 1º do art. 217-A 

do Código Penal. (Greco, 2017, p. 1186) 
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 Greco (2017) reforça seu entendimento acerca do critério objetivo da norma, 

colacionando em sua obra julgados dos tribunais superiores, e dentre eles, tem-se: 

De acordo com entendimento majoritário da Terceira Seção, a 

presunção de violência no crime de estupro cometido contra menores 

de 14 anos, prevista na antiga redação do art. 224, alínea ―a‖, do 

Código Penal, é de natureza absoluta, de maneira que a aquiescência 

da ofendida, a existência de relacionamento amoroso entre o agente e 

a vítima ou mesmo sua experiência com relação ao sexo não tem 

relevância jurídico-penal. Ressalva do entendimento da Relatora (STJ, 

EDcl no REsp 1.515.962/PR, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis 

Moura, 6ª T., DJe 23/04/2015). 

 

  Outras condutas ainda estão descritas como tipo penal, relacionados à ausência 

de autonomia de crianças e adolescentes ao exercício de sua sexualidade, como os arts. 

218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal, relacionadas à corrupção de menores, 

prática ou induzimento de menor de 14 anos à satisfação de lascívia própria ou de 

outrem e o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável, e a importunação sexual, respectivamente, em face de sua ausência completa 

de autonomia, como afirma Furniss, 

[...] a exploração sexual das crianças refere-se ao envolvimento de 

crianças e adolescentes dependentes, pouco desenvolvidos, em 

atividades sexuais que eles não compreendem totalmente, às quais são 

incapazes de dar um consentimento informado e que violam os tabus 

sociais dos papéis familiares [...]. (FURNISS, 2002, p.12) 

 

  O mesmo entendimento traz Nucci (2017), acerca da relativização da 

vulnerabilidade da vítima, acerca desse tipo penal. Exemplifica o autor, para aplicação 

da relativização quando a menina de 12 ou 13 anos for ―pessoa prostituída‖, não tendo 

ocorrido violência ou grave ameaça real, nem mesmo qualquer forma de pagamento, 

que para o autor deveria ser considerado atípico ou comportar desclassificação, o que 

evidencia que o mesmo não adentra nas questões aqui abordadas, dentro do contexto 

sociojurídico, motivador da mens legis da Lei nº 12.015/2009. Por essa razão seu 

entendimento deve ser observado com cautela, e merecedor de análise sob o olhar de 

estudiosos da área da infância e adolescência, que com mais propriedade poderão 

apreciar essa equiparação.  

 Em posição contrária, mais uma vez encontra-se Greco (2017), que citando 

Hungria, também contrário a visão de Nucci, indigna-se com esse tipo penal, ao 

ressaltar: 

Trata-se, na verdade, de uma modalidade especial de lenocínio, em 
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que o agente presta assistência à libidinagem de outrem, tendo ou não 

a finalidade de obter vantagem econômica. Hungria afirma que, ―a 

nota diferencial, característica do lenocínio (em cotejo com os demais 

crimes sexuais), está em que, ao invés de servir à concupiscência de 

seus próprios agentes, opera, em torno da lascívia alheia, a prática 

sexual inter alios. E esta é uma nota comum entre proxenetas, rufiões 

e traficantes de mulheres: todos corvejam em torno da libidinagem de 

outrem, ora como mediadores, fomentadores ou auxiliares, ora como 

especuladores parasitários. São moscas da mesma cloaca, vermes da 

mesma podridão. No extremo ponto da escala de indignidade, porém, 

estão, por certo, os que agem lucri faciendi causa: o proxeneta de 

ofício, o rufião habitual, o ‗marchante‘ de mulheres para as feiras de 

Vênus Libertina. De tais indivíduos se pode dizer que são os 

espécimes mais abjetos do gênero humano. São tênias da prostituição, 

os parasitas do vil mercado dos prazeres sexuais. Figuras típicas da 

malavita. Constituem, como diz Viazzi, um peso morto na luta 

solidária para a consecução dos fins coletivos. As meretrizes (segundo 

o tropo do padre Vieira) ‗comem do próprio corpo‘, e essa ignóbil 

caterva de profiteurs disputa bocados e nacos no prato de tal infâmia‖. 

(GRECO, 2017, p. 1.203) 

   

 Ressalta Greco (2017, p. 1.203) que ―esses, realmente, fazem parte da escória da 

sociedade. Não se importam em macular sexualmente aqueles que ainda se encontram 

em processo de desenvolvimento‖. Portanto, ainda que opinião balizada de um penalista 

defenda o respeito à autonomia de adolescentes para o exercício de sua sexualidade, vê-

se que essa contraria o espírito da norma, construída em base firme de estudos acerca da 

efetivação do princípio do melhor interesse de crianças e adolescentes.  

 Em verdade, ao contrário do que defende Nucci (2017), a tendência normativa é 

a de não admitir autonomia sexual aos adolescentes com idade inferior aos 14 anos de 

idade, pois apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente definir como adolescente a 

pessoa a partir dos 12 anos de idade, o Código Civil Brasileiro somente admite o 

casamento a partir dos 16 anos de idade. Ser adolescente não significa dizer adquirir 

autonomia, muito menos a sexual, pois o que se depreende do estabelecido no art. 4º do 

Código Civil, o adolescente adquire relativa autonomia a partir dos 16 anos de idade, 

quando passa a exercer o direito a dirigir sua própria vida, condicionada à assistência de 

seus responsáveis. Até para casar, ato diretamente relacionado à autonomia sexual, o 

casamento está condicionado à autorização dos pais.  

  Se já era assim, em face da idade núbil definida pelo art. 1.517 do CC, não há 

dúvida de que há e de que permanecerá a restrição a essa autonomia em razão da 

alteração legislativa advinda com a Lei 13.811/2019, promulgada em 12 de março de 

2019, que alterou o art. 1.520, passando a vigorar com a seguinte redação ―Art. 1.520- 
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Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, 

observando o disposto no art. 1.517 deste Código‖. O advento dessa lei deixa claro, que 

a liberdade sexual do adolescente somente deve ser exercida após os 16 anos de idade, e 

ainda, sob a devida orientação dos pais. 

  Ressalta-se ainda, o art. 218-C do CP, incluído pela Lei nº 13.718, de 25 de 

setembro de 2018, altera dispositivos concernentes aos crimes contra a liberdade sexual 

e contra vulneráveis, além de criar novos tipos penais, com a seguinte redação:  

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou 

expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - 

inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de 

informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro 

audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável 

ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento 

da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei nº 

13.718, de 2018). 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui 

crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).  

Aumento de pena (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).  

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o 

crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação 

íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou 

humilhação. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).  

Exclusão de ilicitude (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).  

§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no 

caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, 

cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a 

identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja 

maior de 18 (dezoito) anos.‖ 

 O tipo penal aí descrito assemelha-se ao estabelecido nos artigos 241 e 241-A da 

Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), acrescentando outras condutas 

além das imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito ou 

pornográfico, enquanto este traz ainda a fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual 

que contenha: (a) cena de estupro ou de estupro de vulnerável; (b) apologia ou indução 

ao estupro ou ao estupro de vulnerável; (c) cena de sexo, nudez ou pornografia de 

pessoa que não consentiu com os verbos incriminados no tipo penal. 

 Segundo Cunha (2018), esse crime somente tem lugar se a conduta não constitui 

crimes mais graves, insculpidos nos arts. 241 e 241-A do ECA, entendidas neste como 

https://canalcienciascriminais.com.br/?s=tipos+penais
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―Crimes em Espécie‖, visto que ali encontram-se condutas dolosas de vender ou expor à 

venda, e não somente o interesse de exposição por quaisquer outras razões.  

 Poder-se-ia dizer então que haveria um conflito entre essa proibição do exercício 

da sexualidade e o direito à liberdade, quando a própria Constituição Federal assegura a 

condição de sujeitos de direitos a crianças e adolescentes? Essa indagação também fora 

formulada por Nogueira Neto (2017), ao questionar: ―tudo é permitido a todos, salvo o 

que a lei proibir ao cidadão: a Constituição Federal estabelece como princípio áureo 

isso. Ora, a criança e o adolescente são ou não cidadãos, pessoas humanas?‖ Para 

Nogueira Neto (2017, p. 17),  

A sexualidade humana (inclusive obviamente a das crianças e dos 

adolescentes) nunca deverá ser limitada pelo arbítrio personalista e 

antijurídico do magistrado e do gestor público. Ou pelos preconceitos 

morais e sociais de todos nós. Essa intervenção estatal nesse campo da 

afetividade/sexualidade só será legítima – ética, social e juridicamente 

– para garantia do direito correspondente, para sua proteção de relação 

a abusos contra o direito e para a responsabilização dos violadores/ 

abusadores. 

   

  Segundo Beloff (2009), a resposta dada por muitos estudiosos para esse conflito 

seria o reconhecimento de uma autonomia progressiva, que ocorre com a evolução de 

suas faculdades, em que se vai adquirindo autonomia para o exercício de seus direitos. 

Por certo, a Constituição Federal em seu art. 227 ao reconhecer a condição de sujeitos 

de direitos ao público infanto-juvenil, não mais admite uma intervenção estatal 

limitadora de direitos. Porém, conforme conclui Beloff (2009), isso não ocorrerá caso 

não exista nenhum direito ameaçado ou violado. Porém, haverá sim, intervenção do 

Estado no exercício dessa liberdade, com o escopo de assegurar direitos, como é o caso 

da exploração sexual. 

 Rios (2013, p. 35) defende que o direito à liberdade sexual, direito à autonomia 

sexual, direito à integridade sexual e à segurança do corpo sexual; direito à privacidade 

sexual, direito ao prazer sexual; direito à expressão sexual; direito à associação sexual, 

direito às escolhas reprodutivas livres e responsáveis; direito à informação sexual livre 

de discriminações, são desdobramentos mais importantes dos princípios fundamentais 

da igualdade e da liberdade que regem um direito da sexualidade. Ressalta, porém, que 

a liberdade, privacidade, autonomia e segurança, são princípios fundamentais que se 

conectam de modo direto ao direito à vida e ao direito de não sofrer exploração, 

afastando-se desse modo qualquer aparente dicotomia entre o exercício da liberdade 
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sexual e a sua proibição às crianças e limitação aos adolescentes.  

 Por tais razões, a legislação brasileira nega autonomia e liberdade sexual a 

menor de 14 anos, e acima dessa idade constata-se sua relativização, com a finalidade 

precípua que atenda aos princípios insculpidos em normas nacionais e internacionais de 

proteção à infância, respeitando seu pleno desenvolvimento, em face da obrigação do 

Estado conforme delineado a seguir. Portanto, na ordem jurídica interna o direito 

fundamental à liberdade não é absoluto, admitindo-se sua restrição, como forma de 

assegurar a proteção ao exercício de outros direitos, igualmente fundamentais. 

  Ainda que tenha havido uma separação analítica da autonomia sob três aspectos, 

é necessário ressaltar que elas estão inter-relacionadas, não havendo uma distinção 

hierárquica entre elas. A separação foi motivada tão somente por interesse de enfoque, 

mas que há nítida interferência de uma sobre a outra, como justificativa para sua 

existência.  

 A ideia de separá-las foi com o intuito de compreendê-las isoladamente, mas que 

todas se reúnem na compreensão trazida por Nino (2011), que alcança uma análise 

sobre os três vieses, quais sejam, uma análise sob o prisma ético-filosófico e jurídico. 

Por essa razão, a conclusão acerca da autonomia é baseada a partir dos aportes teóricos 

por ele trazidos, ao analisar a possibilidade de o Estado intervir legitimamente em 

decisões pessoais, restringindo a liberdade das pessoas, visto que essa abordagem se 

utiliza das três áreas das ciências que acima foram abordadas: Filosofia, Ética e Direito. 

  Como dito inicialmente, a primeira abordagem trazida por Nino é a do princípio 

liberal, que adota o princípio da autonomia da pessoa, não cabendo ao Estado essa 

interferência. Ainda assim, defende Nino (2011, p. 179) que mesmo essa concepção 

―requer apenas que muitas opções moralmente aceitáveis estejam disponíveis; ela não 

requer que opções ruins também estejam disponíveis‖. Dessa forma, mesmo a 

concepção que adota a excelência pessoal, não é absoluta. 

  Outra concepção trazida por Nino (2011) e oposta à teoria liberal, é a chamada 

―perfeccionista‖, que segundo ele ―presume que, como o que é bom para os indivíduos 

não depende de suas preferências ou desejos, o Estado pode favorecer, inclusive 

valendo-se de meios coercivos, os ideais de virtude, planos de vida, ou interesses que 

são objetivamente melhores‖. Além de defensores das duas teorias isoladamente, outros 

estudiosos se posicionam como ―perfeccionistas liberais‖, admitindo-se uma 

relativização de cada teoria, criando assim uma terceira. 
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 Ao analisar todas essas teorias, Nino (2011) refuta argumentos de seus 

defensores, apontando os erros e acertos de cada argumento por ele trazidos, e os planos 

de validade para cada um. Não se pretende aqui pormenorizar essas teorias, que 

fugiriam do tema em debate, mas que rapidamente foram abordadas, como a finalidade 

de proporcionar uma apresentação da compreensão de Nino (2011), que se reserva à 

apreciação da autonomia sob a adoção de princípios morais válidos. Sobre como seria 

essa solução baseada em princípios morais, Nino assenta que: 

Visando a melhor compreensão desse ponto, vale a pena perceber essa 

participação no discurso moral como uma ação intencional, que não 

consiste no mero fato de argumentar a favor de uma certa posição 

moral, mas que requer também a intenção de apresentar um princípio 

a ser aceito pelo interlocutor com base em boas razões. Essa intenção 

deve derivar da norma básica de que é desejável que as pessoas guiem 

seu comportamento pelos princípios que consideram válidos, e que, 

por conseguinte, é inconsistente quando se visa à adoção de um 

princípio incompatível com essa norma básica. (NINO, 2011, p. 186) 

 

 É com essa percepção sobre a autonomia, vinculada aos princípios de 

moralidade intersubjetiva trazida por Nino (2011), que esse trabalho consolida seu 

entendimento. Essa moralidade intersubjetiva, segundo o autor é aquela em que 

preserva a autonomia do indivíduo em relação aos atos de outros que a ameaçam, e que 

entende que há razões para que o Estado e outros indivíduos imponham esses princípios 

até mesmo àqueles que não os adotam livremente. Ressalta ainda, que, ―mesmo que isso 

interfira na realização de ações autônomas, a interferência pode ser prescrita pelo 

próprio princípio da autonomia, já que ele está direcionado para tornar possíveis outras 

ações autônomas‖. 

 A conclusão do estudioso é perfeitamente aplicável ao tema da ESCA, posto que 

essa trate exatamente de uma conduta que viola a moral, no sentido do sacrifício a 

direitos fundamentais, inalienáveis, justificando-se a interferência não só do Estado, 

mas também da família e da sociedade. A autonomia de pessoas em desenvolvimento 

decorre também de um processo evolutivo que deve ser respeitado, com sedimento na 

doutrina da proteção integral, voltado ao princípio do melhor interesse da criança.   
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CAPÍTULO II  O FENÔMENO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

  Constatando-se que crianças e adolescentes são dotados de sexualidade, importa 

fazer uma associação desta com a questão da exploração sexual, que se mostra uma das 

questões de maior preocupação social, uma vez que é considerada como uma das formas 

de violação dos direitos humanos mais atrozes na atualidade. 

O enfrentamento do problema pressupõe o conhecimento de suas diversas 

formas e dos fatores influenciadores para sua ocorrência e, dentre eles, os fatores 

socioeconômicos e culturais são os de maior relevância, sendo, portanto, fatores 

sucessivos e conexos da sexualidade.  

 

2.1 O Fenômeno da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e suas diversas 

formas 

 

Inicialmente, concebe-se a exploração sexual como decorrente dos valores 

machistas impregnados na sociedade que, segundo ANDI (2013), promove uma 

imagem da mulher como mero objeto sexual. Assenta ainda, que ―a cristalização desse 

ideário acaba por reforçar como natural a oferta do corpo feminino – tanto de adultas 

quanto de adolescentes e crianças‖. (ANDI, 2013, p. 25)   

  Mas o que propriamente poderia ser considerado como exploração sexual, qual a 

sua dimensão e suas especificações? Em verdade esse é mais um dilema enfrentado por 

estudiosos frente aos questionamentos acerca do exercício da liberdade, da autonomia 

da vontade e do direito ao exercício da sexualidade dos adolescentes. A exploração 

sexual é considerada pelos estudiosos como uma das formas de violência sexual, 

distinta do abuso sexual, porém com elementos comuns, já que ambos são tipos penais e 

acarretam graves consequências às vítimas.  

Apesar de uma identidade de elementos, ambos os crimes contra crianças e 

adolescentes precisam e devem ser diferenciados, e a grande dificuldade para essa 

diferenciação é ainda a parca evolução nos estudos sobre a temática, o que permite a 

recorrência de equívocos em seus conceitos. Sobre essa dificuldade conceitual, Ortega 

(2011) afirma que o abuso sexual já traz uma complexidade conceitual, ao afirmar que: 

Qué conductas sexuales pueden ser consideradas ―abusivas‖?, es 

decir, qué tipo de actividad debe ser incluídas dentro de este 

concepto? Unicamente existe abuso cuando hay contacto corporal, o 
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también cuando se producen actos de exhibicionismo, explotación 

sexual, proposiociones verbales, etc? el próprio contacto há de 

producirse en zonas de claro significado sexual para considerar que 

hay abuso, o puede darse em otras zonas del cuerpo, siempre que sea 

com fines sexuales? Si revisamos la literatura, comprobaremos que 

cada estúdio o autor suele tener em cuenta um rango distinto de 

conductas dentro del término ―abuso‖, geralmente bastante amplio, 

que van desde um único episodio de exhibicionismo, hasta situaciones 

repetidas de coito com um familiar
8
. (2011, p. 135) 

 

Em face dessa complexidade de conceitos, permite-se indagar acerca do que 

consiste a exploração, onde ela estaria evidenciada? Buscando responder a essas e 

outras perguntas, o presente tópico estará voltado a apresentar de forma didática 

conceitos pertinentes às diversas formas de violências sexuais perpetradas contra 

crianças e adolescentes, de acordo com formulações empreendidas por diversos 

estudiosos sobre o assunto. 

O fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, no dizer de Esber 

(2009), está conectado a atitudes práticas sócio-historicamente constituídas em relação a 

crianças, adolescentes e mulheres. A questão cultural, como se verá a seguir, decorre de 

que esse tipo de violência provém de uma cultura machista, em que a mulher é vista 

como objeto de satisfação do desejo do homem, e lhe serve como diversão sexual. 

Para Martins (2010, p. 52)  

A violência sexual é uma das mais graves manifestações de violência 

de gênero, é um crime universal, clandestino e subnotificado, 

praticado contra a liberdade sexual de uma pessoa. Pode ser definido 

como um ato sexual não consentido que ocorre com ou sem 

penetração genital, oral ou anal, por parte do agressor. De todas as 

formas de violência contra a mulher, crianças e adolescentes, a 

violência sexual é uma das mais frequentes.     

 

O tema em estudo foi incluído na agenda pública brasileira, em razão de 

denúncias realizadas por organizações estratégicas da sociedade civil, especializadas na 

defesa de temas relativos à mulher, às crianças e aos adolescentes. A inclusão foi 

realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados 

Americanos (OEA), em níveis local e global, os quais, em defesa dos direitos humanos, 

                                            
8
 Quais comportamentos sexuais podem ser considerados "abusivos", isto é, que tipo de atividade deve ser 

incluída nesse conceito? Só há abuso quando há contato corporal, ou também quando há atos de 

exibicionismo, exploração sexual, proposições verbais, etc? O contato tem que ocorrer em áreas de claro 

significado sexual para considerar que há abuso, ou pode ocorrer em outras áreas do corpo, para fins 

sexuais? Se revisarmos a literatura, verificaremos que cada estudo ou autor geralmente leva em 

consideração uma gama de diferentes comportamentos dentro do termo "abuso", geralmente bastante 

amplo, variando de um único episódio de exibicionismo a situações repetidas de coito com um familiar. 
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se posicionaram especialmente contra a violência, o abuso e a exploração sexual 

comercial, o crime organizado, o tráfico de seres humanos e a escravidão. (LEAL; 

LEAL, 2002, p. 33).  

 Remontando ao seu conceito, segundo o Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes (2013), a violência sexual envolve duas 

expressões: abuso sexual e exploração sexual, e essa distinção objetiva dar visibilidade 

as duas expressões principais da violência sexual, abuso e exploração. O Plano admite 

que a ideia é assumir a existência de características importantes em cada uma delas, e 

que essa diferença precisa impactar nas políticas de proteção. 

A exploração sexual de crianças e jovens menor de 18 anos envolve situações de 

exploração, na qual os jovens se relacionam com pessoas (uma pessoa ou mais pessoas) 

e recebem 'algo' (por exemplo, alimentos, alojamento, drogas, álcool, cigarros, afeto, 

presentes, dinheiro, etc.) em troca de atividades sexuais. Em todos os casos, os que 

exploram a criança/jovem têm poder sobre eles, em virtude da sua idade, sexo, intelecto, 

força física e/ou recursos econômicos, ou outros.  

O I Congresso Mundial de Enfretamento à Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes de 1996 compreendeu que configura exploração sexual a hipótese de o 

menino ou a menina passa a ser tratado como mercadoria. 

Antes mesmo de aprofundar o conhecimento sobre a exploração sexual faz-se 

necessário apresentar as diversas formas de violência sexual, com o propósito de 

distingui-las, vez que essa é uma das dificuldades encontradas para o enfrentamento do 

problema. As diferenciações conceituais dizem respeito aos aspectos psicológicos, 

jurídico, médico, e social, que enfatizam as diferentes realidades. Segundo a Anced- 

Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (2009), a 

expressão violência sexual é gênero da qual a exploração sexual comercial é espécie. 

Dentre as mais diversas espécies de violência, pode-se destacar abuso sexual 

intrafamiliar, extrafamiliar e exploração sexual.  

No entender de Lowenkron (2010) a exploração sexual ―é definida enquanto 

conceito distinto em relação à noção de ‗abuso‘ na medida em que se refere menos a 

atos isolados ou interações sexuais interpessoais do que a redes de pessoas e condutas‖. 

Acrescenta a autora que em geral aparece associada à ideia de ‗exploração comercial‘ e 

ao chamado ‗crime organizado‘. Nesse contexto, a criança é concebida como sendo 

transformada não apenas em ‗objeto‘, mas em ‗mercadoria‘. 
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No entender de Nogueira Neto,  

A palavra ―violência‖ aí transborda do sentido estrito e tradicional do 

âmbito do Direito. É a expressão-gênero mais ampla da qual se 

desmembram as expressões-específicas: ―exploração sexual‖ e ―abuso 

sexual‖. A exploração sexual seria toda forma de abuso contra os 

direitos sexuais de crianças e adolescentes que tenha um caráter 

―comercial‖, isto é, que vise determinado lucro, ganho, vantagem. O 

abuso sexual seria mais genérico, isto é, seria toda intervenção abusiva 

na sexualidade infantoadolescente, com a característica de imposição, 

de abuso do poder etário, do poder familiar, do poder de autoridade. 

(2017, p. 16) 

 

O abuso sexual de crianças pode ser interpretado como alguma forma de 

violência sexual cometida contra a criança, por exemplo, estupro. O abuso sexual pode 

ser definido como ato ou jogo sexual em que o adulto submete a criança ou o 

adolescente (relação de poder desigual) para se estimular ou se satisfazer sexualmente, 

impondo-se pela força física, pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou com a 

oferta de presentes.
9
 Ele é caracterizado, segundo Alberto et al (2012), por uma 

assimetria determinante para a condição de abuso de uma pessoa sobre outra. Trata-se 

da concepção de que o agressor possui desenvolvimento psíquico ou físico maior que o 

de sua vítima, o que presume detenção de poder sobre a criança ou o adolescente. 

A Save The Children\Guía de material básico para la formación de profesionales 

define:  

El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos 

y personales del niño o la niña. Supone la imposición de 

comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un 

adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un 

contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través 

del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. (2012, p. 7)
 10

 

 

O abuso pode se dar mediante atos libidinosos, palavras maliciosas e obscenas, 

beijos e toques no corpo; através de cópula oral, vaginal e anal, independente de 

consentimento ou uso de força física. Em caso de ausência de consentimento, ou com 

esse em caso de menores de 14 anos, a conduta tipifica o crime de estupro, conforme 

                                            
9
 INFÂNCIA na mídia – Pesquisa ANDI/IAS (ISSN 1519-1702) Ano 7 / Número 12 / Março 2002,  p. 

44. Disponível em: < file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/infmidia12_0.pdf>. Acesso em: 27 

dez. 2015. 
10

 O abuso sexual infantil implica a transgressão dos limites íntimos e pessoais do menino ou da menina. 

Envolve a imposição de comportamentos sexuais por uma pessoa (um adulto ou outro menor) em relação 

a um menino ou uma menina, realizada em um contexto de desigualdade ou assimetria de poder, 

geralmente através de engano, força, mentira ou manipulação. 
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explanação que será apresentada em tópico próprio. Hazeu & Fonseca (1997) definem 

que o abuso sexual é o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades não 

apropriadas para sua idade, para os quais não possui capacidade de compreender ou 

consentir. Alberto et al (2012) acrescentam que, em relação à gravidade do ato, eles 

podem ser divididos em:  

(a) abusos sensoriais: como pornografia, exibicionismo, 

linguagem sexualizada;  

(b) abusos por estimulação: como carícias impróprias em partes 

consideradas íntimas, masturbação, contatos genitais 

incompletos; e  

(c) abusos por realização: tentativa de violação ou penetração, 

oral, anal ou genital. 

 

Conforme o 7º Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras/MAPEAR, correspondente 

aos anos de 2017/2018, ―o abuso sexual acontece quando a criança ou adolescente é 

usado para a satisfação sexual de pessoas mais velhas‖. Acrescenta ainda que essas 

relações são impostas diante de ameaças de violência física, de métodos de 

convencimento ou sedução e até mesmo por coação exercida por uma pessoa mais rica, 

com mais status. O adulto sempre possui mais poder físico, psíquico e, algumas vezes, 

social, que a criança/adolescente. O abuso sexual também pode ser praticado por 

adolescentes em relação a crianças. 

É relevante esclarecer que esse tipo de violência não ocorre tão somente nas 

classes sociais mais humildes, vez que diariamente têm-se notícias de fatos que 

envolvem pessoas famosas, artistas, atletas, padres, modelos, o que leva a concluir que 

essa é uma realidade que transcende a questão econômica, e que pode ocorrer por 

diversos outros fatores, analisados em capítulo próprio.     

O 7º Mapeamento da Polícia Rodoviária Federal (2017/2018) ressalta que o 

abuso sexual extrafamiliar ocorre fora do ambiente familiar e doméstico, mas, 

geralmente, também é praticado por uma pessoa próxima da criança/adolescente: 

vizinhos, amigos da família, educadores, médicos, responsáveis por atividades de lazer, 

líderes religiosos, etc. Apenas eventualmente o abusador é uma pessoa totalmente 

desconhecida. 

O abuso difere da ―exploração sexual‖, na medida em que pode cobrir situações 

na qual não há nenhuma remuneração em dinheiro ou em espécie; por exemplo, estupro, 

incesto e relação sexual em situações não comerciais. Essas situações apresentam-se no 
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contexto familiar, nas escolas e em outros ambientes. Para Faleiros (2004, p. 75), o 

abuso sexual ―é uma ultrapassagem (além, excessiva) de limites físicos, psicológicos 

(do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe e compreende, do que pode 

consentir fazer e viver), sociais (de papéis sociais e familiares), culturais (de tabus), 

legais (de direitos e regras)‖. 

O abuso sexual é também um componente inerente de exploração sexual em 

situações comerciais, como, por exemplo, em relação aos bordéis que exploram crianças 

no comércio do sexo, e do uso da Internet para ajudar a gerar e/ou transmitir pornografia 

infantil. Falar em abuso sexual é até uma forma de atenuar o comportamento do 

agressor, e assim considera-se que o termo exploração sexual seria o mais apropriado 

para a violência praticada. Segundo o Guia de Material básico para formação de 

profissionais elaborada pelo governo espanhol, entende que: 

O abuso sexual infantil é uma das formas mais graves de violência 

contra as crianças e tem efeitos devastadores sobre a vida das crianças 

que a sofrem. No entanto, essas práticas, que sempre foram 

apresentadas na história da humanidade, só começaram a ser vistas 

como um problema que transgride as normas sociais quando, por um 

lado, seu impacto e as consequências negativas que eles têm do outro 

foram reconhecidos, na sua vida e desenvolvimento de crianças 

vítimas e, por outro lado, a criança foi reconhecida como sujeita de 

direitos. (2012, p. 7)
 11

 

   

  Segundo Alberton (2005), a violência sexual divide-se ainda em intrafamiliar e 

extrafamiliar, designada segundo grau de parentesco, afinidade ou de responsabilidade 

dos agressores com as crianças vítimas. A violação sexual extrafamiliar é aquela 

praticada por pessoas não pertencentes à família da vítima, casos mais comuns entre as 

camadas mais pobres da população. Já a violência sexual intrafamiliar, ou incesto, o 

agente tem relação de parentesco (consanguíneo ou não) com a vítima, este caso afeta 

todas as classes econômicas.    

  Nesse contexto, surge a exploração sexual comercial, que consiste no abuso 

sexual por adultos remunerando a vítima ou a terceiros. A exploração sexual de crianças 

e adolescentes consistem em uma das formas de violência mais graves do mundo atual, 

que atinge a integridade física, moral e psicológica da criança ou do adolescente. 

                                            
11

 El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva 

efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin embargo, estas prácticas, que se 

han presentado siempre en la historia de la humanidad, sólo han empezado a considerarse como un 

problema que transgrede las normas sociales cuando -por un lado- se ha reconocido su impacto y las 

consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y -por otro 

lado- se ha reconocido al niño como sujeto de derechos. 
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Entretanto, a exploração pode ainda ser subdividida em categorias, definida pelo 

EPCAT- Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose:  

 

(i) Prostituição Infantil12: é o uso de uma criança em atividades sexuais em 

troca de remuneração ou outras formas de consideração; conforme se verá a seguir, 

apesar de aqui ser identificado como prostituição infantil, não se pode afirmar que uma 

criança ou adolescente se prostitua vez que lhe falta autonomia da vontade para 

livremente dispor do seu corpo e de sua sexualidade.  

Para a PRF, 7º MAPEAR (2017/2018), a prostituição é uma profissão 

reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), portanto não é crime 

quando exercida por um (a) adulto (a) sem agenciamento ou facilitação. Acrescenta que: 

 Fala-se, portanto, em exploração sexual, e não em prostituição 

infantil, que supõe relação comercial entre iguais. A exploração é 

imposta uma vez que a participação de crianças e adolescentes é 

aparente nos ―interesses e desejos sexuais‖ de adultos. Falta o 

entendimento da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

(BRASIL/PRF, 2017/2018)  

 

Muitos são os fatores que levam crianças e adolescentes à comercialização do 

seu corpo, e dentre eles uma cultura machista, vez que são assim educadas. Desta forma, 

a comercialização de seus corpos parece algo natural, e desprovido de valores morais e 

de pudores, as alternativas para satisfação de desejos e interesses admitem a venda de 

sua virgindade, de sua sexualidade e até de sua própria vida. 

O termo ―prostituição‖ traz a ideia de que a criança ou adolescente fez a opção 

de estar nessa situação. Entretanto, essa é uma falácia que deve ser desconstruída, ainda 

que a própria criança ou adolescente assim não perceba. Em verdade, muitas assim se 

comportam, por serem educadas para olhar o mundo pelos olhos masculinos, não 

percebendo a sua condição de vítima. Essa é assim considerada, por não possuírem 

ainda a autonomia para ser uma trabalhadora no mercado sexual. 

Faleiros (2004, p. 78) ressalta que a prostituição é uma ―prática pública, visível, 

não ou semiclandestina, utilizada amplamente e justificada como necessidade da 

                                            
12

 O uso de uma criança para atividades sexuais em troca de dinheiro ou a promessa de dinheiro, ou 

qualquer outra forma de remuneração, pagamento ou vantagem, independentemente de a referida 

remuneração, pagamento, promessa ou vantagem ser oferecida à criança ou uma terceira pessoa:  

a. Recrute uma criança para se engajar na prostituição ou incentivar a participação de uma criança na 

prostituição. b. Forçar uma criança a se engajar na prostituição ou a beneficiar de uma criança para 

explorá-la de outra forma para tais fins. c. Use a prostituição infantil. (SAVE THE CHILDREN, 2012, 

p.9) 
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sexualidade humana, principalmente masculina, embora farisaicamente abominada‖. 

 

  (ii) Tráfico e Venda de crianças para propósitos sexuais13:  o tráfico consiste em 

todos os atos envolvendo o recrutamento ou transporte de pessoas entre ou através de 

fronteiras e implicam em engano, coerção, alojamentos ou fraude com o propósito de 

colocar as pessoas em situações de exploração, como a prostituição forçada, práticas 

similares à escravização, trabalhos forçados ou serviços domésticos exploradores, com o 

uso de extrema crueldade.  

  Segundo o Mapeamento da PRF (2017/2018), são atividades de aliciamento, 

rapto, transferência e hospedagem de crianças e adolescentes para ―alimentar‖ o 

mercado da exploração sexual. O tráfico de seres humanos também serve para a 

exploração do trabalho, adoções ilegais e venda de órgãos. A Assembleia das Nações 

Unidas (1994) definiu o tráfico de pessoas como: 

O movimento clandestino e ilícito de pessoas através de fronteiras 

nacionais, principalmente dos países em desenvolvimento e de alguns 

países com economia de transição, com objetivo de forçar mulheres e 

adolescentes a entrar e, situações sexualmente ou economicamente 

opressoras e exploradoras, para lucro dos aliciadores, traficantes e 

crime organizado ou para outras atividades (por exemplo, trabalho 

doméstico forçado, emprego ilegal e falsa adoção). (ONU, 1994) 

  

  De acordo com o artigo 231 do Código Penal Brasileiro, o tráfico de crianças e 

adolescentes pode ser: interno ou internacional. O primeiro ocorre quando crianças ou 

adolescentes são traficadas dentro do território nacional, e o segundo quando são 

traficadas para o exterior. 

  (iii) Pornografia Infantil14: é qualquer representação através de quaisquer meios 

                                            
13

 O tráfico de seres humanos é um crime transnacional cuja definição foi acordada no Protocolo para 

Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, que complementa a 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (conhecido como Protocolo de 

Palermo): "Por" tráfico de pessoas "significa capturar, transportar, transferir, receber ou receber pessoas, 

recorrer a ameaças ou ao uso da força ou a outras formas de coerção, abdução, fraude, abuso de poder ou 

situação de vulnerabilidade ou concessão ou recebimento de pagamentos ou benefícios para obter o 

consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração 

deve incluir, no mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de exploração sexual, 

trabalho forçado ou serviços, escravidão ou práticas semelhantes à escravidão, servidão ou remoção de 

órgãos; o recrutamento, o transporte, a transferência, a recepção ou a recepção de um filho para fins de 

exploração devem ser considerados "tráfico de pessoas", mesmo quando não é utilizado nenhum dos 

meios acima mencionados. "Criança" significa qualquer pessoa com menos de 18 anos. (SAVE THE 

CHILDREN, 2012, p.10) 
14

O termo pornografia infantil é definido pelo Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da 

Criança sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e o uso de crianças em pornografia (2000), tais 

como: "[.. .] qualquer representação, por qualquer meio, de um menino - ou menina - envolvido em 
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de uma criança engajada em atividades sexuais explícitas, reais ou simulada ou qualquer 

exibição impudica de seus genitais com a finalidade de oferecer gratificação sexual ao 

usuário, e envolve a produção, distribuição e/ou uso de material.  

Para Faleiros (2004), o fenômeno consiste na produção, exibição, distribuição, 

venda, compra, posse e utilização de material com conteúdo pornográfico com imagem 

de infantes e púberes. Acrescenta ainda, que a pornografia infantil não envolve apenas 

fotos e vídeos de crianças e adolescentes em um contexto sexual, mas também ocorre na 

literatura, no cinema e na publicidade. Ressalta a autora, que há uma estreita articulação 

da pornografia infanto-juvenil com o tráfico de crianças e adolescentes para fins 

sexuais, bem como seu caráter pedófilo. 

A internet, conforme afirma Fortes (2015), é um campo de atuação dos pedófilos 

ou pedossexuais. Pedofilia, na perspectiva da psicologia jurídica trazida por Trindade 

(2014, p. 154) é uma das parafilias, assim definida ―como qualquer interesse sexual 

maior ou igual a interesses sexuais normofílicos (DSM-5, 2014, p. 685)‖.  Nesse caso, a 

pedofilia é caracterizada pela predileção de adultos pela prática do ato sexual com 

crianças e adolescentes pré-púberes ou semipúberes.  

O CECRIA (2006) defende a existência de uma pluralidade de sujeitos que 

atuam dentro da pornografia infanto-juvenil. Sendo eles: os exploradores, definidos 

como os produtores do conteúdo; os intermediários, que consistem nas pessoas que 

aliciam e apoiam as condutas; os difusores, neste grupo se encontram os publicitários, 

anunciantes e comerciantes; os colecionadores e consumidores do conteúdo. Portanto, 

quaisquer pessoas que participem das etapas de elaboração do conteúdo sexual 

envolvendo crianças e adolescentes deverão ser consideradas exploradoras. 

Para a PRF, em seu mapeamento (2017/2018), a pornografia é a prática de 

apresentar partes descobertas do corpo ou representar cenas sexuais com o objetivo de 

instigar a libido do espectador. Na pornografia infanto-juvenil são retratadas cenas de 

sexo de adultos com crianças ou entre crianças. 

  Essa prática através da rede mundial de computadores, e segundo a ANDI 

(2013, p. 20) possuem as seguintes modalidades: 

a) Sexting é uma expressão recente de abuso sexual, no qual 

adolescentes, jovens ou adultos usam celulares, e-mail, salas de bate-

papo, comunicadores instantâneos e sites de relacionamento para 

enviar fotos sensuais, mensagens de texto eróticas ou convites para 

                                                                                                                                
atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou qualquer representação das partes genitais de uma 

criança com fins principalmente sexuais "(Artigo 2, c).. (SAVE THE CHILDREN, 2012, p.9) 
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práticas sexuais. 

b) Sexcasting consiste na troca de mensagens sexuais em serviços 

de conversas instantâneas. 

c) Sextosión se configura a partir do ―sexting‖. É a prática de 

chantagens com fotografias ou vídeos de criança ou adolescente sem 

roupa ou em relações íntimas que foram compartilhadas por ―sexting”, 

com fins de exploração sexual.  

d) Grooming é a ação de um adulto ao se aproximar de crianças ou 

adolescentes via internet, por meio de chats ou redes sociais, com o 

objetivo de praticar abuso sexual ou exploração sexual. 

   

 O enfrentamento dessa prática no país tem ocorrido com uma atuação firme e 

corajosa da Polícia Rodoviária Federal, tema que será abordado em capítulo específico, 

tendo em vista a necessidade de analisar a atuação do Estado nessa forma de 

enfrentamento.   

  (iv) Turismo Sexual: é a exploração sexual comercial de crianças por pessoas 

que saem de seus países para outros, geralmente países em desenvolvimento, para ter 

atos sexuais com crianças.  Ela é praticada por estrangeiros ou turismo interno, que 

segundo a ANDI (2013, p. 19) ―com ou sem intermediação de redes de exploração que 

atuam em empresas turísticas e tratam a exploração sexual como um item comercial, 

muitas vezes ainda no país de origem do turista ou pela internet‖. 

De acordo com o CECRIA (2006), tal modalidade de exploração sexual de 

crianças e adolescentes são realizadas por visitantes, de países desenvolvidos ou de 

outros Estados do país. O fenômeno é fomentado, principalmente, pela cumplicidade 

entre hotéis, shows eróticos, bares e lanchonetes para com as redes de exploração. Esse 

tipo de exploração utiliza a prostituição como seu principal meio de perpetração da 

violência, e configura-se como uma das mais proeminentes atividades econômicas, 

dentre as demais formas de exploração. Muitas vezes decorrem de uma rede articulada 

entre hotéis, agências de viagens, guias turísticos, restaurantes, casas de show, garçons, 

taxistas, etc. 

Faleiros (2004) afirma que as crianças e adolescentes vítimas do turismo sexual 

são, na maioria dos casos, oriundas de um contexto familiar de violência e pobreza. O 

valor recebido após as atividades oriundas do turismo sexual é comumente utilizado 

para o consumo e busca de inserção social. Constata-se, assim, que o turismo sexual 

possui conexão com as relações de consumo incentivadas no capitalismo, visto que as 

crianças e adolescentes utilizam-se das relações de exploração como uma busca para 

uma ascensão social, a qual não seria possível dentro dos núcleos familiares fragilizados 
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socioeconomicamente.  

 O Mapear (2017/2018) traz ainda outra distinção acerca da exploração sexual, 

sendo ela: 

(i) Exploração sexual agenciada – é a exploração sexual de crianças e 

adolescentes intermediada por pessoas ou serviços, como bordéis, 

serviços de acompanhamento e clubes noturnos. As crianças e 

adolescentes pagam um percentual do que ganham para essas pessoas 

ou serviços em troca de um lugar para morar, comida, roupas, 

transporte, maquiagem, drogas ou proteção durante a realização do 

trabalho. 

(ii) Exploração sexual não agenciada – é a exploração sexual de 

crianças e adolescentes sem a presença do intermediário. 

 

Todas essas formas de violência sexual, comumente são confundidas pela 

ausência de definição unificada, o que é uma demanda para melhor enfrentamento do 

problema. Segundo a ANDI (2013, p. 21), ―a expressão ‗exploração sexual‘ foi 

transportada do universo sociopolítico para a área jurídica, na qual não tinha tradição e 

onde não se havia construído ainda um conceito formal‖. Já para Faleiros (1998), a 

exploração sexual comercial é uma violência sexual sistemática que se apropria 

comercialmente do corpo como mercadoria para auferir lucro.  

No dizer de Zaffaroni, 

 

Ser explorado é uma dialética; sem explorado, não existe o 

explorador, sem dúvida. Mas, o excluído não é necessário para o 

incluído. O incluído não necessita do incluído. O excluído perturba; é 

alguém que está demais, alguém que nasceu errado e que é 

descartável. (ZAFFARONI, 2005, p.22-23) 

 

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-BA, 1995) definiu a 

prostituição infantil como uma forma de exploração sexual comercial, ainda que seja 

uma opção voluntária da pessoa que está nessa situação. Essa percepção se deve em 

razão de considerar que as crianças e os adolescentes, por estarem submetidos às 

condições de vulnerabilidade e risco social, são considerados prostituídos e não 

prostitutas (os). A prostituição consiste em uma relação de sexo e mercantilização e em 

um processo de transgressão. 

Desta forma, afirmar que existe prostituição infantil é ignorar ou desconhecer os 

fatores socioeconômicos que os envolvem, e não respeitar a criança enquanto criança, 

enquanto pessoa em formação, e ignorar a sua condição de hipossuficiência em relação 

aos seus exploradores, tema que será abordado no tópico em seguida. 
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2.2  Prostituição Infantil, Crianças Prostituídas ou Exploradas? 

  

  Muito se discute acerca da adequação do termo ―prostituição Infantil‖ para as 

crianças e adolescentes. Muito se defende de que essas são exploradas sexualmente, 

situação distinta da prostituição, vez que essa na maioria das vezes, é um ato voluntário, 

em que se exerce a liberdade de escolha entre essa vida ou sair dela, o que não ocorre na 

exploração. A diferença entre as terminologias é trazida por Lowenkron (2010), ao 

afirmar que   

O termo é utilizado pela militância no lugar dos termos ‗prostituição‘ 

e ‗pornografia‘ para enfatizar a condição passiva das crianças ou 

adolescentes que se envolvem nessas atividades diferenciando-a, 

radicalmente, da prostituição e pornografia adultas, ao negar qualquer 

dimensão de escolha. O objetivo é se opor à visão, classificada pelos 

militantes dos direitos da criança como ‗tradicional‘ e ‗conservadora‘, 

que responsabiliza a criança e, principalmente, adolescente, a partir de 

uma acusação moral de ‗promiscuidade‘, assumindo como voluntária 

a condição de prostituição de jovens.    

 

 No caso de prostituição e, sobretudo, no contexto da exploração sexual, a ação 

sexual é violenta ao ser mediada pelo dinheiro, não havendo sexualidade, porque o 

desejo e o prazer da mulher estão anulados. Ademais, conforme afirmam Silva e Lelis 

(2014), a ausência de autonomia e o estágio incompleto de desenvolvimento infantil 

ampliam, sobremaneira, os efeitos nefastos do ambiente de exploração, que não 

raramente se estabelece a partir de uma subserviência econômica, emocional ou social 

da criança. A ausência de autonomia, já estudada acima, por si só exclui a denominação 

de prostituição infantil. 

Conforme afirma Libório (2004), a denominação ―prostituição infantil‖ oferece 

a conotação de infratores e não de vítimas, portanto o termo prostituição deve ser 

utilizado apenas para se referir a adultos que fizeram a opção de praticar tal modo de 

vida. E é exatamente a ausência de autonomia e de liberdade para a prática sexual, que 

elimina o uso da terminologia prostituição infantil. 

  Em face disso, no caso de meninas e meninos explorados sexualmente, o que 

ocorre é a exploração sexual, distinta da prostituição, a qual, na maioria das vezes, é um 

ato voluntário, em que se configura a liberdade de escolha entre praticá-lo ou não, o que 

não ocorre na exploração. Muitos convivem em um ambiente promíscuo e crescem com 

uma percepção de suas sexualidades de forma deturpada, sem uma educação para 

exercê-la de forma natural e saudável. Passam, assim, a serem tratados como 
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mercadorias, sujeitos a várias formas de coerção e violência. Esse é também o 

entendimento preconizado pela PRF em seu mapeamento (2017/2018), ao afirmar: 

Não se utiliza o termo prostituição infantil exatamente porque não se 

reconhece a legitimidade dessa participação. Do outro lado dessa 

relação, está uma pessoa que ainda não possui as condições dos 

adultos para decidir e dispor sobre seu corpo – mesmo que 

aparentemente o ofereça, seja madura ou esteja disposta a enfrentar os 

riscos inerentes à atividade profissional da prostituição (violência, 

doenças sexualmente transmissíveis, etc.). 

Não usamos este termo por entender que crianças e adolescentes estão 

em condições especiais de desenvolvimento tanto físico como 

psíquico e não estão prontos para esta experiência. Nesse sentido, são 

explorados sexualmente para satisfazer adultos que deveriam protegê-

los. 

  

  Segundo estudo realizado pelo Projeto Jornalista Amigo da Criança, pela 

ANDI, patrocinado pela Petrobras (2013, p. 17), ―o emprego de palavras inadequadas 

pode reforçar preconceitos, estereótipos ou tabus que ocultam a violência sexual contra 

crianças e adolescentes‖. Assim, o estudo aponta como termos inadequados: 

prostituição infantil, menores que se prostituem meninas prostitutas. Ao invés desses, as 

expressões adequadas são: exploração sexual de crianças e adolescentes, exploração 

sexual infanto-juvenil, exploração sexual da infância e da adolescência, exploração 

sexual de meninas e meninos, crianças e adolescentes exploradas sexualmente, crianças 

e adolescentes em situação de exploração sexual, meninas e meninos em situação de 

exploração sexual e meninas violentadas sexualmente. Constata-se assim que a força da 

palavra reforça a violência, e essa preocupação e cuidado dos profissionais denota uma 

necessidade de compreender o fenômeno da pseudoprostituição. 

 Apesar de um quase consenso a respeito da inadequação da terminologia, essa 

se encontra inserta na legislação vigente, resultante do I Congresso Mundial em 

Estocolmo (Suécia), promovido pelo Unicef, ECPAT e Reino da Suécia, que definiu a 

―prostituição infantil‖ como uma das formas da exploração sexual, ao lado da 

―pornografia infantil‖, do ―tráfico para fins sexuais‖ e do ―turismo sexual‖. 

Terminologia que é utilizada ainda no II Congresso Mundial (Japão), no III Congresso 

(Brasil) e no IV Congresso (Bangkoc), e a partir daí, segundo Nogueira Neto (2017) 

passou a ser denominada como ―exploração sexual‖ ou ―exploração sexual-comercial‖, 

evitando-se o uso da expressão ―prostituição‖.  

 Na visão de Nogueira Neto (2017), o emprego técnico é o de prostituição, 

posto que na sua visão: 
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A expressão ―prostituição infantil‖ nada tem de incorreta. Nem se 

venha falar que a criança ou o adolescente não são ―prostitutos‖ e sim 

―prostituídos‖, para afastar o uso da expressão ―prostituição‖; pois de 

qualquer maneira há formas de ―prostituição‖ na origem do processo, 

mesmo sem liberdade – essas crianças e esses adolescentes são 

objetivamente prostituídos, isto é, há objetivamente prostituição, como 

forma de exploração comercial da sexualidade. Este é um tipo peculiar 

de exploração sexual, sempre exploratório, sem que se admita a 

necessidade de comprovação de que se trata de ―prostituição 

explorada por outrem‖, como no caso da prostituição adulta, que em 

princípio não é crime no Brasil, salvo no caso de exploração 

comprovada. (NOGUEIRA NETO, 2017, p. 16) 

   

  No entanto, Silva e Lelis (2014) ressaltam que afirmar que existe prostituição 

infantil é ignorar ou desconhecer os fatores socioeconômicos que a envolvem, não 

respeitar a criança como criança, como pessoa em formação, e ignorar a sua condição de 

subjugação em relação aos seus exploradores. Faleiros (2004) defende que crianças e 

adolescentes são levados pelas condições e trajetórias de vida, induzidos por adultos, 

por suas carências e imaturidade emocional, bem como pelos apelos da sociedade de 

consumo. Por essa razão, acrescenta Faleiros (2004, p. 79) que ―não são trabalhadores 

do sexo, mas prostituídos, abusados e explorados sexualmente, economicamente e 

emocionalmente‖.   

  A legislação brasileira define como exploração sexual a prática de comércio 

sexual de crianças e adolescentes (artigo 244-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente), ao tipificar a conduta de mercantilização do sexo de pessoa menor de 18 

anos de idade.  

De outro lado, a exploração sexual infantil é ainda considerada pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT como uma das piores formas de trabalho infantil, de 

acordo com o estatuído na Convenção 182 da OIT. O Brasil ratificou tal Convenção 

através do Decreto n. 3.597 de 12 de setembro de 2000, obrigando-se a adotar medidas 

para eliminar esse tipo de trabalho. Essa proteção internacional é fundamental para a 

garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes diante da exploração, pois, 

como afirma Piovesan (2010) o sistema de proteção internacional proporciona a 

responsabilização do Estado no domínio internacional quando as instituições nacionais se 

mostram falhas ou omissões na tarefa de proteger os direitos humanos.
 
  

  O sistema capitalista é quem determina como se dão as relações sociais em 

todo mundo, e a exploração da sexualidade infanto-juvenil (por meio do tráfico 

estruturado de forma internacional e nacional manifestado interestadualmente) é também 
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decorrente desse sistema, no qual os mais fracos, os mais vulneráveis, se sujeitam aos 

fortes para satisfação de seus interesses econômicos. Silva e Lelis (2014) entendem que 

nesse jogo de interesses, a criança é a mercadoria que satisfaz as duas partes, uma vez 

que, de um lado, os poderosos controlando seu arbítrio e os seus direitos, inclusive de 

vida e morte, pretendem usufruir das crianças mediante pagamento. De outro lado está o 

direito do pai de dispor de seus filhos, também na condição de donos e senhores dos seus 

direitos. Na condição de objetos de satisfação do interesse de outrem, crianças e 

adolescentes não se prostituem, e sim são prostituídos ou prostituídas. 

  O exercício do poder familiar se manifesta de forma a desconsiderar seus 

limites claros e inequívocos, limites que se prestam a legitimá-lo, e sem os quais este 

poder se esvaziar de sua força coercitiva. Apesar disso, com a recente alteração do art. 

1.638 do Código Civil, com a introdução de parágrafo único pela Lei nº 13.715, de 2018, 

os pais podem perder o poder familiar em razão de violência praticada contra membros 

da família, ou crimes contra a dignidade sexual.    

  Entretanto, estudos recentes defendem que é falacioso o discurso de que os 

jovens são sempre, e inevitavelmente, objetos passivos e entendem que considerar a 

prostituição do (a) jovem como exploração não se adequa à realidade contemporânea. 

Defende-se aí a ideia de que os jovens podem estar exercendo a sua própria vontade. Ao 

perceber os jovens como ator social deve ser-lhe garantido o direito da autonomia ou 

exercício de sua própria vontade, que lhe permita seu envolvimento em transações 

sexuais comerciais, não caracterizando aí qualquer forma de exploração. Defendem 

assim, que o jovem não pode ser confundido como criança e devem ser considerados 

como adultos, retirando-os da categoria de vítimas e explorados.  

Mas ao contrário, o entendimento que prevalece é de que, 

 

Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto 

que los niños no tienen la capacidad de «consentir» la prostitución; 

exhorta a los Estados miembros a que combatan la prostitución 

infantil (la que afecta a los menores de 18 años) tan enérgicamente 

como sea posible, dado que es la forma más grave de prostitución 

forzada; exige con carácter urgente un enfoque de tolerancia cero 

basado en la prevención y protección de las víctimas y el 

enjuiciamiento de los clientes;
15

 

                                            
15

 Salienta que a prostituição infantil nunca pode ser voluntária, uma vez que as crianças não têm 

capacidade para "consentir" na prostituição; insta os Estados-Membros a combater a prostituição infantil 

(a que atinge menores de 18 anos) o mais vigorosamente possível, uma vez que se trata da forma mais 

grave de prostituição forçada; exige urgentemente uma abordagem de tolerância zero, baseada na 

prevenção e protecção das vítimas e na acusação dos clientes;  
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Independente da vontade do interesse do jovem essa questão é tratada pela 

legislação nacional e internacional como violação dos direitos humanos e não se 

identifica aí qualquer autonomia, vez que esses são levados à exploração, na maioria das 

vezes por um adulto. Configura-se exploração, conforme a ANDI (2013, p. 19) 

―independentemente do consentimento da menina ou menino, já que o usuário paga pela 

utilização do corpo de crianças e adolescentes com dinheiro ou outros elementos de 

troca‖.  

Faleiros (2004, p.87) entende que a violência sexual contra crianças e 

adolescentes é uma relação que: 

 

a) Confunde os limites intergeracionais; 

b) Deturpa as relações socioafetivas e culturais entre adultos 

e crianças/adolescentes ao transformá-las em relações 

genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas e criminosas; 

c) Confunde nas crianças e adolescentes violentados a 

representação social dos papéis e funções sociais dos adultos 

(pai, irmão, avô, tio, professor, religioso, profissional, 

empregador), quando violentadores sexuais; 

d) Inverte a natureza das relações adulto/criança e 

adolescente definidas cultural e socialmente, tornando-as 

desumanas em lugar de humanas; desprotetoras em lugar de 

protetoras; agressivas em lugar de afetivas; individualistas e 

narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras em lugar de 

democráticas, dependentes em lugar de libertadoras, perversas 

em lugar de amorosas, desestruturadoras em lugar de 

socializadoras.  

 

Dessa forma, depreende-se que a sexualidade na infância dista da sexualidade 

adulta, quando essa é exercida de forma madura, e a da infância ainda se encontra em 

desenvolvimento. Segundo Trindade (2014), a infância está permeada de fantasias, e 

essas fantasias são importantes para possibilitar a transformação da criança em um adulto 

saudável. A proteção aos direitos da população infanto-juvenil prescinde do 

reconhecimento de que crianças e adolescentes não se prostituem e sim são exploradas. É 

nessa perspectiva que a legislação nacional e internacional trata a exploração sexual 

contra criança e o adolescente, conforme se verá a seguir. 

    

2.3 Normativos nacionais e internacionais para o enfrentamento da ESCCA 

 

  No presente tópico, pretende-se apresentar o marco normativo e documentos 
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nacionais e internacionais relativos à questão do enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, que inclui a ESCA, mostrando que essa é uma temática, 

que não pode ser tratada de forma isolada, mas sim dentro de um conjunto de ações, e 

dentre elas é possível citar a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e a Convenção sobre os Direitos 

da Criança (1989).   

 No contexto histórico, segundo Santos; Esber e Santos (2009), as primeiras 

regulações da matéria no Brasil se deram no Código Penal de 1830, no qual o legislador 

levava em conta a idade das pessoas que praticavam atos sexuais, o consentimento ou 

não da vítima, se tinha ou não havido penetração e o emprego da força física. Nessa 

época, não era propriamente a pessoa que se protegia, e sim a honra da família, 

conforme já explanado anteriormente. O Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 

1942, também tratou da matéria, com a proteção da honra, vez que o crime ofendia os 

costumes, e somente posteriormente substituído pela ofensa à dignidade sexual da 

vítima.  

  A Convenção Universal dos Direitos das Crianças de 1989 é uma das primeiras 

normas a nível internacional a trazer textualmente a necessidade de enfrentamento da 

violência sexual, ao prever em seu artigo 32, que as crianças e os adolescentes têm 

direito a serem ―protegidas contra a exploração econômica ou de realizar qualquer 

trabalho que seja perigoso ou interfira em sua educação, ou que seja nocivo para a saúde 

ou o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social‖, estando aí inserida a 

ESCCA. 

 No dia 21 de novembro de 1990, o governo brasileiro, através do Decreto nº 

99.710, promulgou a Convenção sobre os Direitos da Criança, no Governo Fernando 

Collor, a qual em seu preâmbulo fundamenta-se na Declaração dos Direitos da Criança, 

que estabelece ―a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, 

necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes 

quanto após seu nascimento‖.  

Insta destacar que referida norma explicita como prioridade o tratamento 

igualitário que deve ser dado a toda e qualquer criança. Estabelece que a criança não 

pode sofrer nenhum tipo de discriminação, seja por raça, cor, sexo, idioma, crença, 

opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição 

econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de 
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seus pais ou de seus representantes legais (art. 2º, CUDC).    

O tratamento jurídico direcionado à criança deve sempre priorizar o seu 

interesse, buscando sempre o seu bem-estar social. É dever de todas as instituições 

públicas e privadas atenderem prioritariamente ao interesse do infante, sem nenhuma 

forma de discriminação. A garantia do bem-estar da criança está disciplinada no artigo 

27, ao reconhecer o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social.  

  Por tais razões, fincado no reconhecimento de ser a criança pessoa em 

desenvolvimento (ali definida como pessoa até 18 anos de idade), e por isso necessita de 

consideração especial, conclamando as nações para uma cooperação internacional para 

a melhoria das condições de vida das crianças em todos os países, especialmente nos 

países em desenvolvimento. 

 É com esse mister, que a Convenção estabelece, de forma direta em seus artigos 

34, 35, 36 e 39, normas específicas sobre o tema, ao dispor: 

ARTIGO 34 Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança 

contra todas as formas de exploração e de violência sexuais. Para esse 

efeito, os Estados Partes devem, nomeadamente, tomar todas as 

medidas adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral para 

impedir: 

 

a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma 

atividade sexual ilícita; 

 

b) Que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de 

outras práticas sexuais ilícitas; 

 

c) Que a criança seja explorada na produção de espetáculos ou de 

material de natureza pornográfica. 

 

ARTIGO 35 - Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas, nos 

planos nacional, bilateral   e multilateral, para impedir o rapto, a venda ou 

o tráfico de crianças, independentemente do seu fim ou forma. 

 
 ARTIGO 36 - Os Estados Partes protegem a criança contra todas as 

formas de exploração prejudiciais a qualquer aspecto do seu bem-

estar. 

 

ARTIGO 39 - Os Estados Partes devem tomar todas as medidas 

adequadas para promover a recuperação física e psicológica e a 

reinserção social da criança vítima de qualquer forma de negligência, 

exploração ou sevícias, de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento 

cruéis, desumanos ou degradantes ou de conflito armado. Essas 

recuperação e reinserção devem ter lugar num ambiente que favoreça a 

saúde, o respeito por si próprio e a dignidade da criança. 
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  Entretanto, somente a partir do 1º Congresso Internacional contra a Exploração 

Sexual Comercial de Meninas (os) e Adolescentes, realizado em Estocolmo, 1996, é que 

a ESCA passou a integrar a agenda pública no âmbito internacional e nacional. 

No ano de 1999, conforme ANDI (2013), durante a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, realizada na Itália, 124 países 

assinaram a Convenção de Palermo. Essa foi ratificada pelo governo brasileiro em 2004 

que define como crime o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento 

de pessoas para o propósito de exploração sexual. Conforme trazido pela ANDI (2013), 

muitas dessas ações ilícitas são camufladas em atividades como agenciamento de 

modelos, babás, garçonetes ou dançarinas. 

 Em 08 de março de 2004, o então presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva promulgou o Decreto n. 5.007, com o objetivo de ratificar o Protocolo Facultativo 

à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição 

infantil e pornografia infantil, para que o mesmo seja executado e cumprido 

inteiramente como nele se contém, ou seja, sem quaisquer restrições. Esse é mais um 

dos compromissos assumidos pelo Brasil, para o enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes.   

 A Constituição Federal assegura a proteção integral a crianças e aos 

adolescentes, em seu art. 227, estabelecido com o propósito de concretizar as teorias de 

direitos humanos. A doutrina da proteção integral tem como objetivo garantir de forma 

ampla e irrestrita todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

A Constituição Federal ao instituir a Doutrina da Proteção Integral, estabeleceu a 

primazia do direito à infância, que objetiva efetivar o pleno exercício de todos os 

direitos humanos, como o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao respeito, à liberdade e 

à dignidade. Ela é resultado da influência exercida pela Declaração Universal dos 

Direitos da Criança de 1959, que promoveu o reconhecimento de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, ratificada pela Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança em 1989.  

A respectiva Convenção, em seu artigo 27, instituiu a Doutrina da Proteção 

Integral. Essa inovação legal no cenário mundial decorreu de uma nova percepção 

social da criança como merecedora de proteção especial. Piovesan (2012, p.281) afirma 

que a Convenção ―acolhe a concepção do desenvolvimento integral da criança, 

reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, a exigir proteção especial e absoluta 
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prioridade‖.  

Elevado destaque feito por Piovesan (2012), que ora merece ser também 

abordado, é que a mesma alerta com a veemência necessária sobre a necessidade de 

uma promoção de cooperação e solidariedade internacionais com vistas a apoiar a 

implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança e os direitos da criança 

devem ser prioritários em todas as atividades das Nações Unidas, na área de direitos 

humanos. Um desses alertas feito pela autora em sua obra em destaque, é no tocante à 

exploração econômica e sexual de crianças e à participação dessas em conflitos 

armados, que foram objetos de Protocolo Facultativo sobre a venda de Crianças, 

Prostituição e Pornografia Infantis, adotados no ano de 2000, o qual entrou em vigor em 

18 de janeiro de 2002. 

  Rossato; Lépore e Cunha (2011, p. 73) afirmam categoricamente que o 

―reconhecimento jurídico dos direitos da criança e do adolescente se deu no Brasil já em 

um novo patamar, mais ligado aos processos emancipatórios e constituído por uma 

concepção de positivação dos direitos humanos, tornando-os fundamentais‖. E 

ressaltam ainda que o princípio da proteção integral consubstancia o modelo de 

tratamento da matéria relacionada à infância e à juventude, contrapondo-se ao modelo 

da situação irregular, outrora existente no Brasil. 

   Destaca-se que no art. 227, § 4º da Constituição Federal, o tema da violência 

sexual é destacado ao estabelecer a necessidade de seu enfrentamento. Percebe-se, 

assim, que o Brasil dialoga em perfeita sintonia com a legislação internacional, fazendo 

valer o compromisso assumido ao ratificar a Convenção e o Protocolo, e com o objetivo 

de efetivar essas normas, instituiu através de normas infraconstitucionais outros 

dispositivos a fim de enfrentar a violência sexual perpetrada contra crianças e 

adolescentes.  

  Na ordem infraconstitucional a proteção legal contra esse tipo de violência é 

enumerada, além do Estatuto da Criança e do Adolescente (com suas alterações), 

através do Código Penal Brasileiro (com suas alterações), e da Lei de Crimes 

Hediondos e de tortura.  A tipificação das condutas nas referidas normas foi 

anteriormente apresentada, dispensando-se sua repetição. 

  A principal norma de proteção à infância, o ECA, tipificou várias condutas 

delituosas que, segundo Moreira (2017), não estavam tipificadas no Código Penal, com 

um objetivo muito claro, o de evitar que ocorra impunidade por falta de tipo penal para 
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a responsabilização do violentador.  

Veja-se que essa opinião evidencia um tratamento especializado sobre esse tipo 

de violência perpetrada contra crianças e adolescentes, mostrando-se inclusive contrária 

ao entendimento de Nucci, anteriormente abordado. Constata-se, assim, que o Código 

Penal vigente, há muito precisa ser reformado, atendendo às transformações sociais, 

visto que esse data de 1940, e não se amolda às normas vigentes de proteção à infância, 

além de outros tipos penais ali existentes, e considerados obsoletos. 

  Apesar de o ECA trazer tipos penais específicos, constata-se que para os casos 

de crimes contra a dignidade sexual (e não mais contra os costumes) de crianças e 

adolescentes, aplica-se não só o ECA, mas também os tipos penais previstos no Código 

Penal brasileiro, conforme já explanados em tópico anterior.     

  Um dos artigos previstos no ECA que merece ser aqui tratado é o previsto no art. 

239, que tipifica a conduta do tráfico internacional de criança ou adolescente, definindo 

o ilícito de promoção ou auxílio a ato destinado ao envio de criança ou adolescente para 

o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. 

Apesar de ser um crime comum, com assento também no Código Penal, é trazido pela 

legislação estatutária com o objetivo de tratar de forma especial quando praticado contra 

menores de idade.  

  Um diferencial trazido pelo ECA, como já dito, com o objetivo de 

responsabilizar a todos os envolvidos, é ter a norma estatutária acrescentando a conduta 

de auxiliar, que segundo Maciel (2018) revela um desejo de incluir, como autor da 

conduta, aquele terceiro que tenha realizado atos acessórios, no escopo de facilitar o 

envio da vítima para o exterior. Trazer esse tipo penal aqui, que aparentemente nada tem 

a ver com a exploração sexual, pois estaria desvinculado com outro objetivo, existindo 

tipo específico para tal conduta, decorre do entendimento, que inicialmente alguém 

pode auxiliar sem que exista conscientemente esse objetivo, mas que esse pode ocorrer 

para fim diverso, e haver mudança no transcorrer do processo, permitindo um 

enquadramento penal específico.   

  Todas essas condutas são consideradas como exploração sexual, visto que a 

legislação brasileira é taxativa quanto à sua proibição até a idade de 18 anos 

incompletos, em face do já estudado, acerca da ausência de autonomia dos infantes. 

Além dessas, acrescenta-se ainda, os tipos penais praticados contra pessoas de qualquer 

idade, previstos nos arts. 228, 229 e 230 do Código Penal Brasileiro, e no caso de 
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menores de 18 anos são consideradas como exploração sexual comercial, considerada 

uma das Piores Formas de Trabalho Infantil pela OIT.  

Sussekind (2000, p. 180) ressalta que compete à Conferência Internacional do 

Trabalho, como assembleia geral da OIT, elaborar e aprovar as normas que constituem a 

regulamentação internacional do trabalho e das questões que lhes são conexas. Essas 

normas são denominadas de Convenções e Recomendações. Acerca delas, acrescenta 

Sussekind (2000, p. 181) que, 

A convenção ratificada constitui fonte formal de direito, gerando 

direitos subjetivos individuais, sobretudo nos países onde vigora a 

teoria do monismo jurídico e desde que não se trate de diploma 

meramente promocional ou programático. Já as recomendações e as 

convenções não ratificadas constituem fonte material de direito, 

porquanto servem de inspiração e modelo de atividade legislativa 

nacional, os atos administrativos de natureza regulamentar, os 

instrumentos de negociação coletiva e os laudos de arbitragem 

voluntária ou compulsória dos conflitos coletivos de interesse, nesse 

último caso compreendidas as decisões dos tribunais do trabalho, 

dotados de poder normativo. 

 

Conforme asseguram Rossato e Lépore (2011, p. 32), da primeira Conferência 

da OIT resultou a aprovação de seis medidas atendendo aos reclamos de sindicatos e da 

classe operária do final do século XIX e início do século XX, quais sejam: limitação da 

jornada de trabalho, proteção à maternidade, proteção ao desemprego, proibição do 

trabalho noturno a menores de 18 anos e definição de idade mínima de 14 anos para o 

trabalho na indústria. De acordo com o autor, ―as duas últimas convenções podem ser 

consideradas os primeiros documentos internacionais que, de forma específica, 

promoveram a defesa dos interesses da criança‖.  

As Convenções da OIT, como observa Martins (2007, p. 72), ―são normas 

jurídicas provenientes da Conferência da OIT, que têm por objetivo determinar regras 

gerais obrigatórias para os Estados que a ratificarem, passando a fazer parte do seu 

ordenamento interno‖.   

Entretanto, para a OIT não é suficiente que os países ratifiquem as Convenções, 

pois segundo Minharro (2003) ela possui mecanismos de controle sobre a aplicação ou 

não de suas Convenções. Afirma o autor que ―assim, não basta ao Estado-membro 

pretender a ratificação; mister se faz a apresentação de relatórios periódicos que 

informem as medidas tomadas para tornar concretas as disposições do instrumento 

ratificado‖ (MINHARRO, 2003, p. 60). 

A partir dessas Convenções surgiu a Convenção nº 138 da OIT sobre a Idade 
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Mínima para a admissão em emprego ou trabalho, de 1973, que juntamente com a 

Recomendação nº 146 é os principais instrumentos internacionais dedicados à 

erradicação do trabalho infantil. Observa-se aí também, o que já anteriormente 

abordado, acerca da inexistência de autonomia, quando o exercício dessa implique em 

prejuízo para o exercício de direitos fundamentais. 

Essa Convenção, que se aplica a todos os setores da atividade econômica, tem 

como objetivo, previsto em seu artigo 1º, que todo país que a ratifique comprometa-se a 

adotar uma política que garanta a efetiva abolição do trabalho infantil e a elevação 

progressiva da idade mínima de admissão em atividades laborativas a um nível que 

torne possível aos menores o seu desenvolvimento físico e mental mais completo. Desta 

forma, a Convenção atribui ao Estado ratificador o dever de estabelecer a idade mínima 

para o trabalho, dentro do seu território e nos meios de transporte registrados em seu 

território, no limite mínimo de garantia da idade de conclusão da escolaridade 

obrigatória, não sendo essa inferior a 15 anos de idade. Proíbe, ainda, de qualquer forma 

o exercício para o trabalho ao menor de 18 anos de idade que prejudique a saúde, a 

segurança e a moral de pessoas ainda em desenvolvimento. 

Apesar de unificar a idade mínima para todos os setores, a Convenção nº 138 

apresenta quanto a isso aspectos ambivalentes. Em primeiro lugar, ela possibilita que 

países cuja economia e sistemas educacionais não estejam suficientemente 

desenvolvidos possam, mediante prévia consulta às organizações de empregadores e de 

trabalhadores interessados, especificar uma idade mínima de 14 anos. 

Afirma Sussekind (2000, p. 399) que ―embora essa Convenção tenha em mira 

universalizar a idade de 15 anos como limite mínimo para o trabalho, ela é bastante 

flexível, a fim de atender ao desnível socioeconômico entre os Estados-membros da 

OIT‖. Esse dispositivo abre espaço para que os países subdesenvolvidos estabeleçam, a 

seu critério, a idade mínima de 14 anos, sob qualquer pretexto, remontando a uma visão 

discriminatória já vencida pelo amparo especial instituído pela Convenção dos Direitos 

da Criança de 1989.    

Em segundo lugar, a Convenção possibilita a exclusão de sua aplicação a 

limitado número de categorias de emprego, quando necessário, e ainda de estabelecer 

limite a seu alcance (art. 4º e art. 5º). Desta forma, a norma possibilita que países 

excluam sua aplicação em razão de dificuldades, por certo relacionadas a interesses 

econômicos, ou qualquer outro que julguem relevantes, em detrimento dos interesses da 
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criança. 

A flexibilização estabelecida no art. 7º da Convenção permite o emprego ou 

trabalho leve a pessoas entre 13 e 15 anos de idade. Trata-se do maior paradoxo 

estabelecido na norma. Com clareza depreende-se do artigo 1º da Convenção que a 

idade mínima em qualquer atividade ou emprego é de 15 anos, como forma de garantir 

o direito à saúde e ao desenvolvimento da criança; isso, portanto, torna incoerente a 

admissão de outra idade mínima para o trabalho.       

Por fim, estabelece a Convenção nº 138 da OIT a possibilidade de serem 

concedidas licenças para autorizar o trabalho a partir dos 16 anos, desde que plenamente 

garantidas a saúde, segurança e moralidade dos adolescentes, e que estes tenham 

recebido instrução ou formação profissional adequada e específica, no ramo de 

atividade correspondente.  

Com o objetivo de complementar a Convenção nº 138, foi instituída a 

Convenção 182, anteriormente citada, que tem o propósito, segundo Minharro (2003), 

de que todo o país que venha a ratificá-la adote medidas imediatas para erradicar todas 

as maneiras de escravidão infantojuvenil, entre as quais a venda ou tráfico de crianças, a 

servidão por dívidas e os trabalhos forçados.  

Para Piovesan e De Luca (2012), a Convenção nº 182 da OIT ―reconhece que a 

realidade das piores formas de trabalho é definida por circunstâncias e não pela 

atividade laboral específica, reconhecendo que existem categorias diferentes de trabalho 

infantil‖. Ou seja, apesar de reconhecer os malefícios do trabalho para crianças, a 

comunidade internacional definiu que existem condições de trabalhos que, em hipótese 

alguma, podem ser admitidas. Ressalta-se, que para efeitos da Convenção, o termo 

criança aplica-se a toda pessoa menor de 18 anos.  

  As piores formas de trabalho infantil, de acordo a Convenção nº 182 da OIT, 

compreendem: 

(i) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 

tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a 

condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o 

recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas 

em conflitos armados; 

(ii) A utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

(iii) A utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico 

de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais 

pertinentes;  
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(iv) O trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é 

realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral 

das crianças. 

 

Uma das piores formas de trabalho infantil aí definida é a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, e uma das metas da Convenção nº 182 da OIT é a sua extinção, 

por ser uma das formas mais aviltantes da violação dos direitos humanos. 

       Por essa razão, o rol das piores formas de trabalho infantil estabelecido pela 

Convenção nº 182 da OIT e complementado pela Recomendação nº 190 não é taxativo, 

tendo em vista a distinta realidade social, econômica e cultural de cada país, que pode 

definir outras formas de trabalho violadoras de direitos humanos. A Convenção nº 182 

da OIT evidencia os potenciais riscos ao desenvolvimento da criança e do adolescente, o 

que a torna um dos principais instrumentos de combate ao trabalho infantil. Por essa 

razão, conforme afirma Herrera (2007, p. 93), foi ela ratificada por mais de 150 países, 

mudando o enfoque da defesa dos direitos de crianças e adolescentes que trabalham. 

  Ressalta-se que muitos adultos que trabalham no mercado do sexo, reivindicam 

a regulamentação da profissão, o que de forma alguma pode ocorrer com crianças e/ou 

adolescentes, configurando aí umas das piores formas de trabalho infantil. Como afirma 

Faleiros:  

O mercado do sexo é um mercado de trabalho, uma alternativa de 

trabalho para esses adolescentes e crianças excluídos das políticas 

sociais e que tem violado seus direitos fundamentais garantidos no 

Eca, situação análoga ao trabalho infantojuvenil no mercado do tráfico 

de drogas. (2004, p. 94) 

 

Herrera (2007) ressalta que a Convenção nº 182 abriu um caminho para 

intervenções que vão além da sanção moral, ao estabelecer as sanções penais. As 

disposições da Recomendação nº 190 suplementam as disposições da Convenção nº 182 

da OIT, e como ela deve ser aplicada. No entender de Sussekind (2000, p. 402): 

A Convenção 182 e a Recomendação 190, de 1990, são instrumentos 

de que a OIT pretende se valer para acabar com a escravidão infantil, 

a servidão por dívidas, a prostituição, a pornografia, o trabalho 

perigoso e o recrutamento de crianças para conflitos armados. A 

convenção se aplica a todos os menores de 18 anos, ainda que sem 

relação de emprego, e exige medidas imediatas e eficazes para a 

proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. A 

Recomendação propõe que os Estados definam essas formas de 

trabalho como delitos e imponham sanções penais aos responsáveis. 

 

  Para Farias (2003), a Recomendação nº 190 indica linhas de ação para a extinção 
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das piores formas de trabalho infantil. Recomenda que os países signatários façam 

levantamento periódico de dados estatísticos sobre a natureza e o alcance do trabalho 

infantil, e ainda que criem um esquema fiscalizador, integrado a um rígido sistema 

punitivo dos corruptores e exploradores da infância vitimada. O Brasil ratificou a 

Convenção nº 182 da OIT através do Decreto nº 3.597 de 12 de setembro de 2000, 

obrigando-se a adotar medidas para eliminar o trabalho infantil.  

  A contribuição da OIT para o enfrentamento da ESCA é de extrema importância, 

tendo inclusive participado do Congresso Mundial sobre a Exploração Comercial de 

Crianças, em Estocolmo, em 1996. Destaca-se, ainda que além da edição de 

Convenções Internacionais, a OIT, realiza pesquisas sobre o tema, e dentre elas, 

segundo ANDI (2013), foi realizado trabalho intitulado Tráfico de Pessoas para Fins de 

Exploração Sexual, publicado no Brasil em 2006, que definiu três possíveis tipos de 

redes criminosas:  

a) Amadora (de abrangência interestadual e internacional) - são 

poucos os participantes; não há organograma definido ou 

sofisticado para atuação; 

b) Profissional Interestadual - Estruturada; conta com maior número 

de integrantes, com papéis definidos e, também, com contatos 

interestaduais. 

c) Profissional Internacional - Estruturada, com contatos em diversos 

países; atuação mais sofisticada e com definição clara do papel de 

cada um dos seus membros. 

 

 Além do tráfico, outra forma de exploração, considerada como trabalho ilícito, 

que pode ser comercial ou não comercial, no sentido de que pode haver ou não proveito 

econômico, é a utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo 

explícito, previsto no art. 240 do ECA. Como já dito anteriormente, não importa que a 

criança ou adolescente participe voluntariamente, uma vez que essa não possui 

autonomia para tomar tal decisão, e sua participação em quaisquer espetáculos, cenas ou 

ensaios dependerão, em qualquer caso de autorização judicial, conforme exigência 

disciplinada no art. 149, II, a, do ECA. 

 A conduta descrita como crime, não se restringe à produção do material, mas 

também reprodução, direção, fotografia, filme, registro, agencie, facilite, recrute, coaja, 

intermedeie ou contracene com a criança ou adolescente. O ECA ampliou os tipos 

penais, conforme já descrito em tópico anterior, no acréscimo dos artigos 240 e 241.  

  O art. 244-A do ECA, expressamente tipifica a conduta da exploração sexual 

de criança ou adolescente, ao estabelecer ―Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, 
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como tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: 

(Incluído pela Lei 9.975, de 23-6-2000)‖.  No entender de Maciel (2018), essa norma do 

ECA foi revogada tacitamente pela Lei 12.015/2009, em face do que dispõe o art. 218-

B, visto que traz o tipo penal de ―favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável‖. Há uma flagrante impropriedade legislativa, ao 

intitular o tipo penal de prostituição, por todas as razões já delineadas nesse trabalho, e 

que revitimiza a criança ou adolescente aí envolvida, reforçando o preconceito presente 

na sociedade e consequentemente sua naturalização. A ambiguidade do tipo penal 

descrito está presente não só na legislação nacional, mas também na internacional, que 

demanda sua alteração. 

  De qualquer forma, a conduta aí descrita é aquela em que a submissão ou 

sujeição de criança ou adolescente à comercialização do próprio corpo, que é então 

entendida como exploração sexual comercial, que é o tema em debate. Assim, todos 

aqueles que participem sejam como aliciadores ou exploradores dessas vítimas, ou ainda 

aqueles que participem mediante o ato de corromper, perverter ou facilitar a corrupção 

(art. 244-B), estarão na condição de autores da conduta penal, passíveis da reprimenda 

legal. 

  Conclui-se assim, que apesar de uma normatização a nível internacional e 

nacional, essa não tem logrado o êxito para o enfrentamento do problema, que segundo 

ANDI (2013), as regiões de fronteira contam ainda com o agravante da falta de uma 

legislação unificada acerca desse crime.  

 Dessa forma, incumbe ao Estado, em cumprimento das normas que assegura a 

proteção integral a crianças e adolescentes, adotar medidas preventivas, punitivas e 

restaurativas eficazes, o que até agora não foi alcançado, e tem nesse trabalho o objetivo 

de compreender o fenômeno para através de ele construir um entendimento que leve a 

uma sugestão de como melhor enfrentar o problema. 

 

 

2.4 O bem jurídico tutelado: a dignidade humana 

   

  Como dito em tópico anterior, os crimes sexuais previstos no Código Penal 

brasileiro, até pouco tempo atrás eram considerados crimes contra a honra, decorrentes 

de valores morais concebidos pela sociedade. Nesse caso, o bem jurídico tutelado, 

merecedor de proteção era a moral, sendo essa baseada em valores de um sistema 
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patriarcal, sexista e misógino.  

  Uma mudança sobre esses conceitos impulsionou uma mudança legislativa, e 

que provocou um questionamento acerca de qual o bem jurídico deveria aí ser tutelado, 

já que não mais a honra, seria esse então a liberdade sexual da vítima?  Com exatidão, o 

crime de violência sexual em face de pessoas adultas estaria falando de violação da 

liberdade sexual, posto que ausente o consentimento para a prática de ato sexual, 

ausente à autonomia para dispor do seu corpo, e, portanto, adequado tal enquadramento. 

Porém, e em relação a crianças e adolescentes, de igual modo seria adequada tal 

classificação? A resposta é no sentido negativo, uma vez que, como foi dito acima, elas 

não possuem liberdade sexual assegurada, por serem pessoas ainda em 

desenvolvimento. Ausente a autonomia para dispor livremente de seus corpos, não há 

que se falar que o bem tutelado seria a liberdade sexual, posto que fosse um paradoxo.   

  Ainda que exista o consentimento para o ato sexual, no caso de crianças e 

adolescentes, o que está sendo protegido não é a violação desse consentimento, e sim, 

como afirma Léon (2014, p. 275) ―derecho a estar exenta o libre de cualquier daño em 

el ámbito sexual o, si se prefere, el derecho a tener um adecuado processo de formación 

y maduración em la esfera de la sexualidade, sin interferências nocivas.‖ 16 

  Portanto, o bem que se protege não é propriamente a liberdade sexual, mas sim a 

dignidade sexual. E qual a razão dessa configuração de violação da dignidade humana? 

Como assegurar que essa realmente estaria violada, quando a suposta vítima admitiria 

vender seu corpo, sem qualquer ameaça ou violência? Qual a razão da interferência do 

Estado para restringir essa liberdade, tipificando essa conduta, frente ao princípio da 

intervenção mínima? 

A razão decorre das razões já apontadas quando se falou acerca da autonomia da 

vontade de crianças e adolescentes sob diversos enfoques. No caso em tela, a 

intervenção do Estado se justifica, posto que o bem jurídico em debate seja de grande 

importância, pois há razões éticas, direitos individuais indisponíveis e consequências 

que atingem não só diretamente as vítimas, mas também conforme afirma Léon (2014) 

dessas em convívio com a sociedade. 

  O que se identifica em decorrência da exploração sexual comercial é que a 

criança não possui identidade, não é considerada sujeito de direitos, e é vista como uma 

                                            
16

 Direito a ser isento ou livre de qualquer dano na esfera sexual ou, se preferir, o direito de ter um 

processo adequado de desenvolvimento e amadurecimento na esfera da sexualidade, sem interferência 

prejudicial.  



78 

 
 

res pertencente a alguém, que mediante pagamento, adquire e torna-se proprietário, e 

nessa condição tem sobre ela o direito de usufruir na condição de ―coisa‖.   

  O Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras, 2017/2018, considera a exploração 

sexual de crianças e adolescentes como a mais perversa forma de destruição da 

dignidade e do futuro de um ser humano. Entende que ela é uma das piores 

excrescências já produzidas pelo homem, que deixa sequelas irreversíveis para os 

infortunados meninos e meninas que são vítimas dela.  

 A exploração sexual, aqui entendida como gênero, anteriormente já apresentada 

suas diversas formas, ofende a dignidade sexual da vítima, sendo esse o bem jurídico 

tutelado expresso no Título VI, Capítulo II do Código Penal, e não mais os costumes 

como anteriormente designado.  Assim, o que está protegido é a dignidade da pessoa, o 

respeito a sua liberdade, o indivíduo em si, a sua intimidade, ou seja, a sua existência 

humana. Entretanto, a definição de dignidade sexual, demanda um estudo aprofundado 

acerca da dignidade humana, tema de grande debate entre filósofos e estudiosos do 

Direito, em face de sua nem sempre precisa definição.  

  Segundo Macklin (2002), citada por Rosen (2015, p. 26) afirmou que a 

―Dignidade é um conceito inútil. Significa nada mais que respeito pelas pessoas ou por 

sua autonomia‖. Ressalta ainda outra afirmação da autora, ―os apelos à dignidade são ou 

reformulações vagas de outras noções mais precisas, ou meros slogans que nada 

acrescentam à compreensão do tema‖.  Habermas (2010, p. 52), de outro lado, pondera 

que ―conceitos jurídicos moralmente saturados, como ―direito humanos‖ e ―dignidade 

humana‖, perde, devido a uma excessiva extensão contraintuitiva, não apenas sua 

acuidade, mas também seu potencial crítico‖.  

  Frente a essas divagações acerca do tema, considerando que essas podem refletir 

no entendimento acerca da autonomia de crianças quanto à venda de seus corpos, é que 

o presente estudo apresenta uma análise acerca da dignidade humana, de forma 

ponderada e sem romantismo. 

 A compreensão da dignidade humana exige uma intelecção apropriada e 

ponderada do intérprete, posto que ela não se exprima através de um conceito concreto e 

materializado. Ela é aquilatada pelo intérprete de forma subjetiva, através das diretivas 

principiológicas e valorativas expressas em normas que asseguram os direitos 

fundamentais do cidadão.  
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  A dificuldade de compreender o sentido da expressão da dignidade da pessoa 

humana é trazida por Sarlet (2009, p. 18) como sendo essa decorrente de ―conceitos de 

contornos vagos e imprecisos caracterizado por sua ‗ambiguidade e porosidade‘ assim 

como por sua natureza necessariamente polissêmica‖. Na percepção de Barroso (2010), 

a dignidade é um conceito cujo sentido e alcance sofrem influências históricas, 

religiosas e políticas, sendo suscetível de variação nas diferentes jurisdições. 

              Para Sarlet (1988, p. 51/52), dignidade humana ―não pode ser definida de 

forma fixista, ainda mais quando se verifica que uma definição dessa natureza não 

harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas 

sociedades democráticas contemporâneas‖. Na definição de Sarlet,  

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres que integram a rede da vida. (SARLET, 1988, p. 73) 

  Assim também entende Soares (2010, p. 127), ao afirmar que ela decorre de uma 

―construção axiológica e teleológica, que impõe a compreensão e aplicação de 

princípios jurídicos, especialmente aqueles de natureza constitucional, de modo a 

potencializar a realização da justiça, aplicando-se o princípio da dignidade humana‖. É 

nessa linha de pensamento que os diversos entendimentos acerca da dignidade da pessoa 

humana convergem, partindo do pressuposto de que ela advém de uma gama de valores 

preconcebidos acerca da existência humana, que lhe assegure autodeterminação, 

autonomia e liberdade. 

  

               Sarlet (2009) apresenta algumas possíveis e relevantes dimensões da dignidade 

da pessoa humana, sendo elas: a ontológica, a comunicativa e relacional da dignidade da 

pessoa humana como o reconhecimento pelo(s) outro(s), como construção histórico-

cultural, como limite e como tarefa (em uma dupla dimensão negativa e prestacional). 

Para o autor, na dimensão ontológica, ela é uma ―qualidade intrínseca da pessoa 

humana, é irrenunciável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e 

dele não pode ser destacado.‖ (Sarlet, 2009, p. 20).  

            Na dimensão comunicativa e relacional da dignidade da pessoa humana, 
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decorrente de uma intersubjetividade, Sarlet (2009) entende que não há como 

desconsiderar a necessária dimensão comunitária (ou social) desta mesma dignidade de 

cada pessoa e de todas as pessoas, justamente por serem todos reconhecidos como 

iguais em dignidade e direitos e pela circunstância de nesta condição conviver em 

determinada comunidade.  

              Outra dimensão apresentada por Sarlet (2009) é a dignidade como construção, 

em um sentido cultural, fruto do trabalho de diversas gerações e da humanidade em seu 

todo, de forma que essa complementa e interage com as dimensões anteriores e 

relacionando-se ainda com outra por ele compreendida como dimensão prestacional (ou 

positiva) da dignidade. Nessa última, defende Sarlet (2009) que a dignidade possui 

dimensão dúplice, vez que se manifesta enquanto simultaneamente expressão da 

autonomia da pessoa humana (vinculada à ideia de autodeterminação no que diz com as 

decisões essenciais a respeito da própria existência), bem como da necessidade de sua 

proteção (assistência) por parte da comunidade e do Estado, em especial, quando 

ausente à capacidade de autodeterminação. Outras considerações são trazidas por Sarlet 

acerca da complexidade do conceito de dignidade, que evidencia a necessidade de 

compreendê-la em suas diversas nuances, sem reduzi-la a um conceito minimalista. 

  Assim, conclui-se que a dignidade humana é um conceito aberto, plural na sua 

pré-compreensão, mas tem como principal vetor a racionalidade, a apreciação 

valorativa, baseada na historicidade da humanidade, que permita compreender o melhor 

espírito do direito.   

 Dito isso, é importante traçar de forma firme as diversas compreensões acerca do 

tema, com propósito orientador para o intérprete para alcançar uma valoração do 

princípio da dignidade humana, sem superestimá-lo ou subestimá-lo, para não torná-lo 

mito ou fetiche. A ideia de mito ou fetiche, concebida por Barreto (2013), ao tratar dos 

direitos humanos, defendendo que é necessário resgatar o significado moral original, 

que possa legitimar e garantir uma nova ordem jurídica e a magia performativa da 

ordem jurídica, o que demanda passar por um processo de desfetichização, que os 

liberte da máscara fetichista e dogmática em que se encontra aprisionada. Barreto 

(2013) defende então que é necessário abandonar o mito da eficácia transcendente da lei 

diante de sua permanente contestação encontrada na realidade social objetiva.  

 Na esteira dessa discussão, Rosen (2015, p. 23) acentua que o discurso da 

dignidade humana era também questionado por Schopenhauer, que tinha uma opinião 
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preconceituosa sobre ela afirmando que ―essa expressão, dignidade do homem, 

proferida certa vez por Kant, tornou-se posteriormente santo e senha de todos os 

moralistas confusos e frívolos que, por trás dessa imponente expressão, escondiam sua 

falta de fundamento, verdadeiro da moral ou, para todos os efeitos, de um fundamento 

que tivesse qualquer significado‖. Assim, Rosen (2015) propõe a desmitificação da 

expressão dignidade humana, visto que ela se mostra como elemento central do 

moderno discurso dos direitos humanos, o mais aceito para a regulação normativa da 

vida política, e que fora incorporada a inúmeras constituições, convenções 

internacionais e declarações. 

 Com o objetivo assim de desmistificar o conceito da dignidade humana, e 

partindo de uma premissa que ele deva atender a uma ordem democrática e racional, 

parte-se da ideia inicial de sua concepção, para uma visão moderna, que atenda aos 

interesses atuais da sociedade, sem prejuízo aos valores jurídicos indisponíveis.  

 Inicialmente faz-se menção à presença da previsão da dignidade da pessoa 

humana na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tanto em seu 

preâmbulo, como disciplinada em vários de seus dispositivos, e em seu art. 1º que 

estabelece ―Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.‖  

Soares (2010) defende, entretanto, que o respeito à dignidade da pessoa humana advém 

das matrizes culturais remotas, desde a antiguidade greco-latina e cristã até o 

Renascimento e o iluminismo antropocêntrico da Idade Moderna. Ressalta que na 

Antiguidade Clássica, ela estava relacionada com a posição ocupada pelo indivíduo e o 

seu grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade. 

 Já no período medieval, para a religião cristã, o ser humano foi criado à imagem 

e semelhança divina, e que Rosen (2015, p. 25) cita o teólogo alemão Jurgen Moltmann, 

em sua obra On Human Dignity (Da dignidade humana), que escreveu: ―A Dignidade de 

cada um e de todos os seres humanos está fundada em (sua) semelhança objetiva com 

Deus‖.    

 Numa visão contemporânea, ainda que pairem discussões acerca de sua 

definição e aplicação ao caso concreto, visto que muitas vezes arguidas em posições 

antagônicas, é consente o entendimento de que essa significa uma igualdade 

fundamental dos seres humanos. Entretanto, esse entendimento não afasta a discussão 

anteriormente apontada, tendo em vista a possibilidade da utilização ambígua do termo 

dignidade e sua má aplicação.  
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 Sair de uma discussão filosófica acerca da dignidade, relacionada a um valor, 

conceito axiológico, e remetê-la ao campo do Direito é o que se mostra necessário para 

o tema em destaque, abordando-a sob o enfoque da justiça, da segurança e da 

solidariedade. Essa análise foi trazida por Barroso (2010), que apresenta critérios 

mínimos para sua aplicação, reconhecendo que a dignidade é um valor pré e 

extrajurídico, capaz de influenciar o processo interpretativo. 

  Alexy (2001), mesmo reconhecendo que o processo interpretativo, ou seja, que a 

aplicação da lei não se esgota num processo de subordinação, porém antes requer um 

julgamento de valor, questiona até que ponto são necessários os julgamentos de valor e 

os métodos de interpretação jurídica, bem como as proposições e conceitos da 

dogmática jurídica, e como esses julgamentos de valor podem ser racionalmente 

fundamentados e justificados. Como resposta prévia a esta indagação o autor esclarece 

que ainda que a tese seja de que a jurisprudência prescinde de julgamento de valor, não 

significa dizer que não existam casos, em que não exista nenhuma dúvida como se deve 

decidir, seja com base nas normas válidas pressupostas, seja com referência a 

proposições da dogmática ou os precedentes.   

 É nesse sentido que a fórmula apresentada por Barroso (2010) é aquela já 

conhecida no mundo jurídico, partindo-se dos ensinamentos de Dworkin, de que nos 

casos difíceis, ou hard cases, para os quais não há solução pré-pronta no direito posto, a 

construção da solução constitucionalmente adequada precisa recorrer a elementos 

extrajurídicos, como a filosofia moral e a filosofia política, ou seja, aplicação de 

princípios. Apresenta o autor, como instrumentos de solução dos possíveis conflitos a 

ponderação e a proporcionalidade, afirmando que os princípios estão sujeitos à 

ponderação e à proporcionalidade, e sua pretensão normativa pode ceder, conforme as 

circunstâncias, a elementos contrapostos. Assevera ainda Barroso acerca da aplicação 

dos princípios em casos difíceis:  

  A eficácia interpretativa dos princípios constitucionais significa que os 

valores e fins neles abrigados condicionam o sentido e o alcance das 

normas jurídicas em geral. A dignidade, assim, será critério para 

valoração de situações e atribuição de pesos em casos que envolvam 

ponderação. Por exemplo: o mínimo existencial desfruta de 

precedência prima facie diante de outros interesses; algemas devem 

ser utilizadas apenas em situações que envolvam risco, e não 

abusivamente; a liberdade de expressão, como regra, não deve ser 

cerceada previamente. Merece registro, nesse tópico, o papel 

integrativo desempenhado pelos princípios constitucionais, que 

permite à dignidade ser fonte de direitos não enumerados e critério de 

preenchimento de lacunas normativas. Como o direito de privacidade 
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ou a liberdade de orientação sexual, onde não tenham previsão 

expressa. No Brasil, direta ou indiretamente, a dignidade esteve 

subjacente a inúmeras decisões ―criativas‖, em temas como 

fornecimento gratuito de medicamentos fora das hipóteses previstas na 

normatização própria, não compulsoriedade do exame de DNA em 

investigação de paternidade, bem como em hipóteses de redesignação 

sexual. 

 

  No caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, a violação da 

dignidade humana é evidente, não se identificando nessa hipótese um hard case, por 

tratar-se de direitos indisponíveis e inalienáveis. Em tal situação, não cabe ao interprete 

um julgamento de valores, bem como não fica subjugado a critérios de ponderação e da 

proporcionalidade. A norma proibitiva da exploração já traz em seu bojo, a violação da 

dignidade em uma de suas dimensões como fundamento para a tipificação da conduta, 

previamente valorada como violação à dignidade sexual da vítima. Assim, o legislador 

não deixa ao alvedrio do intérprete a análise se a exploração sexual de crianças e 

adolescentes viola ou não a dignidade da vítima, visto que essa análise fora realizada 

quando da tipificação da conduta pelo legislador. Importa dizer que cabe ao aplicador da 

norma, adotá-la e reconhecê-la como violação da dignidade, saindo da sua esfera de 

arbítrio a sua apuração.  

  A dúvida aqui não se assenta, dispensa questionamentos e mensuração. A norma 

é taxativa e impositiva, e a aplicação da dignidade no caso de exploração sexual dá-se 

por via da subsunção, quando o fato concreto está contemplado no enunciado abstrato 

da norma. Conforme afirma Alexy (2015, p. 31), ―esses são as condições em que existe 

um forte grau de certeza normativa de que a dignidade humana tem precedência sobre 

os princípios em colisão‖. E corroborando com esse entendimento, afirma Barroso 

(2010): 

Do princípio da dignidade humana, em acepção compartilhada em 

diferentes partes do mundo, retiram-se regras específicas e objetivas, 

como as que vedam a tortura, o trabalho escravo ou as penas cruéis. 

Em muitos sistemas, inclusive o brasileiro, há normas expressas 

interditando tais condutas, o que significa que o princípio da 

dignidade humana foi densificado pelo constituinte ou pelo legislador. 

Nesses casos, como intuitivo, o intérprete aplicará a regra específica, 

sem necessidade de recondução ao valor ou princípio mais elevado. 

(2010, p.12) 

  

 Barroso (2010) ainda ressalta três aspectos importantes acerca da dignidade 

humana, que podem ser assim resumidas: 1- dignidade da pessoa humana é parte do 

conteúdo dos direitos materialmente fundamentais, mas não se confunde com qualquer 
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deles; 2- embora seja qualificada como um valor ou princípio fundamental, a dignidade 

da pessoa humana não tem caráter absoluto; 3- a dignidade da pessoa humana se aplica 

tanto nas relações entre indivíduo e Estado como nas relações privadas. 

 Não há necessidade aqui de se debruçar detalhadamente acerca dos princípios 

aplicáveis em hard cases, por não ser esse o objeto do presente estudo, por reconhecer 

que a ESCA é vista como um easy case, tendo em vista que o legislador já a definiu 

como uma afronta à dignidade sexual, inclusive estando ela inserta no capítulo aí 

correspondente. E o fez frente ao valor intrínseco da pessoa humana envolto à questão, 

decorrente do postulado do imperativo categórico de Kant (1988), que considera o 

homem como fim em si mesmo, e não como um meio para realização de metas coletivas 

ou de projetos sociais de outros. E como afirma Barroso (2010, p.22), ―É por ter o valor 

intrínseco da pessoa humana como conteúdo essencial que a dignidade não depende de 

concessão, não pode ser retirada e não é perdida mesmo diante da conduta individual 

indigna do seu titular‖.   

 Barroso (2010) acrescenta ainda que o valor intrínseco da pessoa humana impõe 

inviolabilidade de sua dignidade e está na origem de uma série de direitos fundamentais, 

dentre eles o direito à vida, à igualdade, à integridade física, integridade moral ou 

psíquica. Finaliza o autor, que é também em razão do valor intrínseco que em diversas 

situações se protege a pessoa contra si mesma, para impedir condutas autorreferentes 

lesivas à sua dignidade. Tais assertivas justificam inclusive a restrição da autonomia e 

da liberdade de adolescentes para venda de seus corpos, já delineadas acima, por 

flagrante violação de sua dignidade.  

Percebem-se, assim, as razões que evidenciam o postulado da violação da 

dignidade presente na ESCCA, justificando o capítulo em que ele se encontra no 

Código Penal.  
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CAPÍTULO III A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL COMO VIOLÊNCIA 

ESTRUTURAL 

 

  Conforme já dito acima, a questão da violência sexual de crianças e adolescentes 

é complexa e multifacetada, alicerçada em questões de ordem econômica, estrutural, 

sociocultural, familiar, individual e psicológica. A multiplicidade de fatores mostra-se 

dentre suas formas, a violência estrutural, que segundo Libório (2005), é assim 

considerada aquela inerente à própria forma de organização, socioeconômica e política 

de uma determinada sociedade.  

 Nessa perspectiva, buscar-se-á analisar a violência sexual, sob as influências de 

fatores estruturais, que permitem naturalizar a violência sexual e que impedem uma 

eficácia de normas e políticas públicas de seu enfrentamento. 

 

3.1  A VIOLÊNCIA SEXUAL Como Violência Estrutural 

 

Em face de tudo que já foi estudado acerca da violência sexual, constata-se a 

dicotomia existente entre a comoção social em face do alto índice de casos noticiados 

diariamente, e a ausência de empatia cotidiana ao presenciar esse tipo de violência, 

concebendo essa de forma natural e inevitável, em especial para adolescentes pobres. 

Daí a indagar-se acerca do que poderia justificar esse marasmo social frente a tão grave 

violação de direitos de pessoas que ainda não têm como se defender? Para Minayo 

(1994), uma dessas razões é a violência estrutural que pode levar o indivíduo a aceitar 

ou perpetrar sofrimentos, como se eles fossem próprios da ―natureza humana‖, 

definindo-a como: 

Entende-se como aquela que oferece um marco à violência do 

comportamento e se aplica tanto às estruturas organizadas e 

institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, 

culturais e políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, 

nações e indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, 

tornando-os mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à morte. 

(MINAYO, 1994, p.8) 

 

Na definição de Libório (2004, p. 26), ―a violência estrutural deve ser entendida 

como a violência inerente à própria forma de organização socioeconômica e política de 

uma determinada sociedade, em condições sociais e históricas definidas‖. Essa 

organização social define papéis sociais e identidades relacionados em razão da 

interação e da adaptação social. 
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Diversas pesquisas já realizadas evidenciam que o ser humano age por influência 

do meio em que vive, e ao mesmo tempo também o influencia através de suas ações, 

pois em conformidade com Norbet (1994, p. 67 ) ―toda sociedade humana consiste em 

indivíduos distintos e todo indivíduo humano só se humaniza ao aprender a agir, falar e 

sentir no convívio com os outros‖. Acrescenta ainda que ―A sociedade sem os 

indivíduos ou o indivíduo sem a sociedade é um absurdo‖ (Norbet, 1994, p. 67). 

Estudos sociológicos, segundo Costa (2010, p. 279), afirmam que a alteridade é 

o ―elemento principal na construção humana, ou seja, a relação do eu com o outro, em 

oposição dialética. Tais estudos têm se referido inclusive às relações políticas entre 

nações e à construção das identidades nacionais‖. A formação da identidade decorre 

assim, de uma construção empírica e inconsciente de tudo que fora naturalmente 

apreendido no convívio social determinador do comportamento humano. 

Costa (2010, p. 157) afirma ainda que ―a estrutura social que organiza, conecta e 

relaciona as diversas instâncias, estabelecendo as múltiplas relações entre os elementos, 

os grupos e as instituições‖. Dessa forma, a autora entende que o estruturalismo propõe 

uma visão integrada e global de instâncias do sistema social.  

Apesar de o estruturalismo fincar-se em ideias de que o comportamento social 

está na estrutura social que o gera, é necessário acrescentar elementos agregadores que 

influenciam de forma inconsciente a vida social. Dentre eles, tem-se o discurso 

linguístico, em que a fala revela um complexo de atitudes, que no entender de Lévi-

Strauss, o homem, na maioria das vezes, não tem consciência de todos os fatores que 

intervêm em suas relações sociais, nem da maneira como se articulam na estrutura 

social. Para ele, segundo Costa (2010), o desvendar dessas implicações só é possível 

pelo método linguístico, que identifica justamente a organização inconsciente e 

significativa da linguagem. 

Desta forma, a linguagem reflete os significados valorados socialmente, 

denotando um processo de constituição das identidades dos sujeitos, que segundo 

Severo (2009, p. 281) ―evidenciam as relações de valor que os sujeitos estabelecem com 

as variantes em virtude das variações linguísticas poderem ser vistas como lugar de 

manifestação de discurso‖. 

 A análise do discurso, segundo Massmann e Brasil (2017, p. 50) ―apresenta-se 

como um domínio disciplinar cujo interesse está em refletir e analisar a linguagem na 

sua relação com a sociedade‖. Isso se deve, segundo as autoras, em face de que ―a 
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linguagem é o elo que conecta o sujeito com o real, com a sociedade e com o Estado, 

passa-se a concebê-la como uma prática simbólica, como um trabalho de e com a 

significação‖ (Masmann; Brasil, 2017, p. 51). A importância da linguagem é defendida 

por Vygotsky (1993, p. 132) ao afirmar que ―as palavras desempenham um papel 

central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica 

da consciência como um todo‖. 

Constatando-se assim que a análise do discurso contribui para a interpretação do 

Direito, conforme sustentam as autoras acima citadas, é que se mostra necessário 

compreender o fenômeno da violência sexual a partir do estruturalismo social, visto que 

esse afeta os sentidos sobre a violência/exploração sexual no discurso jurídico. É nessa 

linha de raciocínio que Carvalho e Bertolin afirmam, 

A legislação que se pressupõe apta a tornar concreto o ideal de justiça 

é de fato, construída por alguns ―porta-vozes‖ do(s) grupo(s) 

dominantes da sociedade que, inadvertidamente (ou não), perpetuam o 

status quo. (CARVALHO; BERTOLIN, 210. p. 185) 

 

  É necessário perceber-se a violência sexual como um fenômeno multifatorial, 

com o intuito de desconstruir o discurso ambivalente de parte da sociedade acerca da 

criança ou do adolescente nela imersa. O envolvimento dessas vítimas, nem sempre 

assim tratadas, e muitas vezes apontadas como responsáveis pela violência que sofrem, 

decorre de um contexto socioeconômico que a tornam propensas à exploração. 

  A conjuntura da ESCA, segundo Leal, decorre de uma violência estrutural, pois 

ela é considerada como: 

[...] uma violência sexual que se realiza nas relações de produção e 

mercado (consumo, oferta e excedente) através da venda dos serviços 

sexuais de crianças e adolescentes pelas redes de comercialização do 

sexo, pelos pais ou similares, ou pela via de trabalho autônomo. Esta 

prática é determinada não apenas pela violência estrutural (pano de 

fundo) como pela violência social e interpessoal. É resultado, também, 

das transformações ocorridas nos sistemas de valores arbitrados nas 

relações sociais, especialmente o patriarcalismo, o racismo, e a 

apartação social, antítese da ideia de emancipação das liberdades 

econômicas/culturais e das sexualidades humanas (LEAL, 2001, p.4). 

 

 Um dos fatores ensejadores da exploração sexual é a precoce erotização de 

crianças e adolescentes, cada vez mais aceita e naturalizada socialmente. Ela se 

manifesta através de um comportamento adultizado na forma de vestir, no uso de 

maquiagem, através de expressões corporais na dança, através de músicas que 

objetificam a mulher, considerando-as como objeto de satisfação de desejo masculino. 
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Em face dessa forte influência de um comportamento social adultizado, a liberdade 

sexual precoce aparece como consequência natural.  

 Esse comportamento que induz, em especial, adolescente à exploração sexual, de 

certa forma conduz a uma percepção equivocada da sociedade sobre a sua 

responsabilidade pela violência que sofrem, e por isso essa não é assim considerada, 

nem pela sociedade, nem pelos adolescentes.  

 Assim, a ESCA pode ser considerada como uma violência social, emergida de 

fatores socioeconômicos e culturais, revelando-se através de expressões geradas de 

estruturas sociais. A violência estrutural segundo Minayo (1994) é gerada por estruturas 

organizadas e institucionalizadas, naturalizada e oculta em estruturas sociais, que se 

expressa na injustiça e na exploração e que conduz à opressão de indivíduos.     

 Nessa perspectiva, pretende-se analisar de forma pormenorizada, os fatores da 

violência estrutural que envolve a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes, conforme se verá nos tópicos seguintes. 

 

3.2 A pobreza como fator de risco social a ESCCA 

   

 O presente tópico inicia-se com a questão da pobreza como fator de risco social, 

para que crianças e adolescentes se tornem potenciais vítimas da ESCCA. Parte-se da 

hipótese de que o fator da vulnerabilidade socioeconômica age como catalisador para a 

incidência de que meninos e meninas ingressem no seio da violência de gênero, como 

forma de sobrevivência. Afirma Barbosa (2013, p. 63) que ―vender o corpo para fins 

sexuais, para se autossustentar e manter a família, é uma consequência do desequilíbrio 

econômico, uma anomalia sociopolítica da desigualdade e da injustiça sociais‖.  

Para Unicef (2011), a situação da pobreza, muitas vezes, mina a confiança dos 

adolescentes em seu próprio futuro e no futuro de suas comunidades e seus pais. A 

descrença no futuro é assim, um elemento influenciador para que o adolescente se 

submeta a esse tipo de violência.  Faleiros ressalta ainda, que: 

  
  Como visto anteriormente, as crianças e adolescentes que trabalham 

no mercado do sexo pertencem às categorias sociais historicamente 

dominadas (proletários, negros, mulheres, crianças) e ainda hoje 

excluídas dos direitos à escolarização, à saúde, à habitação, à 

profissionalização, ao mercado de trabalho, à renda, à cultura, ao 

consumo. (FALEIROS, 2004, p. 93) 
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Vê-se assim, que uma das causas da exploração sexual é a situação de extrema 

pobreza em que vivem milhares de crianças no país. O presente tópico abordará o 

contexto socioeconômico que impulsiona crianças e adolescentes a se submeterem a 

esse tipo de violência sexual, seja pela mão de seus pais, familiares; ou proxenetas, 

rufiões e outros, como alternativa para a emancipação econômica e social.  

A pobreza não é um fator determinante para que crianças e adolescentes entrem 

no mercado do sexo, mas ela se mostra como alternativa para ampliação de renda 

familiar, e somada a outros fatores como a questão de gênero, raça, a fragilidade de 

valores, de princípios éticos e morais, tornam essas famílias vulneráveis a admitir esse 

tipo de violência com seus filhos. Os familiares, que legitimamente possuem a 

obrigação legal e moral de oferecer proteção, orientação e amparo, muitas vezes são os 

próprios aliciadores e exploradores. 

Nessa perspectiva, o Instituto Interamericano de Derechos Humanos entende que 

La pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos 

humanos, por ello y por su extensión es que probablemente sea el más 

grave de los problemas de derechos humanos en las Américas. Hay 

una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la 

pobreza y la violación de los derechos humanos. (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (2007, p. 10).
 17 

 

A busca da emancipação econômica, através da exploração sexual comercial é a 

realidade de grande parte dos envolvidos, sobreviventes da miséria moral globalizada. A 

preocupação da relação da ESCA com a pobreza se agrava, com o aumento do índice 

cada vez maior da pobreza no Brasil e no mundo. E segundo a Agência de Notícias do 

IBGE (2018), a proporção de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que viviam em 

domicílios com renda de até US$ 5,5 por dia (R$ 406 por mês) passou de 42,9% para 

43,4%. Para o IBGE a pobreza é um fenômeno dinâmico, o que torna cada vez mais 

difícil sua erradicação. 

                                            
17

 A pobreza é causa e produto das violações dos direitos humanos, por isso e por sua extensão é que 

provavelmente seja o mais grave dos problemas de direitos humanos nas Américas. Há uma causalidade 

recíproca entre a persistência e a acentuação da pobreza e a violação dos diretos humanos. (tradução livre 

da autora) 
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Fonte: Agência de Notícias IBGE/2018 

 

A questão da pobreza relacionada à ESCCA determina inclusive o tipo de 

exploração a que muitas meninas são submetidas, conforme explicita Santos (2004, p. 

102), ainda com a inadequação do termo ―prostituição‖, ao afirmar que ―as meninas 

pobres praticam mais o tipo prostituição famélica – a prestação de favores sexuais serve 

à subsistência ou à proteção contra autoridades a que se submetem (o explorador, 

policiais e padrastos)‖. 

Apesar de a Constituição Federal representar um largo avanço para a 

concretização dos direitos fundamentais, ao estabelecer como objetivo da República, a 

extinção da pobreza e da desigualdade social, entretanto esses objetivos ainda não foram 

alcançados. Segundo a ECPAT (2017, p.13) ―o Brasil ainda é um dos países mais 

desiguais do mundo, onde 5% da população detêm a mesma renda que os outros 95%. 

Enquanto isso, metade dos brasileiros sequer possuem saneamento básico‖. A pobreza 

está ainda muito longe de ser erradicada no Brasil, evidenciando-se que as mazelas 

sociais permanecerão ainda por muito tempo, por estarem a ela atrelada. 

A pobreza é uma forma de exclusão social, que marginaliza e nega o exercício 

de direitos fundamentais. Em face disso, as pessoas insertas nesta condição precária de 

existência humana, tendem a buscar alternativas para suprir suas necessidades, e nem 

sempre essas são formas de trabalho digno ou moralmente aceitas. A exclusão social 

deixa essas pessoas susceptíveis a vários tipos de degradações morais e sociais, frente a 
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não saberem superar as adversidades econômicas. Exclusão social, segundo Müller 

(2000, p. 38) é definido como: 

―exclusão social‖ não diz apenas respeito à pobreza ou 

marginalização, mas à conhecida e fatal ―reação em cadeia da 

exclusão‖ que se estende da exclusão econômica/financeira até a 

exclusão jurídica (negação da proteção jurídica e dos direitos humanos 

etc.), passando pela exclusão social, sociocultural e política. 

 

Segundo Castro (2011, p. 32), ―a fome coletiva é um fenômeno social bem mais 

generalizado. É um fenômeno geograficamente universal, não havendo nenhum 

continente que escape à sua ação nefasta‖. E qual a razão da pobreza? Para Green 

(2009, p. 7), ―a desigualdade é a chave para a pobreza que existe em todo o mundo‖. 

Sobre a pobreza, acrescenta o autor: 

 

A pobreza envolve muito mais do que apenas uma baixa renda e ela se 

torna particularmente clara quando pessoas afetadas por ela são 

solicitadas a defini-la em suas próprias palavras. Ela diz respeito a um 

sentimento de impotência, frustração, exaustão e exclusão de processos 

decisórios; refere-se ainda à falta de acesso a serviços públicos, ao 

sistema financeiro e a qualquer outra fonte de apoio social. (GREEN, 

2009, p. 7) 

 

 Para Morechi (2018), a pobreza também pode ser vista sob três perspectivas 

complementares: privação de renda, privação dos meios para satisfazer as necessidades 

básicas (como emprego e serviços de saúde e educação) e privação de capacidades. 

Crianças em situação de pobreza são consideradas em situação de risco, e essa inclui 

também: 

 

São todas aquelas crianças e adolescentes que vivem negativamente as 

consequências das desigualdades sociais; da pobreza e da exclusão 

social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de 

socialização; da passagem abrupta da infância à vida adulta; da falta 

de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura; da 

falta de recursos materiais mínimos para sobrevivência; da inserção 

precoce no mundo do trabalho; da falta de perspectivas de entrada no 

mercado formal de trabalho; da entrada em trabalhos desqualificados; 

da exploração do trabalho infantil; da falta de perspectivas 

profissionais e projetos para o futuro; do alto índice de reprovação 

e/ou evasão escolar; da oferta de integração ao consumo de drogas e 

de bens, ao uso de armas, ao tráfico de drogas. (MORECHI, 2018, 

p.28) 

  

  Entretanto, a desigualdade de renda é um dos indicadores, porém não o único. O 

conceito de pobreza tornou-se mais amplo com o passar dos tempos, não se referindo 
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apenas ao acesso a bens materiais, mas também à ausência de conhecimentos e de 

capacidades. Para Sen (2000), a pobreza está centrada no indivíduo, na sua incapacidade 

de enfrentar a vida com liberdade, dignidade e respeito por si próprio e pelos outros. A 

ausência de resiliência, vulnerabiliza não só os adultos, mas em especial os filhos, por 

não possuírem autonomia para dirigir suas vidas.  E esses por serem malconduzidos 

pelos adultos, na maioria das vezes nega o exercício pleno da infância a essas crianças 

pobres.  

  Frente a essa situação, a pobreza mostra-se como um fator que acarreta uma 

situação de risco à infância, por privar a criança de direitos essenciais ao seu pleno 

desenvolvimento, como saúde, educação e socialização, conforme afirmam Silva e 

Freitas (2006, p. 19): 

 

Em condições de pobreza severa muitas vezes os diagnósticos 

educacionais, sociológicos, psicológicos, políticos, etc., consideram 

que a obtenção da socialização já é uma vitória, dadas as ―condições 

possíveis‖ de muitas crianças. Qualquer subjetivação que demonstre 

uma identidade em processo de renúncia dos ―papéis adquiríveis‖ 

costuma ser remetida para o conjunto dos índices estatísticos que 

comprovam a aproximação constante e arriscada entre a infância e a 

juventude pobres de anomia. 

 

Face à privação de oportunidades, crianças assumem as responsabilidades dos 

adultos, com a ampliação da renda familiar, através do trabalho. O trabalho infantil, 

admitindo-se inclusive como opção a exploração sexual, surge muitas vezes como única 

saída para o aumento da renda da família.  Ele representa uma violência cíclica e 

intergeracional, posto que limite as oportunidades para a vida adulta, tornando-se como 

um dos fatores perpetuadores da pobreza. A relação entre pobreza e exploração sexual é 

representativa, em face da submissão de uma a outra como alternativa à ampliação de 

renda, impulsionada pela desigualdade social.  

 A associação da pobreza ao trabalho estabelece uma condição de 

hipervulnerabilização social, frente à predisposição ao trabalho. Isso ocorre com 

acentuado destaque na América Latina, onde, segundo Glasinovich (2007, p. 79) metade 

das crianças é pobre, e vivem em condições sociais nas quais o trabalho infantil sempre 

estará à espreita, como possibilidade de risco.  

 A desigualdade social, evidenciada pela elite que simboliza a riqueza, é assim a 

mola propulsora para a pobreza e para a discriminação. A falta de atendimento de todas 

as necessidades básicas relativas à saúde, educação, segurança, alimentação, vestuário, 
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acesso a bens de consumo, desencadeia outros males sociais, como a criminalidade, as 

drogas e o trabalho infantil. A alternativa encontrada pela maioria das famílias carentes, 

que se encontram à margem da atenção do Estado, privadas do exercício de direitos 

básicos, é a utilização da mão de obra de seus filhos, como forma de inclusão social. A 

complementação de renda necessária para o sustento da família torna-se uma 

justificativa plausível e aceitável para o absenteísmo dos direitos fundamentais de seus 

filhos.    

 A falta de recursos para o sustento de muitas famílias no Brasil leva muitos pais 

a permitirem que seus filhos desenvolvam alguma atividade laborativa, seja em 

emprego doméstico, em atividade agrícola, no comércio, nas ruas com atividades lícitas 

ou ilícitas, e até mesmo a exploração sexual, ou qualquer outra que gere renda para a 

família. Veronese e Custódio (2013, p. 90) afirmam que ―além da baixa remuneração, a 

incorporação da criança e do adolescente no trabalho doméstico está vinculada a outro 

fator de atração, a informalidade‖. Nesse sentido, a entrada precoce de crianças e 

adolescentes no mundo do trabalho se dá também em razão da oferta de emprego, tido 

como atrativo para as famílias carentes. 

Para a OIT (2009) a causa principal de grande parte do trabalho infantil é a 

pobreza e a falta de acesso equitativo à educação. Muitas das vezes não só para 

complementar a renda familiar, mas até por ser a única fonte de renda da família, em 

substituição a quem tinha o dever do sustento, seja pela incapacidade, ou pela escolha 

livre e voluntária da substituição, por ser essa mais vantajosa, como esclarece Grunspun 

(2000, p. 21-22): 

A pobreza e a miséria são as causas mais importantes do 

trabalho infantil. Por falta de outras opções para sobreviver, 

muitas das crianças precisam trabalhar para se sustentar e 

sustentar sua família. É deplorável que as condições de pobreza 

e desigualdade deem origem ao trabalho infantil nos países ou 

em regiões desses países.  

 

A precária condição econômica, além do desemprego dos pais, impõe à criança 

pobre a sobrevivência na rua, ambiente afeito a todas as condições de riscos, voltando-

se à situação de abandono, que já se pensava ultrapassada, depois do avanço legislativo 

de proteção que se alcançou, tanto a nível nacional, como internacional.   

  Apesar disso, o trabalho de crianças e de adolescentes pobres é visto pela 

sociedade como uma realidade que se impõe e que não há como ser evitada. A cultura 

enraizada na sociedade é a de que a família pobre, que não tenha condições de suprir 
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suas necessidades, deve antecipar o ingresso de seus filhos no mercado de trabalho, 

possibilitando assim a satisfação de suas necessidades. Apesar de todo o conhecimento 

da proibição do trabalho para a criança e das limitações para o trabalho do adolescente, 

a sociedade admite esse trabalho por entender ser a solução para a incapacidade 

econômica dessas famílias.  

  No passado havia uma cultura favorável ao trabalho infantil, pois, segundo a 

OIT (2010, p. 15), enquanto ―a criança trabalhadora era vista como exemplo de virtude, 

a criança desocupada era tida como sintoma de problema‖. Essa cultura de aceitação do 

trabalho infantil é trazida inclusive por autores que discutem o tema. Silva; Neves 

Júnior e Antunes (2002, p. 20), no capítulo intitulado ―Trabalho infantil: realidade, 

diretrizes e políticas‖, que ironicamente consta da obra Trabalho infantil: a infância 

roubada, afirmam que, 

 
Em muitos casos, quando as atividades desenvolvidas no trabalho 

correspondem à maturidade e são adequadas à idade de quem as 

realiza, o trabalho de crianças e adolescentes é legítimo, seja 

remunerado ou não. Ao realizá-lo, a criança ou adolescente aprende a 

assumir responsabilidades, ajudando na socialização e na formação de 

capital humano, além de incrementar o bem-estar das famílias. 

 

  Apesar dessa relativização da aceitação do trabalho para as crianças pobres, os 

autores defendem que só as piores formas de trabalho infantil, ou seja, aquelas definidas 

pela Convenção nº 182 da OIT, é que devem ser combatidas; já as demais podem ser 

aceitas, não se identificando nelas a prática de trabalho infantil e reconhecendo-se a sua 

legitimidade. Com isso, depreende-se um desserviço trazido pela Convenção nº 182 da 

OIT ao estabelecer as piores formas de trabalho infantil a serem combatidas, tendo em 

vista possibilitar uma dubiedade de interpretação. É certo que a Convenção nº 182, ao 

estabelecer as piores formas de trabalho infantil, não abriu possibilidade alguma de 

aceitação das demais formas de trabalho infantil, por não revogar a Convenção nº 132 

da OIT, achando-se esta em pleno vigor. Ao mencionar as piores formas de trabalho 

infantil, a referida Convenção objetivou que fossem adotadas medidas mais enérgicas na 

prevenção, combate e punição dos responsáveis, pelos Estados que a ratificarem. 

 A exploração sexual enquanto trabalho infantil, ou seja, trabalho ilícito, que não 

assegura direitos, ao contrário só os vilipendia, não isentou nem a Igreja. Uma decisão 

inédita na Justiça do país foi proferida recentemente no Estado da Paraíba, quando a 

Justiça do Trabalho condenou a Arquidiocese da Paraíba a pagar uma indenização de 
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R$ 12 milhões por casos de exploração sexual contra menores de idade. Segundo o 

Portal da Rede Globo de Televisão-G1 (2019), o crime foi praticado por padres e até o 

arcebispo emérito do Estado. A reportagem sobre esse crime foi levada ao ar no 

programa do Fantástico, da Rede Globo de Televisão, no dia 20 de janeiro de 2019, 

com entrevistas de vítimas, dentre elas um assistente de missa e seminarista. Segundo a 

reportagem, trazida pelo G1, com o Procurador Varandas, do MPT, foi de que: 

Na verdade, o que foi apurado, o que foi denunciado na imprensa, 

apurado pelo Ministério Público do Trabalho, foi de que havia 

inserido dentro da sistemática católica um grupo de sacerdotes de 

forma habitual que pagavam por sexo a flanelinhas, a coroinhas e 

também a seminaristas.  (G1.GLOBO.COM/2019) 

  

 Ainda, constou na reportagem a fala do Procurador Varandas afirmando que a 

característica da exploração sexual é a ausência da vontade livre para praticar o ato. 

Nesse caso, o pagamento às vítimas podia ser feito em dinheiro ou até em comida. 

Ressalta o procurador, a relação entre essa e a pobreza, ao afirmar que: 

Algo que tenha submissão ou algo que faça com que um estado de 

necessidade leve a criança ou adolescente a praticar esses atos. Que 

estado de necessidade é esse? É a miséria, é a fome, é a falta de 

proteção do Estado, é a ausência de políticas públicas. No caso de 

menores de 18 anos, independente da vontade deles, tanto o Estatuto 

da Criança do Adolescente, como o Código Penal consideram a 

exploração sexual exatamente porque eles não têm a vontade validada 

pelo direito para praticar um ato dessa natureza. (VARANDAS, 

G1.GLOBO.COM/2019) 

  

 

  É por isso que é forçoso reconhecer o entendimento comum da necessidade de 

enfrentamento das piores formas de trabalho infantil, sem qualquer relativização, e 

dentre elas se encontra a ESCCA, prevista na Convenção nº 182 da OIT como 

prostituição infantil. A questão da pobreza como elemento de tolerância para o 

sacrifício do direito de crianças e adolescentes como forma de ampliação da renda 

familiar e de sobrevivência é execrável. 

 Em decorrência da vulnerabilidade dos direitos de crianças e adolescentes em 

razão da pobreza, estabeleceu-se como um dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), até 2030, reduzir pelo menos à 

metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na 

pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais, e ainda, 

progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população 
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mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. 

   Porém, a pobreza não está sozinha, ela vem acompanhada de outros fatores, 

visto que a ESCCA é um fenômeno complexo e multifacetado, demandando o seu 

estudo em sua inteireza.  

 

3.3 A ESCCA sob o enfoque da Interseccionalidade  

 

 

 Considerando que a exploração sexual de crianças e adolescentes decorre de 

fatores econômicos, culturais, de gênero, de classe e etnia, conforme já abordado acima, 

constata-se que todos esses fatores se apresentam como uma relação de dominação. A 

menina é explorada sexualmente por encontrar-se na condição de dominada, seja por ser 

hipossuficiente economicamente, seja pela relação de poder exercida pelos pais, por ser 

mulher, por ser negra e ser vista como objeto. Por tais razões, para compreender o 

fenômeno da ESCCA, é necessário avançar e aprofundar os conhecimentos, não se 

restringindo às questões genéricas que o rodeiam, mas analisar o fenômeno também 

através da interseccionalidade. Essa, segundo Crenshaw (1991) citado por Guimarães, 

 

Trouxe para o mainstrean das ciências sociais o desafio de pensar 

conjuntamente como se articulam na prática social e como podem ser 

abordadas teoricamente diversas formas de subordinação, 

discriminação, exploração e de exercício de poder, sem recair seja 

numa somatória, seja num modelo causal de inter-relação entre 

variáveis. (GUIMARÃES, 2016, p. 34). 

  

  A interseccionalidade pressupõe conhecer a multiplicidade de características 

das vítimas da ESCCA, que se mostram vulneráveis a ocorrência desse tipo de 

violência. A respeito dessas variáveis, é necessário conhecer as múltiplas formas de ser 

adolescente na atualidade, posto que já se é reconhecida uma pluralidade de formas do 

ser adolescente. Isso quer dizer que as possíveis vítimas da ESSCA, apesar de 

possuírem características comuns, essas por si só não lhes asseguram uma identidade 

que as torne uma unidade. Essa diferença decorre, segundo a Unicef (2011), dentre 

outros fatores, de: 

 

(...) o lugar onde se vive, por exemplo, ou também a forma pelo qual o 

adolescente interage e participa, seja da vida familiar, na escola, no 

bairro onde se vive, na cidade onde mora. Afinal é diferente ser 

adolescente em uma aldeia indígena, na periferia de uma grande 
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cidade, no sertão, ou ainda em família, num abrigo, nas ruas, 

frequentando ou não uma escola. (Unicef, 2011, p. 17) 

 

  Os grupos de meninos e meninas negras, pobres, trans, possuem mesmo em 

cada grupo distintas realidades que devem ser observadas, estudadas e respeitadas. A 

pluralidade da origem, econômica, de gênero, de identidade étnico-racial, evidencia uma 

diversidade de vulnerabilidades, como acentua a Unicef (2011) ao afirmar que situações 

específicas tornam mais agudas ainda as vulnerabilidades, e estabelecem obstáculos 

para a realização do direito de ser adolescente.   

  Crenshaw (1993, p.1242), ressalta que não se pode ignorar essa diversidade 

de grupos, ao afirmar que ―ignoring difference within groups contributes to tension 

among groups, an- other problem of identity politics that bears on efforts to politicize 

violence against women‖
 18

. A interseccionalidade permite demonstrar que dentro 

desses nichos ainda existem outros nichos que hipervulnerabilizam meninas e meninos 

vítimas da exploração sexual. 

 Se um dos condicionantes da ESCCA é a situação de extrema pobreza que 

vivem milhares de crianças no Brasil e no mundo, locais onde a pobreza seja mais 

acentuada, o índice de casos de exploração sexual também será significativamente 

maior. Segundo a agência de notícias do IBGE (2018), em 2017, o rendimento médio 

mensal per capita domiciliar no país foi de R$ 1.511,00. Porém, as menores médias 

foram constatadas no Nordeste, com R$ 984,00 e no Norte, com R$ 1.011,00, regiões 

onde quase metade da população (respectivamente, 49,9% e 48,1%) tinha rendimento 

médio de até meio salário mínimo. Assim, crianças e adolescentes dessas regiões 

tornam-se mais vulneráveis a ocorrência de ESCCA, conforme já visto sua relação com 

a pobreza.  

 De igual forma, faz-se um recorte ainda em relação a questão étnico-racial, 

visto que há também uma relação direta entre essa e a pobreza, pois segundo a agência 

de notícias do IBGE (2018), constatou-se que: 

Entre os pretos ou pardos, 13,6% estavam entre os 10% da população 

com os menores rendimentos. No outro extremo, porém, apenas 4,7% 

deles estavam entre os 10% com maiores rendimentos. Já entre os 

brancos, 5,5% integravam os 10% com menores rendimentos e 16,4% 

os 10% com maiores rendimentos. 

                                            
18

 Além disso, ignorar a diferença dentro dos grupos contribui para a tensão entre os grupos, outro 

problema das políticas de identidade que se apoia nos esforços para politizar a violência contra as 

mulheres. (tradução livre) 
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Por faixa de renda, os pretos ou pardos representavam, em 2017, 

75,2% das pessoas com os 10% menores rendimentos, contra 75,4% 

em 2016. Na classe dos 10% com os maiores rendimentos a 

participação de pretos ou pardos aumentou: de 24,7% em 2016, foram 

para 26,3% em 2017. Apesar dessa evolução, a desigualdade 

permanece alta. 

  Segundo Neves (2010), a teoria da interseccionalidade resgata a reflexão 

sobre o impacto das hierarquias sociais e culturais de gênero e de classe. Entretanto, 

qual a importância de trazer esse estudo para a questão da ESCCA? Qual a importância 

e relevância para compreender o fenômeno da exploração sexual?  

 A exploração sexual é multifatorial, em face de que as necessidades 

humanas são multifacetadas, porém a maioria dos estudos aborda a exploração sexual 

somente relacionada a grupos em face da questão de gênero, condição econômica e 

etnia. Esses fatores estudados de forma global por si só, não descortinam as raízes do 

problema, que permitam criar políticas públicas específicas para cada uma dessas 

vulnerabilidades. Neles estão imersas outras variáveis que também precisam ser 

conhecidas e compreendidas, em razão de existir dentro desses grupos uma 

heterogeneidade de vulnerabilidades. Além delas, a realidade atual mostra que existem 

outros fatores influenciadores que conduzem adolescentes à condição de exploradas 

sexualmente.     

 Todas as condicionantes devem ser apontadas, em especial àquelas que se 

mostrem como necessidades individuais que levam meninas e meninos à condição de 

explorados.  Gustin (2016) ressalta a importância do tratamento diferenciado segundo as 

necessidades básicas, transformado esse em critério normativo, permitindo que essas 

necessidades sejam compreendidas como fundamento da intersecção entre justiça, 

legitimidade e consenso.  

 Ser menina/mulher, ou pertencente ao gênero feminino, não deve ser o único 

objeto de estudo da ESCA, sendo necessário abandonar uma visão monolítica, 

engessada e presa em si mesma. Apesar dos números pesquisados indicarem o alto 

índice de meninas como vítimas desse tipo de violência, eles não representam as 

singularidades dessas vítimas, que representam tantas outras que podem ampliar esse 

índice. É necessário ampliar esse espectro de visão acerca de potenciais vítimas da 

exploração, e dessa forma saber quem pode ser alvo desse tipo de violência, criando-se 

uma política pública que alcance a pluralidade inserta nesses grupos. 

  O perfil das vítimas de exploração sexual infantil, segundo estudos já realizados, 
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e tomando como base o MAPEAR 2017/2018, é de meninas (sexo feminino), negras, e 

de classe economicamente desfavorável. Porém, não é possível concluir que uma 

política pública direcionada somente ao gênero feminino, consiga atingir de forma 

equânime a todas as pessoas classificadas por gênero. Dentro desse universo, tem-se 

pessoas do gênero feminino, negras, e/ou trans, que não seriam atendidas em suas 

especificidades, não sendo possível aplicar a mesma régua unívoca em razão do gênero. 

Mesmo sendo o gênero feminino o principal alvo dos exploradores, não há que se 

esquecer, também, das vítimas do gênero masculino, e observadas as particularidades 

em que esses são inseridos no contexto da exploração.   

  Apesar de as meninas estarem entre as principais vítimas, os meninos não podem 

ser esquecidos, pois ao não dar atenção a sua condição de vítima, esses se tornam mais 

vulneráveis a esse tipo de violência. É necessário enxergar que os meninos que partem 

cedo para uma vida independente, ao despontarem para o trabalho e para as ruas, ou até 

para o mundo das drogas, do crime, tornam-se presas fáceis para os exploradores.   

  Segundo o site do BBC/BRASIL (2019),  

Em alguns contextos culturais, segundo o documento, meninos podem 

se tornar especialmente vulneráveis à violência. Por exemplo, ela está 

presente em ritos de iniciação em gangues ou em festas de ―bacha 

bazi‖
19

, na Ásia, em que garotos se vestem com roupas femininas, se 

apresentam em danças e são forçados a fazer sexo com seus patrões. 

  

  A BBC/BRASIL apontando o destaque constante no relatório do Out of the 

Shadows Index (2019), em que pouco mais da metade dos países estudados garantem a 

proteção para meninos em sua legislação contra o estupro de crianças; apenas 18 

coletam dados sobre abusos contra eles; e somente cinco têm informações específicas 

sobre a exploração sexual deles. Ainda que esses sejam em menor número, deve ser 

incluído nas políticas públicas, e inserida norma que atente para a especificidade das 

circunstâncias que envolve sua inserção nesse tipo de violência.    

 É necessário reconhecer o contexto em que essas vítimas foram conduzidas à 

exploração, seja em razão da pobreza, da questão cultural que envolve gênero, etnia, do 

interesse pelo consumo, desemprego, ausência de oportunidades e de qualificação para 

o trabalho, insegurança social, pela ausência de estrutura familiar que lhes proporcione a 

absorção de valores morais e éticos, seja em razão da distorção do conceito de liberdade 

                                            
19

 Prática pedófila comum no Afeganistão na qual uma criança ou adolescente é considerada um 

brinquedo utilizado para obter prazer e entretenimento, servindo como escravo sexual, vendidos a homens 

ricos e poderosos para esse fim. 
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sexual, ou ainda de outros fatores a serem investigados.       

  De outro lado, a classe social é outro fator que deve ser diferenciado, visto que 

somente aquilatar a política pública, como se todas as crianças pertencessem a uma 

mesma classe, seria um ledo engano. Muitos dados trazidos pelas pesquisas têm como 

locus, as rodovias federais, comunidades carentes, classes economicamente 

desfavorecidas, que retratam somente uma parte do problema da ESCCA. A criança 

pobre, por certo, encontra-se em uma situação de hipervulnerabilidade em relação a 

criança de classe média e/ou alta, e esse fator também é um dado relevante para 

implantação de políticas públicas diferenciadas.  

  Na maioria dos estudos já realizados, percebe-se que o foco é a criança pobre 

explorada sexualmente, sendo inexpressivo qualquer apontamento de vítimas de 

exploração de adolescentes de classe média, ou até mesmo da classe alta, sendo essa 

também uma modalidade de exploração que atinge esse público em especial, seja 

através das redes sociais, do tráfico de pessoas, e outras modalidades contemporâneas, 

delineadas em tópico próprio. Por pertencerem a classes mais privilegiadas não podem 

ser esquecidas, afinal, a prioridade do atendimento não exclui a proteção para esse 

público.  

  Independentemente de classe social a qual pertença, a proteção integral está 

voltada a toda e qualquer criança ou adolescente, em conformidade com o disposto no 

art. 227 da Constituição Federal, uma vez que superada a doutrina da situação irregular, 

adotada pelo Código de Menores de 1979. A necessidade de se reconhecer que a classe 

média e a classe alta também podem ser subjugadas e exploradas é saber distinguir o 

tratamento a elas destinado, sem ignorar a necessidade de sua proteção, e tratar o 

problema em suas múltiplas especificidades.      

 É possível perceber no ordenamento jurídico brasileiro uma normatividade 

unívoca para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, sem 

distinguir inclusive um tratamento adequado em respeito às suas singularidades, aos 

seus múltiplos fatores, e distinção entre as vítimas, implicando na inócua efetivação da 

norma. Como aplicar uma mesma régua para o caso de exploração de crianças de pouca 

idade, onde o poder que os pais exercem sobre elas, lhes tira qualquer iniciativa de 

resistência sobre esse tipo de violência.  

  Reconhecendo-se que a sexualidade se faz presente na adolescência, como já 

estudada, e iniciada a vida sexual, é necessário compreender as causas que levam as 
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adolescentes a admitirem serem exploradas, e a partir daí, criar uma política pública que 

alcance as respectivas causas.   

 A exploração decorre não só desses fatores que envolvem as vítimas, mas 

também do contexto social em que elas se encontram, como por exemplo, muitas podem 

ser vítimas de professores, pedófilos ou não, pais, padres, e outras situações, as quais 

essas não conseguem ou não podem se defender. Em pesquisa realizada no ano de 1996, 

em várias capitais do país por Marlene Vaz, socióloga que pesquisa o tema há mais de 

30 anos, apresentou a seguinte coleta de informações, 

Identifiquei como causas da exploração sexual comercial: o 

empobrecimento das famílias; o abuso sexual presente nas 

relações de violência familiar e da vizinhança; as diferenciações de 

papéis de gênero, educando o menino para ser o caçador e a 

menina para ser a caça; a hierarquia de poder etário; a ilusão da 

cultura  masculina procurando prolongar o envelhecimento 

buscando parceiras cada vez mais jovens; a categoria raça, no 

norte e nordeste, cultuando o mito da sexualidade através de 

meninas negras e mestiças, e a questão da etnia no sul do país, 

onde o marketing incide nas filhas dos imigrantes europeus; o 

antagonismo da mídia, parceira no combate à violência e ao 

mesmo tempo vendendo o corpo da criança e do adolescente como 

o mais caro dos produtos; a ditadura do gozo dos anos 90, 

segundo a psicanalista Rita Kehl, quando os adultos transferem a  

responsabilidade do gozo erótico que, eles não podem cumprir, 

para as crianças e os adolescentes. (VAZ, s.d)  

 

  Percebem-se através da pesquisa, diferentes fatores relacionados à ESCCA, 

identificados por capitais, o que evidencia que a questão da exploração deve ser tratada 

observando-se suas particularidades, não sendo suficiente uma só estratégia de 

enfrentamento. As novas modalidades de vulnerabilidades à exploração sexual de 

crianças e adolescentes serão abordadas em tópico próprio, que também demanda 

estudo acerca de como protegê-las, ao tempo que demanda normas de coibição da 

prática e penalização para os exploradores envolvidos. 

A ESCCA mostra-se também sob uma dimensão étnica, que segundo Alberto et 

al (2012) compreende como decorrente do fim da escravidão, sendo que a discriminação 

tem continuidade através de um processo de naturalização, estigmatização e exploração 

sexual das pessoas afrodescendentes. 

  Pode-se afirmar que tais particularidades devem ser observadas por implantação 

de políticas públicas regionais e/ou locais que atendam a essas especificidades, não 

sendo matéria a ser tratada pela legislação. Em parte, essa afirmativa é verdadeira, 

porém, algumas particularidades devem e merecem ser tratadas pela legislação, que as 
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torne um imperativo legal, e possua a coercitividade da norma como instrumento 

assegurador da responsabilização em caso de sua não observância. Essas questões que 

entendem necessárias como normatividade, será trazida no último capítulo desse 

trabalho, apontando e indicando alternativa para o enfrentamento da ESCCA.    

 

  

3.4 A questão de gênero e a relação com a Violência Sexual 

   

  Uma das questões trazidas por Arruda (2009) é a constante indagação sobre os 

dados da violência sexual perpetradas contra crianças e adolescentes, sobre o porquê a 

maioria das vítimas de violência sexual são pessoas do sexo feminino? E por que a 

maioria dos perpetradores dessa violência é do sexo masculino?  

  As respostas para essas perguntas extraem-se a partir da análise dos fatores que 

se relacionam com a exploração sexual, e dentre eles Faleiros ressalta alguns, como o 

machismo e a discriminação de gênero ao afirmar: 

Ressalta os valores do machismo, do patriarcalismo, da inferioridade 

de gênero, da idade do patrimonialismo do outro e a ausência do 

superego, controle de si, que podem ser mesmo predominantes em 

áreas de garimpo ou em grupos de ―turistas sexuais‖. (FALEIROS, 

1998, p. 38) 

 

Segundo a ANDI (2013), em conformidade com o II Congresso Mundial de 

Combate à Exploração Sexual/2001, o fenômeno da exploração pode ocorrer tanto a 

partir de uma atuação estruturada como em um contexto desorganizado e difuso. Ocorre 

no mercado formal quanto no informal. As redes organizadas de exploração, segundo 

essa pesquisa da ANDI, se sustentam em dois pilares: a oferta, gerada pela 

vulnerabilidade socioeconômica, emocional e/ou psicológica da pessoa vitimada; e a 

demanda, ou seja, o cliente, beneficiado pela tolerância social, pela impunidade e por 

uma cultura machista. 

No entender de Faleiros (1998, p. 46), a exploração sexual comercial, 

autônomo ou não, com ou sem intermediários o uso (abuso) do corpo em troca de 

dinheiro configura uma mercantilização sexo e reforço dos processos simbólicos, 

imaginários e culturais machistas, patriarcais, discriminatórios, autoritários aqui 

analisados. 

 A exploração sexual relaciona-se estritamente com as discussões de gênero, 

relações de poder, classes, etnias, e vem, ao longo dos anos, diante das transformações 
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sociais, moldando-se às experiências vividas por cada geração. Segundo estudos e 

pesquisas já realizadas, a questão de gênero e etnia é bem acentuada na questão da 

violência sexual perpetrada contra crianças e adolescentes, com alto índice de vítimas 

meninas e afrodescendentes. Por tais razões, propõe-se fazer um recorte, apresentando a 

realidade de gênero, raça e classe social, e o estigma, que acompanha a exploração 

desse tipo de violência infanto-juvenil.  

 A sociedade machista vê a mulher como sendo objeto de satisfação de desejo do 

homem, o que evidencia uma dominação de gênero, configurando-se, portanto, como 

uma causa da exploração sexual. Segundo Faleiros (2004), a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes possui conexão com as relações de gênero, nas 

quais as meninas são dominadas em relação aos homens.  

  As meninas são os principais alvos da exploração sexual, conforme dados 

oficiais extraídos do Mapear
20

, e do Relatório Final Projeto Disseminação do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
21

 

Evidencia-se nesse espectro, há aí evidente questão de gênero, que merece destaque, 

pois necessário fazer um recorte estatístico, sem o qual não seria possível uma política 

pública adequada.   

  A ideia de superioridade do homem em relação à mulher nas relações sociais é 

refletida, portanto na exploração sexual comercial, uma vez que a menina, que é vista 

desde o início de sua existência como ser inferior, tendo seu corpo erotizado, sendo a 

vítima predileta das redes de exploração.  

  Neste contexto, percebe-se que as redes de exploração recrutam 

preferencialmente meninas, por ocuparem uma posição de vulnerabilidade dentro da 

sociedade, como afirma Leal (2002):  

As crianças, os adolescentes e as mulheres chefes de família terminam 

virando presas fáceis para o mercado do crime e das redes de 

exploração sexual. Recrutados e aliciados pelos exploradores, deixam-

se enganar por falsas promessas de melhoria de condições de vida 

submetem-se a uma ordem perversa de trabalho, geralmente 

                                            
20

 6º MAPEAMENTO dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 

Rodovias Federais Brasileiras (2013-2014). 2014. Disponível em: <http://goo.gl/eAU5S2>. Acesso em: 

01   jun.  2015.  
21

 O projeto Disseminação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes foi executado pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de 

Janeiro (Cedeca-RJ), em parceria com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes e a Rede ECPAT Brasil. Contou com o apoio do Conselho Nacional de Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda) e da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), por 

intermédio do convênio SICONV n° 792207/2013 – SDH/PR em 2015/2016, cujos fundos são oriundos 

do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
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impulsionada não só pela necessidade material, mas por desejos de 

consumo imputados pelos meios de comunicação e pela lógica 

consumista da sociedade (LEAL, 2002, p. 53). 

 

  Percebe-se, assim, que as meninas são recrutadas pelas redes de exploração, com 

promessas de uma melhoria de vida e de ascensão social, sendo a aparente oportunidade 

oferecida, uma maneira de fuga das relações de vulnerabilidade sociais e familiares.  

  Além disso, o corpo da mulher é erotizado pela mídia e pela população, fazendo 

com que as meninas sejam vistas como mercadoria dentro das relações do comércio 

sexual, conforme ressalta Leal (2002):  

 

Ao fixar imagens de determinados grupos sociais no imaginário da 

população, tais formas de representação concorrem também para 

hierarquizar a sua utilização no mercado de trabalho. Com efeito, a 

tendência histórica do capitalismo reside justamente no fato de 

explorar diferenças específicas (sexo, nacionalidade, construção de 

raça e etnia) e transformá-las em elementos para a sua reprodução 

(LEAL, 2002, p. 54). 

 

  Diante da afirmativa percebe-se que as redes do crime organizado se aproveitam 

da erotização e mercantilização do corpo das meninas vítimas do fenômeno, para 

diminuí-las e reforçar a ideia de inferioridade, perpetuando-se assim, as relações de 

exploração. 

  A erotização precoce das meninas é um fator que fomenta a ocorrência da 

exploração sexual comercial. A menina é desde muito nova vista como objeto, com 

olhares sedutores por parte da sociedade. Conforme discute Valerie Walkerdine:  

Quero argumentar que a cultura carrega estas fantasias adultas, cria 

veículos para elas. Ela efetua a transformação disto, projetando sobre 

a criança a linguagem adulta do desejo. Nesta perspectiva, a pequena 

sedutora é um fenômeno complexo, fenômeno que carrega tanto o 

desejo sexual adulto quanto as fantasias altamente complexas da 

própria menina. Neste modelo não há lugar para a ideia de uma 

infância natural incontaminada na qual tais coisas são mantidas sob 

controle. Isso não se toma uma garantia de segurança para as crianças 

em relação à perversidade dos desejos adultos por elas, mas toma-se, 

sim, uma forte defesa contra o reconhecimento, por parte dos adultos, 

destes desejos perigosos. Nessa perspectiva de análise, a ―proteção da 

criança‖ parece mais a proteção do adulto (WALKERDINE, 1999, p. 

10). 

 

  O entendimento acerca da exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes como uma das faces da violência de gênero é denotada a partir dos dados 

trazidos pela Polícia Rodoviária Federal Brasileira (PRF) em parceria com a ONG 
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Childhood Brasil e Ministério Público do Trabalho.  

  O Mapear
22

, realizado nos anos de 2017/2018, constatou que 48% dos casos 

verificados são do sexo feminino, e 36% do sexo masculino. Segundo esses dados, 

observou-se que houve redução de porcentagem quanto ao número de meninas vítimas 

da exploração sexual comercial, porém os números ainda são alarmantes e confirmam 

que essas são as maiores vítimas do fenômeno estudado.   

  Assim, diante da análise acima realizada conclui-se que a exploração sexual 

comercial é fomentada diante da vulnerabilidade feminina perante a sociedade e a 

erotização precoce do corpo feminino, desde as mais tênues idades. Portanto, é 

necessária uma política pública especializada, voltada para as meninas vítimas, para que 

os direitos sexuais destas não sejam violados de uma forma brutal e cruel como 

apontam os dados que versam sobre exploração sexual comercial. 

  Além das meninas serem consideradas como objeto de satisfação do desejo dos 

homens, outra questão que merece destaque é a exploração sexual de crianças 

homossexuais, transexuais e travestis, por ser reflexo de uma cultura machista, que os 

marginaliza, e lhes impõe como alternativa de sobrevivência, a prostituição. A família, 

em muitos casos é quem primeiro marginaliza, abandona e estimula para adentrar no 

caminho da exploração. Isso se deve à objetificação dos corpos, em especial a mulher 

trans.  

  O fenômeno da exploração sexual, que também tem como um de seus principais 

alvos a população transexual, atinge em especial, adolescentes trans. Geralmente é na 

fase da adolescência, a descoberta da identidade de gênero e da sexualidade, e quando 

surgem os problemas familiares face a essa descoberta, acarretando muitas vezes a 

segregação enquanto membro da família, impulsionando a busca de meios para a 

sobrevivência, que em muitos casos, é a condição de explorado.  

É mister destacar que o contexto do processo de rejeição que é imposto às 

mulheres transexuais e travestis, impulsionam essas pessoas à prostituição como forma 

de sobrevivência. Neste sentido, Pelúcio (2005, p. 223) reflete: 

A prostituição é entendida de diversas formas pelas travestis: (1) como 

uma atividade desprestigiosa, com a qual só se envolveriam por 

necessidade, saindo dela assim que possível; (2) como uma forma de 

ascender socialmente e ter conquistas materiais e simbólicas; (3) como 

um trabalho, sendo, portanto, geradora de renda e criadora de um 

                                            
22

 Mapeamento realizado pela Polícia Rodoviária Brasileira, em parceria com a ONG Childhood Brasil e 

o Ministério Público do Trabalho, que tem como principal objetivo identificar os pontos vulneráveis de 

ocorrência da exploração sexual comercial dentro das rodovias brasileiras. 
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ambiente de sociabilidade.  

 

A sujeição deste grupo à marginalização, a ausência de condições dignas de 

vida, oportunidades de trabalho e educação e o estigma da objetificação de seus corpos, 

fazem com que adolescentes/mulheres transexuais e travestis sejam o principal alvo das 

práticas da exploração sexual. São vistas, tratadas como mercadorias e expostas a uma 

série de violações de direitos humanos.  

 

3.5 A Percepção dos Pais sobre a Exploração sexual de seus filhos 

  

 Segundo Sartori (2012, p. 210) ―a família vem sendo sofrendo transformações 

e sendo reconhecida como um importante agente privado de proteção social‖. Nesse 

espectro faz-se necessário analisar o papel da família, e em especial em relação aos 

filhos, conforme afirma Bourdieu: 

  A família tem um papel determinante na manutenção da ordem 

social, na reprodução, não apenas biológica, mas social, isto é, 

na reprodução, na estrutura do espaço social e das relações 

sociais (BORDIEU, 1996, p. 31) 

 

 Apesar de a família primacialmente ser a responsável pelo bem-estar de seus 

filhos, e ter o dever de assegurar seus direitos básicos, nem sempre essa possui 

condições de fazê-lo. Como afirma Sartori (2012, p. 218) famílias pobres e numerosas 

―possuem muita dificuldade em criar seus filhos, o que as torna vulneráveis aos vários 

problemas que afligem o conjunto da sociedade, como o álcool, as drogas, a violência 

doméstica e os conflitos familiares‖.   

 Crianças e adolescentes tomam seus pais como espelho ou exemplo de 

condutas, ou ainda podem tê-los como referências de comportamento social. Isso se 

deve ao fato de que a família é o primeiro grupamento a que a criança pertence, sendo 

primeiro grupo de interação social. A família é assim a principal referência de formação 

de valores e princípios, o que demanda um conhecimento sobre a percepção dos pais 

acerca da exploração sexual de seus filhos.   

  Conforme já foi visto, a pobreza associada a outros fatores torna a criança e 

adolescentes vulneráveis à exploração sexual. Essa exposição não só à exploração 

sexual, mas também a diversas formas de violação a seus direitos, evidencia uma 

conjugação entre a necessidade de expansão econômica a uma ausência total ou parcial 

de valores morais e éticos. Os pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes 
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acabam por subestimar os direitos, de forma negligente ou consciente, admitindo o 

sacrifício de direitos, em prol de outros interesses. 

          Salienta-se, ainda, que associada à pobreza a violência intrafamiliar é um dos 

fatores que impulsionam meninos e meninas à condição de exploração sexual, quando 

em decorrência dessa violência muitos são expulsos de suas casas, e têm na exploração 

a alternativa para assegurar seu sustento. Santos (2004) afirma que apesar da ausência 

de estudos específicos sobre o tema, muitos adolescentes participantes no mercado 

sexual vivem situações familiares conflituosas com familiares e muitos vivem fora de 

casa. 

 Os conflitos familiares estão presentes em todas as classes sociais e não só nas 

famílias mais pobres. A hierarquia de papéis ainda é muito forte na sociedade, 

independentemente a qual classe se pertence. Os adultos esperam de seus filhos a devida 

obediência, com naturalidade do exercício de sua autoridade. Quando a autoridade dos 

pais é afrontada, associada a outros problemas familiares, pode resultar em desavenças e 

até abandono ou expulsão do lar, o que pode levá-los à condição de explorados, em 

busca de expansão econômica e social. 

 De uma forma geral, família, para os pobres, segundo Sarti (2009, p. 85) 

―associa-se àqueles em quem se pode confiar‖. Acrescenta a autora (2009, p. 85) que 

―como não há status ou poder a ser transmitido, o que define a extensão da família entre 

os pobres é a rede de obrigações que se estabelece: são da família aqueles com quem se 

pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, portanto, para 

com quem se têm obrigações”. Esclarece a autora, que as retribuições que se esperam 

não são imediatas, e sim é ajudar a quem precisa com a certeza de que será ajudado se 

também precisar. É uma relação estabelecida como uma cadeia moral ancorada numa 

ordem sobrenatural. 

 Extraindo a ideia trazida por Sarti (2009) de como os pobres se relacionam 

com o trabalho, constata-se uma relação dicotômica de moralidade, posto que enxergam 

no trabalho um valor moral de honestidade, sendo o trabalho uma forma de expressá-la. 

O trabalho evidencia uma disposição para vencer, através de sua força, como um 

referencial simbólico capaz de compensar sua desqualificação social.   

  Sarti (2009) ressalta o trabalho do homem pobre como uma necessidade 

vinculada à virilidade, como provedor do lar. O da mulher vinculado às tarefas 

domésticas, que exige esmero nas tarefas denotando aí um valor moral. Ressalta ainda o 
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papel dos filhos associado ao trabalho como um compromisso moral entre as pessoas na 

família. E nessa percepção destaca a retribuição dos filhos em relação aos pais, que 

recebem deles a casa e a comida, e em troca devem trabalhar ou ajudar. Na maioria das 

vezes, esse trabalho é realizado sob a supervisão dos pais, sob o seu olhar, como forma 

de assegurar a proteção. Mas, em todo caso, segundo Sarti (2009), o trabalho infantil 

nas famílias pobres corresponde a um padrão cultural no qual são socializadas as 

crianças, não se opondo necessariamente à escola, mas devendo complementá-la.  

 A dicotomia encontra-se no fato de que a família pobre é ao mesmo tempo 

assegurador do acesso à cidadania, por ser segundo Sales et al (2010) por muitas vezes a 

única possibilidade real dos indivíduos proverem as suas necessidades, enquanto 

também pode privar seus filhos de seus direitos fundamentais através do trabalho. 

  A exposição de crianças e adolescentes às várias formas de violência, em 

especial da ESCCA, tem assim, na família um dos principais fatores para que essa 

ocorra, pois a fragilização do amparo e dos valores éticos e morais acentuam a 

vulnerabilidade social. Quanto mais vulnerável for a família, e o ambiente familiar, 

mais susceptível estará os seus filhos à toda forma de violência, pois como ressalta 

Marechi:   

Troca de parceiros entre os pais, conflitos de natureza interpessoal 

(gerados por alcoolismo, drogadição) violências sexuais e tantas 

outras relações. São nestes que aparecem a exploração econômica por 

parte dos pais onde as crianças trabalham em atividades perigosas e 

ilegais, tais como a mendicância, a exploração sexual no contexto do 

turismo, serviços domésticos etc. (MARECHI, 2018, p. 37/38) 

 

          Associando a realidade a uma obra cinematográfica que retrata a exploração 

sexual e o tráfico de pessoas, intitulada Anjos do Sol, de Legemann, que fala sobre a 

estória da pobreza e da miséria de famílias que vivem no sertão nordestino, e que 

entregam suas filhas aos aliciadores mediante pagamento. Em análise sobre essa 

realidade, Lelis e Silva (2014) observam que o filme mostra a mercantilização de 

meninas, vista pela família como único recurso disponível oferecido pela sociedade. 

Essa mercantilização é retratada através da estória de ―Maria‖, uma menina de 12 anos, 

que vendida por seu pai, a um aliciador, e levada como uma mercadoria – sendo 

transportada junto a outras meninas em um caminhão de transporte de frutas, escondida 

como mercadoria ilegal. Retratam as autoras, que: 

Com este início brusco são colocadas em evidência como as famílias 

vendem suas filhas menores para algum amigo que mora na capital, 

com a esperança de que elas possam ter um ensino básico – ―ter 
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educação e ser alguém na vida‖, como a mãe explica a filha: ―vai 

arrumar uma casa bom pro ocê trabalhar minha fia‖. Mostrando um 

ambiente miserável e hostil a qualquer possibilidade de 

desenvolvimento socioeconômico, e que a esperança de um emprego 

doméstico na capital é uma solução para a menina. Uma realidade de 

miséria, que alcança a muitas famílias brasileiras
4
, sejam elas 

ribeirinhas, dos subúrbios das grandes cidades, das beiras de estrada 

ou de distantes zonas rurais do Brasil. Uma dura realidade de crianças 

analfabetas, de pais analfabetos, que facilita a manipulação dos 

aliciadores e proxenetas. (LELIS; SILVA, 2014, p. 4-5) 

 

 A estória retratada no filme de forma proposital buscou chamar a atenção da 

sociedade, que segundo as autoras, evidencia as condições de vida de muitas famílias do 

sertão nordestino, que vivem à margem da sociedade e da garantia de direitos. Apesar 

de o filme tratar um tema importante, ao se comprometer em retratar a realidade do 

Brasil, essa já foi questionada por Zeytounlian (2014). A autora apresenta uma crítica à 

obra analisando seu comprometimento com a realidade, uma vez que o filme exacerba 

em falas, personagens, crueldade e inocência, o que produz uma insegurança no que 

traduz a realidade e o que é ficção.  

  Assim, não se pode dizer que a pobreza é o único fator relacionado à ESCCA, ao 

mesmo tempo em que a percepção dos pais sobre essa violência com ela não se 

relacione. A estória retratada no filme, ainda que pareça grotesca e improvável que 

ocorra nos dias atuais, em verdade não é nada distante do que se tem visto nos 

noticiários policiais em todo país. No ano de 2016, na cidade de São Cristóvão, Estado 

de Sergipe, uma notícia chocou a população, através das manchetes de notícias, um pai 

trocou sua filha de 12 anos de idade por uma vaca, entregando-a para um homem com 

57 anos de idade, conforme uma das manchetes de notícia que circularam no país, 

conforme se vê na matéria abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: recordtvhttp://recordtv.r7.com/balanco-geral/videos/pai-troca-filha-de-12-anos-por-vaca-em-sao-

cristovao-se-21102018 
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O que se percebe pela notícia trazida na manchete acima é a permissividade da 

família na exploração sexual de sua filha, em que o suposto benefício econômico e 

satisfação das necessidades são voltados à família, justificando o sacrifício dos direitos 

da criança. O suposto favorecimento ofertado pelo explorador muitas vezes é dirigido 

não só a vítima, mas à sua família, tornando-a cúmplice da violência, mediante um 

pacto de consentimento, seja explícito ou implícito. O que se vê aí é uma família que 

não possui condições de subsistência, transferindo essa responsabilidade para seus 

filhos, como ocorre no trabalho infantil, exigindo-lhe uma adultez que não possui. 

Esse culmina na naturalização da violência pela sociedade, por uma percepção 

de não intervenção em assuntos privados, propiciando a invisibilidade do problema 

enquanto violência, e ausência de responsabilização. Cumpre destacar, entretanto, o que 

se poderia considerar como espaço privado, o qual não caberia a intervenção, pois como 

afirma Breus (2007, p. 71) ―a divisão entre as esferas da vida: pública e privada, na 

história humana, tem sofrido aproximações e afastamentos, de modo que nem sempre é 

possível verificar qual o grau de diferenciação entre elas em determinado momento 

histórico‖. É na promoção e garantia de direitos individuais, que essa intervenção se 

impõe.  

Quando uma situação como essa é denunciada, e ganha as manchetes e 

noticiários, percebe-se uma indignação social, inclusive daqueles que antes 

naturalizavam, e até de famílias que praticam o mesmo tipo de violência, mas que não a 

enxergam enquanto violência. Constata-se uma alteridade formal, porém não 

materialmente comprovada. 

 Assim, o contexto social impulsiona muitas meninas e meninos à condição de 

exploração sexual. O ambiente de violência ou até de naturalização precoce da 

sexualidade é também condicionante à situação de exploração. Ressalta-se que a 

percepção social de uma visão adultocêntrica atinge também a família da criança ou do 

jovem explorado. Um ambiente onde há o incentivo à sensualidade, o culto ao corpo, 

pode estimular o exercício precoce da sexualidade.    
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CAPÍTULO IV. AS CIFRAS OCULTAS E O ENFRENTAMENTO À 

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

  Os dados oficiais que identificam a exploração sexual de crianças e de 

adolescentes não evidenciam a realidade, visto que essa é um crime nem sempre visível, 

por vários fatores que serão abordados a seguir. Umas das questões que implicam na 

ocultação dos dados reais é a ausência de tipificação real da conduta do agente, vez que 

muitos dos casos são enquadrados somente como abuso sexual, quando em verdade se 

vislumbra como evidente todas as características da exploração sexual comercial. A 

ocultação deve-se, também, pelo desconhecimento acerca da temática, falha na rede de 

atendimento, bem como em face da naturalização desse tipo de violência, ocasionando 

ausência de notificação e apuração. 

 

4.1 Da invisibilidade à visibilidade da ESCCA  
 

 

  A questão da exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou destaque 

internacional e tornou-se uma preocupação do Estado e da sociedade, após o resultado 

apresentado pelo I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, no ano de 1996. Participaram do 

evento mais de 120 países, além de organismos internacionais e organizações não 

governamentais. Essa massiva participação possibilitou a visibilidade do problema, até 

então ignorado pela sociedade e pelo Estado. 

 As principais recomendações resultantes deste primeiro Congresso 

Internacional, segundo o ECPAT (2012), as quais os países participantes assumiram o 

compromisso de implantar através de planos nacionais de enfrentamento a essa 

problemática, foram: 

 

a) Dar alta prioridade à ação contra a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes e alocar recursos 

adequados para essa finalidade; 

b)  Promover uma cooperação mais forte entre os Estados e 

todos os setores sociais para impedir a participação de crianças 

no comércio sexual e fortalecer o papel da família na proteção 

de crianças contra a exploração sexual comercial; 

c) Decretar a natureza criminosa da exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes e outras formas de exploração sexual, 

e para condenar e punir todos os criminosos envolvidos, sejam 
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eles locais ou estrangeiros, enquanto garante que as crianças 

vítimas de tais práticas estão isentos de qualquer culpa; 

 

d) Examinar e revisar, onde apropriado, a legislação, políticas, 

programas e práticas atuais a fim de eliminar a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 

e) Aplicar legislação, políticas e programas para proteger as 

crianças da exploração sexual comercial e fortalecer a 

comunicação e a cooperação entre as autoridades policiais; 

 

f) Promover a adoção, implementação e disseminação de leis, 

políticas e programas com o apoio dos mecanismos relevantes 

nos níveis local, nacional e regional contra a exploração sexual 

comercial; 

 

g) Desenvolver e implementar planos e programas abrangentes, 

incluindo diferenças de gênero, para prevenir a exploração 

sexual comercial e proteger e assistir as crianças vítimas, a fim 

de facilitar sua recuperação e reintegração na sociedade; 

 

h)  Criar um clima adequado através da educação, mobilização 

social e atividades de desenvolvimento para assegurar que os 

pais e outras pessoas legalmente responsáveis possam cumprir 

seus direitos, obrigações e responsabilidades para proteger as 

crianças da exploração sexual e comercial; 

 

i) Mobilizar políticos e outros aliados relevantes, comunidades 

nacionais e internacionais, incluindo Organizações 

Intergovernamentais e Não Governamentais, para ajudar os 

países na eliminação da exploração sexual comercial de 

crianças; e 

 

j) Destacar o papel da participação popular, incluindo crianças e 

adolescentes, na prevenção e eliminação da exploração sexual 

comercial. 

 

Assim, após a realização do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, ocorrido em Estocolmo no ano de 1996, o 

problema ganha visibilidade, sendo ele um divisor de águas, conforme afirmam 

Figueiredo e Bochi (...): 

No mundo, o enfrentamento desse fenômeno ganhou maior impulso 

em 1996, quando foi realizado o I Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, em 

Estocolmo, na Suécia. O congresso teve como preocupação central 

construir um referencial que, estrategicamente, colocasse esse 

problema numa dimensão dialética, que permitisse um entendimento a 

partir dos pontos de vista histórico, cultural, econômico, social e 
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jurídico. De acordo com a Agenda de Ação de Estocolmo, esse 

fenômeno pode ser compreendido como todo tipo de atividade em que 

as redes, os aliciadores e os clientes usam o corpo de um menino ou 

menina para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual com base 

numa relação de exploração comercial e poder. A agenda também 

declara que o problema é um crime contra a humanidade. 

 

  O Brasil, em cumprimento ao compromisso assumido, foi um dos primeiros 

países a elaborar o Plano Nacional para monitorar sua implementação. O referido Plano 

será objeto de estudo em capítulo voltado a análise das políticas públicas ao 

enfrentamento da ESCCA. 

 Em verdade, no Brasil, segundo Santos (2004), ações relativas à ESCCA foram 

iniciadas há pelos menos três décadas, através de programas sociais vinculados às 

pastorais sociais, sobretudo na Igreja Católica. No entanto, ressalta ainda Santos (2004, 

p. 110), que apesar do pionerismo desse programa, ―o tema só começou a entrar para a 

agenda das organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente e de direitos 

humanos a partir de 1991, quando as outras ações levaram a mídia a agendar o tema de 

forma mais constante‖.  

 Outra grande participação do Brasil, para dar visibilidade a questão da ESCCA, 

foi a articulação de vários segmentos que, segundo Santos (2004), no ano de 1995, o 

processo de organização da sociedade civil, em âmbito nacional, tem como marco 

inicial uma campanha lançada em 1995, em Salvador/BA, com artistas renomados como 

Caetano Veloso e Daniela Mercury, e dela decorreu uma Campanha Nacional Pelo Fim 

da Exploração, Violência e Turismo Sexual Contra Crianças e Adolescentes, cujo lema 

era ―a Exploração Sexual Infantojuvenil: não dá para engolir‖.  

   No ano de 1999, conforme ANDI (2013), durante a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, realizada na Itália, 124 países 

assinaram a Convenção de Palermo. A referida Convenção define como crime o 

recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas para o 

propósito de exploração sexual. 

  No ano de 2001, foi realizado em Yokohama, no Japão, o II Congresso Mundial 

de Combate à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, com o 

propósito de ampliar o compromisso político com a implementação do Programa de 

Ação adotado no Primeiro Congresso Mundial; rever o progresso na implementação 

deste Programa e compartilhar conhecimento e boas práticas; identificar as principais 

áreas problemáticas e/ou lacunas na luta contra a exploração sexual comercial e 
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fortalecer o processo de acompanhamento do Congresso Mundial.  

  A conclusão resultante desse evento, segundo a ANDI (2013), foi a de que o 

fenômeno pode ocorrer tanto a partir de uma atuação estruturada como em um contexto 

mais desorganizado e difuso. O resultado desse evento foi o Compromisso Mundial de 

Yokohama/ 2001, assumido por 159 países.   

  Com o objetivo de renovar o compromisso de Yokohama/2001, no ano de 2008 

aconteceu o III Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial, no Rio de 

Janeiro, organizado pelo governo brasileiro, Unicef, a rede de cooperação mundial não 

governamental. O evento, segundo a ANDI (2013), teve como destaque a participação 

de quase 300 crianças e adolescentes que assistiram ao evento, mais de 160 países, 

3.515 delegados, 55 autoridades internacionais de alto nível, 357 profissionais de meios 

de comunicação social e 248 experiências apresentadas em 100 oficinas e diálogos de 

segmentos.  

 Dentre as diretrizes adotadas pelos documentos finais do III Congresso, pode-se 

enfatizar a sistematização do conceito de violência sexual como um macro conceito que 

envolve duas expressões: abuso sexual e exploração sexual. A partir daí ganha-se 

visilibilidade as distinções entre essas duas formas de violência sexual, possibilitando 

políticas públicas específicas para seu enfrentamento. 

 Outra diretriz de grande impacto a partir desse grande evento foi a de entender a 

violência sexual (abuso e exploração) no contexto do desrespeito aos direitos humanos 

de crianças e adolescentes. Essa reconhece a questão da violência sexual contra crianças 

e adolescentes uma questão de grande complexidade, merecedora de atenção especial, e 

torna prioritária a atuação mediante políticas públicas específicas.   

  E ainda como principais resultados, segundo a ECPAT SPAIN (2012), 

evidenciou-se a importância da Convenção da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, nº 182) sobre a proibição e ação imediata para a eliminação das piores formas de 

trabalho infantil (2000); o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança relativos à venda de crianças, prostituição infantil e uso de crianças na 

pornografia (2002) e a Convenção contra o crime organizado transnacional das Nações 

Unidas e, em particular, o documento Complementar Protocolo para a prevenção, 

supressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças (2000).  

 Em 2004, o Brasil tornou-se signatário do Protocolo Facultativo para a 

Convenção sobre os Direitos da Criança relativos à venda de crianças, à prostituição e 
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pornografias infantis. Entretanto, a visibilidade do problema no Brasil só ganhou 

destaque em razão da instalação da CPI - EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, criada por ato da Presidência, em 09 de fevereiro de 2012, em 

decorrência do Requerimento nº 7/2011, da lavra da Deputada Liliam Sá e outros, com 

o objetivo de apontar os responsáveis pela exploração sexual de jovens, proceder a um 

mapeamento do fenômeno a nível nacional e apontar as causas da impunidade desses 

crimes.   

  Segundo o Relatório Final da CPI - EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES, datado de 04 de junho de 2014, a justificativa para a criação da 

CPI, os autores do requerimento noticiaram que: 

Recebemos diversas denúncias acerca da exploração sexual de 

crianças e adolescentes em todo o território nacional, bem como temos 

tido acesso a diversas matérias veiculadas pela imprensa, tento no 

meio jornalístico como em programas de televisão, nesse mesmo 

sentido.  

Segundo essas denúncias, existem no país redes de exploração sexual 

infantil, questionando a falta de ações governamentais de efetivo 

combate à essa prática criminosa.  

Somente o serviço telefônico Disque 100, mantido pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, registrou, entre 2003 

e março de 2011, 53 mil denúncias de violência sexual (abuso e 

exploração comercial) contra crianças e adolescentes em todo o país. 

(RELATÓRIO DA CPI/2014, p. 4) 

 

 A exploração sexual infanto-juvenil, na década de 1990, ganha assim 

visibilidade no Brasil, após a realização dessa CPI, que investigou sua ocorrência em 

todo o país. A partir daí houve uma mudança de olhar sobre o problema, conforme a 

Unicef,  

Com o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

prostituição infantojuvenil no Brasil, em 1993, houve um avanço na 

concepção dessa temática. A partir desse momento, a ―prostituição 

infantil‖ passou a ser compreendida como Exploração Sexual 

Infantojuvenil, em sintonia com as diretrizes do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), que diz, em seu artigo 5º, que ―nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punindo 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais‖. Nessa perspectiva, as organizações não 

governamentais, o governo e as agências internacionais optaram pelo 

uso do termo ―exploração e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes‖, e não ―prostituição infantojuvenil‖. Isso porque se 

considera a prostituição um modo de vida que abrange determinado 

segmento social: ou seja, só o adulto pode optar por essa forma de 

garantir seu sustento. Uma criança, com menos de 12 anos, e um 

adolescente, com menos de 18, simplesmente não escolhem esse 
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caminho, mas são induzidos pela prática delituosa do adulto. 

 

O fenômeno da exploração sexual passa assim a ser visto e percebido pela 

sociedade, e passa a ser uma preocupação social, merecedor de atenção especial, posto 

que se mostre como uma violência endêmica e multifatorial. Até então, essa forma de 

violência contra crianças e adolescentes passava despercebida, e nenhuma atenção era 

para ela voltada, e ainda nenhuma política existia para o seu enfrentamento. 

  Vê-se aí que a visibilidade do problema a nível nacional contou com a 

participação efetiva da imprensa nacional, e com os meios de comunicação que 

trouxeram a notícia de vários casos ocorridos em todos os cantos do país. Com as 

notícias frequentes acerca dessa problemática, a Câmara dos Deputados frente à 

gravidade que lhe fora apresentada, entendeu necessária a sua participação efetiva para 

o combate a essa prática delituosa e conclamou o empenho de todos os parlamentares 

para que, ao final da CPI, pudessem apresentar propostas de ações efetivas para um 

combate eficaz, bem como acompanhar as ações tomadas pelos Estados e Municípios 

brasileiros. 

 Dois registros merecem destaque acerca da contribuição da imprensa nacional 

sobre a visibilidade do tema: o primeiro foi uma investigação conjunta realizada pelo 

programa Fantástico (Edição do dia 31/05/2009) e pelo Jornal da Globo, ambos da 

Rede Globo de Televisão. Nessa reportagem, foi noticiado o comércio de seres humanos 

que ocorre ―normalmente‖ no ―Brasil profundo‖. A reportagem ―Meninas do Brasil‖ é 

de Francisco Regueira, Alberto Fernandez e Paulo Renato Soares. Cinco meses de 

investigação jornalística. Mais de 60 pessoas entrevistadas: autoridades, vítimas, 

aliciadores.  

 O segundo importante destaque é o Guia de Referência de Cobertura Jornalística 

sobre a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da Série Jornalista Amigo da 

Criança, realização da ANDI, mediante patrocínio da Petrobras, datado de 2013. 

Segundo informações extraídas do próprio guia, o objetivo do material produzido é 

oferecer aos profissionais da imprensa orientações de fácil manuseio, com vistas a uma 

cobertura mais qualificada sobre temas da agenda social brasileira.  

A partir daí a exploração sexual de crianças e adolescentes passou por 

ressignificações atendendo as bases do sistema protetivo especial implementado pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, passando a 

ser vista como uma das formas de violência sexual perpetradas contra crianças e 
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adolescentes, o que outrora não ocorria. 

 

4.2 Panorama da Violência Sexual Infantojuvenil no Brasil 

 

As cifras ocultas da exploração sexual comercial no Brasil falseiam a realidade e 

tendem a dificultar o enfrentamento do problema, e a elaboração de políticas públicas 

eficazes. Segundo o Anuário da Violência Sexual (2019 p. 115) os crimes sexuais estão 

entre aqueles com as menores taxas de notificação a polícia, o que indica que os 

números analisados são apenas a face mais visível de um enorme problema que vitima 

milhares de pessoas anualmente.  

Várias são as pesquisas acerca da violência sexual, e na maioria dos casos, os 

dados trazidos retratam o abuso sexual em conjunto com a ESCCA, apresentando-se 

como óbice ao enfrentamento de acordo com as especificidades de cada uma dessas 

violências.     

Outra deficiência para a ocultação dos dados de ocorrência da ESCCA, segundo 

o ECPAT/2017 é a falta de preparo (treinamento e metodologias sociais) dos 

profissionais no atendimento às vítimas de violência sexual. Além disso, a 

subnotificação dos casos é outro fator determinante para que os dados não sejam 

precisos, e que não seja possível precisar essa realidade. A ECPAT/2017 traz que: 

O Instituto Liberta indica que, segundo dados do Disque 100, de cada 

100 casos, apenas sete são notificados. Óbvio que esta questão incide 

mais sobre umas modalidades de ESCCA que em outras. Por exemplo, 

enquanto a exploração sexual possui dados em praticamente todas as 

plataformas, o tráfico de pessoas para fins sexuais não encontra 

ressonância em quase nenhuma delas. (2018, p. 30)  
 

A importância para o conhecimento desses dados, segundo a ECPAT/2017 é que 

seu conhecimento permite apresentar caminhos possíveis para a qualificação da 

intervenção, ao possibilitar um olhar mais apurado, não só para o fenômeno da 

violência, mas também para as estratégias e estruturas que o poder público precisa 

mobilizar para dar conta desta problemática.  Acrescenta ainda que uma informação 

mais qualificada, além de extrapolar a construção de um dado sobre o fenômeno da 

violência sexual e a exploração, também possibilita perceber a necessidade de 

tecnologias sociais que venham ao encontro da demanda apresentada. 

Santos (2004), mesmo com utilização inadequada do termo de ―prostituição‖ ao 

invés de exploração, ressalta também situações de invisibilidade, ao afirmar que: 
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 O fenômeno da prostituição possui aspectos visíveis e invisíveis. A 

prostituição de rua é a sua face mais visível e expressa-se na presença 

de crianças e adolescentes em pequenos grupos ou sozinhas mas 

imediações de restaurantes, bares, logradouros públicos, turísticos ou 

não, não importando a hora do dia ou da noite, onde seus corpos são 

submetidos à venda ou expostos à violação de seus direitos humanos 

básicos. A prostituição infantojuvenil tem também sua face oculta nas 

casas de massagem, de prostituição adulta, em clubes e danceterias ou 

novos serviços de escortes. (SANTOS, 2004, p. 101) 

 

 Os dados mais recentes acerca da ESCCA no Brasil são oriundos de pesquisas e 

relatórios oficiais de alguns institutos nacionais, e dentre eles pode-se citar o II 

Relatório ECPAT/2017, o Relatório 2013-2018 do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes - PNEVSCA, o Mapear/PRF 

2017/2018 e a recente pesquisa divulgada em janeiro de 2019, oriundo do Relatório 

Global sobre tráfico de pessoas, divulgada no dia 29 de janeiro, pelo Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC, na sede da ONU, em Nova Iorque. 

Apesar de esse relatório ter sido divulgado em janeiro de 2019, a pesquisa fora realizada 

em 2016, e retrata a realidade em todo o mundo, não só no Brasil. 

 O II Relatório do ECPAT/2017 traz os dados colhidos através do Disque 100, 

com relação à exploração sexual, especificamente, foram registradas, em 2016, 144.580, 

sendo 398,43 violações/dia. Os dados retratam os números de acordo com o gênero, 

assim representados graficamente:   

 

Fonte: ECPAT/2017   

  Os dados acima reforçam o que já foi estudado, de que a ESCCA está 

diretamente relacionado à questão de gênero, atingindo um maior número de meninas 

67,7% 

16,5% 

Dados por Gênero 

meninas meninos
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(67,7%), em relação a meninos (16,5%). A subjugação de gênero, como já analisado, é 

condicionante para esse fenômeno retratado no índice acima. De outro lado, os dados da 

ESCCA, de acordo com a faixa etária, constatam-se os seguintes índices: 

 

  DADOS CONSIDERANDO-SE A FAIXA ETÁRIA 

 
Fonte: Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA). 

   

  Pelos dados acima, percebe-se que a ESCCA na faixa etária de 10 a 14 anos é a 

de maior incidência. Destaca-se que pelas pesquisas já estudadas que tal fenômeno 

decorre da descoberta da sexualidade e a busca pela independência econômica, além de 

outros fatores. No entanto, percebe-se o acentuado número de meninas exploradas na 

faixa etária de 0-9 anos de idade, o que mais uma vez evidencia a relação de gênero aí 

existente, quanto à percepção do corpo feminino, visto como objeto de satisfação de 

desejo do masculino. É uma realidade que precisa ser considerada, ainda que não 

despreze a realidade de que o menino também é explorado, e que deve ser criada 

política pública que atinja também esse público.   

 O Relatório do PNEVSCA (2013-2018) é oriundo de dados de instituições 

respondentes, quais sejam: Senado; Ministério da Educação; Ministério do 

Desenvolvimento Social; Ministério da Saúde; Ministério da Justiça (Secretaria 

Nacional de Justiça); Ministério da Segurança Pública (Secretaria Nacional de 

Segurança Pública); Ministério do Turismo; Conanda e Ministério dos Direitos 

Humanos (Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e 

Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).  
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Fonte: Censo SUAS 2012-2017 (Relatório PNEVSCA (2013-2018)  
 
   

  Os dados acima retratam somente os números de crianças e adolescentes vítimas 

de exploração sexual atendidas pela Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

indivíduos PAEFI nos CREAS, ou seja, não indicam todas as crianças e adolescentes 

vítimas de exploração sexual, mas tão somente àquelas que foram atendidas, sabendo-se 

que o atendimento a essas vítimas é ínfimo comparado à realidade existente. Em 

verdade, a redução do atendimento não quer dizer especificamente que houve redução 

de casos, mas uma redução do atendimento, sendo necessário identificar se houve em 

verdade redução do índice ou ausência de alcance à problemática e, por conseguinte, a 

deficiência no serviço. 

  Outra fonte de dados utilizada é o Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras/ 

Mapear. O Projeto Mapear define como seu principal objetivo subsidiar o 

desenvolvimento de ações preventivas e repressivas, bem como orientar as 

políticas públicas coordenadas pelo Ministério dos Direitos Humanos, e 

nesse sentido assegura que:  

O Projeto Mapear, ao colaborar na identificação de cenários e 

dos pontos críticos para ocorrência de exploração sexual em 

todas as Unidades da Federação, permite uma atuação mais 

direta das políticas públicas e intervenções que incidam 

efetivamente na garantia ou restituição dos direitos das 

crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados. É 

por meio de parcerias como esta que o MDH espera 

continuar avançando na prevenção e na retirada de meninas e 

meninos de situações de violência, especialmente da 

exploração sexual. (MAPEAR, 2018, p.9) 
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 Com objetivo de aperfeiçoar a pesquisa, e alcançar melhores resultados, o 

Mapear 2017/2018, passou a utilizar aplicativo eletrônico, via celular, para que em 

tempo real pudesse realizar uma compilação e produção de dados. O Mapear 

2017/2018, além de trazer os dados atualizados da situação da ESCCA no Brasil nesse 

período, traz dados de pesquisas anteriores, fazendo um comparativo dos dados, e 

efeitos produzidos por esse mapeamento. Ressalta-se, que o locus do mapeamento é tão 

somente as rodovias federais do Brasil, sem que se tragam dados de ocorrência em 

outros espaços, delimitando seu campo de abrangência.  

   Até a presente data, já foram realizados 7 mapeamentos de Pontos Vulneráveis à 

Exploração de Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras pela PRF. Desses 

mapeamentos, extraem-se os dados apresentados no gráfico acima, resumido pelo 

Mapear/2017/2018. Tais dados evidenciam que houve significativo aumento de Pontos 

Vulneráveis, desde o início do mapeamento até a última pesquisa realizada em 

2017/2018. Os Dados também refletem os Estados com maior índice de ESCCA, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Fonte: https://www.agoramt.com.br/2018/05/mais-de-100-pontos-vulneraveis-para-exploracao-sexual-

infantil-sao-encontrados-em-mt 

  Conforme se vê no gráfico acima, o Estado do Ceará ocupa a primeira posição, 

seguido de Goiás, Pará, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso e 

Rio Grande do Sul. Os lugares onde se encontra um alto índice de ESCCA são bares, 

postos de combustível, casas de show, pontos de alimentação e hospedagem.  

  No primeiro mapeamento, realizado como diagnóstico inicial, entregue ao 

Ministro da Justiça em 2003, detectou-se 844 pontos vulneráveis à exploração sexual de 
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crianças e adolescentes. Os dados foram atualizados em 2005, identificando-se 1.222 

pontos vulneráveis, e no 3º mapeamento, em 2007 apurou-se o número de 1.819, onde 

foi feita a primeira publicação georeferenciada, onde já se percebia um índice em franca 

ascendência. 

  O 4º mapeamento realizado em 2009/2010 avançou na aplicação de diferentes 

indicadores, para uma maior consistência das informações, na perspectiva da 

interseccionalidade, conforme abordagem já realizada. Esse mapeamento identificou 

1.820 pontos vulneráveis, apresentados desde os considerados como de alto risco e os 

de baixo risco. Já o 5º mapeamento, realizado 2011/2012, identificou 1.776 pontos 

vulneráveis à ESCCA, também analisados os de alto e baixo risco, mostrando-se único 

período de decréscimo, e redução dos pontos vulneráveis. 

  O 6º mapeamento fora realizado em 2013/2014, identificando 1.969 pontos 

vulneráveis, apresentando o índice sempre crescente. Nos anos de 2015/2016, não 

houve realização do mapeamento, e a PRF apresentou a seguinte justificativa:  

Neste período, as instituições federais de segurança pública 

encontravam-se envolvidas no desempenho de suas 

competências na realização dos grandes eventos, 

desmobilização pós-Copa do Mundo de 2014 e início dos 

eventos-teste para os Jogos Olímpicos Rio-2016. (BRASIL, 

MAPEAR/PRF, 2018, p. 30)  

   

 O 7º e último mapeamento, fora realizado nos anos de 2017/2018, utilizando o 

aplicativo via celular, e diagnosticando 2.487 pontos vulneráveis à exploração sexual de 

crianças e adolescentes. 

 A partir dos dados acima colhidos, é possível constatar-se que apesar de serem 

conhecidos os pontos de vulnerabilidades à ESCCA nas rodovias federais em todo o 

Brasil, as ações, quando existentes, não foram capazes de combater e/ou inibir a sua 

prática. Em verdade, pode-se até observar que essa identificação se mostra impotente 

frente a essa realidade, pois em mais de 16 anos de identificação e compilação dessas 

informações, não foram apresentadas mudanças na política pública de atendimento, que 

se revele eficaz.  

 A PRF destaca que apesar do aumento dos pontos vulneráveis, tal dado, por si 

só, não é um dado negativo, pois, deve-se levar em consideração que ele se deve à 

qualificação do policial, a redução dos pontos considerados críticos e a migração para 

outros pontos. Segundo Mapear/2017/2019, a redução dos pontos críticos, é assim 
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representado: 

 

PERÍODO PONTOS CRÍTICOS 

2009/2010 924 

2011/2012 691 

2013/2014 566 

2017/2018 489 

Fonte: Dados do MAPEAR/2017/2018. 

 

 A atuação da PRF no Brasil, segundo o Mapear/2017/2018, não fica restrita ao 

mapeamento dos pontos vulneráveis, mas também a uma atuação de resgate de 4.749 

crianças e adolescentes identificados em situação de risco nas rodovias federais, no 

período de 2005 a 2018. O diagnóstico de resgate por ano é apresentado pelo 

Mapear/2017/2018, com os seguintes dados: 

 

ANO  NÚMERO DE RESGATE 

2005 121 

2006 121 

2007 469 

2008 663 

2009 502 

2010 511 

2011 590 

2012 420 

2013 590 

2014 285 

2015 245 

2016 128 

2017 102 

2018 2 (PARCIAL ATÉ 28/02/2018) 

TOTAL 4.749 

Fonte: Dados do MAPEAR/2017/2018. 

 

 O que representam esses dados, crescente até 2013 e com acentuado decréscimo 

de 2013 a 2018? Significa uma diminuição de crianças e adolescentes em situação de 

risco à exploração, ou uma diminuição da atuação de resgate da PRF?  Para a PRF, a 

diminuição desse resgate, não se deve a nenhum desses dois fatores, e sim a: 

 

Conforme levantamento e observação da PRF há uma 
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tendência de redução do número de resgates nas rodovias 

federais e isso se deve a fatores como: a migração dos pontos 

de efetiva exploração para áreas fora da circunscrição da 

instituição, o conhecimento do trabalho realizado há anos 

pela PRF, a existência de transeuntes nas rodovias com maior 

orientação sobre a violação e a diversificação do modus 

operandi dos autores deste crime.  

Neste sentido é de extrema importância o envolvimento dos 

governos regionais e locais no enfrentamento, pois o crime 

que era cometido nas rodovias federais, onde se verificou 

uma redução, está migrando para as circunscrições regionais e 

municipais, e não, acabando. (BRASIL/MAPEAR/PRF, 

2017/2018, p.36)  
 

 Ou seja, essa diminuição de resgate não significa propriamente uma diminuição 

do risco, ou efetivação das políticas públicas de enfrentamento, ela pode representar 

uma ocultação da realidade, em face de que a exploração se mostra articulada, capaz de 

driblar as instituições, migrando para outros polos ou atuando na invisibilidade de 

pontos e do modus operandi, tornando inócua e/ou ineficaz essa operação. A migração 

para o interior das cidades, fora da esfera de atuação da PRF, implica dizer a 

necessidade de um diagnóstico que permita conhecer esses dados, com uma atuação de 

outras instituições, e que possam ser implementadas políticas públicas de prevenção, 

repressão e responsabilização. 

  Conforme o Relatório de Monitoramento do País sobre a Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, da Rede ECPAT/BRASIL(2017), aponta-se que 

podem haver variáveis que correspondem categoricamente às situações de Exploração 

Sexual somam juntas pouco mais de 21% dos casos registrados. Contudo, é importante 

notar a probabilidade de que estejam, entre os casos de pornografia, situações de 

exploração comercial – como imagens colocadas em sites com conteúdo sexual que 

recebem dinheiro a partir da quantidade de visitações que conseguem angariar. 

 Além disto, constatou-se que profissionais que atendem crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social a escuta recorrente de relato que indica o uso das 

redes sociais no aliciamento para a exploração sexual. Neste mote o ―grooming‖, que 

corresponde a uma estratégia utilizada por um adulto para conquistar a criança de uma 

possível vítima, torna-se uma violência cada vez mais recorrente. 

  Ainda, a Rede ECPAT (2017) traz levantamento de que os CREAS pelo Brasil, 

em face de estudo do CENSO SUAS 2016, aponta os seguintes dados: 

e) Abuso Sexual, 97,7% dos Creas afirmam atender crianças e adolescentes.  

f) Exploração Sexual, o dado desce para o quantitativo de 88,9% dos Creas. 
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g) Sobre o Tráfico de Pessoas, o número de atendimento pelos Creas é de 

apenas 37,3%. 

   

  Constata-se pelos dados apresentados que não há especificidade da motivação do 

tráfico, o que impede o reconhecimento do fenômeno do ―Tráfico de Pessoas para fins 

Sexuais‖, deixando assim de computar com exatidão do fenômeno da ESCCA. 

  Em 2018, também foram divulgados os dados do Disque 100
23

, relativo às 

diversas formas de violência perpetradas contra crianças e adolescentes em todo o país. 

Em relação a violência sexual, tem-se os seguintes dados gerais: 

 

Ano Abuso 

sexual 

Estupro ESCA Exploraç

ão 

turismo 

Grooming
24

 

 

Outros Pornografia  

infantil 

Sexting
25

 Total 

2016 11560 3 3308 34 171 422 1815 210 17523 

2017 14647 1 3843 24 289 56 3172 292 22324 

2018 13400 0 2679 17 191 36 2079 210 18612 

 

Fonte: https://www.mdh.gov.br/disque100 

 

  A pesquisa do Disque 100 (2018), sem fazer distinção as diversas formas de 

violência sexual por Estado, consta ainda: 

 

 

 

 

 

 

                                            
23

 É um serviço pode ser considerado como ―pronto-socorro‖ dos direitos humanos pois atende também 

graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos 

competentes, possibilitando o flagrante. 
24

 Grooming é o comportamento pode levar de uma prática de sedução e manipulação psicológica para 

aliciamento sexual. 
25

Sexting: Consiste no envio, compartilhamento e postagem de mensagens de cunho sexual, fotos de 

corpos nus ou seminus e de vídeos que expõem relações sexuais. 

https://www.mdh.gov.br/disque100
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Fonte: Dados somados do sistema SONDHA e do sistema SAFERNET. 

 

  Através dos dados acima, percebe-se uma redução insignificante dos números de 

denúncias de violência sexual, mas essa redução não significa diminuição de sua 

ocorrência, sendo necessário apurar-se se esse realmente se deve à diminuição de casos, 

ou somente deve-se ao descrédito da população no sistema de justiça, e outros fatores. 

Aprisiona-se mais uma vez, os dados da ESCCA ao abuso sexual, não sendo possível aí 

identificar-se qualquer denúncia relativa ao abuso, acreditando-se que a maior parte 

dessas denúncias sejam relativas ao abuso, tornando mais uma vez oculto os índices da 

exploração sexual.  

UF CASOS/2017 PERCENTUAL/2017 CASOS/2018 PERCENTUAL/2018 

AC 72 0,29% 55 0,25% 

AL 291 1,32% 208 1,33% 

AM 570 2,81% 441 2,26% 

AP 41 0,20% 39 0,19% 

BA 1126 5,93% 949 5,56% 

CE 780 4,88% 616 4,04% 

DF 349 2,32% 267 2,15% 

ES 349 1,85% 287 1,79% 

GO 682 3,05% 542 3,02% 

MA 668 3,24% 490 2,70% 

MG 1877 10,08% 1775 11,62% 

MS 345 1,92% 293 1,87% 

MT 433 1,40% 279 1,24% 

PA 667 2,85% 601 2,48% 

PB 413 2,18% 371 1,97% 

PE 723 3,96% 588 3,91% 

PI 246 1,38% 243 1,42% 

PR 909 4,25% 732 4,16% 

RJ 1594 11,32% 1495 11,90% 

RN 370 2,31% 288 2,49% 

RO 213 0,94% 128 0,74% 

RR 36 0,14% 27 0,17% 

RS 832 3,92% 764 4,17% 

SC 695 3,27% 685 3,37% 

SE 192 1,28% 132 1,16% 

SP 2975 20,79% 2807 22,35% 

TO 95 0,38% 89 0,37% 

NA 2787 1,75% 1882 1,31% 
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 Frente a isso, tem-se outra pesquisa recente sobre os dados da exploração sexual 

de crianças e adolescentes no país, através do Relatório Global sobre tráfico de pessoas, 

que não se restringe às rodovias federais, mas com pesquisa mais ampla, divulgado no 

dia 29 de janeiro de 2019, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime- 

UNODC, intitulado ―Out of the Shadows: Shining light on the response to child sexual 

abuse and exploitation‖, ou seja, ―Fora das sombras: Uma luz brilhante sobre a resposta 

ao abuso sexual e exploração infantil‖. Esse é um projeto da The Economist Intelligence 

Unit- EIU
26

, apoiada pela World Childhood Foundation
27

 e pela OAK Foundation
28

, 

com apoio adicional da Carson Family Foundation.  

  Essa pesquisa relativa à violência sexual contra criança e adolescentes, foi 

realizada em 40 países em todo o mundo, que representa 70% da população mundial de 

crianças e dentre eles, o Brasil. A pesquisa utilizou como categorias a serem 

identificadas: o desenvolvimento socioambiental do país, a legislação, o compromisso e 

a capacidade do governo em lidar com o problema, e a atuação e participação da 

sociedade frente a essa problemática. Como tais dados foram discutidos em outros 

tópicos, nesse momento serão analisados somente os números trazidos pela pesquisa, e 

demais categorias, serão abordadas em contexto próprio, quando tratada a 

especificamente essas temáticas. 

  Quanto aos crimes cibernéticos, a ONG SAFERNET é uma referência em 

recebimento de denúncias e encaminhamentos para autoridades competentes: Conselho 

Tutelar, Ministério Público e Polícia Federal. A Safernet possibilita formas mais seguras 

e eficazes para preservar o denunciante ou a vítima.  

  Segundo a Safernet, em 2016, foram 40.380 denúncias anônimas sobre 

Pornografia Infantil, envolvendo 20.479 páginas (URLs) distintas (das quais 6.276 

                                            
26

 The Economist Intelligence Unit (EIU) is an organization that provides forecasting and advisory 

services to assist entrepreneurs, financiers and government officials. The EIU provides country, industry 

and risk analyses based on the work, research and insights of a worldwide network of economic, political 

and business experts. (INVESTOPEDIA, 2018) -A Economist Intelligence Unit (EIU) é uma organização 

que fornece serviços de previsão e consultoria para ajudar empreendedores, financiadores e funcionários 

do governo.  A EIU oferece análises de país, indústria e risco com base no trabalho, pesquisa e insights de 

uma rede mundial de especialistas em economia, política e negócios. (Tradução da autora)  
27

 World Childhood Foundation é uma instituição mundial, fundada pela Rainha Sílvia da Suécia, que tem 

como missão defender os direitos das crianças e promover melhores condições de vida para crianças 

vulneráveis e exploradas em risco em todo o mundo.  
28

 OAK Foundation, com sede em Genebra, na Suíça, compreende um grupo de organizações 

filantrópicas com sede em vários países do mundo. Foi criada formalmente em 1983, por Alan Parker, 

com doações para organizações que apoiavam mães solteiras e vítimas de torturas, na Dinamarca. Atua 

com 6 programas principais: Abuso Sexual Infantil, Habitação e Sem-moradia, Direitos Humanos 

Internacionais, Questões relacionadas as Mulheres e Educação. Possui atuação de programa também no 

Brasil. (OAK Foundation) 
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foram removidas), escritas em nove idiomas e hospedadas em 4.413 hosts diferentes, 

conectados à Internet através de 2.978 números IPs distintos, atribuídos para 58 países 

em 81 continentes. 

 Através dessas categorias de exame, a pesquisa busca analisar as barreiras e os 

caminhos para o enfrentamento da violência sexual contra crianças. Além de destacar o 

índice da violência, ela apresenta entrevistas com especialistas acerca da temática. 

Apesar de o presente trabalho retratar somente a realidade da ESCCA no Brasil, é 

importante destacar que a pesquisa ora apresentada destaca que a violência sexual em 

face de crianças e adolescentes, nas modalidades de abuso sexual e exploração sexual, 

estão presentes não só em países pobres, mas também em países ricos. Destaca, ainda, 

que os dez principais países do mundo em índice de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, são os países mais ricos, evidenciando-se que essa atinge indistintamente 

a todas as crianças, independente de classe social, gênero ou raça. A pesquisa ressalta 

ainda, que o abuso sexual infantil tem se mostrado como uma epidemia amplamente 

silenciosa, apresentando o dado de que nos últimos 12 meses contados da data da 

pesquisa, mais de 1 bilhão de crianças sofreram violência física, sexual ou psicológica, 

o que representa um dado alarmante, que evidencia a importância desse estudo. 

 Outro dado de grande relevo destacado na referida pesquisa é o fato de que o 

despertar pelo interesse de muitos países em combater esse tipo de violência, foi em 

razão do impacto financeiro que essa acarreta. Consta na pesquisa que um estudo 

realizado em 2014 da ODI, um instituto de pesquisa do Reino Unido, estimou que o 

custo mundial da violência física, psicológica e sexual contra crianças pode chegar a 8% 

da produção econômica global, ou US $ 7 trilhões, com base nas perdas de 

produtividade associadas. Em outra pesquisa, um estudo acadêmico recente colocou a 

carga econômica ao longo da vida do abuso sexual de crianças nos EUA em 

aproximadamente US $ 9,3 bilhões em 2015, incluindo os custos associados aos gastos 

do governo e às perdas de produtividade. Portanto, o despertar pelo enfrentamento da 

violência sexual contra crianças e adolescentes está envolto inclusive pelo interesse 

econômico, e, portanto, relacionado ao desenvolvimento do país.   

  Segundo os índices apresentados pela pesquisa, o Brasil ocupa a 11ª posição no 

ranking da violência sexual contra crianças e adolescentes, perdendo para países como 

Canadá, França, Japão, Itália e Alemanha.  Acerca dessa violência perpetrada no Brasil, 

têm-se os seguintes dados: 
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Fonte: The Economist Intelligence Unit 2019 

 

  

 Conforme os dados trazidos pela pesquisa da The Economist Intelligence (2019), 

Out of the Shadows, em uma escala de 100 pontos de proteção à criança e ao 

adolescente contra a violência sexual (abuso e exploração), o Brasil obteve 62,4 pontos.  

Reflete que uma posição desfavorável em relação a outros países, conforme se vê no 

gráfico acima, onde alguns países alcançaram 70 e 81,3 pontos, porém ficou acima da 

média, que não atinge a 60%. 

  A pesquisa traz uma diversidade de fatores relacionados à violência sexual 

perpetrada contra crianças e adolescentes, o que permite analisá-la sob várias 

perspectivas. Entretanto, como ela faz uma análise indistinta para o abuso e para a 

exploração sexual, e como essas demandam tratamento jurídico e políticas públicas 

diferenciadas, ela evidencia um reducionismo das problemáticas que envolvem essas 

formas de violências e de seu eficaz enfrentamento. 

 

  A comunidade indígena no Brasil também é atingida pela ESCCA, com 

inúmeros casos noticiados oficialmente, e outros que também fazem parte das cifras 

ocultas da violência. Conforme o Relatório acerca da violência contra os povos 

indígenas no Brasil, dados de 2014, de responsabilidade do Conselho Indigenista 

Missionário, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), no ano de 2014, foram noticiados 18 casos de violências sexuais contra 

Engajamen-

to da 

Indústria, 
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civil e mídia 

A propensão 

para abordar as 

crianças em 

situação de risco 

na indústria e da 
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bem como 
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indígenas, nos Estados do Amazonas (1), Bahia (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do 

Sul (6), Minas Gerais (1), Pará (2), Paraíba (1), Paraná (1), Roraima (2) e Santa Catarina 

(2).  

      Segundo dados do Relatório Final Projeto Disseminação do Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (2018), Roraima é o 

segundo Estado do Brasil em número de casos de violência contra crianças indígenas, 

principalmente da etnia Bacuxi.  

  A situação da ESCCA nas comunidades indígenas é idêntica quanto à ausência 

de precisão nas informações, ou seja, há subnotificação dos casos, ou ainda, ausência de 

distinção entre os tipos de violência sexual perpetrados, bem como falta de 

sistematização das informações relacionada aos atendimentos realizados.  

  Dessa forma, os dados constantes nos Relatórios apresentados merecem ser 

analisados com cautela, em face da subnotificação dos casos de violência sexual, em 

especial da exploração sexual, não apartada do abuso sexual, evidenciando que essas 

cifras da violência são ocultas, constatando-se ainda, uma desarticulação e contradição 

das informações fornecidas pelos órgãos e setores responsáveis, implicando em 

programas e planos de enfrentamento como verdadeiras panaceias, tornando-os 

ineficazes.  

   

4.3 Políticas Públicas Para o Enfrentamento 

 

   

  Cabe ao Estado a incumbência de garantir e assegurar a proteção integral a todas 

as crianças e adolescentes, em conformidade com o disposto no artigo 227 da 

Constituição Federal. Frente a isso, impõe-se analisar os meios empregados para a 

consecução da efetivação desses objetivos, compreendidos através das políticas 

públicas, observando-se sua importância, necessidade e eficiência. O art. 87 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente elenca as ações necessárias com o objetivo de assegurar a 

efetivação dos direitos constitucionalmente assegurados. Essas linhas de ação da 

política de atendimento não constitui mera recomendação ao Poder Público, e ao 

contrário devem ser entendidas como comando normativo, e a sua não observação 

acarretará a consequente responsabilização.  

  Breus (2007, p. 204) define políticas públicas como sendo ―o principal 

mecanismo de ação estatal com vistas a realização dos direitos sociais, econômicos e 
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culturais, significa tomá-las como um veículo privilegiado de realização desses direitos, 

tendo em vista serem eles os fins do Estado Constitucional‖. Breus (2007, p. 206) 

apresenta um conceito amplo de política pública, pois a vê como ―forma de atuação 

estatal, que relaciona o aspecto político e exige a participação popular, propicia o 

exercício efetivo da cidadania e possibilita a realização dos fins do (e para o) Estado 

Constitucional‖.  

 Para assegurar o direito ao exercício dos direitos de crianças e adolescentes, 

impõe-se assim, a implementação de políticas públicas específicas face às carências que 

atinge a esse público, não atendido pelas demais políticas. 

  As políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes, segundo Esber (2009) podem ser destacadas através de quatro marcos 

históricos, em âmbito internacional e nacional, sendo eles: 1º o respaldo legal fornecido 

à garantia de direitos de crianças e adolescentes, com a Declaração de Genebra, de 

1924, e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral 

da ONU em 1959, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990; 2º os movimentos sociais, como o Movimento Feminista, o 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e o Comitê Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; 3º a produção 

acadêmica com estudos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, dentre 

eles Azevedo e Guerra (1988, 1989), Madeira (1997), Amazarray e Koller (1998); e o 4º 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (2001), Política 

Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (2001), e o 

Programa Sentinela (2000). O estudo será restrito a alguns desses marcos, como se verá 

a seguir. 

 

4.3.1 A Proteção Integral como Política Pública de Ação Afirmativa  

  

  A Constituição Federal consagrou a Doutrina da Proteção Integral, 

estabelecendo a primazia do direito à infância, e abarcando o exercício pleno de todos 

os direitos humanos, como o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao respeito, à 

liberdade e à dignidade. Ela é resultado da influência exercida pela Declaração 

Universal dos Direitos da Criança de 1959, que promoveu o reconhecimento de crianças 

e adolescentes como sujeitos de direitos, ratificada pela Convenção Internacional sobre 
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os Direitos da Criança em 1989.  

A respectiva Convenção, em seu artigo 27, instituiu a Doutrina da Proteção 

Integral. Essa inovação legal no cenário mundial decorreu de uma nova percepção 

social da criança como merecedora de proteção especial. Piovesan (2012, p.281) afirma 

que a Convenção ―acolhe a concepção do desenvolvimento integral da criança, 

reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, a exigir proteção especial e absoluta 

prioridade‖.  

Elevado destaque feito por Piovesan (2012), que ora merece ser também 

abordado, é que a mesma alerta com a veemência necessária sobre a necessidade de 

uma promoção de cooperação e solidariedade internacionais com vistas a apoiar a 

implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança e os direitos da criança 

devem ser prioritários em todas as atividades das Nações Unidas, na área de direitos 

humanos. Um desses alerta feitos pela autora em sua obra em destaque é no tocante à 

exploração econômica e sexual de crianças e à participação dessas em conflitos 

armados, que foram objetos de Protocolo Facultativo sobre a venda de Crianças, 

Prostituição e Pornografia Infantis, adotados no ano de 2000, o qual entrou em vigor em 

18 de janeiro de 2002. 

A necessidade da proteção da infância era uma demanda social, não só no Brasil, 

mas no cenário mundial, em razão da visão discriminatória e preconceituosa das normas 

até então existentes. Estas, em vez de proteger, cuidavam mais de tutelar os desvalidos, 

os abandonados, os enjeitados, assim considerando os menores em situação irregular. 

Para Vilani (2010, p. 51), ―o princípio da proteção integral contém o suporte de medidas 

que devem resguardar a criança e/ou adolescente da exploração‖. De acordo com 

Custódio e Veronese (2007, p. 119), o estabelecimento da Doutrina da Proteção Integral 

foi a primeira e mais importante ruptura histórica feita pela Constituição Federal: 

A primeira e mais importante ruptura histórica realizada pela 

Constituição de 1988 foi incorporar a doutrina da proteção integral, 

que reconheceu as crianças e os adolescentes brasileiros como sujeitos 

de direito, revogando a velha doutrina da situação irregular que 

sustentava o estigma e a discriminação do menorismo. (CUSTÓDIO; 

VERONESE, 2007, p. 119)  

 

 Rossato; Lépore e Cunha (2011, p. 73) afirmam categoricamente que o 

―reconhecimento jurídico dos direitos da criança e do adolescente se deu no Brasil já em 

um novo patamar, mais ligado aos processos emancipatórios e constituído por uma 

concepção de positivação dos direitos humanos, tornando-os fundamentais‖. E 
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ressaltam ainda que o princípio da proteção integral consubstancia o modelo de 

tratamento da matéria relacionada à infância e à juventude, contrapondo-se ao modelo 

da situação irregular, outrora existente no Brasil. 

 A partir dessa mudança, o Brasil passou a ser considerado como um dos países 

com legislação mais avançada em relação à proteção à infância, com um sistema de 

garantias destinadas a assegurar a doutrina da proteção integral. Essa passa a ser vista 

como um superprincípio ou princípio vetor de todos os demais aplicáveis no que se 

refere à proteção a crianças e adolescentes, primando sempre pelo bem-estar físico, 

mental, social, que possibilite a efetivação de todos os seus direitos. Em qualquer 

conflito de interesses buscar-se-á uma solução que assegure a efetivação prioritária de 

seus direitos. Frente a isso, muda-se o paradigma até então existente, de que crianças e 

adolescentes seriam objetos de proteção, alçando ao patamar de sujeitos de direitos, e 

como tais, passam a ser credores de prestações positivas da família, da sociedade e do 

Estado, decorrente das obrigações insculpidas no art. 227 da Constituição Federal. 

 No entendimento de Maciel (2018), a Doutrina da Proteção Integral é um 

modelo, universal, democrático e participativo, no qual família, sociedade e Estado são 

partícipes e cogestores do sistema de garantias que não se restringe à infância e 

juventude pobres, protagonistas da doutrina da situação irregular, mas sim a todas as 

crianças e adolescentes, pobres ou ricos, lesados em seus direitos fundamentais de 

pessoas em desenvolvimento. 

O Brasil ratificou as Convenções Internacionais de proteção à Infância, atendendo 

ao princípio da proteção integral, contemplado pela Constituição Federal em seu artigo 

227, e posteriormente incorporado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90). Estabelece ainda, como prerrogativa dos dispositivos legais de proteção à 

criança, que esses sempre sejam aplicados pelos poderes competentes de forma a 

atender ao interesse superior da criança e do adolescente, que muitas vezes pode 

conflitar com a pluralidade de interesses que podem estar envolvidos. 

A invisibilidade da infância decorria de uma visão verticalizada do ser criança, 

com total submissão imanente ao patriarcalismo, não extinta por completo pela 

sociedade até os dias atuais. Apesar de ainda remanescer uma visão verticalizada sobre 

a criança, houve uma mudança de tratamento, assegurando-lhes uma proteção legal 

equidistante daquela outrora existente. 

A proteção legal da criança e do adolescente deu-se de forma gradativa, ganhando 
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maior destaque no século XX. No Brasil, essa proteção se efetivou a partir da 

Constituição Federal de 1988, quando se instituiu o princípio da proteção integral. Essa 

metamorfose quase acidental, visto que não produzida por iniciativa estatal, mas 

decorrente de um movimento popular, foi desenhada desde o regime autoritário de 1964 

atingindo seu apogeu com a instituição do regime democrático de 1988. 

Como afirma Mello (2010), antes disso a criança e/ou adolescente no Brasil não 

ocupavam lugar de preocupação tão acentuada por parte do Estado e setores da 

sociedade civil. A mudança de tratamento só ocorreu com os movimentos sociais na 

década de 80 e com o advento da Constituição Federal de 1988 com a adoção do 

princípio da proteção integral, tornando-os protagonistas sociais, merecedores de 

atenção especial. A proteção integral é fruto de uma mudança instituída pela norma 

internacional que efetivamente proclamou os direitos de crianças e adolescentes, a 

Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes de 1989, que apesar 

de ser posterior à Constituição Federal de 1988, é fruto de mais de uma década de 

debate sobre seu alcance e conteúdo. Segundo Beloff (2009), com base nessa 

Convenção, a discussão sobre como compreender e lidar com as crianças, 

tradicionalmente abordada a partir dessa perspectiva de bem-estar e cuidado, deu lugar a 

uma questão sobre cidadania e direitos da criança, afirmando ainda que: 

Las leyes y las prácticas que existían con anterioridad a la aprobación 

de la Convención en relación con la infancia respondían a un esquema 

que hoy conocemos como "modelo tutelar", "filantrópico", "de la 

situación irregular" o "asistencialista", que tenía como punto de 

partida la consideración del meenor como objeto de protección, 

circunstancia que legitimaba prácticas peno-custodiales y represivas 

encubiertas. A partir de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño la discusión sobre la forma de entender y tratar con 

la infancia, tradicionalmente encarada desde esa perspectiva 

asistencialista y tutelar, cedió frente a un planteo de la cuestión en 

términos de ciudadanía y de derechos para los más jóvenes.
29

 

(BELOFF, 2009, p.4) 

 

O Brasil, que já havia incorporado esse princípio no art. 227 da CF, adotou a 

doutrina da proteção integral, instituindo no ano de 1990, o Estatuto da Criança e do 

                                            
29

 As leis e práticas que existiam antes da adoção da Convenção em relação à infância responderam a um 

esquema que hoje conhecemos como "modelo tutelar", "filantrópico", "situação irregular" ou "bem-estar", 

que como ponto de partida considerava o menor como objeto de proteção, uma circunstância que 

legitimava as práticas encobertas de privação de liberdade e repressão. Com base na Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, a discussão sobre como compreender e lidar com as crianças, 

tradicionalmente abordada a partir dessa perspectiva de bem-estar e cuidado, deu lugar a uma questão 

sobre cidadania e direitos aos mais jovens. (tradução da autora) 
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Adolescente, como norma especial voltada a esse público, mostrando seu compromisso 

com a regulamentação de direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes, e 

honrando o compromisso firmado ao ratificar a Convenção Internacional. 

A adoção da doutrina da proteção integral, entretanto, não deve se restringir ao 

campo formal, visto que o compromisso assumido internacionalmente ao ratificar uma 

norma que verse sobre Direitos Humanos impõe não só adoção de medidas legislativas, 

mas também de todas e quaisquer medidas necessárias para sua efetivação. Streck 

(2002, p. 204) ressalta acerca da Constituição Federal de 1988 que ―é uma Constituição 

dirigente, contendo no seu ideário a expectativa de realização dos direitos humanos e 

sociais até hoje (só)negados à Sociedade brasileira‖. Portanto, ela deve ser 

implementada e efetivada de fato, pois em conformidade com o dito por Ramidolff 

(2011, p. 26) ―ela deve servir de orientação vinculativa a todas as ações (atribuições e 

competências) governamentais e não governamentais que se realizem em prol da 

criança e do adolescente‖.  

Indica Ramidolff (2011) que a doutrina da proteção integral é um programa de 

ação que, segundo ele, deve continuar vinculado às proposições legislativas e às 

atividades administrativas adotadas pelos gestores públicos, pelo maior tempo possível, 

ou necessário para a (re)organização social, ideológica e cultural, e política da nação 

brasileira, com objetivo da promoção e defesa dos direitos fundamentais afetos à 

infância e à juventude. Como tal, defende que essa seja um programa de ação, 

considerando que:  

A doutrina da proteção integral se constitui num programa de ação - 

seja como princípio, seja como teoria - que assegura, com absoluta 

prioridade, os direitos individuais e as garantias fundamentais 

inerentes à criança e ao adolescente, enquanto sujeitos de direitos 

(subjetivação), isto é, cidadão que merecem dedicação protetiva 

diferenciada e especial, por distinção constitucional decorrente de 

opções políticas, civilizatórias e humanitárias. (RAMIDOLFF, 2011, 

p. 26) 

 

Como forma de possibilitar a efetivação à proteção integral de toda e qualquer 

criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 4º: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

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

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  
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a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias;  

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública;  

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas;  

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude.  

   

  A priori, poder-se-ia considerar que a prioridade absoluta, princípio decorrente 

da doutrina da proteção integral, seria um tratamento privilegiado aos sujeitos 

destinatários do ECA, já que devem receber tratamento diferenciado, prioritário, ao qual 

não cabe aplicação de um sistema punitivo, o que o torna incompreendido por uma 

parcela considerável da população. 

Faz-se necessário, assim, compreendê-la como um programa de ações 

afirmativas, que em um conceito amplo destinam-se a corrigir disparidades 

socioeconômicas existentes entre determinados grupos, como por exemplo, os 

afrodescendentes, mostrando-se necessárias à promoção de uma igualdade de 

oportunidades. Assim, reafirmando o defendido por Ramildolf (2011), que essas não se 

restringem ao aspecto socioeconômico, aplicando-se ainda, quando essa atinge a 

privação de direitos decorrente do tratamento diferenciado.   

  Barbosa (2001) define as ações afirmativas como políticas públicas (e privadas) 

voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 

nacional e de compleição física. Acrescenta Barbosa (2001) que as ações afirmativas 

são um mecanismo jurídico concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, e 

ainda que é um remédio de razoável eficácia para esses males. Ressalta o autor, que 

atualmente as ações afirmativas podem ser definidas: 

[...] como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 

compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 

combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de 

origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens 

fundamentais como a educação e o emprego. (BARBOSA, 2001, p. 9-

10) 

 

 Em geral, quando se fala em ações afirmativas, a ideia preconcebida é que essas 

são destinadas às minorias, e aí ressalta a indagação se crianças e adolescentes estariam 

inseridas nesses grupos considerados como minorias. Entretanto, essa é mais uma das 
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falácias que comumente cerca a questão das ações afirmativas, isso porque há uma 

confusão entre o termo minorias e grupos vulneráveis. Anjos Filho (2008), acerca dessa 

confusão sobre as expressões afirma: 

 As expressões ―minorias‖ e ―grupos vulneráveis‖ não raro são usadas 

como equivalentes, talvez porque dentre os aspectos de similitude se 

encontre um de especial significado social, que é a situação de 

vulnerabilidade, o que leva a classificar todas as coletividades 

portadoras dessa característica como ―minorias‖, ou como ―grupos 

vulneráveis‖. (2008, p, 355) 

     

  Com o propósito de distinguir tais expressões o autor utiliza a expressão ―grupos 

vulneráveis lato sensu”, ou em sentido amplo, para os grupos de seres humanos ligados 

por características físicas, sociais, econômicas, culturais, ideológicas ou de identidade 

pessoal, que em razão de uma vulnerabilidade, necessitem de especial proteção em 

termos de direitos humanos.  

  Reserva o autor, a terminologia ―minorias‖ em sentido mais restrito, sendo essa 

espécie pertencente ao gênero dos grupos vulneráveis em sentido amplo. Intitula, assim, 

pertencente ao grupo vulneráveis em sentido amplo pessoas portadoras de necessidades 

especiais físicas ou mentais, idosos, mulheres, faveladas, crianças, minorias éticas, 

religiosas e linguísticas, índios, descendentes de quilombos, ribeirinhos, trabalhadores 

rurais sem-terra, dentre outros. Essas coletividades se dividem em duas espécies, quais 

sejam as minorias e os grupos vulneráveis em sentido estrito. Afasta o autor o 

entendimento de ―minoria‖ no sentido antropológico, associado à questão da relação 

dominação/subordinação. Assevera para fins do que ora se trata, o termo exige que a 

condição não dominante venha acompanhada de vulnerabilidade, e não somente de 

quantidade numérica. Nem sempre aqueles que não têm uma quantidade numérica 

superior, demandam uma proteção, pois não estariam na condição de vulnerabilidade 

como no caso da elite política, ou até categorias profissionais.      

 Destaca Anjos Filho (2008) que as ―minorias‖ se diferenciam dos grupos 

vulneráveis em sentido estrito, no que diz respeito ao elemento numérico, visto que 

minorias necessariamente um número menor de sujeitos, enquanto que os grupos 

vulneráveis em sentido estrito podem ser numericamente majoritários. Por fim assegura 

que as minorias têm como característica a base étnica, religiosa ou linguística, e 

imprimem uma identidade cultural ao grupo, além de outras características de outra 

natureza.  

  Os grupos vulneráveis em sentido estrito são sujeitos titulares de todos os 
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direitos assegurados a todas e quaisquer pessoas, sejam elas a nível nacional ou 

internacional. Entretanto, essas por si só não são suficientes para assegurar o exercício 

dos direitos, estabelecendo tão somente uma igualdade formal, demandando a criação 

de normas que estabeleçam uma discriminação positiva para alcançar a igualdade 

material.  

  Essa discriminação positiva é destinada tanto às minorias quanto aos grupos 

vulneráveis em sentido estrito, com a finalidade, segundo Anjos Filho (2008), de 

assegurar a proteção da existência, não exclusão, não discriminação e não assimilação 

dos grupos minoritários, sendo esse último somente destinado às minorias. A 

discriminação positiva destinada às minorias deve ser necessariamente temporária, até 

que se alcance a igualdade material. Já em relação aos grupos vulneráveis em sentido 

estrito devem ser diferenciadas de natureza permanente, não temporária, como proteção 

contra tentativas de assimilação forçada contra a intolerância. Ou seja, o que se busca é 

a manutenção de seus elementos diferenciadores. 

Para se chegar a esse convencimento foi necessário percorrer o histórico de 

tratamento precário de garantias de direitos a crianças e aos adolescentes, conforme se 

viu, admitindo-se que no presente seja dado um tratamento diferenciado de forma lícita, 

com o objetivo de assegurar o pluralismo e a dignidade humana. Na esteira do estudo 

realizado que permitiu visualizar a subjugação de crianças em relação aos adultos, em 

que seus direitos eram menosprezados ou até anulados, a aplicação de políticas 

diferenciadoras são legítimas e necessárias.  

 Quem também defende essa proteção às crianças e aos adolescentes, como 

política de ação afirmativa é Almeida e Teixeira, ao afirmarem que: 

 

Além desses, a Constituição ainda confere, expressamente, proteção 

especial às crianças e adolescentes, no artigo 227, e aos deficientes 

físicos, sensoriais mentais e idosos, no artigo 230. Segundo o 

ensinamento de Carmem Lúcia, nesses artigos a Constituição 

desiguala para efetivar a igualdade ou, pelo menos, juridicamente 

sobrepor essas desigualdades (ROCHA, 2010, p. 293). Do exposto, 

verifica-se que a Constituição traz a permissão para a implementação 

das ações afirmativas, bem como prevê, em seu bojo, normas 

específicas que autorizam o Legislativo, o Executivo e o Judiciário a 

elaborarem e aplicarem políticas públicas para a promoção da 

igualdade material, traduzida em igualdade de oportunidades. 

(ALMEIDA; TEIXEIRA, 2011, p. 112) 

 

 E apoiando-se ainda nos ensinamentos de Barbosa (2001), que reconhece que as 

ações afirmativas não se restringem ao sistema de cotas, ao afirmar que: 
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[...] as ações afirmativas, podem ser utilizados, além do sistema de 

cotas, o método do estabelecimento de preferências, o sistema de 

bônus e os incentivos fiscais (como instrumento de motivação do setor 

privado). De crucial importância é o uso do poder fiscal, não como 

mecanismo de aprofundamento da exclusão, como é da nossa tradição, 

mas como instrumento de dissuasão da discriminação e de emulação 

de comportamentos (públicos e privados) voltados à erradicação dos 

efeitos da discriminação de cunho histórico. 

  

Em síntese, o autor reafirma que ação afirmativa não se confunde nem se limita 

às cotas, podendo-se dizer ainda ser também consideradas todas e quaisquer estratégias 

e práticas que busquem restabelecer uma igualdade decorrente de uma desigualdade 

histórica.  

Constata-se, inclusive, que a Constituição Federal traz diretivas de políticas de 

ações afirmativas a serem implementadas pelo Estado, em seu art. 227, parágrafo 1º, ao 

determinar que devam ser observados os seguintes preceitos: I - aplicação de percentual 

dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-filial; II - criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência 

física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 

acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos. Além do parágrafo 1º, os parágrafos seguintes do referido artigo, traz de 

forma detalhada outras diretrizes acerca do tratamento diferenciado, como forma de 

assegurar a prioridade absoluta, e em especial o parágrafo 4º, que estabelece a previsão 

de punição severa para a prática de abuso, violência e exploração sexual.     

A proteção integral, face o nível de importância com a qual foi tratada na 

Constituição Federal, foi reproduzida no art. 4º do ECA, enquanto política pública de 

ação afirmativa, assegurando a seus destinatários status jurídico especial. Admitir-se o 

tratamento diferenciado trazido pelo ECA, seja esse quando eles se encontram na 

condição de vítimas ou ainda na condição de atores de atos ilícitos (sujeitos passivos ou 

ativos), decorre de uma política afirmativa necessária, em observância aos princípios da 

pluralidade e da diversidade, que permita atingir uma consciência coletiva que os 

reconheça. 

 Entretanto, não basta instituir legalmente uma política diferenciada ao público 

infanto-juvenil, tendo em vista que a doutrina da proteção integral, por si só não 

alcançou plenamente seus objetivos, já que vários tipos de violências continuam sendo 
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perpetrados contra esse público.  Dentre elas, pode-se citar: o trabalho infantil, a 

negligência, o abandono, o discurso da redução da maioridade penal, a exploração 

sexual em suas diversas formas, dentre outras violências.   

  Por essa razão, no presente trabalho constata-se a necessidade de reconhecer um 

tratamento diferenciado às vítimas de exploração sexual comercial, quando essas forem 

crianças e adolescentes, com normativas próprias e especiais, que respeitem sua 

condição de desenvolvimento, necessária como política de ação afirmativa, e que nesse 

contexto precisa ser desmistificada. O tratamento especial e diferenciado enquanto 

política de ação afirmativa será desenvolvida no último capítulo do presente trabalho, 

no qual é o cerne do presente estudo. 

 

 

4.3.2 Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes 

 

 

  Compreende-se a ideia de enfrentamento a ser investigada no teor das políticas 

públicas consideradas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

contra crianças e adolescentes no Brasil. Para Bucci (2006), entende-se como política 

pública: 

O programa de ação governamental que resulta de um processo ou 

conjunto de processos juridicamente regulados [..] visando coordenar 

os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. (BUCCI, 2006, p. 39) 

 

  O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes – PNEVSCA foi construído por membros da sociedade civil e do governo 

federal e, conforme o seu Relatório (2013-2018, p. 7), ―congrega esforços em prol de 

garantir os direitos de crianças e adolescentes ao direcionar as políticas públicas de 

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes‖. O referido Plano foi 

aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda, 

no ano 2000, e participaram representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, 

do Ministério Público, de agências de cooperação internacional, do ECPAT-Brasil, com 

o protagonismo juvenil, além de representantes da sociedade civil. Segundo o MDH 

(2018, p. 138) no ano 2000 ―iniciou-se uma nova fase: um percurso que busca, de forma 

articulada e sistematizada, o respeito aos direitos do desenvolvimento humano e social 
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das crianças e adolescentes‖. 

  Com o fim de alcançar os objetivos almejados, são empreendidos esforços para a 

elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes que possibilite 

constar e avaliar a realização das ações governamentais intersetoriais propostas acerca 

da temática de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.  

  Para o MDH (2018), o ponto estratégico do Plano Nacional de EVSCA foi o 

fortalecimento da rede de atendimento, cuja execução exige a viabilização de ações 

integradas que permitam a intervenção técnica, política e financeira, no enfrentamento 

da violência sexual contra criança e adolescentes, por meio de ações conjuntas entre o 

governo e a sociedade civil organizada.  

 O Plano, de acordo com o MDH (2018, p. 138), está estruturado na forma 

seguinte: 

  a) Análise da Situação - conhecer o fenômeno da violência sexual contra 

crianças e adolescentes em todo o país, o diagnóstico da situação do enfrentamento da 

problemática (defesa, garantia de direitos, políticas sociais, redes de proteção), as 

condições de garantia de financiamento do plano, o monitoramento e a avaliação do 

plano e a divulgação de todos os dados e informações à sociedade civil brasileira;  

  b) Mobilização e Articulação - fortalecer as articulações nacionais, regionais e 

locais de combate e eliminação da violência sexual com diferentes setores (jurídico, 

social, saúde, educação, trabalho); comprometer a sociedade civil no enfrentamento 

dessa problemática; sensibilizar mídia para contribuir com a integração, divulgação e 

mobilização dos diferentes setores e poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

sociedade civil, em favor do Plano; divulgar o posicionamento do Brasil em relação ao 

sexo turismo e ao tráfico para fins sexuais e avaliar os impactos e resultados das ações 

de mobilização;  

  c) Defesa e Responsabilização - atualizar a legislação sobre crimes sexuais, 

combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e capacitar os 

profissionais da área jurídico-policial; implementar os Conselhos Tutelares, o Sipia - 

Sistema de Informação para Infância e Adolescência, e as Delegacias especializadas em 

crimes contra crianças e adolescentes;  
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  d) Atendimento - efetuar e garantir o atendimento especializado e em rede às 

crianças e aos adolescentes em situação de violência sexual e às suas famílias em 

diferentes setores (saúde, educação, justiça, assistência social), por profissionais 

especializados e capacitados; 

  e) Prevenção - assegurar ações preventivas contra a violência sexual, 

possibilitando que as crianças e adolescentes sejam educados para o fortalecimento da 

sua autodefesa; atuar junto à Frente Parlamentar no sentido de desenvolver a legislação 

referente à internet; e 

   f) Protagonismo Infanto-juvenil - promover a participação ativa de crianças e 

adolescentes pela defesa de seus direitos e comprometê-los com o monitoramento da 

execução do Plano Nacional. 

 

  Pode-se afirmar que a criação do Plano foi o marco importante para o fomento 

de outras políticas, de programas e projetos de enfrentamento à violência sexual. Ele 

não ficou estático, pois em 2003, iniciou-se um processo de sua atualização, com a 

inclusão de indicadores de monitoramento e avaliação de seu impacto na formulação de 

políticas públicas na área. 

  O que se pode perceber é que o Plano possibilitou uma articulação político-

administrativo gerador de outras políticas e de incentivo à disponibilização de recursos 

financeiros para o EVSCA. Segundo o MDH (2018, p. 140), ―o plano não constituiu um 

plano político-estratégico e sim um cronograma de ações de trabalho ou, como 

denominou o Congresso de Estocolmo, uma ‗Agenda para Ação‘.‖ 

 Apesar de sua importância, visto como referência mundial para o enfrentamento 

a EVSCA, o MDH, aponta algumas falhas no plano: 

 

Uma das falhas mais graves foi a imprecisão na definição conceitual e 

a falta de clareza na definição da finalidade do enfrentamento da 

violência sexual. Outra falha grave é a tentativa de fazer um plano 

muito genérico para o enfrentamento da violência sexual em sua 

diversidade tipológica, deixando de ressaltar que as modalidades 

específicas de violência demandam também diretrizes e estratégias 

específicas, o que é necessário para garantir a eficiência de um plano. 

(2018, p. 140-141). 

 

 A EPCAT/2017 aponta ainda os seguintes problemas no Plano: 

 

  a) dificuldade para incorporar suas diretrizes nos vários âmbitos do poder 
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público;  

  b) inexistência de alocação de recursos financeiros para sua efetiva 

implementação nas esferas estaduais e municipais;  

c) necessidade de uma capacidade de alcance que extrapola a centralidade das 

capitais;  

  d) definição de programas que fortaleçam a continuidade dos serviços;    

  e) mudanças de gestão do poder público para a promoção das políticas públicas 

sociais. 

 

  Após a realização do III Congresso Mundial e Enfrentamento da Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, ocorrido no Rio de Janeiro em 2008, segundo o 

MDH (2018) foi apontada a necessidade de atualização/revisão do Plano Nacional de 

EVSCA, com o objetivo de atender incluir as novas formas de violência sexual, e os 

indicadores de monitoramento, além de avaliar seu impacto na formulação de políticas 

públicas nessa área. 

  Constatou-se assim, a necessidade de sua atualização, ocorrida em 2013, 

mediante a aprovação da Resolução Conanda n.º 162, de 28 de Janeiro de 2014. 

Segundo o MDH (2018, p. 142), sua principal diretriz foi considerar a ―necessidade de 

trabalhar a violência sexual nas suas principais formas de expressão (abuso sexual e 

exploração sexual) e as suas especificidades, e que estas diferenças sejam impactadas 

nas políticas públicas de proteção‖.  

  O novo Plano Nacional de EVSCA/ 2013, em conformidade com o MDH (2018) 

está constituído conforme os seguintes eixos:  

  Eixo 1: Prevenção – assegurar ações preventivas contra o abuso e/ou exploração 

sexual de crianças e adolescentes, fundamentalmente pela educação, sensibilização e 

autodefesa;  

   Eixo 2: Atenção – garantir o atendimento especializado e em rede, às crianças e 

adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual e às suas famílias, realizando 

por profissionais especializados e capacitados, respeitando as diversidade de condição 

etnorracial, gênero, religião, cultura, orientação sexual etc.  

  Eixo 3: Defesa e responsabilização – atualizar o marco normativo sobre crimes 

sexuais, combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e 

responsabilização qualificados;  

  Eixo 4: Participação e Protagonismo – promover a participação ativa de crianças 
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e adolescentes pela defesa de seus direitos na elaboração e execução de política de 

proteção;  

  Eixo 5: Comunicação e mobilização social – fortalecer as articulações nacionais, 

regionais e locais de enfrentamento e pelos eliminação do abuso/ou exploração sexual, 

envolvendo mídia, redes, fóruns, comissões, conselhos e outros.  

  Eixo 6: Estudos e Pesquisas – conhecer as expressões do abuso e/ou exploração 

sexual de crianças e adolescentes por meio de diagnóstico, levantamento de dados, 

estudos e pesquisas. 

  A partir da distinção de cada tipo de violência é possível implementar um 

atendimento especializado, conforme afirmam Mello e Francischini (2010, p. 162), 

―dadas as peculiaridades de cada tipo de violência sexual, exigindo dos profissionais 

que se coloquem no papel de ‗enfrentadores‘ cada vez mais qualidade no seu ‗que fazer‘ 

profissional‖. Apesar da qualificação e especialização profissional para o atendimento a 

cada tipo de violência ser um objetivo do Plano, o que se identifica na realidade é ainda 

um distanciamento de seu alcance, face às deficiências observadas na rede de 

atendimento que serão analisadas mais à frente, evidenciando-se ainda a necessidade de 

ampliação de políticas públicas para o EVSCA. 

  Apesar de sua importância para o EVSCA, a revisão do Plano de Enfrentamento, 

segundo a EPCAT/2017, a representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes afirmou que o Plano ―sofreu uma 

desarticulação que ocorreu a partir da Copa do Mundo de 2014, depois do advento do 

ano eleitoral e de todas as intempéries que surgiram no cenário político que fizeram com 

que a execução do Plano Nacional tenha sido negligenciada‖. E conclui a representante 

do Comitê de Enfrentamento afirmando que ―Hoje eu vejo que o Plano Nacional perdeu 

o sentido na gestão [...]. Temos vários planos que não se articulam e nem ecoam nas 

políticas‖. (EPCAT/2017, 2018) 

 

  Em seu relatório, a EPCAT/2017 conclui que ―pode ser percebida ainda a 

necessidade urgente de uma articulação que, de fato, consiga mobilizar os diversos 

atores sociais, mas principalmente o poder público, para a efetivação das diretrizes que 

se encontram no Plano Nacional‖.  

  Percebe-se, que a desarticulação do Plano é uma realidade em todos os Estados 

brasileiros, demandando sua efetiva implementação, bem como dos comitês de 

enfrentamento, deixando de ser tão somente um protocolo de intenções.   
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4.4 Atuação dos Conselhos Tutelares 

 

 As políticas públicas de enfrentamento à violência se expandem a nível estadual 

e municipal, e tem como forma de sua execução através da rede
30

 de atendimento, com 

órgãos estaduais e municipais, o sistema de justiça e de segurança pública. Para Brito e 

Koller (1999, p.115), ―ao conjunto de sistemas e pessoas significativas que compõem os 

elos de relacionamento recebidos e percebidos do indivíduo denomina-se rede de apoio 

social‖.  

  Pode-se dizer assim, que foram criados mecanismos para garantir a efetivação 

do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta em conformidade com o 

instituído no art. 227 da Constituição Federal o ECA, denominado de Sistema de 

Garantias de Direitos, que se estrutura em três eixos: promoção, defesa e controle social. 

O Conanda, através da Resolução 113/2006 define o SGD: 

Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias 

públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de 

instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 

promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da 

criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal.   

   

  O Conselho Tutelar está no eixo da defesa do SGD, como um dos responsáveis 

pela execução da política que assegure a proteção integral à criança e ao adolescente. É 

órgão composto por representantes da comunidade, escolhidos a cada três anos, com 

missão institucional de proteger os direitos de crianças e adolescentes através de ações 

de providências estabelecidas em lei. Na expressão de Fuller (2017, p.350) ―trata-se de 

mecanismo de desjudicialização do atendimento de crianças e adolescentes, que permite 

que a sociedade assuma seu dever constitucionalmente determinado (art.227, caput, da 

CF)‖. Os Conselhos Tutelares, junto com os Conselhos de Direitos, representam a 

participação popular na defesa dos direitos de Crianças e Adolescentes. 

   Em conformidade com o ECA, os Conselhos atuam nos casos em que os 

direitos da criança e do adolescente são violados ou ameaçados por omissão ou abuso 

dos pais, do Estado, ou em razão de seu próprio comportamento. O ECA, em seu art. 

131, traz a definição e características do Conselho Tutelar: 

 

                                            
30

 Carvalho et al (2010) definem rede numa linguagem metafórica para fazer referência a tipos de organização 

de pessoas e grupos orientados de forma mais ou menos heterogênea para alcançar determinados fins comuns.   
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Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 

(BRASIL, 1990) 

  

 As características elencadas são: 1- trata-se de um órgão, permanente, autônomo 

e não jurisdicional. Como órgão, não possui personalidade jurídica autônoma; 2- 

permanente - significa dizer que esse é um órgão criado por prazo indeterminado; 3- 

autônomo significa que não é subordinado a qualquer órgão do Poder Público, não 

devendo sofrer qualquer interferência externa em sua atuação; 4- não-jurisdicional, suas 

decisões são de cunho administrativo, e podem ser revistos pelo juiz. 

 A exigência mínima de atuação dos Conselhos Tutelares em cada região, sua 

composição e mandato estão disciplinada no art. 132 do ECA, que estabelece: 

 

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do 

Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como 

órgão integrante da administração pública local, composto de 5 

(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 

(quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha. 

    

  Os requisitos mínimos para os membros do Conselho Tutelar estão previstos no 

art. 133 da Lei nº 8.069/90, que exige reconhecida idoneidade moral, idade mínima de 

21 anos e residir no município.  

  As atribuições do Conselho Tutelar estão disciplinadas no art. 136 do mesmo 

diploma legal, enumeradas na forma seguinte: 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 

98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 

dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de 

ato infracional; 

VII - expedir notificações; 
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VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 

direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;  

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda 

ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.    

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos 

profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 

reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e 

adolescentes.     

Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho 

Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 

comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe 

informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências 

tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.      

  Feitas tais considerações preliminares acerca da constituição e competência dos 

Conselhos Tutelares, importa analisar sua atuação quanto ao enfrentamento à ESCCA.  

  A atuação do Conselho Tutelar em relação ao enfrentamento da ESCCA está 

circunscrito ao Eixo Defesa dos Direitos do Plano Nacional de Enfrentamento, em 

decorrência do estatuído no art. 86 do ECA, que estabelece ―A política de atendimento 

dos direitos de criança e de adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 

ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios‖. 

  O Conselho Tutelar é em tese um instrumento essencial de prevenção e de 

enfrentamento à ESCCA pela aproximação que deve ter da família, possibilitando um 

diagnóstico imediato de situações que favoreçam ou propiciem a sujeição de crianças e 

adolescentes a esse tipo de violência. No entanto, sabe-se que tudo que fora dito acerca 

da atuação, composição, garantias e requisitos para ser um conselheiro tutelar, ainda são 

bens distantes da realidade, mostra-se como um ideal ainda distante da realidade, o 

torna sua atuação bem aquém da necessidade para um real enfrentamento do problema. 

  

4.5 As deficiências da rede de atendimento 

 

   

 Bucci (2006) apresenta como elementos essenciais de políticas públicas: ação, 

coordenação, processo e programa. A compreensão de Rede decorre a partir da 

compreensão de um dos elementos que compõe as políticas públicas, a coordenação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
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uma vez que estas são compostas por ―programas de ação governamental articulado 

entre si‖. A ideia de Rede vem assim dessa articulação, otimizando a prestação de 

serviços, recursos e responsabilidades, e nela estão inseridos: as famílias, as escolas, as 

igrejas, a Vara de crimes contra criança e adolescente; Ministério Público da Infância; 

Delegacia Especializada de Atendimento à criança e ao adolescente; 

Advocacia/Defensoria; Centros de Defesa; Conselhos Tutelares; ONGs e associações.  

 As redes de proteção à criança e ao adolescente, segundo a ANDI (2013), devem 

ser organizadas a partir dos eixos estruturadores de políticas públicas do SGD e devem 

funcionar com o objetivo de contribuir para prevenir o fenômeno; punir os responsáveis 

pela ocorrência de violações de direitos; prover serviços qualificados (beneficiários e 

famílias); promover a articulação e mobilização de órgãos em torno da problemática da 

violência sexual; assegurar o protagonismo dos adolescentes e jovens na reconstrução 

de seus projetos de vida. 

  As políticas de proteção da infância e adolescência têm, assim, como seu 

principal foco a estruturação e fortalecimento da rede de atendimento, com vistas a 

qualificar seus serviços. Na perspectiva trazida por Amaro (2011, p. 130) ―a ideia de 

rede está associada à articulação racional e política de esforços e recursos, mediante a 

ação conjugada e compartilhada de políticas/organizações/atores/forças, tanto políticas 

como sociais‖.  

  Amaro (2011) aponta deficiências em diferentes níveis de atendimento, desde 

problemas de gestão (falta de infraestrutura física nos Conselhos, falta de apoio do 

Poder Executivo local, falta de capacitação dos Conselhos Tutelares, falta de 

legitimidade dos Conselhos Tutelares, falta de capacitação dos conselheiros de direitos, 

falta de articulação entre Conselheiros de Direitos e os Conselhos Tutelares, falta de 

articulações interpolíticas, na perspectiva de uma rede de serviços e ações) a problemas 

em termos de atendimentos, promoção e proteção ( as ações nem sempre correspondem 

ao que aparece no texto dos projetos e programas institucionais, desconhecimento das 

entidades e falta de uma visão atualizada dos serviços de oferta, dificultando o 

encaminhamento ao sistema de proteção,  a escassez de entidades/programas que 

prestam serviços e ações relacionados à proteção de crianças e adolescentes e prevenção 

da violência, escassez de entidades/programas que abordem a família agressora e, numa 

agenda extensiva, desenvolvam ações educativas junto a grupos ou indivíduos da 

sociedade em geral).  
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 A falta de preparo e a ausência de uma avaliação adequada para seleção dos 

conselheiros tutelares é uma realidade na maioria das cidades brasileiras, o que implica 

na deficiência do atendimento, quando não se constata situação pior que é a violência 

praticada pelos próprios conselheiros. Tem sido cada vez mais frequente notícias de 

prática de violência contra crianças e adolescentes por conselheiros tutelares. Uma das 

notícias mais recentes tem-se o caso noticiado pelo site UOL, em 25 de julho de 2019, 

em que um conselheiro tutelar do município de Choró, no sertão central do Ceará, foi 

considerado suspeito de estuprar duas adolescentes de 13 e 14 anos. Na notícia consta 

que segundo a Polícia Civil, a violência sexual teria ocorrido dentro da sede do próprio 

Conselho Tutelar do Município. 

 Outra notícia que chocou a sociedade foi do G1Globo, datada de 14 de fevereiro 

de 2019, em que em decorrência de uma ação civil pública movida pelo Ministério 

Público da Paraíba (MPPB), o Juiz Thiago Rabelo, da 2ª Vara da Comarca de 

Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, decidiu pelo afastamento imediato de um conselheiro 

tutelar da cidade. Consta na notícia que ―De acordo com o magistrado, o conselheiro 

Clodoaldo de Sousa Venceslau é acusado pelo MPPB de aliciar, assediar ou instigar 

adolescentes, por meio de redes sociais e pessoalmente, para ato sexual‖. 

Com o advento da Lei nº 13.824/2019 que admite a recondução para 

indeterminados mandatos dos conselheiros, e em face da ausência de uma eleição 

participativa da sociedade, para escolha seletiva e qualificada dos conselheiros, a 

possibilidade de recondução mostra-se mais uma ameaça para a rede de atendimento de 

crianças e adolescentes. 

 Além das deficiências na rede de atendimento identificadas por Amaro (2011) é 

possível ainda elencar outras deficiências, em especial no que se refere à ESCCA, que 

serão descritas a seguir. 

Uma Política Pública que tem apresentado bons resultados é a Operação Luz da 

Infância, que tem por objetivo o enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o 

país. A primeira fase aconteceu em 20 de outubro de 2017, a segunda em maio de 2018, 

a terceira em novembro de 2018, e a 4ª em março de 2019, e 5ª edição ocorrida em 

setembro de 2019. A operação abrange tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual, 

com o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes praticados na internet. 
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  Essa é uma das modalidades contemporâneas de violência sexual perpetradas 

contra crianças e adolescentes, praticadas silenciosamente, que também é invisível 

socialmente, dificultando seu enfrentamento.  

  Os pedófilos e exploradores praticam essa forma de violência sexual 

(pornografia infantil), por sentirem a segurança no anonimato das redes sociais, campo 

supostamente restrito aos abusadores e exploradores. Essa demanda uma política 

pública diferenciada, que alcance as formas invisíveis de sua prática, pois somente é 

alcançada por uma investigação especializada. O campo obscuro e anônimo da internet 

propicia aos exploradores uma confiança de impunidade, o que torna esse um dos 

campos mais férteis para a proliferação dessa forma de exploração.  

  Segundo o Ministério da Justiça (2019), a operação conta atualmente com 656 

pessoas, entre policiais e agentes de aplicação na lei, que envolve as Polícias Civis do 

Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Norte juntamente com a Polícia Federal. A operação conta ainda com a 

colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da 

Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs 

Enforcement-ICE), que está oferecendo cursos, compartilhamento de boas práticas e 

capacitações que subsidiaram as cinco fases da operação. 

  O Ministério da Justiça apresenta o seguinte balanço da operação:   

Luz na Infância 1 - 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 

mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. 

Foram presas 108 pessoas.  

Luz na Infância 2 - 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados 

cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 

pessoas. 

Luz na Infância 3 - 22 de novembro de 2018. Operação deflagrada no 

Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, 

resultando na prisão de 46 pessoas. 

Luz na Infância 4 – 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 

Estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 

mandados e 141 pessoas presas. 

 

  No dia 04 de setembro de 2019 foi realizada a Operação Luz na Infância 5, com 

o objetivo de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças 



151 

 
 

e adolescentes praticados na internet. Segundo o Ministério da Justiça (2019) a operação 

teve como alvo 105 mandados de busca e apreensão, no Brasil e em mais 6 países, de 

arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra 

crianças e adolescentes. A operação contou com a participação da Polícia Civil de 14 

Estados do Distrito Federal, Polícia Federal e agentes de segurança dos Estados Unidos, 

Paraguai, Chile, Panamá, Equador e El Salvador. 

  O resultado dessa Operação, segundo informações extraídas do site do 

Ministério da Justiça, resultou em 51 pessoas presas em flagrante, sendo 34 no território 

brasileiro, três no Paraguai, sete no Panamá, seis nos Estados Unidos e uma no Panamá. 

  A metodologia da operação é a atuação coordenada em uma ação nos Estados, 

simultaneamente, buscando um melhor resultado. Segundo os que atuam no projeto, 

essa sistemática proporciona melhor eficácia da operação. 

  No entanto, apesar da articulação das ações, a operação ainda possui falhas, 

posto que a identificação através dos provedores de internet não assegura a identificação 

de todos os usuários. Muitos usuários compartilham o mesmo endereço de IP, não sendo 

possível identificar qual deles seria o suspeito da prática criminosa. Além disso, os sites 

que aparecem hoje desaparecem amanhã e reaparece em outros lugares, o que dificulta o 

monitoramento e a identificação dos autores. 

  Dessa forma, apesar de ser uma política de enfrentamento, e não de prevenção, 

ainda precisa ser aperfeiçoada por limites técnicos para atingir todos os casos 

identificados nas investigações.  

 Cumpre destacar ainda a deficiência na promoção de políticas públicas que 

garantam direitos humanos de crianças e de adolescentes e suas famílias. É mister do 

Estado a formulação de políticas públicas que promova o desenvolvimento social e 

econômico de famílias, e que assegure a proteção social em conformidade com o que 

dispõe o art. 226 da Constituição Federal. Para Pereira & Pereira (2004), a família 

sempre fez parte das ações desenvolvidas pelo Estado, na condição de corresponsável 

pelo funcionamento destas políticas, ao afirmar que ―o desenho das políticas sociais 

brasileiras sempre foi profundamente influenciado por uma tradição de relacionamento 

do Estado com a sociedade, que exige desta autoproteção‖ (Pereira & Pereira, 2004, p. 

29). 

  No exercício desse papel de formulador de políticas públicas e especificamente 

na elaboração de políticas públicas de enfrentamento ESCCA, muitas vezes o Estado 
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tem falhado em face de que muitas vezes se confunde política de Estado com política de 

governo. A elaboração de políticas públicas no enfrentamento à ESCCA esbarra na 

questão política, por ausência de continuidade da política implementada pelo governo 

anterior. Essa ausência de solução de continuidade deve-se também à adoção de um 

novo plano de governo, muitas vezes incompatível com o anterior, seja por questões 

ideológicas, ou político-partidárias, ferindo o princípio da impessoalidade e da 

eficiência. Em face disso é recorrente a mudança de estratégias de enfrentamento, com 

consequente enfraquecimento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual.  

 Como já analisado acima, o Plano Nacional de enfrentamento à violência sexual 

passou por um período de marasmo na execução de suas políticas, pois mesmo com a 

revisão após 13 anos de sua elaboração, ocorrida no ano de 2013, percebe-se que não se 

avançou muito no alcance de seus objetivos. Nem mesmo percebeu-se um avanço no 

diagnóstico preciso acerca dessa violência, permanecendo ocultas as cifras dessa 

violência, o que impossibilita uma política pública que atinja os múltiplos fatores que o 

envolvem.  

  Como exemplo de uma das deficiências da execução do plano, que evidencia as 

falhas da rede de atendimento, foi trazido pelo Relatório da ECPAT (2017), que informa 

que a atuação do CREAS, tanto dos trabalhadores dos CREAS, como também de 

profissionais que acessam o serviço, gera demanda que dificulta o acompanhamento dos 

casos: a construção de devolutivas institucionais e a avaliação sistemática dos impactos 

das intervenções. 

 As cifras ocultas também decorrem de deficiência da rede, conforme tudo já 

explanado, uma vez que a exploração sexual nem sempre é visualizada como tal, sendo 

invisível pela rede de atendimento.  Os dados de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas (NETP) do ano de 2018, acessados no site do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, foram notificados 25 casos de exploração sexual, alimentados pelo 

NETP de Goiás, São Paulo e Pernambuco. Contudo, sem a descrição clara sobre 

envolvimento de crianças e adolescentes, o que fortalece a ideia de que haja uma 

subnotificação. 

  Ressalta-se que o Tráfico de Crianças e Adolescentes para Fins Sexuais é um 

dos mais invisíveis, e onde a rede quase não funciona, posto que quase não há 

informações específicas sobre o fenômeno em quase nenhum dos bancos de dados. 

 Apesar do Tráfico de Pessoas ser frequentemente apontado, a finalidade sexual 
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não é identificada. Isso ocorre no relatório do Disque 100 (SDH), no Censo SUAS 

(MDS), no VIVA (MS).  

 Segundo a EPCAT (2017), em todos os casos há incidência de crianças e 

adolescentes no quesito tráfico de pessoas, por exemplo, no Censo SUAS consta que 

940 CREAS (37,3%) prestaram atendimento às crianças e adolescentes vitimadas pelo 

tráfico de pessoas, porém não se sabe a finalidade da violência. De todos estes 

documentos oficiais, apenas o Mapear evidencia a questão do Tráfico de Crianças e 

Adolescentes para Fins Sexuais (TFS). 

 Também no Poder Judiciário há deficiência no atendimento no que se refere à 

apuração de crimes e à consequente responsabilização dos envolvidos. A primeira 

deficiência é a ausência de tratamento prioritário aos crimes de violência sexual em face 

de crianças e adolescentes. Como já dito, a Constituição Federal estabelece a prioridade 

absoluta, e essa também impõe sua aplicação em processos judiciais em caso de 

crianças e adolescentes vítimas. Essa não é observada e os processos que apuram esse 

tipo de crime tramitam em igualdade de condições dos demais processos, e somente em 

casos de grande repercussão e comoção social, em que há uma cobrança dos meios de 

comunicação e da sociedade, recebem tratamento prioritário. 

  Além disso, os valores culturalmente apreendidos interferem no julgamento e 

apreciação do comportamento de cada um dos personagens envolvidos. Os valores 

machistas estão ainda muito impregnados na sociedade e muitas vezes interferem no 

desfecho de processos que apuram a ESCA.  Para ilustrar como a questão cultural e 

valores machistas sobressaem em crimes sexuais, pode-se citar o caso do ex-prefeito de 

Coari/AM, em que o Sr. Adail Pinheiro, acusado de exploração sexual quando ainda era 

prefeito de Coari em 2014. Apesar de ter sido condenado a 11 anos e 10 meses pela 

prática de exploração sexual de crianças e adolescentes, o ex-prefeito conseguiu do juiz 

da vara de execuções penais, com parecer favorável do Ministério Público, o indulto, 

com a consequente extinção da pena. Frise-se que a aplicação do indulto só é admitida 

em casos de crimes que tenham sido praticados sem grave ameaça ou violência, o que 

no caso da exploração é patente, e é presumida.  Apesar disso, os recursos interpostos 

pelo ex-prefeito para anulação do seu julgamento não lograram êxito, mantendo-se a 

decisão de primeiro grau. 

  Outra questão que se mostra incapaz de atender de forma satisfatória a proteção 

integral de crianças e adolescentes é a efetivação da escuta protegida das vítimas de 
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violência sexual, também denominado depoimento sem dano.  A necessidade de 

implementação desse modelo de oitiva das vítimas, instituída pela Lei nº 13.431/2017, 

regulamentada pelo Decreto nº 9.603/2018, decorre do que já dizia CHILDHOOD 

BRASIL (2014) deveu-se à ausência de regras processuais específicas, falta de preparo 

dos operadores jurídicos e inexistência de locais adequados para a realização das 

escutas.  

  Afirma ainda, que os operadores do Direito que nela atuam (juízes, promotores 

de justiça, advogados, servidores da justiça) não receberam qualquer preparo, tampouco 

os ambientes em que elas ocorrem, as salas de audiência tradicionais, foram projetados 

para receberem as pessoas de forma mais acolhedora e humana. No entanto, indaga-se 

se a essa lei está sendo efetivada?  

 O mecanismo de oitiva de crianças e adolescentes na forma como determinada 

em lei é um ponto de debate entre os estudiosos, posto que se de um lado pretende-se 

não revitimizar a criança ou adolescente pela violência sofrida, possibilitando que elas 

não sejam ouvidas por meio de audiência, mas por meio de serviços técnicos adequados 

(psicólogos, psiquiatras), os quais poderiam traduzir, ao sistema de justiça, o que 

efetivamente teria ocorrido com elas, de outro, segundo CHILDHOOD BRASIL (2014), 

tal proceder, aparentemente protetor, incorre em erro ao negar, à criança, o direito de se 

manifestar em juízo, com suas próprias palavras, conforme dispõem o art. 12 da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e o art. 100, parágrafo único, inciso 

XII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):  

É assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos 

judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja 

através de organismo adequado, segundo as modalidades previstas 

pelas ‗regras de processo da legislação nacional‘. (CONVENÇÃO 

SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, 1989).  

 

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em 

separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por 

si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser 

ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção 

de direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada 

pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1º 

e 2º do art. 28 desta Lei (BRASIL, 1990). 

  

  Ainda que ocorra essa divergência acerca de como deve ser essa oitiva da 

vítima, importante que o ambiente onde isso deva ocorrer deve ser ideal, humanizados, 

com profissionais sensíveis e capacitados, para minimizar os danos desse depoimento, 

já que inevitável que ele ocorra. A lógica da lei é que a criança não seja ouvida se 
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houver outro meio de prova possível, e se essa oitiva for realmente necessária, que 

ocorra sem constrangimento e sem violar sua dignidade.  

  O que se percebe, entretanto, é o desconhecimento da lei, uma vez que muitas 

vezes as vítimas são ouvidas em delegacias, no Conselho Tutelar, em juízo, hospital de 

atendimento, durante o laudo pericial sem a observância das normas e no espírito 

insculpidos na Lei nº 13.431/2017. A lei reconhece na criança e no adolescente sua 

condição de sujeito de direitos, ao assegurar o seu direito de falar, que nessa também 

está inserido o direito de calar-se, ou seja, assegura o direito ao silêncio, para 

testemunha ou para a vítima, conforme o disposto no Art. XII da Convenção sobre os 

Direitos da Criança, acima citado. 

  Tem-se como frequente a oitiva das vítimas em delegacias, e sucessivamente em 

outros órgãos, sem a obediência das normas previstas em lei, posto que o estabelecido 

na norma é que a criança ou adolescente seja ouvida uma única vez através de uma 

produção antecipada de provas, evitando-se uma reinquirição em juízo. Essa deveria 

ocorrer em audiência designada para esse fim, ainda na fase de inquérito, com a oitiva 

por profissional da rede, psicólogo ou assistente social, em sala apropriada, e 

presenciada pelo juiz, com a participação do Ministério Público, do defensor do réu,  

através de vidros espelhados, e essa valeria como produção de provas para todo o 

processo, inclusive administrativo, penal e civil.  

  Após a instituição da lei e sua regulamentação, essa produção antecipada de 

provas durante o inquérito é obrigatória, evitando-se a reinquirição em juízo, em caso de 

violência sexual, e facultativa, em outros tipos de violência, exceto para vítimas 

menores de 7 anos, por ser obrigatória em todas as hipóteses de violência. 

  A ausência de preparo acerca da temática, sejam dos conselheiros tutelares, de 

delegados, de advogados, juízes, assistentes sociais, profissionais de saúde e outras 

deficiências, tem tornado a lei uma norma inócua, sendo incomum a obediência a todos 

esses procedimentos. Ademais, o ideal seria uma concentração do atendimento à vítima 

em um só local, como um centro de referência de atendimento à vítima, onde a mesma 

pudesse ser atendida pela rede, em um só lugar, sem a necessidade da peregrinação em 

órgãos de atendimento.  

  Outra questão que merece destaque é a ausência de assistência jurídica à vítima 

desde o início do conhecimento da violência. Essa assistência possibilitaria o exercício 

de proteção integral, assegurando à vítima, as garantias legais e processuais, e ainda 
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orientações e assessoramento à preservação de provas, e demais procedimentos 

necessários para responsabilização de todos os envolvidos.   

  As deficiências decorrem principalmente da insuficiência de recursos públicos 

destinados ao enfrentamento, uma vez que os orçamentos públicos federal, estaduais e 

municipais não contemplam destinação de recursos específicos para o enfrentamento da 

ESCCA.  Mas não é só, pois vários são os fatores que ensejam as falhas na rede de 

atendimento, porém o simples fato da ausência de recursos, e de capacitação dos 

profissionais envolvidos, evidencia o desrespeito ao princípio da proteção integral e da 

prioridade absoluta em conformidade com o previsto no art. 227 da Constituição 

Federal. 
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CAPÍTULO V A INEFICÁCIA DO SISTEMA JURÍDICO E A NECESSIDADE 

DE UMA LEI ESPECIAL DISCIPLINADORA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL EM FACE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: uma proposição 

normativa  

 

  O que se percebeu, com o presente estudo, é que a violência sexual contra 

crianças e adolescentes, uma vez conhecida à multiplicidade dos fatores que a envolve, 

e as deficiências das políticas públicas existentes, para ser enfrentada de forma eficaz, 

deve ser tratada em todas as suas especificidades. As diversas formas de violência, que 

atingem essas pessoas, ainda em formação, ao longo da história da humanidade, 

decorrem de uma visão de sujeição da criança em relação ao adulto, proveniente de uma 

concepção advinda de uma condição de que são objetos e não sujeitos de direitos.  

 A violência sexual contra crianças e adolescentes de ambos os sexos, mostra-se 

como uma das piores violências que pode atingir um ser humano ainda em formação. 

Dessa forma, acredita-se que somente uma norma que contemple e compreenda os 

fatores múltiplos dessa violência, poderá assegurar um mínimo de efetividade, 

instituindo eixos de atuação, os tipos penais aplicáveis com uma penalização adequada, 

a previsão de uma Justiça especializada e estabelecendo as políticas públicas para seu 

enfrentamento, e ainda a responsabilização do Estado, da família e da sociedade, por 

condutas que contribuem para sua ocorrência.  

 

5.1 A necessidade de uma Lei Especial em decorrência do Princípio da Vedação à 

proteção deficiente/insuficiente 

 

 

    A necessidade de unificação dos sistemas, visto que há uma verdadeira 

miscelânea de normas que tipificam condutas sobre a violência sexual perpetradas 

contra crianças e adolescentes, que muitas vezes não dialogam, e por vezes podem 

parecer antinômicas.  

   As normas constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente referente à 

violência sexual parecem reproduzir as normas aplicáveis aos adultos, sem tratar as 

especificidades das causas que levam meninos e meninas à condição de explorados.   

  Há uma falsa impressão de que a existência de um Plano Nacional de 

Enfrentamento, que é atualmente onde se concentra a política pública de enfrentamento 

à essa forma de violência, seja suficiente, e como já se viu, não é.  

  Vê-se assim que em decorrência do índice alarmante dos dados acima 

apresentados relativos à violência crescente de violência sexual perpetrada contra 
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crianças e adolescentes no Brasil, chega-se à conclusão de que o Estado não tem 

cumprido seu papel de forma eficaz, encontrando-se em situação de flagrante 

inconstitucionalidade, por violar o que lhe impõe o art. 227 da Constituição Federal, 

posto que seja seu mister colocar toda criança e adolescente a salvo de toda forma de 

violência, crueldade e opressão.  

  O dever prestacional do Estado de assegurar uma proteção integral que assegure 

os direitos de crianças e adolescentes já foi anteriormente abordado, enquanto política 

pública de ação afirmativa, quando o sistema jurídico nacional e internacional deixou de 

tratar crianças e adolescentes como objeto de direitos e passou a compreendê-los 

enquanto sujeitos de direitos. Ao reconhecer essa condição, passou o Estado no âmbito 

formal a exercer o mister que lhe incumbiu a Constituição Federal de assegurar a 

proteção integral e a prioridade absoluta, em conformidade com o disposto no art. 227 

da Constituição Federal. 

 O Estado brasileiro criou assim o ECA, Lei 8.069/90, com o objetivo de 

regulamentar a mudança de paradigma trazida pela Constituição Federal, oposta ao 

Código de Menores então vigente no Brasil. Essa mudança foi primordial para revisão 

do tratamento jurídico destinado a esse público, e reconhecer o múnus público atribuído 

ao Estado, a família e a sociedade em assegurar a proteção integral de crianças e 

adolescentes.  

  Apesar de todo o avanço aí introduzido, viu-se nesse trabalho que em relação 

aos crimes contra a dignidade sexual, a legislação protetiva de crianças e adolescentes 

mostrou-se incapaz de assegurar uma efetiva proteção, e assegurar o pleno exercício dos 

direitos fundamentais, e no caso dos crimes sexuais, a dignidade humana. Repisando-se 

o já dito por Piovesan (2017, p. 471), acerca da importância das mudanças introduzidas 

no ECA, que representam grande avanço referente à exposição de cenas pornográficas 

ou obscenas em face de crianças e adolescentes ―o Estatuto da Criança e do Adolescente 

é tímido com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo se considerada a 

importância que a vida sexual adquire com o advento da adolescência, os reflexos que 

esse período da vida tem sobre a idade adulta‖.  

  Assim, é necessário reconhecer que o ECA possui grande importância como 

microssistema de proteção especial ao público infantojuvenil, e que ele tipifica condutas 

violadoras à dignidade humana de crianças e adolescentes, relativas à violência sexual, 

mas que precisa somar-se ainda aos tipos penais previstos no CPB para sua 
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complementação, que por sua vez não dirige um tratamento especial a esse público 

enquanto pessoas em desenvolvimento. Assim, conclui-se que o sistema jurídico 

nacional para o enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes é 

incipiente e por sua vez ineficaz, demandando a criação de uma Lei Especial completa 

que trate da questão em todas as suas singularidades.  

  Sarlet (2003) afirma que os direitos fundamentais, assim como e acima de tudo, 

a dignidade da pessoa humana à qual se referem, apresentam como traço comum o fato 

de que ambos atuam no centro do discurso jurídico constitucional, de forma 

indissociável. Por tais razões, observa-se um tratamento jurídico incompatível com as 

diretivas constitucionais previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 5º da Constituição 

Federal, que elevam a questão da violação dos direitos humanos a status de norma 

constitucional.  

  Três possíveis razões poderiam ser apresentadas pelos opositores à criação de 

uma lei especial que viesse a tratar do tema, sob os seguintes argumentos: 1- aplicação 

do Princípio da Intervenção mínima do Estado ao elaborar normas penais, pois Direito 

Penal deve ser a ultima ratio, somente aplicável quando a conduta representar repulsa 

social; 2- Que a norma criada seria uma norma emergencial, frente ao clamor social 

para solução imediata do problema, muito comum em uma sociedade de risco; 3-Ao 

criar uma norma penal especial acerca da exploração sexual estar-se-ia fragilizando o 

ECA, já tão criticado por parte da sociedade, por ser considerado norma de tratamento 

que privilegia infratores. Essas poderiam ser a antítese do que ora se propõe, mas que 

decerto não se sustentam, conforme se verá a seguir. 

  Frente ao primeiro questionamento, se é dever do Estado, intervir e criar novos 

tipos penais, com sanções e responsabilização da sociedade e do próprio Estado pela 

ocorrência da violência sexual, submete-se ao que entende Streck sobre o dever do 

Estado, numa hermenêutica constitucional: 

A opção do legislador constituinte em positivar comandos 

criminalizantes provocou – ou deveria ter provocado – uma drástica 

mudança no tratamento dos bens jurídico-penais. Em outras palavras, 

é possível afirmar que, ao contrário do que sustentam os penalistas 

adeptos de posturas minimalistas, o constituinte não albergou a tese da 

"intervenção mínima do direito penal", mas, ao contrário disso, 

colocou, pelo menos hipoteticamente, a possibilidade de subversão de 

grande parte de uma hegemonia histórica nas relações de poder 

sustentadas e reproduzidas, em não desprezível parcela, pela aplicação 

da lei penal. (STRECK, 2008) 
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  Frente à realidade de dados trazidos nesse trabalho, considerando ainda que 

esses representam somente uma realidade conhecida, e não uma realidade fiel 

decorrente das cifras ocultas pela deficiência de identificação de casos e de apuração, 

naturalização da violência, dentre outros fatores, leva-se à conclusão de que a legislação 

vigente é ineficaz para o que se propõe. Constando-se assim, tal realidade outra não é o 

dever do Estado senão criar uma norma, tendo em vista que o sistema jurídico existente 

e as políticas públicas não são capazes de inibir ou coibir sua prática.  

  Muito mais do que somente ter uma lei que defina tipos penais e estabeleça as 

respectivas penas é necessário que a norma faça referências às complexidades que 

envolvem o tema.  As considerações que justificam a criação, inseridas em seu texto, 

servirão como norteadoras para os aplicadores, evidenciando a necessidade de 

tratamento especializado, possibilitando que essas atinjam seus objetivos. É necessário 

induzir o aplicador da norma, de como e por que se dá a violência sexual, vencendo os 

preconceitos, as questões culturais e barreiras sociais, pois como se sabe esse tipo de 

violência, não se dá somente por uma questão econômica: 

Para pensar a violência sexual, é importante refletir sobre o consumo e 

descarte dos corpos na sociedade. É relevante analisar os modos de 

exploração organizados em redes complexas de atores que lucram 

com a compra e a venda de sexo. De um lado, corpos explorados, 

violentados e com sua cidadania negada e silenciada; de outro, uma 

rede composta de grupos que negociam tudo e todos fora de qualquer 

princípio de dignidade e valor democrático. (ROCHA et al, 2011, p. 

287)  

 

  Assim, evidencia-se que há uma demanda urgente de uma significativa mudança 

no sistema jurídico relativa ao enfrentamento à violência sexual de crianças e 

adolescentes, através de um reordenamento institucional, por ser a norma vigente 

insuficiente para que o Estado assegure a efetiva proteção de crianças e adolescentes. E 

nesse compasso, segundo o MDH (2018): 

O respeito e a promoção dos direitos humanos constituem condições 

indispensáveis para a integração. Isso implica em uma mudança na 

concepção do papel dos Estados, que não devem apenas respeitar os 

direitos humanos, mas promover ações efetivas para garantir seu 

exercício. Ao mesmo tempo, impacta na concepção dos direitos 

humanos, como campo específico de política pública e como um 

enfoque a ser incorporado em políticas governamentais. 

 

  Não há dúvida, assim, do dever do Estado em assegurar a proteção a toda 

criança e a todo adolescente, de forma plena em conformidade com o disposto no art. 
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227 da Constituição Federal, assegurando todos àqueles direitos fundamentais ali 

dispostos. Sua missão não é simplesmente estabelecer normas que representem 

simbolicamente o cumprimento de seu dever, mas, além disso, fazer com que essas 

sejam efetivadas e que cumpram eficazmente sua finalidade, e ainda responsabilizar 

todos aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram para que o fato ocorresse. 

  Para Do Carmo (2012), o descumprimento desse mister pelo Estado afronta o 

princípio da proibição da proteção insuficiente, que no seu entender significa: 

O princípio da proibição da proteção insuficiente – ou deficiente –, 

fruto da evolução do Estado e do próprio direito, harmoniza-se com a 

ambiência constitucional vigente no Brasil, e vincula o legislador e o 

aplicador da norma, impondo ao poder estatal o dever de proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. No caso das crianças e dos 

adolescentes, a Constituição Federal outorgou-lhes especial atenção, 

ao acolher a Doutrina da Proteção Integral, que condensa direitos 

específicos em respeito a sua peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento. Assim, para este seguimento social é maior a 

responsabilidade do Estado, notadamente em situações que põem em 

risco ou ofendem seriamente sua integridade física e psicológica, 

como é o caso dos crimes sexuais
[1]

. Vale ressaltar que a própria 

Constituição Federal do Brasil prevê punição severa a tais condutas. 

(DO CARMO, 2012, p. 1) 

   

   Bertusso (2016) entende assim que a relação do princípio da vedação de 

proteção deficiente com os Direitos Fundamentais, consistente no dever de o Estado 

prestar proteção suficiente contra violações e ofensas aos direitos humanos, aos 

princípios fundamentais do trabalho (OIT, 1998) e a organização do trabalho. Esse 

propiciou o debate sobre a relação do princípio da proporcionalidade e os direitos 

fundamentais. Sobre esse princípio afirma Sarlet: 

Por outro lado, o Estado - também na esfera penal - poderá frustrar o 

seu dever de proteção atuando de modo insuficiente (isto é, ficando 

aquém dos níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos) 

ou mesmo deixando de atuar, hipótese, por sua vez, vinculada (pelo 

menos em boa parte) à problemática das omissões inconstitucionais. É 

neste sentido que - como contraponto a assim designada proibição de 

excesso - expressiva doutrina e inclusive jurisprudência têm admitido 

a existência daquilo que se convencionou batizar de proibição de 

insuficiência (no sentido de insuficiente implementação dos deveres 

de proteção do Estado e como tradução livre do alemão 

Untermassverbot). (SARLET, 2003, p. 107) 

 

  A inconciliabilidade aparente entre o princípio de proibição de excesso e o 

princípio de proibição de proteção deficiente, segundo Bertusso (2016) citando Feldens 

(2012), desaparece diante da aplicação das duas faces do princípio da proporcionalidade 
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que proíbem ao Estado de ―ir além‖ (excesso) ou ―ficar aquém‖ (insuficiência) na 

proteção dos direitos fundamentais, da qual depende ―o sistema de proteção de direitos 

fundamentais‖, para alcançar sua finalidade. Essa se deve como o objetivo do Estado 

bem fielmente cumprir o seu mister, na missão de tutelar os bens jurídicos:   

Porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir 

uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das 

importantes proposições de um programa de política-criminal típico 

de um Estado constitucional e democrático de direito. (BIANCHINI, 

et al, 2009, p. 229) 

 

  Assim, frente à legislação brasileira que, em relação aos crimes contra a 

dignidade sexual de crianças e adolescentes, mostra-se uma verdadeira panaceia, 

equidistante das especificidades e das peculiaridades aqui estudadas, permite-se deduzir 

que o Estado não cumpre eficazmente o seu dever constitucionalmente imposto de 

colocar crianças e adolescentes a salvo da exploração sexual. E nessa esteira, vale 

destacar os ensinamentos de Streck, ao afirmar:  

[...] o Estado também poderá deixar de proteger direitos 

fundamentais, atuando de modo deficiente/insuficiente, ou seja, 

deixando de atuar e proteger direitos mínimos assegurados pela 

Constituição. A partir disso, vislumbra-se o outro lado da 

proteção estatal, o da proibição da proteção deficiente (ou 

insuficiente), chamada no direito Alemão de Untermassverbot. 

(STRECK, 2006, p. 92) 

 

  A violência sexual contra crianças e adolescentes é normatizada de forma não 

coesa, e dispersa no Código Penal brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Esse último define os tipos penais específicos em que se enquadra a violência sexual 

contra crianças e adolescentes, como já anteriormente estudados, mas ainda assim, de 

forma insuficiente para atender as questões complexas que envolvem esse tipo de 

violência.  

  Em relação ao segundo argumento possível que poderia ser também arguido 

contrário a tese aqui defendida é de que tal proposta poderia ser considerada um Direito 

Penal emergencial, quando se busca uma solução imediata em face de um clamor social 

e alto índice de violência social. Segundo Moccia (1999), as normas de cunho 

emergencial do uso do direito penal torna-se simbólico, oriundo de uma ―presumida‖ 

política criminal eficaz, o que acaba por suplantar uma busca por soluções bem mais 

eficientes.  

  Leis importantes em vigência no Brasil são consideradas leis emergenciais, 
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como Lei Carolina Dieckmann, Lei Maria da Penha, Lei do Menino Bernardo e outras, 

pela motivação para sua criação, decorrente da comoção social decorrente da violência 

praticada contra as vítimas.   

  Entretanto, não se pode considerar nesse caso como emergencial, posto que a 

ideia que se propõe é exatamente o contrário e em caminho oposto, já que o que se 

defende é uma lei que analise as causas desse tipo de violência, considere suas 

interfaces, suas nuances, que de lado outro uma norma emergencial não faz, visando 

somente à responsabilização.  

  Quanto ao terceiro argumento acerca de que a criação de uma lei especial sobre a 

violência sexual, retirando essa da norma de proteção especial voltada a esse público, 

fragilizaria o ECA, por desassociá-la desse sistema especial de proteção, após um longo 

esforço para sua implementação, devendo esse ser fortalecido contra o preconceito que 

o circula, é um ledo engano.   

  Não há como somente pensar em projetar o enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes em plano de intenções, ideais e utópicos. O ECA ao 

estabelecer em seu artigo 225 que o capítulo institui os tipos penais praticados contra 

crianças e adolescentes, sem prejuízo de outros tipos constante na legislação penal, se 

autodeclara uma legislação insuficiente para assegurar os tipos penais cometidos em 

face desse público. Logo, defender a manutenção desses tipos penais no ECA como 

forma de assegurar que esse permaneça como norma especial é uma falácia, posto que 

ele por si mesmo já reconhece sua incompletude.   

  Estabelece ainda o ECA, em seu art. 226, que ―Aplicam-se aos crimes definidos 

nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as 

pertinentes ao Código de Processo Penal‖. Mais uma vez a legislação estatutária recorre 

a outras normas gerais para o procedimento das ações penais em face de crianças e 

adolescentes, perdendo a oportunidade de assegurar tratamento diferenciado a situações 

especiais, a exemplo de prazos diferenciados.   

  De outro lado, faz-se necessário acrescentar tipos penais condizentes com a 

realidade contemporânea, que inclua condutas ainda não previstas, em especial 

referentes aos crimes cibernéticos, frente à dificuldade de identificação e apuração de 

tais condutas, pela constante mutação do sistema. A norma deve trazer um sistema 

normativo que discipline tipos penais a serem apurados a nível estadual e de 

competência federal, em face do que dispõe o art. 109, V, da Constituição Federal, 
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referente a crime previsto em tratado ou convenção internacional assinada pelo Brasil e 

caráter de transnacionalidade delitiva. Frente a tal possibilidade de apuração de crimes 

perante a Justiça Federal, impõe-se o disciplinamento de forma especial, tratada pelo 

microssistema normativo. 

  O CPP é incipiente para o tratamento especial relativo à apuração das 

especificidades relacionadas aos referidos tipos penais cometidos contra esse público, 

em especial no que se refere à competência para sua apuração, tanto no âmbito estadual 

quanto federal, e a competência residual em casos de crimes cibernéticos. Em face 

desta, decidiu o STJ: 

Cinge-se a discussão a definir se compete à Justiça Federal ou à 

Justiça Estadual a condução de inquérito policial que investiga o 

cometimento, em tese, de crime de compartilhamento de material 

pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A da Lei 

8.069/90), que foram trocadas por particulares, via Whatsapp e por 

meio de chat na rede social Facebook. […] Por sua vez, tanto no 

aplicativo WhatsApp quanto nos diálogos (chat) estabelecidos na rede 

social Facebook, a comunicação se dá entre destinatários escolhidos 

pelo emissor da mensagem. Trata-se de troca de informação privada 

que não está acessível a qualquer pessoa. Assim sendo não preenchido 

o requisito estabelecido pela Corte Suprema, de que a postagem de 

conteúdo pedófilo-pornográfico tenha sido feita em cenário propício 

ao livre acesso, deve-se ter em conta que a definição do Juízo 

competente em tais hipóteses se dá em razão do âmbito de divulgação 

e publicação do referido conteúdo, o que revela a competência da 

Justiça Estadual. (STJ – CC 150.564-MG). 

   

  A norma processual penal geral, o CPP, não atende de forma adequada a oitiva 

de vítima de violência sexual, posto que como já mencionado, a Lei da escuta protegida 

tem o propósito de assegurar uma escuta que cause o menor dano possível à vítima. A 

norma processual geral, assim, não prioriza o interesse da criança em todo o seu 

alcance, sendo que em muitos casos poderá vir a conflitar esse interesse.  

 O procedimento a ser adotado em casos de crimes sexuais contra crianças e 

adolescentes deve obedecer a prazos diferenciados daqueles que estão previstos no CPP, 

primando sempre pela busca da verdade, sem que o seu alcance signifique qualquer 

prejuízo ao bem-estar físico e psicológico da vítima.   

  A remissão às normas gerais, para aplicação em casos omissos no ECA, ou ainda 

como forma suplementar, por si só denota o enfraquecimento do ECA, mostrando-se 

como norma incapaz de tratamento ideal para esse tipo de violência.    

  Percebe-se que o Estado brasileiro reconhece a insuficiência de suas normas para 

o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e considera o Plano 
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Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes como 

mecanismo suplementar para coibir essa prática. Porém, viu-se que o Plano sozinho não 

tem força de inibição, de prevenção e repressão à prática desse tipo de violência, 

inclusive por não existir nele responsabilização para ausência de sua implementação, e 

na prática ele se mostra somente como uma carta de intenções, ou no máximo, texto 

com várias normas programáticas. Além dele, e somado a ele faz-se necessária uma 

legislação compatível com a realidade, com a questão cultural, de gênero, a situação 

econômica, e ainda a responsabilização do Estado, da família e da sociedade por 

ausência do cumprimento dos deveres que lhe são impostos.    

  O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, enquanto plano, por si 

só tem se mostrado incapaz de resultados eficazes, e cada vez mais tem demonstrado 

fragilidades, e como se viu, parece uma política de ―faz de conta‖, em face de ações 

desarticuladas, e somente para justificar sua existência. 

 Assim, silenciar frente a esse fracasso e acreditar que o Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual, por si é capaz de sozinho alcançar o êxito esperado, 

parece uma solução utópica e inatingível. Assim, é crível que medidas mais enérgicas 

precisam ser tomadas, e nesse caso tornar o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra crianças e adolescentes como pilar para a formação de uma Lei 

Especial sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma medida 

plausível, que merece ser estudada. 

 

5.2  Da Necessidade da Tipificação do Crime de Violência Sexual Predatória de 

Crianças e Adolescentes 

 

  Muitos dos casos de violência sexual perpetrada contra crianças e adolescentes 

ocorrem de forma contumaz, recorrente, tendo como principais vítimas, pessoas pobres, 

hipossuficientes, e por questões culturais tornam a violência naturalizadas socialmente. 

Os protagonistas e algozes são, em sua maioria, pessoas influentes, seja 

economicamente, politicamente ou que exerça qualquer forma de poder e/ou influencia 

naquela comunidade.   

  Conforme já visto anteriormente, a violência sexual, na modalidade de 

exploração sexual, é invisibilizada socialmente, tornando esse um dos crimes de menor 

índice de responsabilização.  Se há no país um alto índice de violência sexual contra 
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crianças e adolescentes, conforme os dados trazidos por órgãos especializados, a 

exemplo da PRF, apresentados acima, e de outro lado, não se tem dados expressivos de 

sua responsabilização, deduz-se que o sistema jurídico é ineficaz, demandando uma 

mudança na politica de seu enfrentamento, e dentre elas, a criação de um tipo penal 

adequado para efetivação da proteção de crianças e adolescentes.  

 A exemplo, quando se fala em violência sexual, ainda que se faça referencia a 

exploração sexual, essa deixa de ser o foco do debate, e enfatiza-se o abuso sexual, 

sendo esse o vetor de elaboração das politicas publicas relacionada à violência sexual 

contra esse público. Nesta senda, a ESCA acaba por esquecida, somente sendo objeto de 

discurso e não de ações de prevenção e repressão. Por essa razão, os tipos penais 

vigentes relacionados a violência sexual contra crianças e adolescentes são primários, 

tímidos e ineficazes, incapazes de reprimir a conduta, por não se atribuir a devida 

importância à violação de direito humano fundamental de crianças e adolescentes. 

   Muitas das práticas de violência sexual contra crianças e adolescentes só 

chegam a conhecimento público de forma acidental, quando da apuração de outro tipo 

penal correlato, e quase inadvertidamente sobressai a noticia dessa prática, que gera 

repulsa social, mas que até então a própria sociedade não enxergava ali qualquer forma 

de violência.  A exemplo dessa situação tem-se o caso de ex-prefeito de Coari (AM), 

investigado inicialmente pela operação Vorax, que investigava fraudes, desvios nos 

cofres públicos da cidade.  

  O processo que tramitou na 2ª Vara da Justiça Federal do Amazonas, apurou a 

responsabilidade dos envolvidos, com exceção do prefeito que tinha foro privilegiado. 

A partir daí o prefeito passou a ser investigado por chefiar uma rede de ―prostituição 

infantil‖ em 2008.  Até então, tudo acontecia na cidade, aos olhos da sociedade, que de 

forma passiva, conivente ou não, mas impotente frente ao poderio do prefeito e de seus 

comparsas. 

  Quantas meninas podem ter sido vítimas do ex-prefeito de Coari (AM), que fora 

condenado a singela pena de 12 anos?  Quantos anos mais ele poderia pegar caso todos 

os casos de exploração fossem investigados e julgados?  

  Quanto(a)s adolescentes foram vítimas de técnicos de futebol, natação, ginástica, 

modelos, artistas, que admitiam serem explorados, muitas vezes sob a negligencia e 

conivência de seus pais, como preço do sucesso? Pode-se dizer que se trata aí de abuso 

sexual, ou propriamente uma ESCA, onde se admite a comercialização do corpo, ainda 
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que velada, mediante alguma vantagem ou proveito econômico?  

  Um dos casos mais famosos de abuso sexual contra adolescentes é o caso do 

técnico de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes, que fora acusado da prática 

desse crime desde o ano de 1999 até 2016. As denuncias resultou para o ex-treinador da 

seleção brasileira masculina de ginástica artística, o banimento do esporte em 

julgamento do Pleno do STJD da ginástica, em 2019. A decisão interpretou os fatos, 

sopesando a gravidade da conduta, e o efeito pedagógico que essa deve surtir.   Essa é 

irrecorrível, não possibilitando ao acusado restabelecer sua condição de treinador.  

 Nos casos descritos acima, pode-se dizer que esses exploradores são pedófilos? 

Os dados relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes retratam que 

nem todos os exploradores são pedófilos, e que muitos praticam a exploração sexual 

tanto de menores quanto de maiores, sendo indiferente a idade. Porém, 

independentemente de serem ou não pedófilos, em qualquer das hipóteses são 

criminosos, e respondem pelo mesmo tipo penal, em qualquer de suas modalidades. 

Responderá individualmente pelos crimes praticados em cada uma de suas vítimas, com 

maior e menor grau de culpabilidade, e por não serem todas identificadas, muitos de 

seus crimes ficarão impunes. 

  Como então punir adequadamente exploradores contumazes, que naturalizam a 

violência sexual, como se assim não fosse, e ainda tornam suas vítimas culpadas pela 

violência sofrida, tornando-as incapazes de denunciar a violência sofrida? Poder-se-ia 

considerar como um novo tipo penal, tipificando-o como Violência Sexual Predatória?   

  Essa é a tese que se defende, a exemplo do tipo penal a que responde Harvey 

Weinstein, junto a Suprema Corte de Manhattan.  O Produtor de cinema, Harvey 

Weinstein, tem 67 anos de idade e é acusado da prática de estupro de mais de 80 

mulheres, em décadas, dentre elas muitas atrizes famosas de Hollywood. As denuncias 

contra o produtor ganham força com o movimento Me Too
31

.  

                                            
31

 Em 5 de outubro de 2017, o The New York Times publicava um artigo intitulado ―Harvey Weinstein 

comprou durante décadas o silêncio de mulheres que o acusavam de perseguição sexual‖. Era quinta-

feira. No domingo seguinte, Weinstein foi demitido da sua própria empresa. Em 10 de outubro, a 

revista The New Yorker publicou uma reportagem com o seguinte título: ―De propostas agressivas a abuso 

sexual: as vítimas de Harvey Weinstein contam suas histórias‖. Lá, pela primeira vez, atrizes conhecidas 

eram citadas com nome e sobrenome: Asia Argento, Mira Sorvino e Rosanna Arquette, revelando o que 

em Hollywood era um segredo de polichinelo. No dia seguinte, somavam-se Gwyneth Paltrow e Angelina 

Jolie. Em 15 de outubro, às 13h21 (hora de Los Angeles), a atriz Alyssa Milano publicou um tuíte 

pedindo que todas as mulheres que sofreram algum tipo de assédio sexual respondessem dizendo ―me 

too‖ (―eu também‖), ―para dar uma ideia da magnitude do problema‖. Já teve mais de 66.000 

respostas. (ELPAIS, 2018).  

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-sexual-assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories
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  Segundo o Sandoval (El País, 2020),  

 

As acusações contra Harvey Weinstein na imprensa em outubro de 

2017 não só foram o maior escândalo de Hollywood neste século, mas 

também deram origem ao movimento Me Too, uma profunda 

mudança na cultura do silêncio sobre o uso do sexo na indústria do 

entretenimento, que acabou se espalhando pela sociedade e pelo 

mundo. Os casos relatados chegaram a dezenas em poucas semanas. 

―Embora tenham sido abertas investigações em Los Angeles, Beverly 

Hills ou Londres, o único que apresentou acusação formal foi o 

Ministério Público de Manhattan, e é o único caso em que ele está 

sendo processado‖, explica Allred. 

 

  Em razão do numero de vítimas e a forma de como o fato criminoso era 

praticado, a conduta de Harvey Weinstein está sendo considerada como um padrão de 

predação, que pode resultar em uma penalidade mais grave, inclusive com pena de 

prisão perpetua.  Esse crime é um dos mais graves previstos no Código Penal de Nova 

York, cuja pena mínima é de 10 anos e a pena máxima é de prisão perpetua.  O art. 

130.95 do Código Penal Nova-iorquino prevê: 

130.95  Predatory sexual assault. 

  A  person is guilty of predatory sexual assault when he or she 

commits the crime of rape in the first degree, criminal sexual act in the  

first degree, aggravated sexual abuse in the first degree, or course of 

sexual conduct against a child in the first degree, as defined in this 

article, and when: 

  1.  In  the  course  of  the  commission of the crime or the immediate 

flight therefrom, he or she: 

  (a) Causes serious physical injury to the victim of such crime; or 

  (b) Uses or threatens the immediate use of a dangerous instrument; 

or 

  2. He or she has engaged in conduct constituting the crime of rape  in 

the  first  degree,  criminal sexual act in the first degree, aggravated 

sexual abuse in the first degree, or course of sexual conduct against  a 

child  in  the  first degree, as defined in this article, against one or 

more additional persons; or 

  3. He or she has previously been  subjected  to  a  conviction  for  a 

felony  defined  in this article, incest as defined in section 255.25 of 

this chapter or use of a child in a sexual  performance  as  defined  in 

section 263.05 of this chapter.
 32

 

                                                                                                                                
  
.   
32 130,95 Agressão sexual predatória. 

Uma pessoa é culpada de agressão sexual predatória quando comete o crime de estupro em primeiro grau, 

ato sexual criminal no primeiro grau, abuso sexual agravado no primeiro grau ou curso de relações 

sexuais conduta contra uma criança no primeiro grau, conforme definido neste artigo, e quando: 

  1. No decurso da prática do crime ou das medidas imediatas a partir daí, ele ou ela: 

  (a) Causar lesões físicas graves à vítima de tal crime; ou (b) Usa ou ameaça o uso imediato de um 

instrumento perigoso; ou 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/13/cultura/1507909449_801933.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/13/cultura/1507883073_982483.html
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  Entende que esse tipo penal poderia ser aperfeiçoado no Brasil, considerando 

que as práticas exemplificadas acima poderiam se enquadrar em uma conduta 

predatória, que pode ser praticado contra crianças adolescentes, bem como contra 

adultos, como a exemplo do caso do produtor cinematográfico americano, bem como no 

Brasil, no caso do médico Roger Abdelmassih, além do líder religioso João de Deus.  

  Idealiza-se assim, um novo tipo penal, que criminaliza e penaliza de forma mais 

severa a conduta sistemática da prática de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, seja de um pedófilo ou não, com a previsão da responsabilização por co-

autoria daqueles que de forma direta ou indireta contribuam para a sua pratica. Esses co-

autores podem ser os pais, professores, tutores, responsáveis que ignorem ou façam 

vistas grossas a situação que sabe ou deveria saber estar acontecendo com seus filhos, 

mediante troca de vantagens mediante favores sexuais, e fatos assemelhados;  E ainda a 

sociedade, como donos de hotéis, motéis, profissionais do turismo, provedores de 

internet, e outros, que intermediam ou favoreçam de forma sistemática a prática da 

violência sexual contra crianças e adolescentes; governantes, que no exercício de sua 

função, se omitem frente a realidade patente da ESCCA, em todas as esferas, tanto no 

Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, favorecendo sua prática, e/ou revitimizando a 

criança e adolescente, vítima da exploração sexual.  

  Não se pretende defender a prisão perpetua para a prática desse crime, conforme 

se tem em Nova York, mas endurecer o sistema punitivo em relação a uma pratica 

criminosa que afronta a Dignidade Humana e que precisa e deve ser abolida da 

sociedade moderna, estabelecendo essa como pratica intolerável, mediante um sistema 

penal rígido. A conduta deve ser considerada hedionda, e como tal sem qualquer 

benefício restrito a crimes dessa natureza. 

  Somente assim, é possível acreditar um enfrentamento eficaz a esse tipo de 

violência, e em busca dessa missão, o sistema penal mais rígido afasta a ineficiência do 

sistema penal vigente.  

   

                                                                                                                                
  2. Ele ou ela se envolveu em conduta que constitui o crime de estupro em primeiro grau, ato sexual 

criminoso em primeiro grau, agravado abuso sexual em primeiro grau, ou curso de conduta sexual contra 

um filho no primeiro grau, conforme definido neste artigo, contra um ou mais pessoas adicionais; ou 

  3. Ele ou ela foi previamente condenado por um crime definido neste artigo, incesto, conforme definido 

na seção 255.25 do neste capítulo ou uso de uma criança em um desempenho sexual, conforme definido 

em seção 263.05 deste capítulo.  

  

.   
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5.3 Necessidade de criação de Varas Especializadas em Crimes Contra a Dignidade 

Sexual de Crianças e Adolescentes 

 

 Frente ao acima abordado, constatou-se que os tipos penais previstos no ECA, 

por si só, não são capazes de tornar eficazes as medidas ali previstas, por ausência de 

articulação de políticas, ausência de estrutura e aparelhamento do Estado, de formação 

de profissionais capacitados e de uma Vara Especializada para tratar com exclusividade 

e especialidade os tipos de violência sexual em suas especificidades.  

  Uma questão que evidencia a necessidade da criação de uma lei especial que 

trate desses crimes é quanto à discussão sobre a competência para apurar os crimes 

sexuais contra crianças e adolescentes, seria da vara comum ou do Juizado da Infância? 

  Em 2012, em decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), entendeu que as varas da infância e da juventude não tinham competência 

para processar e julgar crimes sexuais cometidos por adultos contra crianças e 

adolescentes. Essa decisão seguiu precedentes da Terceira Seção (CC 94.767) e da 

Quinta Turma (HC 216.146 e RHC 30.241), considerando que a atribuição concedida 

aos tribunais pela Constituição Federal, de disciplinar sua organização judiciária, não 

lhes dá autorização para revogar, ampliar ou modificar disposições sobre competência 

estabelecidas em lei federal.  

  Em decisão proferida pelo STF em 2013, resultou entendimento de que lei 

estadual pode conferir competência ao Juizado da Infância, conforme transcrição a 

seguir: 

É constitucional lei estadual que confere poderes ao Conselho da 

Magistratura para atribuir aos juizados da infância e juventude 

competência para processar e julgar crimes de natureza sexual 

praticados contra criança e adolescente, nos exatos limites da 

atribuição que a Constituição Federal confere aos tribunais. Com 

base nesse entendimento, a 2ª Turma denegou habeas corpus em 

que se discutia a incompetência absoluta de vara especializada para 

processar e julgar o paciente pela suposta prática de delito de 

atentado violento ao pudor contra menor (CP, artigos 214 e 224). 

Reputou-se que não haveria violação aos princípios constitucionais 

da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que 

a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da CF admitiria a alteração 

da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos 

tribunais. Consignou-se que a especialização de varas consistiria 

em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não 

em alteração de competência material, regida pelo art. 22 da CF. 
(HC 113018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 29.10.2013) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


171 

 
 

  E no mesmo sentido, 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO, EM LEI 

ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE PARA A AÇÃO PENAL DECORRENTE DA 

PRÁTICA DE CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. 

O maior de 18 anos acusado da prática de estupro de vulnerável (art. 

217-A, caput, do CP) pode, por esse fato, ser submetido a julgamento 

perante juízo da infância e da juventude na hipótese em que lei 

estadual, de iniciativa do tribunal de justiça, estabeleça a competência 

do referido juízo para processar e julgar ação penal decorrente da 

prática de crime que tenha como vítima criança ou adolescente. A 

jurisprudência do STJ havia se pacificado no sentido de que a 

atribuição conferida pela CF aos tribunais de justiça estaduais de 

disciplinar a organização judiciária não implicaria autorização para 

revogar, ampliar ou modificar disposições sobre competência 

previstas em lei federal. Nesse contexto, em diversos julgados no STJ, 

entendeu-se que, como o art. 148 da Lei 8.069/90 (ECA) disciplina 

exaustivamente a competência das varas especializadas da infância e 

juventude, lei estadual não poderia ampliar esse rol, conferindo-lhes 

atribuição para o julgamento de processos criminais, que são 

completamente alheios à finalidade do ECA, ainda que sejam vítimas 

crianças e adolescentes. Todavia, em recente julgado, decidiu-se no 

STF que tribunal de justiça pode atribuir a competência para o 

julgamento de crimes sexuais contra crianças e adolescentes ao juízo 

da vara da infância e juventude, por agregação, ou a qualquer outro 

juízo que entender adequado, ao estabelecer a organização e divisão 

judiciária. Precedente citado do STF: HC 113.102-RS, Primeira 

Turma, DJe 15/2/2013. HC 219.218-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 

julgado em 17/9/2013. 

     

  Assim, mostra-se necessário ainda, que a Lei Especial sobre crimes sexuais 

cometidos contra crianças e adolescentes defina a competência para apuração de tais 

crimes, e trate das questões processuais de forma especial. Destarte, evidencia-se 

também a necessidade de uma Vara Especializada, com competência estabelecida em lei 

federal que apure crimes sexuais praticados contra crianças e/ou adolescentes, com 

todas as tratativas que se impõe, assemelhando-se no que couber as já existentes Varas 

de Violência Doméstica (ou também chamada Vara Lei Maria da Penha).  

  Alguns Estados brasileiros já tomaram a iniciativa da criação de varas 

especializadas de apuração de crimes sexuais em face de crianças e adolescentes, a 

exemplo do Amazonas, que em 2014 criou a Vara Especializada em Crimes Contra a 

Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, que funciona no Fórum Henoch Reis. 

   O Estado de Roraima, também criou uma Vara Especializada para apuração de 

tais crimes através da Resolução nº 21/2016, de 21 de maio de 2016. Apesar da criação 

desta vara ser destinada à apuração dos referidos crimes sexuais contra crianças e 
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adolescentes, essa ainda acumula quaisquer outros crimes contra crianças e adolescentes 

e ainda crimes contra pessoas idosas, conforme se vê em sua Ementa: 

Dispõe sobre a instalação da Vara de Crimes Contra a Dignidade 

Sexual, Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente, previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e Crimes Praticados Contra 

Idoso, previstos no Estatuto do Idoso.  

   

  A maioria dos Estados brasileiros possuem varas destinadas à apuração de ato 

infracional e em separado varas especializadas destinadas à apuração das diversas 

formas de violências perpetradas em face da criança e/ou adolescente, assim como 

Roraima. O que se propõe é a obrigatoriedade da criação de varas destinadas à apuração 

especializada e exclusiva de crimes contra a dignidade sexual de crianças e 

adolescentes.  

Essa deve contar com a atuação multidisciplinar, com psicólogos, onde também 

deve funcionar o Centro de Referência de Crianças e Adolescentes vítimas de violência 

sexual em suas diversas formas. O aparelhamento do Centro é de primordial 

importância onde deve funcionar a rede de atendimento à vítima de violência sexual, e 

que possa atender às exigências da Lei da Escuta Protegida, assegurando assim a 

efetividade da norma. 

  Nessa Vara somente devem atuar profissionais com capacitação especializada e 

constante reciclagem para atuação na área da infância e em especial de crimes sexuais 

contra esse público, desde o servidor de triagem até o juiz, promotor de justiça, 

defensores, assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais que ali atuem. 

Importante a capacitação dos profissionais, que façam a distinção entre as diversas 

formas de violência sexual, dando o tratamento adequado às vítimas para cada uma das 

formas de violência. 

  Como já dito, os crimes cibernéticos, tráfico internacional para fins de 

exploração sexual, além de outros definidos em lei também serão de competência da 

Justiça Federal. Assim, faz-se necessária ainda a criação de varas especializadas 

também na Justiça Federal, que atenda aos princípios orientadores de proteção à 

infância, assegurando a prioridade absoluta em seu tratamento, sem qualquer prejuízo 

para sua efetivação.  

   É comum a substituição de juízes, promotores e defensores nessas Varas, em 

períodos de recesso, férias e licenças, de profissionais não conhecedores da área de 

infância, com descontinuidade do trabalho ali desenvolvido. Tal situação deve merecer 
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especial atenção das normas de organização judiciária, para que tal fato não ocorra, e 

priorizar o atendimento dessas vítimas, que não possui época certa para acontecer, e que 

devem merecer atenção contínua.  

  A necessidade de uma Vara especializada para apuração de crimes sexuais 

contra crianças e adolescentes é ainda decorrente da demora na tramitação e julgamento 

dos processos, em face da observância do princípio da prioridade absoluta, não atendida 

pelo volume de processos que tramitam na Vara da Infância. Os índices elevados de 

casos desse tipo de crime justificam a criação de tais varas, e ainda permitem uma maior 

credibilidade da justiça, em resposta a uma necessidade de uma prestação jurisdicional 

célere e eficiente.  

  A criação das Varas especializadas não deve, entretanto, ficar à mercê das 

normas de administração de cada tribunal, deve ser estabelecida como criação 

obrigatória por cada tribunal.   

  Como se viu, a violência sexual contra crianças e adolescentes muitas vezes é 

ignorada enquanto violência, muitas vezes não apurada pelos órgãos competentes, 

relegada a segundo plano em face do abuso sexual, como se crime não fosse, e somente 

esse assim fosse considerado.    

 

5.4 IDEALIZAÇÃO DE UMA LEI ESPECIAL DENOMINADA “LEI 

ARACELLI” 

 

  A lei que se mostra necessária para produção de um sistema normativo com o 

mínimo de eficácia no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, 

poder-se-ia denominar-se de Lei Aracelli, o caso que chocou o país em 1973. 

 No Brasil é comum batizar as leis com nomes de pessoas que simbolizam cases 

marcantes, de grande repercussão nacional, a exemplo da Lei Maria da Penha, Lei do 

Menino Bernardo, Lei Carolina Dieckmann, dentre outras. Não há dúvida que o caso 

mais marcante na história do país sobre violência sexual no Brasil é o caso da menina 

Aracelli, que além de ser vítima de crime sexual, foi brutalmente assassinada e o caso 

ficou impune até a presente data.  

  O caso Aracelli Cabrera Crespo ocorreu em 18 de maio de 1973 no Espírito 

Santo, quando a menina foi raptada, drogada, estuprada e morta. Segundo a obra 

intitulada Aracelli, meu amor de José Louzeiro (2012), obra jornalística que apresenta a 

história da menina, ela foi vítima de violência sexual e assassinato.  

  Segundo o autor, nesse dia a menina Aracelli, com 09 anos de idade (alguns 
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noticiários afirmam que ela tinha 08 anos de idade) saiu sozinha do Colégio São Pedro, 

na Praia de Suá, Vitória, no final da tarde, às 16h30 e desapareceu. O caso virou notícia 

de jornal da época, conforme se vê abaixo: 

 

                            Fonte: Gazeta Online  

 

  Aracelli, segundo o autor, tinha uma rotina diária que saía da escola, no fim da 

tarde, e ia para um ponto de ônibus ali perto, quase na porta de um bar, onde 

invariavelmente brincava com um gato que vivia por ali. Por demorar a chegar em sua 

casa, seu pai Gabriel Sanches Crespo, com quem morava, saiu a procurá-la, em casas de 

amigos e conhecidos. Não a encontrando comunicou à mãe da menina, Lola, uma 

boliviana, que veio a residir no Brasil, e no momento da divulgação do desaparecimento 

de sua filha se mostrou preocupada com a notícia.  

  O pai ficou sabendo no dia seguinte que a mãe havia autorizado a menina a sair 

mais cedo da escola, através de um bilhete. Lola se tornou suspeita do crime por ser 

considerada viciada e traficante de cocaína, e fornecedora de drogas para pessoas 

influentes, que depois se tornaram acusadas do crime. Segundo informações da 

Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, ―não se sabe até onde Lola facilitou ou 

estimulou a cobiça dos assassinos em relação a Aracelli‖. Para o autor Lola foi, 

indiretamente, a causadora do hediondo crime de que sua filha foi vítima, isso por que: 

Na sexta-feira, a mando da mãe, Aracelli tinha ido levar um envelope 

no edifício Apoio, no Centro de Vitória, ainda em construção, mas que 

já tinha uns três ou quatro apartamentos prontos, no 8º andar. A 

menina não sabia, mas o envelope continha drogas. Num dos 

apartamentos, Paulinho Helal, Dantinho e outros se drogavam. Ela 

chegou, foi agarrada e não saiu mais com vida. ( LOUZEIRO, 2012, 

n.p. ) 
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  O corpo de Aracelli foi encontrado 6 dias após seu desaparecimento, com o 

corpo despido e desfigurado num terreno baldio atrás do Hospital Infantil Menino Jesus, 

na Praia Comprida, em Vitória. O pai foi chamado pela polícia para reconhecer seu 

corpo, admitindo tratar-se de sua filha. 

  Segundo Quintino (2012), em agosto de 1977, o Promotor de Justiça Wolmar 

Bermudes denunciou três pessoas pelo envolvimento no Caso Aracelli: Paulo Helal, 

Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho, e o seu pai, Dante de Barros 

Michelini, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo. Afirma o autor que 

segundo a denúncia, Paulo e Dantinho ―arquitetaram um plano diabólico para possuí-la 

sexualmente, usando de todos os recursos‖. Já Dante Michelini foi acusado de manter a 

menina em cárcere privado. No mesmo mês, o Juiz Hilton Silly decretou a prisão 

preventiva dos acusados e em outubro, eles conseguiram habeas corpus e foram soltos. 

Em junho de 1980, Hilton Silly condenou os três à pena de reclusão, mas eles 

recorreram da sentença em liberdade. Em 1991, a sentença foi anulada e os acusados 

foram absolvidos por falta de provas. 

  O Caso Aracelli é marcado pela impunidade. A obra de Louzeiro foi também 

motivada pela busca da responsabilização dos culpados, pois segundo Quintino,  

Louzeiro afirma que escreveu o livro porque queria ―chamar atenção e 

punir os culpados‖. Assim, o texto do jornalista cumpriria não 

somente o papel do relato da história, mas também fazer parte dos 

seus desdobramentos. Como se percebe, o jornalista adota contornos 

de um processo de autorreferenciação, o que compreende falar de si, 

mas também numa relação com o outro e a partir de suas relações de 

amizade. Essa postura simboliza estratégia de negociação de 

autoridade e uma forma de construção da identidade no âmbito do 

espaço social partilhado por diversos agentes. Ao se pautar nas 

memórias dos outros para a construção de suas narrativas, como a do 

perito criminal, Louzeiro deixa evidente o caráter de negociação na 

busca das lembranças, além da possibilidade de construir identidades 

sobre o seu fazer profissional. (QUINTINO, 2012, p.3-4) 

 

  A narrativa do autor traz inclusive histórias de corrupção, com acobertamento de 

criminosos pela polícia, o que levou à impunidade. Tais denúncias provocaram a edição 

de outra obra intitulada Araceli – corrupção em sociedade, publicado pela Editora Alfa-

Ômega, em 1979, do autor Carlos Alberto Luppi. A obra de Luppi reporta ainda fatos 

decorrentes do Caso Aracelli, que traz estranhas coincidências de mortes estranhas de 

testemunhas ou pessoas relacionadas ao caso. Relata Quintino que: 

Ele também fez duras críticas à Polícia capixaba e comentou que o 

―dinheiro dos poderosos‖ encobertou a verdade e o esclarecimento dos 
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fatos. As revelações trazidas no trabalho jornalístico foram anexadas 

ao processo. A partir da leitura e das repercussões dessas reportagens, 

publicadas no livro, pode-se notar que o discurso do jornalista foi de 

um teor de denúncia contra a situação de impunidade do caso Araceli, 

trazendo à tona vários fatos que mostraram comportamentos 

duvidosos que impediam a solução do crime. (QUINTINO, 2012, 

p.10-11) 

  

  Assim, vê-se pelas reportagens trazidas por Louzeiro e Luppi, que o Caso 

Aracelli mostra-se exemplar de todas as formas e causas de violências analisadas no 

presente trabalho, tais como a questão cultural, a violência institucional, a necessidade 

de responsabilização dos pais, da sociedade e do Estado, por ato ou omissão que 

permitam, tolerem ou negligenciem esse tipo de violência contra crianças e 

adolescentes. Apesar de ter decorrido quase meio século do fato, essa é ainda uma 

realidade presente. O caso Aracelli não foi o único no Brasil, com certeza outros tantos 

já ocorreram de mesma forma, mas o caso de maior repercussão no Brasil, nessa seara 

ainda é o caso Araceli.   

  A situação de impunidade desse caso evidencia a proteção deficiente/insuficiente 

referente aos crimes de violência sexual. Por tais razões como símbolo dessa situação, o 

Caso Aracelli deve servir de nome à lei, pois já o é como data alusiva ao Enfrentamento 

à Violência Sexual a crianças e adolescentes no Brasil, marcada em 18 de maio.   
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 CONCLUSÃO 

  

  Falar em violência sexual não é a mesma coisa que falar de qualquer outro tipo 

de violência, posto que essa envolva tabus, mitos, por estar envolta a questões morais e 

culturais. Isso por si só acaba por tornar essa violência invisível e mais difícil de ser 

apurada e responsabilizada. Tratar da questão da violência sexual contra crianças e 

adolescentes é tema ainda mais sensível e muito mais complexo. 

 Entretanto faz-se necessário tratar do tema uma vez que a violência sexual 

contra crianças e adolescentes é um dos males que acomete a sociedade contemporânea, 

e somente é possível enfrentá-la, compreendendo todas as suas nuances e sinuosidades.  

 Dentre as diversas formas de violências perpetradas contra crianças e 

adolescentes tem-se a violência sexual, que dentre as demais é a mais invisibilizada. Sua 

invisibilidade decorre muitas vezes da ausência da percepção de reconhecê-la enquanto 

violência, admitida como dentre o exercício das autonomias individuais já alcançadas 

por adolescentes, que possuem o direito de exercer livremente sua sexualidade e/ou 

vender seus corpos. Frente a isso o estudo mostrou que essa autonomia deve ser 

considerada sob três perspectivas: filosófica, ética e jurídica. As três dimensões 

reconhecem a sexualidade como direito humano fundamental de crianças e 

adolescentes, porém restringidos seu exercício no intuito de assegurar os demais direitos 

fundamentais de pessoas em desenvolvimento. 

  Tratada a questão da autonomia sob diversos aspectos constata-se que não se 

pode considerá-la como exercício do direito a sexualidade ou prostituição infantil, pois 

essa prescinde da autonomia, inexistente quando se fala de crianças e adolescentes, por 

lhe faltar o elemento volitivo que lhe assegure uma escolha livre da venda de seu corpo. 

Isso se deve exatamente em razão do bem que é tutelado nesse tipo de crime, que é a 

Dignidade Humana, inerente a todo ser humano bem inalienável e irrenunciável.  

  De outro lado, a violência sexual contra crianças e adolescentes percorre outras 

questões de significada relevância, posto que somente analisando suas raízes permite 

compreender a razão de sua sobrevivência por tantos séculos, somente sendo 

reinventadas as formas de como ocorrem. Mostra-se ainda necessário compreender as 

causas dessa forma de violência, decorrentes de fatores sociais, econômicos, culturais, a 

questão da interseccionalidade e gênero.   

  Importante ainda conhecer onde e como acontece. O Brasil, em razão de sua 

extensão, a violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre de diversas formas, e 
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muda a percepção de acordo com valores regionais e culturais. Ainda assim, a violência 

sexual contra crianças e adolescentes é manifestada em todo o país com alto índice, sem 

que sofra muita alteração em suas cifras, ainda que a legislação internacional e nacional 

estabeleça de forma contumaz sua proibição. Os noticiários comumente trazem 

informações acerca da prática da violência sexual contra crianças e adolescentes, 

notícias essas que causam repulsa social. Porém essa mesma repulsa, não é percebida no 

cotidiano, pois em muitas cidades do Brasil essa prática acontece frente a uma 

sociedade passiva, tolerante e alheia, admitindo tal prática como natural e inevitável. No 

máximo, pode-se perceber que a sociedade pode até identificar como uma violência, 

porém entende não ser de sua competência ou responsabilidade o enfrentamento. 

  De outro lado, tem-se o Estado, que não se mostra inerte a essa realidade, 

assumindo o papel para seu enfrentamento, ao menos no campo formal, ao criar normas 

proibitivas de sua conduta, além de criar políticas públicas de enfrentamento e uma rede 

proteção. Porém, como se viu todos esses mecanismos, até a presente data não se 

mostraram eficazes. Assim, remanesce a dúvida do que fazer para mudar essa realidade, 

já que a atuação do Estado e da sociedade tem se mostrado impotente e ineficaz para a 

solução do problema? É necessário criar mais normas? Essas são necessárias e por si só 

serão capazes de solução dos problemas?  

 É cediço que a teoria contemporânea do direito centra seu foco na concretização 

dos direitos que já estão postos formalmente, dispensando-se por certo de uma 

infinidade de leis, com o objetivo de se fazer cumprir as leis já existentes. Mais do que 

criar leis faz-se necessário mais concretização dos direitos do que a criação de novas 

leis, que incorporarão o sistema, mais que não significam mais efetivação. 

  No entanto, através do estudo evidenciou-se que o tratamento jurídico 

dispensado à violência sexual contra crianças e adolescentes é inócuo, como se observa 

no expressivo número de casos frequentemente noticiados motivados também pela 

naturalização e complacência social.  

  O ECA, apesar de ser uma norma avançada em todo mundo na promoção de 

direitos de crianças e adolescentes, entretanto, não se mostra suficiente para o adequado 

tratamento jurídico referente ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, demandando a criação de norma específica para tipificação de condutas e 

as respectivas responsabilização, frente à complexidade do fenômeno. 

  A Violência Sexual Predatória é um dos tipos penais que se defende nessa tese. 
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É necessário recrudescer o sistema penal em relação a esse tipo de violência que nega 

dignidade, que privilegia o poder (seja econômico ou de outra natureza) em face a 

hipossuficiência da vítima, que a impede e esmaga qualquer possibilidade de sua reação 

e resistência.  Esse é o tipo penal central que se defende ao se instituir um novo sistema 

penal relacionado a violência sexual perpetrado contra crianças e adolescentes, face a 

sua incapacidade de resistir, e ausência de autonomia para o exercício de sua 

sexualidade. 

  É necessário reconhecer que após várias décadas de sua implementação o ECA e 

as normas penais nele contidos não foram capazes de coibir a prática dessa forma de 

violência, sendo massiva e ostensivamente uma realidade contemporânea, sem qualquer 

sinal de avanço na repressão e responsabilização dos envolvidos.    

  É mister destacar ainda que a legislação vigente não prevê a responsabilização 

de todos os envolvidos, sejam os pais ou responsáveis, o Estado (em todas as suas 

esferas de atuação), os exploradores em todas as vertentes, e ainda a responsabilização 

por qualquer meio, das pessoas que se omitem de denunciar ou de qualquer forma 

contribuem para a naturalização dessa violência, em situações de ostensiva violência 

sexual contra crianças e adolescentes. Se há uma naturalização da violência, posto que a 

sociedade se mostra passiva diante dessa violência, há aí um ato de ilegalidade 

praticado, e nesse caso forçoso é reconhecer que todo ato possui um autor, passível de 

responsabilização. Se o ato decorre de uma conduta humana, um humano deverá ser 

responsabilizado. 

  Conforme se viu pelos dados trazidos nas diversas pesquisas realizadas por 

órgãos oficiais de renomada idoneidade, a violência sexual contra crianças e adolescentes 

é uma realidade não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa violência perpetrada contra 

crianças e adolescentes, invisível em números reais, pelas diversas questões já apontadas, 

torna-se mais grave em determinados tipos de suas formas, ou em determinados espaços, 

seja pela naturalização de sua ocorrência, seja pela impotência de Estado de impor sua 

soberania e autoridade, criando uma situação de estado de natureza, onde a autoridade da 

lei mostra-se equidistante e não tem espaço.  

   Seria temerosa e preocupante a intenção de criminalização da sociedade por esse 

tipo de violência, porém há situações em que a sociedade não só se omite em denunciar 

casos de exploração sexual de que tem conhecimento, mas ao agir passivamente onde há 

de forma ostensiva a violência sexual contra crianças e adolescentes, percebe-se, que o 
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silêncio evidencia um pacto social que contribui para sua ocorrência. Nesse caso, 

defende-se a apuração de condutas, que de forma direta ou indiretamente conduzem à 

prática da violência sexual contra crianças e adolescentes.  

  Assim, percebe-se que a inércia ou ineficiência do Poder Público diante do 

problema, seja do Executivo pela ausência de políticas públicas eficazes; seja do 

Judiciário mediante o olhar tolerante, revitimizador, mediante uma percepção de valores 

machistas e preconceituosos, configurando uma violência institucional; ou do 

Legislativo, que também incorpora no sistema legislativo valores de uma cultura 

machista e de estigmatização social; e finalmente da sociedade que não percebe essa 

conduta como violência contra crianças e adolescentes. 

  Não se defende aqui a falaciosa ideia de que a solução dos problemas sociais se 

dê pela criminalização de condutas. Ao contrário, entende-se que as normas existentes 

poderiam ser suficientes para o enfrentamento da violência sexual, porém faz-se 

necessária a concentração dessas em um instrumento próprio, tornando-a norma 

especial de tratamento jurídico, e com mecanismos de apuração e responsabilização em 

instância especializada.  

  Através do estudo balizado sobre a violência sexual contra crianças e 

adolescentes percebeu-se que esse tipo de exploração é considerado uma afronta aos 

direitos humanos, porque fere o princípio angular da dignidade humana que representa a 

possibilidade de autodeterminação do ser humano e sua capacidade de ter uma vida 

plena. A afronta à integridade física e psíquica de crianças e adolescentes, nega a 

autorrealização das vítimas, no aspecto individual e social, de forma cotejar a 

complexidade da natureza humana na representação jurídica do ser humano num marco 

de uma sociedade de direito.  

   Nessa perspectiva, constatou-se que a violência sexual contra crianças e 

adolescentes constitui violação da dignidade da pessoa humana e que apesar de ser 

considerada como uma das piores violações dos direitos humanos universais e dos 

direitos peculiares das pessoas em desenvolvimento, constando-se a legislação vigente 

não se mostra juridicamente adequada. É patente a deficiência do sistema legislativo e 

de justiça que permita promover a efetiva proteção de crianças e de adolescentes pelo 

tudo que aqui foi estudado. 
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