Brasil
Fora das sombras: lançando uma luz sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças
Ocorre principalmente nas sombras, mas a violência sexual contra crianças está
acontecendo em todos os lugares, independentemente do status econômico de
um país ou da qualidade de vida de seus cidadãos. No entanto, o abuso e a
exploração sexual de crianças são evitáveis, e existem estratégias
comprovadamente bem-sucedidas em reduzi-lo. Quando o governo, a
sociedade civil e o setor privado agem juntos, é possível progredir.

Indicadores Básicos:

O Índice Fora das Sombras (Out of the Shadows Index) ilustra como os países
estão reagindo ao problema, destacando áreas que requerem atenção e
melhoria para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, que incluem uma meta (16.2) para acabar com todas as formas de
violência contra crianças até 2030.

População abaixo de 19 anos (%)

30,7

Acesso à Internet de banda larga (%)

12,9

PIB per capita por Paridade do
Poder de Compra (Dólar por PPP)

15.530

População (mil)

207,7

Fonte: EIU

Breve resumo
O Brasil possui leis claras e instituições dedicadas, focadas no combate ao abuso e exploração sexual de crianças. Ele também fornece diretrizes
para os profissionais de suporte de mídia e linha de frente. A coleta de dados e as proteções da Internet poderiam ser melhoradas.

Onde foram feitos progressos?
Estrutura legal: As leis federais no Brasil oferecem proteções neutras
em termos de gênero contra abuso e exploração sexual infantil,
incluindo agressão sexual, estupro, limpeza on-line e compras para
atividades sexuais.
Relatórios: O Brasil possui dados detalhados sobre casos relatados
de violência sexual contra crianças, reunidos em organizações como a
linha direta do governo por violações de direitos humanos (Disque
Direitos Humanos 100), o Ministério da Saúde e a força policial.
Engajamento no setor de mídia: A Agência de Notícias dos Direitos
da Criança publicou o "Estatuto da Criança e do Adolescente: Um Guia
para Jornalistas", que fornece orientações sobre como os jornalistas
devem abordar tópicos que envolvam violações dos direitos da
criança, incluindo abuso sexual e exploração.

Trabalhadores de apoio da linha de frente: O Ministério da
Educação publica o "Guia da Escola: Identificando Sinais de Abuso
Sexual e Exploração de Crianças e Adolescentes", que visa instigar o
debate e promover parcerias entre professores e administradores na
identificação e apoio às vítimas de abuso e exploração sexual infantil.

O que mais precisa ser feito?
Coleta de dados: Os dados sobre a prevalência de violência sexual
contra crianças são limitados. Apenas algumas fontes de dados foram
encontradas no nível municipal.
Acesso a programas de apoio ao ofensor: Não há evidências de
nenhum programa governamental destinado a impedir (prospecção e
prevenção) possíveis infratores de cometer um crime sexual contra
uma criança.

Pontuações do índice
Pontuação geral

Brasil

Todos os países
(média)

Meio Ambiente
A segurança e estabilidade
de um país, as proteções
sociais disponíveis para
famílias e crianças, e se as
normas permitem uma
discussão aberta sobre o
assunto.

Enquadramento jurídico
O grau em que um país
fornece proteções legais ou
reguladoras para crianças
contra exploração ou abuso
sexual.

Compromisso e
capacidade do governo
Se os governos investem em
recursos para equipar
instituições e pessoal para
responder adequadamente e
para coletar dados para
entender o escopo do
problema.

Engajamento da indústria,
sociedade civil e mídia
A propensão para combater
os riscos para as crianças na
indústria / comunidade, além
de fornecer apoio às vítimas.

Países com renda média-alta
(média)

A média de todos os países inclui 40 países no leste da Ásia e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da
África, América do Norte, Sul da Ásia e África Subsaariana. A renda média na classificação média-alta (definida pelo Banco Mundial) inclui 12
países. Metodologia completa em https://outoftheshadows.eiu.com.
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Indicador

Pontuação /

100

Pontuação /

Indicador

100

1.1)

Instabilidade

70.0

2.13)

Proteções da Internet

1.2)

Meios de subsistência

67.0

3.1)

Padrões ou convenções internacionais

80.0

1.3)

Proteções sociais

65.4

3.2)

Planos e políticas nacionais

60.0

1.4)

Consumo de estimulantes

81,8

3.3)

Recursos para profissionais jurídicos e de aplicação da lei

75.0

1.5)

Atitudes sociais

70.0

3.4)

Coleta de dados: prevalência

1.6)

Percepções de violência

45.0

3.5)

Relatórios

1.7)

Atitudes em relação à aplicação da lei

24.7

3.6)

Capacidade governamental e de aplicação da lei

42.9

2.1)

Quadro jurídico contextual

78.6

3.7)

Mecanismos de denúncia

83.3

2.2)

Idade do consentimento

100.0

3.8)

Acesso aos programas de apoio às vítimas

40.0

2.3)

Delitos sexuais infantis

80.0

3.9)

Acesso aos programas de apoio ao agressor

2.4)

Casamento infantil

0.0

4.1)

Engajamento da indústria de tecnologia

2.5)

Leis de estupro específicas para crianças

100.0

4.2)

Engajamento no setor de viagens e turismo

100.0

2.6)

Leis gerais para crimes sexuais

66.7

4.3)

Suporte na linha de frente

100.0

2.7)

Isenções e qualificadores

75.0

4.4)

Engajamento da sociedade civil

2.8)

Compra de serviços sexuais

100.0

4.5)

Engajamento da indústria de mídia

2.9)

Sedução de menores

100.0

2.10)

Representação visual de menores envolvidos em
atividades sexuais

100.0

2.11)

Aliciamento on-line

100.0

2.12)

Protegendo os interesses da criança

0.0

Primeiro quartil
(75-100)

Segundo quartil
(50-74,9)

0.0

0.0
100.0

Terceiro quartil
(25-49,9)

0.0
66.7

40.0
100.0

Quarto quartil
(0-25)

Para obter uma explicação completa dos indicadores, ponderações subjacentes e mais detalhes sobre o perfil do país,
consulte o modelo interativo do Excel disponível em https://outoftheshadows.eiu.com.

Além da metodologia completa, um modelo interativo do Excel e um "Relatório Branco" descrevendo as descobertas gerais estão disponíveis em
https://outoftheshadows.eiu.com

O que é o Índice Fora das Sombras (Out of the Shadows Index)?
O Índice Out of the Shadows examina como as partes interessadas estão respondendo à ameaça de abuso e exploração
sexual infantil em 40 países. Ele não tenta medir a escala do problema em cada país, nem incorpora informações sobre
a prevalência de violência sexual contra crianças. Inclui dados e informações de 34 indicadores e 132 subindicadores,
agrupados em quatro categorias que medem até que ponto os países estão reconhecendo o problema da violência
sexual contra crianças e se estão implementando medidas para enfrentá-lo e evitá-lo.
Embora o índice possa ajudar a destacar áreas de atenção, recursos existentes tal como o pacote "INSPIRE" de sete
estratégias para acabar com a violência contra crianças (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspirepackage/en/) e a Resposta Nacional Modelo WePROTECT para prevenção e combate à exploração e abuso sexual
infantil (https://www.weprotect.org/the-model-national-response/) oferecem orientação e suporte detalhados na
implementação de soluções.

Por favor, use o seguinte ao citar o resumo deste país:
The Economist Intelligence Unit. 2018. Out of the shadows: Shining light on
the response to child sexual abuse and exploitation- a 40 country
benchmarking index. Brazil country summary. EIU, New York, NY.
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