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Este documento é resultado de pesquisa e estudo realizados pelo CECRIA, com o apoio da 
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos/Departamento da Criança e do 
Adolescente/Ministério da Justiça do Brasil. 
 
Os objetivos do estudo foram: a) realizar um levantamento de políticas relacionadas com o 
combate à exploração, abuso sexual e todas as formas de violência contra crianças e adolescentes 
junto aos Ministérios da área federal e dos projetos do Legislativo sobre o mesmo tema; b) 
apresentar as recomendações do Seminário Contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Américas, realizado em Brasília em abril de 1996 e do Congresso de 
Estocolmo, realizado em agosto do mesmo ano; c) oferecer uma contribuição à discussão de 
políticas públicas sobre o tema no Brasil. 
 
Foram contatadas pessoas-chave nos Ministérios da Justiça, Saúde, Educação, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, da Indústria e Comércio-EMBRATUR (Empresa Brasileira de 
Turismo) que forneceram subsídios para a elaboração do estudo. O acesso aos relatórios finais 
do Seminário do Congresso de Estocolmo possibilitou uma análise de sua dinâmica e resultados. 
Através do INESC foi possível ter o levantamento dos projetos em tramitação no Legislativo e 
no próprio CECRIA obtivemos dados sobre o trabalho das ONGs, permitindo uma visão 
preliminar do mesmo. 
 
Em anexo, encontram-se os documentos de Brasília e Estocolmo, o plano de Ação do Distrito 
Federal, a lista das pessoas contatadas nos ministérios, o trabalho elaborado pelo CECRIA para 
formulação de indicadores nesta área, o informe da reunião das Américas em Estocolmo e a lista 
dos projetos de lei sobre o tema - INESC. 
 
O documento se divide em  nove partes: em primeiro lugar fazemos considerações sobre as 
condições sociais e políticas do Brasil para situar o problema da exploração sexual em seu 
contexto mais amplo. Em seguida, abordamos as condições específicas da violência contra 
crianças e adolescentes. O terceiro item considera os direitos humanos como fundamento de uma 
ação na área. No quarto e quinto itens são abordadas as ações em curso, tanto no Executivo 
como no Legislativo. Fazemos uma referência à legislação vigente, antes das recomendações da 
Carta de Brasília e do Congresso de Estocolmo, e finalmente, apresentamos uma referência à 
ação das ONGs, sem pretensão de exaustividade. 
 
O trabalho não teria sido possível sem a união de esforços do pessoal do CECRIA, tendo 
participado da equipe coordenadora Vicente de Paula Faleiros, Maria Lúcia Pinto Leal, Maria de 
Fátima Pinto Leal, Silvia Arruda e as auxiliares Karina Figueiredo e Maria Cristina Peixoto 
Serafim. 
 
Na metodologia deste estudo definimos, em primeiro lugar, as categorias de análise que nos 
permitissem abranger todas as variantes das políticas para a infância, ou seja, grandes diretrizes, 
prevenção, proteção, capacitação, repressão/punição e atendimento em relação à população alvo: 
sociedade/Estado, família, crianças e adolescentes vulneráveis, vítimas e agressores. 
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Resta ainda muito a fazer neste domínio, e este documento é considerado pela equipe, como um 
trabalho preliminar a ser desdobrado em outros estudos. 
 
 
1. Desigualdade, pobreza e violência: condições de risco 
 
A violência física, sexual e psicológica contra crianças e adolescentes não está isolada das 
relações  econômicas, das relações de gênero, de raça e de cultura que configuram a estrutura de 
uma sociedade. A violência física se manifesta na produção de um dano material ao corpo e às 
condições de sobrevivência da pessoa implicando exploração, tráfico e maus-tratos. A violência 
psicológica traz danos morais, traumas gerados pela sedução, pelos toques, pela ameaça, pela 
tortura. A violência sexual se traduz no abuso, no incesto, no estupro trazendo, evidentemente, 
conseqüências físicas e psicológicas graves.   
 
A violência implica maior ou menor condição de se desenvolver de acordo com a realidade da 
pobreza e as condições econômicas, vinculadas não só à distribuição desigual interna da riqueza, 
mas às relações internacionais entre os centros hegemônicos e os países periféricos com 
economias dependentes. As formas em que as condições de pobreza interferem na questão são 
muito complexas, favorecendo a ida às ruas e a trajetória da prostituição, o turismo sexual, a 
exploração por redes, bordéis e motéis. Esta situação favorece o alcoolismo, o machismo, que 
não raro, desembocam em maus-tratos e em abuso sexual. 
 
As relações de gênero desfavorecem as mulheres, como assinala Kathelen Mahoney em sua 
exposição no Seminário das Américas, em Brasília: 

“Os valores e prerrogativas culturais que definem o papel sexual masculino tradicional são 
o poder, a dominação, a força, a virilidade e a superioridade. Os valores e prerrogativas 
culturais que definem o papel sexual feminino são a submissão, a passividade, a fraqueza e 
a inferioridade. A tradição da supremacia masculina ensina rapazes e homens que os traços 
femininos são sem valor; são sem mérito; e as mulheres devem ser tratadas com 
inferioridade ou menos bem que os homens. Com o estereótipo da supremacia masculina os 
homens aprendem a ter expectativas sobre seu nível de necessidades sexuais e sobre a 
acessibilidade feminina. A dominação e a subordinação são sexualizadas, o que leva à idéia 
de que os homens têm o direito aos serviços sexuais da mulher. Implicitamente o abusador 
assume que é sua prerrogativa fazer sexo com qualquer mulher que ele escolha. Ele tem o 
direito de usar as mulheres como objeto para seu prazer. Uma vez que o uso das mulheres 
como objeto pelos homens esteja legitimado ou enraizado na cultura, o terreno está 
preparado para todas as formas de tráfico, prostituição, sexo turismo e abuso sexual de 
crianças e adolescentes do sexo feminino e de mulheres. A idéia que a criança ou a mulher 
tem o direito ao próprio corpo não cabe na ideologia supremacista masculina. 
 
As definições legais, sociais e religiosas que vêem a mulher como propriedade masculina e 
o sexo como uma troca de “bens”, legitima e enraíza ainda mais na cultura a ideologia 
supremacista masculina. De acordo a tais normas culturais as mulheres são valorizadas 
primordialmente por sua beleza e exclusividade sexual. Isto se torna óbvio na forma como 
as prostitutas são tratadas nas obras religiosas e na literatura clássica e popular. Uma vez 
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que a mulher é estigmatizada como prostituta ela é considerada como desviante, de baixo 
valor e réles. Não é questionado o fato que ela seja   inferior aos homens que abusam dela, 
mesmo em tempo de guerra, quando o abuso sexual, o estupro e a gravidez forçada são 
usados  por seus abusadores como estratégia de guerra. Esta forma de desumanização retira 
da vítima do abuso  a simpatia pública e distrai a atenção sobre o abusador. 
 
Outros, que querem legitimar o abuso de crianças no sexo turismo, argumentam que a 
prostituição faz parte da cultura do país anfitrião e que eles estão simplesmente utilizando a 
estrutura existente. Dizem que estão “ajudando” a melhorar as condições de vida de 
mulheres e crianças em situação de prostituição. Esses “analistas”, entretanto, se 
equivocam, porque uma parte muito reduzida dos ganhos fica com a prostituta, que deve 
contar com proxenetas e cafetões para ter segurança e dinheiro. Além do status de mulheres 
“decaídas” elas são economicamente desfavorecidas, sem opções de escolha de formas 
alternativas de emprego”. 

 
De acordo com o prof. Vicente de Paula Faleiros: 

“Nesse contexto é fundamental considerar as condições de vida da população em geral, e 
mais concretamente, da população infanto-juvenil. Esses condicionantes estruturais 
colocam ou aumentam o risco da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes. 
A melhoria da situação sócio-econômica das famílias, e a garantia de políticas e serviços 
sociais, são mediações para diminuir o risco da exploração e abuso sexual de crianças e 
adolescentes”. 
 

No Brasil a parcela de renda dos 50% mais pobres que era de 18% em 1960 se reduziu para 15% 
nos anos 70, 14% nos anos 80 e 12% nos anos 90. Os  10% mais ricos detêm 48, 2% dos 
rendimentos.1 Existem 42 milhões de pobres  (30% da população) 2 “que não dispõem de meios  
para atender às necessidades de alimentação, nem às demais necessidades de vestuário, 
educação, despesas pessoais, habitação, etc. que sejam compatíveis, geralmente, com aquele 
nível de despesa alimentar”. Os 16,6 milhões de indigentes (12%)  nem sequer são capazes de 
atender às necessidades de alimentação.  Há maior incidência de indigentes e pobres nas zonas 
rurais e no Nordeste, acumulando-se a desigualdade regional com a desigualdade social. Nos 
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, no entanto, a pobreza é um fenômeno 
predominantemente metropolitano, o que vem se acentuando com a quebra dos laços de 
solidariedade familiar. A média mensal nominal, entre os com 10 anos ou mais, com 
rendimentos, é de R$ 48,003. Os 50% mais pobres recebem 12% dos rendimentos do trabalho e 
os 50% mais ricos 88%.4  
 
 

 
Ainda citando Faleiros:  

 
1 Dados de 1995. In Folha de São Paulo 6/9/06, p. 18. 
2 Ver ROCHA, Sônia. Governabilidade e pobreza: o desafio dos números. In VALADARES, Lícia e COELHO, 
Magda Prates. Governabilidade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995. Dados de 1990. 
3 Aproximadamente US$ 48,00 
4 Ver Correio Braziliense  de 02/9/95 
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“Essa desigualdade mostra a incapacidade brasileira em incorporar sua população na 
cidadania, na garantia de direitos políticos, civis e sociais. Estamos longe da incorporação 
da população nos direitos sociais e a tendência neoliberal é de agravar a exclusão. Se 
grande parte dos trabalhadores não tem carteira assinada, com as novas políticas de se 
institucionalizar o trabalho precário, os trabalhadores nem sequer poderão se reconhecer 
com a identidade de trabalhador. Serão excluídos e talvez vistos pela polícia como 
vagabundos, transformados de vítimas em réus. Nessa estrutura é que se produz o que 
denominamos “a fabricação do menor”5, ou seja, o processo de pauperização e de exclusão 
de milhões de crianças e de adolescentes das condições de vida, de relações sociais 
significativas6 e de políticas sociais básicas.” 

 
A metade das crianças e adolescentes está em famílias com até meio salário per capita. Tem 
aumentado o número de famílias chefiadas por mulheres onde é significativo o número de 
crianças  pobres e indigentes.7 Mais da metade (51,3%) das crianças e adolescentes (5-17 anos) 
estão no mercado de trabalho e somente um terço ( 32,9%) 8 tem carteira assinada. Fazem todo 
tipo de trabalho. Milhares trabalham nas ruas para contribuir com a renda familiar e também para 
fugir da violência doméstica, se confrontam com a violência, a inospitabilidade da rua, o tráfico, 
as drogas, as gangues. Milhares de adolescentes exercem o trabalho doméstico. Dados do IBGE 
mostram que 20% dos brasileiros já trabalham antes dos dez anos e 65,7% antes dos 15.9
 
Dos adolescentes brasileiros (12 a 15 anos), 63,5% não têm quatro anos de estudo. Dos 
estudantes, 95% repetem alguma série, e somente 33%  completam a 8ª série10. Os custos da 
educação se vêem triplicados com a evasão e a repetência, pois para completar o 1º grau o aluno 
custa o equivalente a 24,7 anos de estudo.11 Um terço das crianças brasileiras padece de alto grau 
de desnutrição. Em dezessete das 27 unidades federativas mais de 47% das crianças (0-6 anos) 
vivem em domicílios com abastecimento de água inadequados.12  Segundo a PNAD de 1988, 
200.000 crianças e adolescentes se declararam vítimas de agressão física13.  Mais de 4.000 
adolescentes podem estar sendo exterminados nas ruas a cada ano se as tendências dos últimos 
anos se mantiverem.14 A violência social15 se articula à violência doméstica, obrigando meninas 

 
5 “Ver FALEIROS, Vicente de Paula. A fabricação do menor. In Humanidades n°12, Brasília, UnB, 1986. 
6 Para seu desenvolvimento como pessoa e cidadão. 
7 23% das crianças indigentes , para o conjunto do Brasil, vêm  de famílias chefiadas exclusivamente por mulheres 
segundo o Mapa da Criança, Brasília, IPEA, 1993. Este número é bem maior nas regiões Norte, Nordeste e 
metropolitanas. 
8 Dados de 1988. Ver  HUZAK, Iolanda e AZEVEDO, Jo. Crianças de Fibra,  Rio de Janeiro, Paz e Terra,1994 e 
FAUSTO, Ayrton e CERVINI, Ruben (org). O trabalho e a rua.Brasília, UNICEF/FLACSO, 1991. 
9  In Correio Braziliense, 26/5/96, p. 24. Alguns empresários, principalmente ligados à ABRINQ estão pressionando 
o governo federal e os governos estaduais para a eliminação do trabalho infantil. O governo Federal já enviou 
Proposta de Emenda Constitucional para retirar da Constituição Federal a figura do aprendiz (entre 12 e 14 anos). 
Uma proposta de bolsa escola está sendo implantada na região das carvoarias. 
10 Último ano do primeiro grau. 
11 In Folha de São Paulo,  29/5/96, p. 36. 
12 Ver UNICEF/IBGE, Municípios brasileiros: crianças e suas condições de sobrevivência. Brasília, 1994. 
13 Ver IBGE. Crianças e Adolescentes. Indicadores Sociais. Vol. 4, Rio de Janeiro, 1992. 
14 Ver FALEIROS, Vicente de Paula. Violência e barbárie. O extermínio de crianças e adolescentes no Brasil. In 
Rizzini, Irene ( org). A criança no Brasil hoje. Desafio para o terceiro milênio. Rio de Janeiro, Editora da 
universidade Santa Úrsula, 1993. 
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e meninos a viverem da prostituição para sobreviver16, com maior incidência de meninas, 
configurando a dominação de gênero. 
 
Trata-se de uma pobreza e de uma indigência estruturais, vinculadas às relações sociais 
concentradoras de renda, poder, privilégios e às relações desiguais de gênero e raça. 
 
Os dados citados devem servir de orientação na condução das políticas sociais diante da crise do 
desemprego e do aumento da violência. Para parte dos dirigentes do Estado e para a burocracia e 
tecnocracia estatais a orientação neoliberal mais radical é a de desmontar o Estado e colocar  o 
mercado como a alternativa básica, senão única, de se encaminhar saídas para as questões 
sociais. Em conseqüência, caberia promover as privatizações, cortar gastos sociais, transferir as 
funções do Estado ao mercado. 
 
A posição neoliberal moderada considera que o Estado tem funções básicas intransferíveis como 
na arrecadação de impostos, na prestação da justiça e manutenção da ordem com alguma 
interferência na área social, principalmente na saúde e na educação. 
 
A proteção social da infância e da adolescência, no entanto, não pode ser transferida ao mercado, 
seria uma catástrofe para a garantia de direitos humanos, uma prática da arbitrariedade. Cabe ao 
Estado organizar uma política coerente para a questão, ao lado da defesa dos direitos sociais,  
inclusive as parcerias com organizações da sociedade para efetividade desses direitos. O futuro 
da pátria depende do futuro das pessoas, das crianças, e todo desenvolvimento só tem sentido ser 
for um desenvolvimento humano, emancipatório da própria humanidade. 
 
A pobreza e a indigência são vistas, assim, como condições de propiciamento e possibilidade 
da exploração sexual de crianças e adolescentes pela exclusão que comportam, pelas exigências 
de trabalho e sobrevivência que recaem sobre as crianças, tanto pela falta de condições da 
família como pela forma em que esta se estrutura para sobreviver e relacionar-se. Sobrevivência 
e relacionamento familiar estão intimamente relacionados, tanto pela divisão das tarefas do 
sobreviver como pela repercussão do sobreviver nos relacionamentos. Os baixos salários e as 
péssimas condições de vida obrigam a família a uma “economia de guerra” no âmbito doméstico 
para potencializar seus recursos, seja dividindo despesas, seja assumindo trabalhos extras, seja 
distribuindo os recursos conforme as necessidades mais prementes. Nesse contexto é que se 
produzem as rupturas17 familiares para a busca de emprego, migração, mudança,  divisão do 
trabalho, habitação. As frustrações e a desesperança aliadas a uma cultura autoritária se traduzem 
em violência familiar, não raro associada com o alcoolismo. Em inúmeros depoimentos de 

 
15 Quase a metade  dos paulistanos ( 45%) ouvidos pelo DATAFOLHA já foram roubados, havendo, na cidade, em 
torno de 400 homicídios por mês. 
16 Segundo dados da “Casa de Passagem” de Recife, em 1992 de 1015 meninas e jovens de rua ( até 20 anos) 
44,73% asseguram sua sobrevivência através da prostituição e 24% abandonaram as famílias por causa da fome, 
15% devido aos maus-tratos, 5,12% devido aos abusos sexuais e 3% por estarem grávidas. 
17 Ver FALEIROS, Vicente de Paula (Coord).Política, sociedade, família e criança. Brasília, UnB/NEPPOS/SER, 
1989. 
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meninos e meninas18 de rua a saída de casa está ligada à violência e ao alcoolismo de um ou de 
ambos os pais. 
 
O desemprego vem afetando profundamente as condições de sobrevivência da família. Segundo 
dados do IBGE19 o nível de emprego na indústria reduziu-se em 61,5% entre 1980 e 1995, 
enquanto que a produtividade duplicou no mesmo período. Somente de 1990 a 1995  o emprego 
diminuiu 30% no setor.  A taxa de desemprego no país está próxima dos 15% da população 
economicamente ativa,  agravando a situação econômica de milhões de brasileiros. 
 
As mudanças econômicas, culturais e sociais também afetam a estrutura da família. Os dois tipos 
predominantes de família hoje, são: a de casal com filhos e a de mãe com filhos20 com ausência 
do pai. Esta ausência paterna implica, não só a ausência de rendimentos21, mas, muitas vezes22, a 
do compartilhar do processo educativo na definição de limites civilizatórios e comportamentais. 
Mesmo  nas famílias do tipo “casal com filhos” as relações pais/filhos estão demarcadas pelos 
diferentes processos culturais e econômicos. Por exemplo, a família de negros escravos, 
dizimada pelo autoritarismo e pela exploração é bem diferente da família africana. No Brasil, as 
culturas e as religiões de diferentes  grupos de migrantes (árabes, japoneses, italianos, alemães, 
entre outros) marcaram profundamente os comportamentos e atitudes familiares. Assim, o 
processo de responsabilização da família pelas crianças  depende  da consideração de suas 
condições econômicas, processos sociais e tradições culturais. 
 
Desta forma, não se pode isolar as situações de exploração sexual do contexto social e familiar, e 
as mudanças de trajetória das vítimas, implicam uma intervenção de redes, envolvendo o 
trabalho de todas as relações que as crianças e adolescentes mantêm com a família de origem, a 
família ampliada, os amigos e os filhos. É aí que se produz o processo de identificação da 
criança, sua auto-estima e o apoio para sua autonomia. 
 
Além dessas condições gerais é preciso olhar para as condições específicas da questão em suas 
várias dimensões, o que será feito nos itens seguintes, estruturados pelo CECRIA e constantes do 
trabalho “Assistência e Família no Combate à Exploração Abuso e Maus-Tratos de Crianças e 
Adolescentes” apresentados ao Ministério da Previdência e Assistência Social em janeiro de 
1997. 
 
 
 

2. As condições específicas da exploração sexual, abuso e maus-tratos 
 
A questão da exploração, abuso sexual e maus-tratos de crianças e adolescentes, ou mais 
genericamente da violência contra crianças e adolescentes, se manifesta de forma complexa, com 

 
18 Ver, por exemplo, Folha de São Paulo de 14/4/96, Caderno 3. 
19 In Relatório sobre desenvolvimento humano no Brasil, Brasília,  IPEA, 1996, p. 113. 
20 Ver  RIBEIRO, Rosa Maria. Família brasileira em dados in KALOUSTIAN, Sílvio Manoug.Família brasileira a 
base de tudo. São Paulo, Cortez, Brasília, UNICEF, 1994. 
21 Não há a cultura nem o compromisso de pagamento da pensão alimentar por parte do homem que abandona o lar. 
22 Às vezes os padrastos  se tornam abusadores. 
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inúmeras interfaces que, para melhor compreensão, deverão ser analisadas em suas diferentes 
dimensões, que só podem ser entendidas articuladamente. 
 
Trata-se de um problema mundial, não se restringindo, no Brasil, às cidades ou a determinadas 
regiões ou estados. Está presente em todas as classes sociais. 
 
Por ser ilegal, clandestina e em grande parte doméstica é um fenômeno ainda com pouca 
visibilidade e difícil de ser quantificado. No entanto, informações, depoimentos, denúncias, 
dados e estudos recentemente realizados permitem, por um lado, uma descrição quanti-
qualitativa e preliminar da dinâmica do problema e, por outro, um aprofundamento de sua 
compreensão para desencadear ações governamentais e não governamentais que incidam em 
alguns aspectos principais do problema, em nível nacional e local. 
 
Em síntese, a sistematização destes dados tem permitido uma maior visibilidade do problema e 
de sua gravidade, e indicado alternativas de mobilização da sociedade para o enfrentamento 
desta questão. 
 
Por sua extrema complexidade, a compreensão do fenômeno da exploração, abuso sexual e 
maus-tratos de crianças e adolescentes deve, obrigatoriamente, ser situado em seu contexto 
histórico, cultural, econômico, político e jurídico. 
 
Como vimos, a desigualdade estrutural da sociedade brasileira é constituída não só pela 
dominação de classes, mas também de gênero e raça, e é, ainda, marcada pelo autoritarismo que 
se traduz também nas relações adulto/criança. Desta forma, a criança e o adolescente não têm 
sido considerados sujeitos, mas objeto da dominação dos adultos, tanto através da exploração de 
seu corpo no trabalho, quanto de seu sexo e da sua submissão. As relações dominantes de gênero 
e raça, por sua vez, se evidenciam no fato de que a grande maioria das vítimas de abuso e 
exploração sexual, são do sexo feminino e que um grande número é de negras e mulatas.  
 
As dimensões concretas de como o fenômeno da exploração, abuso sexual e maus-tratos se 
apresenta, necessitam ser aprofundadas. No entanto, pode-se identificar algumas das formas de 
como se manifesta no Brasil, e sua articulação com as atividades econômicas no contexto em que 
aparecem e se desenvolvem. 
 
A primeira dimensão é o abuso sexual que ocorre na família e que tem favorecido a expulsão de 
crianças e adolescentes para as ruas e para a prostituição. A CPI da exploração e prostituição 
infanto-juvenil de 1993 revelou um quadro alarmante em que 50% dos estupros são incestuosos, 
o que implica numa transgressão do dever de proteção que se inscreve no arcabouço da família 
como instituição. Trata-se de uma situação que ocorre em todo o país, tanto em contexto rural 
como urbano, e em todas as classes sociais. 
 
A segunda dimensão refere-se à exploração de crianças e adolescentes em prostíbulos fechados, 
principalmente onde há um mercado regionalizado (região Norte) com atividades econômicas 
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extrativistas em garimpos, e que se apresenta sob formas bárbaras como cárcere privado, venda, 
tráfico, leilões de virgens, mutilações, desaparecimentos e mesmo assassinatos. 
 
A terceira dimensão assinala a violência sofrida por crianças e adolescentes em situação de rua. 
Saem de casa, onde em geral, foram vítimas de violência física e/ou sexual ou submetidas a 
situações de extrema miséria ou negligência, e passam a sobreviver nas ruas, usando o corpo 
como mercadoria para obter afeto e sustento. Trata-se principalmente de adolescentes do sexo 
feminino, sendo no entanto, comum esta prática também por jovens do sexo masculino. Esta 
dimensão encontra-se em todos os grandes centros urbanos e mesmo em cidades de porte médio. 
 
A quarta dimensão é o turismo sexual e a pornografia, principalmente, nas regiões litorâneas de 
intenso turismo, como as capitais da região Nordeste do país. É marcadamente comercial, 
organizada numa rede de aliciamento que inclui agências de turismo nacionais e estrangeiras, 
hotéis, comércio de pornografia, taxistas e outros. Trata-se de exploração sexual, principalmente, 
de adolescentes do sexo feminino, pobres, negras ou mulatas. Inclui o tráfico para países 
estrangeiros. 
 
A quinta dimensão é o “turismo náutico”, que acontece em regiões banhadas por rios navegáveis 
da Região Norte, fronteiras nacionais e internacionais da Região Centro-Oeste e zonas 
portuárias. Esta prática está voltada para a comercialização do corpo infanto-juvenil e começa a 
desenvolver-se no sentido de atender aos turistas, mas, é a própria população local que se 
constitui na principal consumidora da prostituição de crianças e adolescentes, nas regiões 
ribeirinhas. Nos portos destina-se, principalmente, à tripulação de navios cargueiros. 
 
É importante destacar em qualquer destas dimensões: a violência e abuso sexual domésticos 
vividos muitas vezes na infância por estas crianças e adolescentes; a articulação da exploração 
sexual com o tráfico de drogas e de mulheres entre cidades e regiões; sua organização em 
redes; a participação ou conivência da polícia, e por vezes, da justiça com a exploração sexual; 
e a impunidade dos abusadores e exploradores. 
 
A visibilidade crescente do problema vem sensibilizando o governo e a sociedade brasileira. 
Entretanto, alguns importantes aspectos desta questão necessitam ainda ser enfrentados, dentre 
os quais destacamos a punição e a impunidade do agressor, cuja sanção é dificultada pelo atual 
Código Penal, desatualizado, que não atende à complexidade do fenômeno. Sob o ponto de vista 
psicológico, cabe salientar a quase inexistência de programas que ofereçam um tratamento 
especializado, destinado à violência que acontece no âmbito familiar. A implementação destes 
programas permitirá traçar um perfil dos agressores e das vítimas, reprimir a transgressão e 
possibilitar-lhes um tratamento. 
 
3. Os direitos humanos: fundamentos da ação política 
 
As desigualdades sociais e econômicas têm dificultado, para um grande contingente da 
população, a compreensão do que seja “cidadania”, a noção de direitos políticos e sociais como 
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direitos de cada um e de todos, permitindo o crescimento da violência e agravando a exclusão 
social. 
 
Os direitos sociais das crianças e adolescentes precisam ser garantidos já que estão ameaçados 
por projetos de reforma constitucional que buscam reduzi-los. O direito à inimputabilidade penal 
até os 18 anos também está ameaçado por projetos de reforma da Constituição. O Estado e a 
sociedade devem unir esforços para combater o trabalho infantil em todas suas formas, sendo 
urgente que o Parlamento brasileiro  ratifique a Convenção da OIT sobre o trabalho infantil. 
 
As mudanças institucionais, políticas, econômicas, culturais precisam estar articuladas e 
reforçando-se mutuamente para enfrentar as desigualdades econômicas e de acesso à garantia 
dos direitos políticos, civis e sociais a toda a população, na construção da cidadania. 
 
A cidadania é uma construção coletiva, vinculada à participação de todos nas decisões, com a 
garantia de direitos e reconhecimento e exigência de deveres numa relação igualitária dentro da 
sociedade. Os cidadãos têm direitos e deveres iguais, sem privilégios de uns sobre os outros. É 
através do Estado que se constrói esse arcabouço de garantias. As políticas básicas devem 
garantir o acesso, as oportunidades e as rendas mínimas para todos. Nenhuma criança deve ficar 
sem escola, sem saúde, sem condições de sobreviver. Não é preciso interná-las para lhes dar 
comida, trocando a sobrevivência pela perda da liberdade ou pelo controle social. É na família, 
no bairro em que vivem que precisam ser implantadas as instituições de políticas básicas para 
que não só a criança, mas o próprio bairro não seja objeto de exclusão social, mas sujeito de 
direitos e de serviços de qualidade. 
 
Esta perspectiva de garantia de direitos fundamenta-se na dignidade do ser humano, enquanto 
sujeito de sua história, de seu corpo e de sua vida. O ser humano é capaz de formular o que quer 
para si mesmo, de estabelecer contratos, como o reconhece a teoria política clássica desde 
Hobbes, e de construir e desconstruir o império das leis. A dignidade e integridade morais de 
todos os seres humanos implicam na satisfação de suas necessidades humanas básicas como 
liberdade, segurança, igualdade, afeto, alimentação, saúde, vestuário, habitação, condições de 
trabalho. Todos têm direito à vida como assinala a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Os seres humanos, assim, não podem estar sujeitos à escravidão, à punição  arbitrária ou cruel, à 
interferência em sua vida, à violação de seu corpo, à discriminação. Esses abusos são praticados 
pelos abusadores, agenciadores e aliciadores. Estão atentando contra a humanidade. Assim, a 
violência física, sexual e psicológica é um desrespeito aos direitos humanos, ferindo seus 
postulados básicos. 
 
Os direitos humanos supõem o acesso concreto às condições de vida, cultura e dignidade 
econômica, através de uma ordem social com justa distribuição dos bens. NIKKEN(1994).  
 
O direito à vida implica não somente o atendimento às necessidades fisiológicas, mas o direito à 
vida espiritual, à cultura e o acesso concreto às oportunidades e às condições de exercício da 
vida coletiva. Para isso, a democracia é indispensável pois garante a participação do cidadão nas 
decisões sobre seu destino. 
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O acesso à terra, através da Reforma Agrária, possibilita a garantia de sobrevivência para 
milhões de trabalhadores, assim como o emprego, seguro desemprego, seguros e assistência 
social generalizada  possibilitam uma garantia de renda à população. Sem garantia de renda 
mínima não há possibilidade de acesso ao mercado. Estado, mercado e sociedade interagem 
dinamicamente para garantir esta renda. 
 
Para que se efetivem os direitos humanos é necessária a organização do povo em suas múltiplas 
formas como associações, clubes, centros, partidos, movimentos, possibilitando-lhes a 
manifestação do pensamento, da divergência, da opinião, da pressão. Implica o combate a todas 
as formas de discriminação e de opressão sobre o ser humano através da lei, do cumprimento da 
lei e do acesso à Justiça. Mais adiante, voltaremos à questão da lei e do cumprimento da lei. 
 
Tendo  como perspectiva a prevenção de situações sociais de risco, a política  preventiva 
implica na conscientização e mobilização da sociedade, em relação à proteção integral a que têm 
direito as crianças e adolescentes brasileiros (garantida na Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente-ECA). 
 
O Plano Nacional de Direitos Humanos, proposto pelo Governo Federal em 1996, é um passo 
fundamental para fazer a sociedade compreender e se conscientizar de sua importância na vida 
cotidiana, assim como para desenvolver programas efetivos em todas as áreas para 
implementação dos direitos humanos na vida dos brasileiros, no combate à violência, à 
discriminação e à exclusão social. 
 
Em 31 de janeiro de 1995, o Plenário da Câmara dos Deputados criou a Comissão de Direitos 
Humanos, que foi instalada em 07 de março, servindo de canal de denúncias, projetos, propostas 
de articulação da defesa dos direitos humanos no âmbito parlamentar, conforme o “Relatório 
Anual da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados de 1996”. Segundo o 
relatório, de 1995 a 1996 a Comissão recebeu 283 denúncias, sendo 19% referentes à violência 
no campo, 10% de assassinatos, 14% de prisões, 9% de arbitrariedades policiais, 6% de torturas, 
4% de violência urbana, 3,8% de discriminação, 4% relativas a crianças e adolescentes e 3,5% 
relativas aos indígenas. 
 
 
 
4. Políticas Federais na área de maus-tratos, abuso e exploração sexual 
 
A seguir apresentaremos os dados obtidos junto aos Ministérios da Educação, da Previdência e 
Assistência Social, do Trabalho, da Saúde, da Justiça e Indústria e comércio. 
 
 
Ministério da Educação 
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Podemos caracterizar as propostas do Ministério da Educação como sendo diretrizes para a 
população jovem, em geral. Os principais documentos dizem respeito à orientação curricular. No 
texto “Parâmetros Curriculares Nacionais - Convívio Social e Ética-Pluralidade Cultural de 
1996”, o MEC, através da Secretaria de Educação Fundamental, se propõe por meio da escola, 
desenvolver um trabalho educativo voltado para a cidadania e a valorização cultural. 
Considerando a diversidade cultural brasileira, reconhecendo-a e valorizando-a, entendendo que 
superar as discriminações aqui existentes é atuar sobre um dos mecanismos da exclusão. O MEC 
não só propõe  conteúdos que possibilitem compreender a pluralidade cultural do Brasil, 
enfatizando e valorizando as características culturais locais mas, vivências e informações à 
criança, que propiciem a percepção de uma situação social e cultural mais ampla e complexa que 
a de seu mundo imediato, numa sociedade pluriétnica e pluricultural. Tendo este objetivo maior 
em vista, propõe o desenvolvimento das seguintes capacidades:  
• conhecer a diversidade do patrimônio etno-cultural brasileiro; 
• reconhecer as qualidades de sua cultura, valorando-as criticamente, enriquecendo sua 

vivência de cidadania; 
• desenvolver uma atitude de empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem 

discriminação; 
• repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça/etnia, classe social, crença 

religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais; 
• exigir respeito para si, denunciando qualquer atitude de discriminação que sofra, ou qualquer 

violação de seus direitos de criança e cidadão; 
• valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da diversidade cultural; 
• compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma realidade 

passível de mudanças. 
 
Esse mesmo Ministério, em “Parâmetros Curriculares Nacionais-Convívio Social e Ética-Saúde 
de 1995”, propõe a inclusão do tema “Educação para a Saúde” no currículo escolar. Tem por 
objetivo desenvolver nos alunos a consciência do direito à saúde e o conhecimento de seus 
determinantes e capacitá-los para a utilização de medidas práticas de promoção, proteção e 
recuperação da saúde ao seu alcance. 
 
Espera-se, portanto, ao final do ensino fundamental, que os alunos sejam capazes de: 
• compreender o crescimento e desenvolvimento do ser humano; 
• contextualizar a saúde no meio físico e sócio-cultural; 
• desenvolver o autoconhecimento para o autocuidado; 
• identificar fatores de risco à saúde individual e coletiva; 
• compreender e aplicar mecanismos de proteção e prevenção aos agravos à saúde mais comuns 

em seu meio; 
• conhecer e utilizar os recursos da comunidade que favorecem a promoção, proteção e 

recuperação da saúde individual e coletiva; 
• agir com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 
• valorizar hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida; 
• interferir sobre fatores desfavoráveis à saúde individual e coletiva. 
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Seria necessário considerar a questão da integridade e da dignidade do corpo em função dos 
direitos humanos. 
 
No documento “Parâmetros Curriculares Nacionais - Convívio Social e Ética - de 1995”, o MEC 
visa incluir no currículo escolar o tema - “Ética”, - entendendo que é a ética que norteia e exige 
de todos e da escola e, educadores em particular, que proponham e desenvolvam iniciativas de 
superação do preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da 
democracia significa promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, 
justiça e eqüidade, solidariedade e diálogo no cotidiano. Significa também encontrar formas de 
cumprir o princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade à questão da 
diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social. 
Assim, deve-se refletir sobre como agir com seu semelhante, compreender o conceito de justiça 
baseado na eqüidade, sensibilizar-se pela necessidade da construção de uma sociedade justa e 
adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito este necessário ao convívio 
numa sociedade democrática e pluralista. 
 
O “Projeto Conscientização e Iniciação Escolar para o Turismo” do Departamento de Programas 
Nacionais do MEC, para ser aplicado a nível de 1º e 2º graus, na rede pública e privada tem 
como objetivos: 
• Mostrar que o turismo traz benefícios a toda a comunidade quando realizado de modo 

profissional, além de ser acessível às camadas da população de baixa renda; 
• explicar o que é turismo;  
• apontar os benefícios de quem o pratica;   
• identificar o turismo como negócio pela geração de renda e emprego;  
• explicar que o turismo deve ser tratado com profissionalismo; 
• identificar os cuidados que a comunidade deve ter em relação ao seu produto turístico. 
 
Ainda em 1996, o MEC introduziu nos currículos escolares a disciplina “Educação Sexual”. 
 
 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
 
Encontramos políticas mais específicas, voltadas principalmente para o combate à exploração, 
abuso sexual e maus-tratos de crianças e adolescentes através da erradicação de trabalho infantil 
e proteção às vítimas. No texto “Projeto de erradicação do trabalho infantil na área da assistência 
social para o ano de 1997”, de 1966, a Secretaria de Assistência Social pretende destinar  apoio 
financeiro à família brasileira, preferencialmente, da área rural, vulnerabilizada com a pobreza, o 
que obriga seus filhos a se submeterem ao trabalho precoce. Este apoio dar-se-á por intermédio 
das organizações governamentais e não governamentais, localizadas nos municípios brasileiros e 
se concretiza através da concessão da Bolsa de Desenvolvimento, cujo objetivo é recriar as 
condições materiais para a família, prover suas necessidades básicas, assegurando condições 
mínimas para o regresso das crianças trabalhadoras à escola. 
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O referido projeto é parte integrante do “Programa Brasil Criança Cidadã”, dessa Secretaria, 
iniciado em 1996, cuja primeira experiência deu-se nas carvoarias do Estado do Mato Grosso do 
Sul, em seguida estendendo sua ação à região sisaleira da Bahia e aos canaviais fluminense e 
pernambucano. (páginas 5, 8 e 10). 
 
Ainda no âmbito deste Ministério, em “Brasil Criança Cidadã - Fomento a Programas de 
Atenção à Criança de 7 a 14 anos”, de 1966, publicado pelo IEE - Instituto de Estudos Especiais 
- PUC/SP, a Secretaria de Assistência Social pretende apoiar e otimizar as redes locais de 
atenção à criança e ao adolescente entre 7 e 14 anos, no período complementar da escola. Busca 
somar esforços para garantir à criança e ao adolescente, vulnerabilizado pela pobreza, a 
permanência e o êxito escolar. Além disso, a Secretaria de Assistência Social pretende apoiar 
programas de atenção às crianças e aos adolescentes de 7 a 14 anos através de aportes técnicos e 
financeiros aos Conselhos e Governos Municipais. A participação do Governo Federal dar-se-á 
por um repasse de recursos financeiros compatível com as demandas e prioridades estabelecidas 
conjuntamente com os governos estaduais e municipais. 
 
 
Ministério do Trabalho 
 
No “Programa Nacional de Centros Públicos de Educação Profissional” da Secretaria de 
Formação e Desenvolvimento do Profissional - SEFOR, encontramos políticas para adolescentes 
voltadas para sua capacitação profissional. 
 
Este Programa tem como metas: diversificar e ampliar a oferta de cursos em 50% das escolas 
técnicas existentes; investir na adequação do processo pedagógico de estágio em todas as 
unidades de ensino técnico identificadas como Centros Públicos de Educação Profissional; 
oferecer cursos de curta e média duração a 100 mil trabalhadores que não tiveram oportunidade 
de ingressar nas escolas profissionalizantes; implantar unidades produtivas em todas as escolas, 
oportunizando experiências de gestão do seu próprio negócio e/ou de trabalho associativo e 
cooperativo; encaminhar para o trabalho assalariado ou autônomo todos os egressos dos cursos. 
 
Esse programa tem como objetivos: 
• reestruturar a atual rede de ensino técnico federal, estadual e municipal - pública e privada - 

para oferecer cursos de educação profissional de curta, média e longa duração a faixas mais 
amplas da população; 

• investir na educação profissional continuada de docentes e técnicos;  
• implantar serviços de assessoria a micros, pequenas, médias e grandes empresas, pesquisa e 

extensão cultural;  
• oferecer orientação, intermediação e encaminhamento ao mercado de trabalho;  
• valorizar o processo pedagógico do estágio, incluindo a implantação de unidades produtivas;  
• estimular busca de interdisciplinaridade. 
 
Ainda no Ministério do Trabalho, o “Programa Nacional de Formação Profissional para Jovens 
em Situação de Risco Total”, de 1996, vinculado à Secretaria de Formação e Desenvolvimento 
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Profissional-SEFOR, visa, até 1998 e em articulação entre Estado e iniciativa privada: oferecer 
cursos de habilidades básicas, específicas e de gestão, apoiar financeiramente, em média, 200 
instituições/executoras ano, pretendendo encaminhar para o Sistema Nacional de Emprego e para 
o Programa de Geração de Emprego e Renda, os jovens e adolescentes qualificados. 
 
Esse programa tem um alvo específico: dar oportunidade de inserção econômica e social para 
adolescentes e jovens, entre 14 e 21 anos e que vivem em situação de risco (pobreza crítica, 
carência de vínculos familiares, sem escolaridade de 1º e/ou 2º graus concluídos, sem acesso aos 
serviços de saúde e sem formação para o trabalho), oferecendo educação profissional e acesso ao 
mundo de trabalho. 
 
Ainda dentro do Ministério do Trabalho é preciso destacar que a Educação Profissional também 
se estende ao campo, através do “Programa Nacional de Educação Profissional para 
Assentamentos e Comunidades Rurais”, para apoiar técnica e financeiramente instituições 
executoras de educação profissional rural em todos os estados com assentamento. Busca 
incrementar anualmente, em 15%, o número de matrículas oferecidas; oferecer 100 mil 
matrículas a trabalhadores rurais com idade acima dos 14 anos; atender 20% dos trabalhadores 
de assentamentos rurais dos Estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 10% das 
demais, priorizando os que estão na fase de consolidação. 
 
 
Ministério da Saúde 
 
Destaca-se o “Programa de Saúde do Adolescente-PROSAD”, vinculado à Secretaria de 
Assistência à Saúde/Departamento de Assistência e Promoção/Coordenação Materno-Infantil 
que visa oferecer um atendimento especializado ao adolescente, abrangendo a população entre 
10 e 19 anos, em especial: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; 
desenvolvimento psicológico do adolescente; saúde mental; sexualidade na adolescência; 
planejamento familiar. 
 
Este programa tem como objetivos divulgar e assegurar o cumprimento das normas propostas 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1991), no que tange à violência doméstica, de 
acordo com os artigos que regulam a conduta dos profissionais de saúde. São eles: 0 13º, o 47º e 
o 245º, no que estabelecem a obrigatoriedade do médico em comunicar casos suspeitos ou 
confirmados às autoridades competentes, em especial ao Conselho Tutelar, cabendo ao setor 
saúde a prevenção e o atendimento médico e psicossocial. 
 
Propor linhas de ação nas áreas de ensino, pesquisa, assistência e extensão de serviços à 
comunidade em que propiciem a prevenção e a atuação na área da violência doméstica contra a 
criança e o adolescente. 
 
São previstas as seguintes linhas de ação: 
 
a) - ensino 
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Considera-se que é estratégico o papel de 1º e 2º graus na prevenção e identificação dos casos, e 
que é obrigatória a notificação por parte dos profissionais de educação, nos casos envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos (ECA, art. 245). Dessa forma, aponta-se a necessidade 
de se incluir, como conteúdo programático nos cursos de formação e reciclagem de professores, 
o tema da violência contra crianças e adolescentes, possibilitando enfrentar adequadamente o 
problema. 
 
Ressalta-se a importância da inclusão do tema nos currículos escolares, viabilizando aos alunos a 
conscientização dos seus direitos, a prevenção e a identificação de situações de violência. 
 
b) - pesquisa 
 

Tendo em vista que o ensino e a pesquisa estão indissociavelmente ligados e que os estudos na 
área da violência são ainda pouco realizados, caberá à coordenação Materno-Infantil do 
Ministério da Saúde: - garantir como linha prioritária de investigação  o  tema  da  violência; - 
possibilitar a formalização de um centro de documentação que constitua um acesso de 
publicações, pesquisas e outros trabalhos sobre o tema. 
 
c) - assistência 
 

A atuação em casos de violência contra crianças e adolescentes envolve um trabalho 
multiprofissional dos níveis superior, médio e elementar (médico, enfermeira, psicólogo, 
assistente social, auxiliar de enfermagem, agente de saúde, entre outros) e inter-setorial devido à 
complexibilidade das situações. 
 
d) - extensão dos serviços à comunidade 
 

Reconhece-se como prioridade a mobilização social em torno da defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, em especial, no que se refere à violência. Por isso, recomenda-se: 
• a divulgação do problema nos meios de comunicação de massa; 
• realização de seminários sobre o tema junto aos vários setores da sociedade; 
• promoção de campanhas sistemáticas e seqüência sob orientação de especialistas no tema; 
• incentivos a lideranças comunitárias para a notificação e o acompanhamento dos casos 

identificados. 
 
 
Ministério da Indústria e Comércio - EMBRATUR 
 
O projeto publicitário da EMBRATUR da campanha “Exploração do Turismo Sexual Infantil - 
Cuidado o Brasil está de Olho” foi lançado no dia 05 de fevereiro de 1997, pelo Presidente da 
República.  Esta campanha tem abrangência nacional com um telefone público gratuito de 
“Disque-Denúncia” para receber denúncias referentes à exploração, abuso, turismo sexual e 
outros tipos de violência. As denúncias são encaminhadas para instituições competentes. Esta 
campanha conta com o apoio o Ministério da Justiça, INFRAERO, ANDI ( Agência Nacional 
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dos Direitos da Infância), ABAV ( Associação Brasileira de Agentes de Viagem), ABIH 
(Associação Brasileira da Indústria Hoteleira) e visa a mobilização, a sensibilização da sociedade 
brasileira e dos turistas estrangeiros contra o fenômeno no Brasil. Além da campanha, a 
Embratur está financiando projetos sobre o tema. 
 
 
Ministério da Justiça 
 
Existem programas específicos, voltados para a questão da exploração sexual, tanto em relação 
aos agressores como às vítimas. Em 1992, no documento “A violência contra a criança e o 
adolescente no Brasil: Tendências e Perspectivas” da Secretaria  Nacional dos Direitos da 
Cidadania e Justiça, em colaboração com o MPAS e CBIA, são propostas ações simultâneas no 
sentido de cumprir a lei, oferecer serviços, priorizando a implantação dos Conselhos dos Direitos 
e Tutelares. Cada Estado deve atuar no nível da Justiça e da Segurança para garantir os direitos 
humanos. Trata-se de documento genérico que mostra o caminho mais amplo da intervenção na 
área. 
 
Em novembro de 1995, houve um encontro denominado, “Reunião com Policias Militar e Civil 
dos Estados” para discutir as ações a serem desenvolvidas durante a Campanha Nacional contra 
Exploração Sexual Infanto-Juvenil, promovida pelo CEDECA (Centro de Defesa da Criança e 
do Adolescente) - Bahia, UNICEF, Polícia Militar da Bahia, com o apoio do Ministério da 
Justiça, em Brasília-DF. 
 
Em 1996, a ação do Ministério da Justiça foi ampliada, com o apoio ao Seminário contra a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Américas, promovido pelo CECRIA em 
Brasília. Esta ampliação se deu, fundamentalmente, em articulação com o CONANDA 
(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), o qual propõe que a questão da 
exploração e abuso sexual seja uma prioridade de sua atuação, estimulando a discussão do 
problema no sistema de atenção integral à criança e ao adolescente previsto no ECA, envolvendo 
Estado, sociedade e família, conforme o documento “Proteção Jurídico-Social a Crianças e 
Adolescentes em Situações de Abuso e Exploração Sexual” - Departamento da Criança e do 
Adolescente - 1996. 
 
O referido documento se inscreve na defesa dos direitos humanos, como marco conceitual 
fundamental, assinalando a necessidade  de se cumprir a Constituição e o ECA. Assinala, como 
diretriz, o reconhecimento e o respeito da afetividade e da sexualidade da criança e do 
adolescente e a repressão “a toda forma abusiva desta sexualidade.” Defende o atendimento 
social básico, através dos serviços estatais, nas áreas da saúde, educação, trabalho e assistência 
social, destacando a prevenção. Enfatiza a necessidade de responsabilização dos agressores e 
abusadores nos aspectos jurídico-penais. Assinala que estas políticas não devem transformar-se 
em “reforma moral”, enfatizando a luta contra a discriminação. Para isso as estratégias são: 
advocacia de políticas e mobilização social através dos Conselhos, Centros de Defesa, Ministério 
Público; monitoramento das ações através do SIPIA-Sistema de Informação e Proteção à 
Infância e Adolescência, capacitação de agentes envolvidos no trabalho social;  desenvolvimento 
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de estudos e pesquisas.  Destaca a importância, na linha de garantia de direitos dos serviços dos 
diferentes Ministérios, dos previstos pelo ECA, da Polícia, dos Centros de Defesa, Defensorias 
Públicas, Promotorias e ONGs. O trabalho integrado entre governo e sociedade é visto como 
indispensável, em especial para campanhas e mobilização social. A formação de pessoal, em 
todos os níveis, e em todas as áreas é fator estratégico central no documento. O Ministério da 
Justiça se comprometeu (Of. 012/96) a implementar estes programas, estabelecendo normas de 
implementação do CONANDA e da Secretaria dos Direitos da Cidadania-DCA. 
 
Para implementar o “Programa de Prevenção e Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas 
de Abuso e Exploração Sexual e de Responsabilização dos Exploradores”, no Distrito Federal 
foi firmado um acordo com o governo local envolvendo os Ministérios da Justiça e da 
Previdência, UNICEF. 
 
O Ministério da Justiça, através da Secretaria dos Direitos da Cidadania - Departamento da 
Criança e do Adolescente, na linha de  Defesa de Direitos, tem como projeto também, assistir 
aos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público, nas 
questões afetas aos direitos da criança e do adolescente, e propor ao órgão competente a 
formação, a especialização e o aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução da 
política de atendimento e garantia dos direitos da criança e do adolescente. 
 
A Assembléia Ampliada do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA- 
sobre a Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente, realizada em julho de 1996, teve 
como objetivos informar e suscitar discussões em todo país, na busca de soluções para a 
prevenção e controle da violência contra o grupo infanto-juvenil. O trabalho consistiu na 
discussão do Plano de Ação e no levantamento: 
 

• das ações propostas e desenvolvidas pelos CONSELHOS DE DIREITOS; 
 

• dos trabalhos nacionais e internacionais existentes sobre o TEMA; 
 

• das ações governamentais e não governamentais propostas e desenvolvidas. 
 
 
 
Diretrizes Gerais: 
 
• Garantir à criança e ao adolescente, vítimas da violência sexual, a sobrevivência digna e o 

desenvolvimento normal. Não permitindo que sejam eles objetos de repressão ou tutela. 
 

• Consolidar a atuação em rede, que integre vários equipamentos sociais. A atuação inter-
institucional, mais do que um princípio é uma necessidade, diante da complexidade do 
problema. A parceria entre o Estado, a sociedade, aliada a comunidade é fundamental. 

 

• Consolidar um sistema integrado de informações sobre violência sexual contra a criança e o 
adolescente, no sentido de conhecer o diagnóstico real e propor medidas preventivas 
adequadas. 
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• Promover, apoiar e estimular programas de capacitação de recursos humanos, aplicáveis à 
função de agentes públicos governamentais e agentes não governamentais, que trabalhem 
especificamente com crianças e adolescentes e se possível, sempre com vistas à atuação 
multi-disciplinar. 

 

• Alocar adequadamente, recursos, inclusive orçamentário, para a implementação das 
estratégias e medidas no combate à violência sexual contra a criança e o adolescente. 

 
 
Diretrizes Específicas: 
 
Propor: 
 

• A incorporação das noções sobre direitos da criança e do adolescente e da temática da 
violência sexual em todos os níveis de educação formal e não formal. 

 

• O fortalecimento e a implementação das ações que denunciem e responsabilizem 
criminalmente os agentes agressores, sem omitir as ações para a sua recuperação. 

 

• A implementação de leis e projetos nacionais e internacionais para a proteção à criança e ao 
adolescente sob risco do tráfico além das fronteiras. 

 

• O combate aos estabelecimentos comerciais que exploram sexualmente crianças e 
adolescentes, intensificando-se concomitantemente a parceria e o comprometimento com 
organizações responsáveis, legais e sociais como: hotéis, agências de turismo..., para 
fiscalizar e combater esse tipo de crime: 

 

• O fortalecimento dos Conselhos Tutelares, Centros de Defesa e organizações que atuam na 
prevenção e combate à violência sexual contra a criança e o adolescente. 

 

• A promoção de estudos a respeito do Código Penal Brasileiro, referente à violência sexual, 
respeitando a “violência presumida”, em casos já definidos da Lei. 

 

• A criação e implementação de Centros, compostos por equipe interdisciplinar, para o 
atendimento à vítima de abuso sexual, visando à prevenção das conseqüências, à recuperação 
e integração no núcleo familiar e na sociedade. 

 
 
 
 
 
 

• O fortalecimento do Conselho Tutelar implica em obrigatoriedade da criação do mesmo em 
todo o território nacional, para que sejam repassados recursos federais a todos os municípios. 

 
Em nível do Governo Federal como um todo, no documento “Como o Brasil enfrenta a 
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes”, encaminhado ao Congresso Mundial 
de Estocolmo, assinala-se que “o governo está fortemente empenhado na valorização de 
atividades correlatas, indispensáveis ao sucesso das iniciativas de assistência direta, tendo o 
Programa Comunidade Solidária como catalisador da ação conjunta entre Estado e sociedade 
civil”. Lembra a adesão do Brasil às Convenções Internacionais, em especial à de Viena. Destaca 
as estratégias previstas no documento do CONANDA, já analisado, sem contudo, indicar 
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resultados. São diretrizes gerais voltadas para implementar o arcabouço legal institucional 
vigente, principalmente o previsto no ECA. 
 
Ações apoiadas no DCA referentes à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, 
em 1996. 
 
 

Entidade/Órgão 

 

Tipo de Apoio 
 

 

Recursos (R$) 

 
Centro de Referência de Estudos 
e Ações Sobre Crianças e 
Adolescentes do Distrito Federal 
- CECRIA 

- apoio à realização do Seminário Contra a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 
Américas 
 

- apoio à produção de documento sobre o Congresso 
Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes (Estocolmo) e seus 
desdobramentos 

23.303,00

6.050,00

Fundação da Criança e do 
Adolescente do Pará 

- apoio à campanha contra a exploração sexual 
infanto-juvenil desenvolvida pela Secretaria de 
Segurança Pública 

20.000,00

Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social do 
Ceará 

- apoio ao Estudo de Levantamento de Situação de 
Exploração Sexual Infanto-Juvenil 

3.270,00

Fundação da Infância e 
Adolescência do Rio de Janeiro 
- FIA 

- apoio à pesquisa diagnóstico em cinco municípios 
do Estado e em cinco temáticas específicas, dentre 
elas o abuso sexual infanto-juvenil 

744.100,00
(valor total
de todas as
pesquisas)

Fundação do Serviço Social do 
Distrito Federal 

- apoio às unidades de proteção à crianças e 
adolescentes vítimas de exploração sexual. 

25.000,00

Fundação da Criança do 
Adolescente e da Integração do 
Deficiente de Goiás - FUNCAD 

- apoio à pesquisa da situação de exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 

12.700,00

 
Fundação de Promoção Social 
de Mato Grosso do Sul - 
PROMOSUL 

- apoio ao Mapeamento da Situação de Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes em Municípios 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
 

- apoio à Campanha Contra Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil 

15.000,00

20.000,00

 
5. A Legislação Vigente 
 
A base internacional de toda a legislação  específica tem como referência os seguintes 
documentos: Declaração sobre os Direitos da Criança ratificada em 26/9/1923 em Genebra, 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, Segunda 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em 1959, Convenção sobre os Direitos 
da Criança de 1989, Declaração de Viena de 1993. 
 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as plenas garantias do Estado de Direito, definindo a 
proteção à família e estabeleceu que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito (artigos 
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226 e 227). O ECA (Lei 8069 de 13 de julho de 1990) detalha os direitos da criança e do 
adolescente como sujeitos de direitos estabelecendo todo um sistema de garantia de direitos e da 
proteção integral e integrada da criança e adolescente.  
 
A Lei 8022 de 25/7/90, dos crimes hediondos, alterou o artigo 263 do ECA no caso das penas 
impostas aos crimes de estupro  e atentado violento ao pudor, conforme mostra o quadro abaixo, 
elaborado pela Secretaria dos Direitos da Cidadania, trazendo a legislação relativa à exploração, 
abuso sexual e maus-tratos de crianças e adolescentes. 
 
 

USUÁRIO 
 

 

TIPO PENAL 
 

 

CAPITULAÇÃO 
 

 

PENA 
 

Estupro CP- art. 213, 
Lei 8072/90, art.9° 

reclusão de 10 a 14 anos 

Atentado violento ao pudor CP- art. 214, c.c. 
Lei 8072/90, art.9° 

reclusão de 10 a 14 anos 

Posse sexual mediante fraude CP- art. 215, § único  reclusão de 2 a 6 anos 
Sedução CP- art. 217 reclusão de 2 a 4 anos 
Corrupção de menores CP- art. 218 reclusão de 2 a 4 anos 
Rapto consensual CP- art.220 detenção de 1 a 3 anos 
Formas qualificadas aplicadas aos 
arts. 213 e 214 

CP- art. 223 e § único reclusão de 8 a 12 anos (resultando 
lesão corporal grave e 12 a 25 anos 
(resultando morte) 

Presunção de violência CP- art. 224, “a” presume-se a violência quando a vítima 
não é maior de 14 anos 

Atentado ao pudor mediante fraude CP- art. 216, § único reclusão de 2 a 4 anos 
 
 
 
 
 
 

 

EXPLORADOR 
 

TIPO PENAL CAPITULAÇÃO PENA 
Mediação para servir à lascívia de 
outrem 

CP- art. 227, 1 reclusão de 2 a 5 anos 

Favorecimento da prostituição CP- art. 228,1 reclusão de 3 a 8 anos 
Casa de Prostituição CP- art. 229 reclusão de 2 a 5 anos 
Rufianismo CP- art. 230,1 reclusão de 3 a 6 anos, além da multa 
Tráfico de mulheres CP- art. 231,1 reclusão de 4 a 10 anos 
Produção de representação 
pornográfica, utilizando criança ou 

ECA, art. 240 reclusão de 1 a 4 anos e multa 
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adolescente 
Fotografar ou publicar cena de 
sexo envolvendo criança ou 
adolescente 

ECA, art. 241 reclusão de 1 a 4 anos 

 
 

PAIS OU RESPONSÁVEL 
 

TIPO CAPITULAÇÃO PENA 
Maus-Tratos, opressão ou abuso 
sexual 

ECA, art.130 afastamento do agressor da moradia 
comum 

 
 
Kathleen Mahoney, no texto já citado, assinala que: 
 

“Leis e programas supostamente destinados a atacar o problema da prostituição são muitas 
vezes baseados no mesmo viés das “mulheres decaídas”, acima discutido. Ao invés de 
proteger meninas e mulheres forçadas ou fraudulentamente induzidas à prostituição muitas 
leis protegem os homens das “más prostitutas”, enquanto que são ignoradas organizações 
criminais que traficam meninas e mulheres e agências turísticas que promovem e exploram 
o sexo. Na prática da supressão da prostituição as mulheres prostituídas é que são presas e 
penalizadas, ao invés dos homens que as exploram. Na verdade, a relutância das crianças 
prostituídas em colaborar com a investigação policial, por medo de retaliação do submundo 
ou de perseguição, é um obstáculo maior para o cumprimento das leis que poderiam ser 
usadas para protegê-las. 
 
O que foi dito sobre a aplicação discricionária da lei, a sedução do dólar do turista, a baixa 
remuneração dos oficiais de aplicação da lei e os poucos recursos das forças policiais são 
poderosos incentivos para desvirtuar a administração da Justiça. A corrupção policial é 
conhecida por estar envolvida em operações de tráfico e na proteção aos proprietários de 
bordéis. Outra causa é a ineficácia das sentenças quando dos julgamentos ou acusações. Em 
muitos países anfitriões de turistas  a sentença mais severa para um abusador condenado é a 
deportação. Às vezes isto resulta na mudança do abusador para outro país anfitrião e na 
continuação do comportamento abusivo. Por todas essas razões os intentos de abuso 
sexualmente de crianças,  por parte dos turistas sexuais, podem ser encobertos, de tal forma 
que os mesmos conseguem evitar a punição ou a detecção de comportamento que em seu 
país poderia ser punido muito mais severamente. 
 
Outra dificuldade é a falta de cooperação na comunidade internacional com respeito ao 
estabelecimento de alguns padrões globais e de harmonização da legislação que trate da 
exploração sexual de crianças. Por exemplo a idade legal do consentimento varia  desde 12 
anos de idade na Holanda e nas Filipinas à idade de 18 no Canadá. Fatores que influenciam 
a oferta e a demanda de crianças prostituídas, como os limites da idade de consentimento 
devem ser harmonizadas, do contrário incentivos podem ser criados para o tráfico de 
crianças e a formação de guetos de abusadores, em áreas de menor resistência aos abusos 
dos direitos humanos de crianças.  
 
Há uma clara evidência de correlação entre formas de tráfico com a falta de normas para a 
proteção de crianças no comércio da pornografia infantil. Eu estou trabalhando com Laura 
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Lederer, do Center for Equality, Speech and Harm da Faculdade de Direito  da 
Universidade de Minnesota para fazer uma extensa análise comparativa da pornografia 
infantil e das leis relativas à  pornografia, país por país, e para preparar um mapa que 
mostre onde são produzidas formas violentas ou degradantes de pornografia infantil ou 
outras. É evidente uma clara correlação entre a ausência de leis ou de cumprimento das leis 
existentes, regras de pouca idade para o consentimento e a produção e exportação de 
pornografia infantil, violenta e degradante.  
 
Na Europa Ocidental três dos quatro países envolvidos na produção de pornografia infantil, 
violenta ou degradante - Holanda, Dinamarca e Suécia - não possuem leis proibindo a posse 
de pornografia infantil, a produção e distribuição de pornografia e a transmissão de 
pornografia por rádio, cabo ou satélite. Similarmente, nenhum deles tinha leis com respeito 
à pornografia transmitida por computador. A idade de consentimento nesses países varia de 
12 anos na Holanda a 15 na Suécia e 16 na Dinamarca. Pode-se verificar no mapa que esses 
mesmos países são os exportadores de pornografia violenta e infantil para os mercados da 
Europa Ocidental e dos Estados Unidos. É digno de nota que os países do sudeste asiático, 
conhecidos por sua frouxa aplicação da lei, são exportadores de pornografia infantil para a 
Europa. A idade de consentimento nas Filipinas é de 12 anos e até recentemente era de 13 
anos na Tailândia. É óbvio que os comerciantes de crianças e de pornografia  para fazer o 
seu comércio  gravitam em torno de áreas do mundo que representam o elo mais débil desta 
cadeia. Embora a idade de consentimento tenha sido elevada para 16 anos na Tailândia e 
outras emendas progressistas, como aumento das penas para os aliciadores, e a coibição ao 
engodo e à violência tenham sido aprovadas, há ainda um longo caminho a percorrer até 
que uma proteção significativa seja extensível às mulheres e jovens no comércio da 
prostituição. 
 
Vitit Muntarbhorn, relator especial da ONU sobre a Venda de crianças, Prostituição infantil 
e Pornografia infantil, advoga uma visão multilateral e multidisciplinar, incluindo troca de 
informações sobre os abusadores e programas melhor dirigidos. Alguns recentes avanços 
nos países de origem dos abusadores incluem legislação para permitir a acusação dos que 
exploram sexualmente crianças fora de seu país. Em 1993, o Parlamento da Alemanha 
promulgou uma emenda no Código Penal para criminalizar certos atos sexuais de alemães 
com crianças de outros países com idade inferior a 14 anos. 
 
A Austrália aprovou legislação que define agressões sexuais contra crianças entre 12 e 16 
anos de idade. As sentenças vão de 10 a 17 anos. O lucro com o abuso sexual de crianças, 
buscado por organizadores de excursões sexuais, agentes de viagem, redes de pedofilia, 
anunciantes, foi tratado na legislação, acarretando uma penalidade máxima de 10 anos de 
prisão. Os abusadores estão sujeitos a apreensão de bens que permitem às autoridades 
confiscar qualquer propriedade usada no cometimento ou procedimento da agressão. 
 
O Canadá anunciou que introduzirá uma legislação que habilitará a acusação criminal no 
Canadá de canadenses que fora de seu país se envolverem na prostituição de crianças. 
Atualmente Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Bélgica, França, Nova 
Zelândia e Estados Unidos promulgaram medidas legislativas similares.” 
 

Esta longa citação mostra a necessidade da discussão do problema em âmbito nacional e 
internacional, devendo ser colocada na agenda dos governos. 
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O Ministro da Justiça do Brasil apresentou projeto de lei  que altera os artigos 225, 229 e 230 do 
Código Penal, afim de estabelecer penalidades mais severas nos casos de condutas abusivas 
violentas ou de exploração sexual de crianças e adolescentes. Define que ação deve ser pública 
incondicionada sempre que a vítima de crimes contra os costumes for menor de 14 anos. Estende 
a aplicação das formas qualificadas e da presunção de violência, quando em casas de 
prostituição. 
 
 
6. Iniciativas e Projetos Parlamentares 
 
O Parlamento, através de várias Comissões Parlamentares de Inquérito vem dando uma 
importante contribuição à denúncia, ao levantamento de dados e à discussão do problema da 
violência contra crianças e adolescentes e em especial à questão da exploração e da prostituição 
infanto-juvenil. Em 1991 foi instalada e realizada a CPI do Extermínio de Crianças e 
Adolescentes. Em 1992 houve a CPI da Violência contra a Mulher. Em 1993 foi criada a CPI da 
Prostituição Infanto-Juvenil. Esta CPI teve papel relevante para dar visibilidade ao tema 
investigando-o em várias regiões do país, contribuindo para uma nova compreensão do mesmo e 
discussão da impunidade dos agressores. 
 
A CPI da Prostituição Infanto-Juvenil considera que a desestruturação familiar está vinculada à 
fome e a ausência de políticas sociais básicas como saúde, educação, habitação, segurança e 
geração de emprego. Alerta para o problema da desinformação das famílias, para a impunidade e 
para a ligação com o narcotráfico. Ressalta a falta de política de atendimento às vítimas e chama 
a atenção para o tráfico internacional de crianças, o pornoturismo e as adoções internacionais. A 
Região Amazônica é considerada uma área crítica. Traz várias recomendações para o Estado e a 
sociedade que merecem uma discussão imediata para que não fiquem no papel e que se 
relacionam com as já assinaladas pelo CONANDA.  
 
Além desta atividade vários deputados têm apresentado projetos, cujas listas obtivemos junto ao 
INESC, e que estão em anexo. 
 

7 - Congresso de Estocolmo 
 
O Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças realizou-se em 
Estocolmo-Suécia, no período de 27 a 31 de agosto de 1996. Participaram cerca de 1300 pessoas 
de mais de 130 países, representando Governos, Organizações Governamentais, ONGs, 
Organismos Internacionais e outros. 
 
A idéia de realização desse Congresso foi proposta na IV Conferência da Mulher em Beijing em 
1995, cuja responsabilidade de realização coube à ECPAT - End Child Prostitution in Asian 
Tourism, ao Governo de Estocolmo, ao UNICEF e ao NGO-Grupo para a Convenção dos 
Direitos da Criança, e se constitui no marco da mobilização global contra a exploração sexual 
comercial de crianças.  



CECRIA - Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e 26

Adolescentes 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. W/3 Norte Quadra 506 Bloco “C” Mezzanino, Lojas 21 e 25 
CEP: 70.740-503 - Brasília/DF - Brasil 

Fone: (061) 340.83.22 
Telefax: (061) 274.66.32 - (061) 340.87.08 

E-MAIL: cecria@brnet.com.br 
C:\CECRIA\RELATORI\FINALMJ.DOC  11/8/2007 

 
Foram realizadas 06 consultorias regionais em diferentes partes do mundo, (Ásia, África, 
América e Europa), para preparação do referido evento. O Brasil realizou a consulta das 
Américas, o que aconteceu no período de 16 a 20 de abril de 1996, através do “Seminário Contra 
a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Américas”. 
 
Temas Desenvolvidos no Congresso 
 
• Legislação 
• Prevenção e reabilitação psicossocial 
• Turismo e prostituição infantil 
• Explorador sexual 
• Saúde 
• Papel da mídia 
• Criança e pornografia 
• Educação 
• Valores humanos 
 

Legislação 
 
• adoção da lei de extraterritorialidade; 
• criação de um Banco de Dados (Pedófilos/DST/AIDS) em nível internacional; 
• adoção da jurisprudência internacional que considere a exploração sexual comercial de 

crianças como crime contra a humanidade; 
• definição em nível internacional, da idade de consentimento sexual para aplicação da lei; 
• capacitação de pessoal em todos os níveis. 
 

Prevenção e Reabilitação Psicossocial das Vítimas 
 
• definição da idade de consentimento sexual para aplicação da lei; 
• promoção de ações que desenvolvam a consciência pública sobre o fenômeno; 
• desenvolvimento de uma visão ética pela mídia; 
• participação da Família e da Comunidade na Prevenção e Reabilitação da Criança; 
• divulgação dos projetos - referência que apoiam crianças abusadas sexualmente (no mundo 

inteiro); 
• garantia do atendimento psicossocial às crianças, de forma integral e integrada; 
 

Saúde 
 
• existência de uma relação direta entre saúde e exploração sexual: a exploração causa doenças 

físicas e psicológica nas crianças; 
• os principais temas discutidos, na oficina de saúde, foram: drogadição, doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS; 
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• o uso da Internet no intercâmbio de informações sobre os direitos da criança; 
• estabelecimento de interdisciplinariedade no planejamento e na prestação de serviços; 
• a participação de jovens na elaboração, monitoramento e avaliação dos projetos de saúde; 
• capacitação de pessoal em todos os níveis. 
 

Educação 
 
• importância de manter as crianças na escola; 
• importância da Educação Sexual desafio a ser vencido pelas famílias, comunidades e 

governos; 
• importância de análise dos fatores sócio-econômicos na Educação; 
• importância da participação das crianças em todos os programas educacionais; 
• importância da discussão de gênero e direitos na educação; 
• o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento dos programas; 
• importância da Educação como medida preventiva no âmbito das políticas públicas; 
• capacitação de pessoal em todos os níveis. 
 

Valores Humanos 
 
• os valores são pessoais, sociais, econômicos, jurídicos e institucionais; 
• o caráter e papel dos valores humanos deve ser entendido em suas distintas dimensões, pois as 

comunidades são representadas de maneira plural; 
• a preocupação primordial para o desenvolvimento de todas as ações destinadas à criança é 

estar atento ao interesse maior da criança, que se coloca como um consenso mundial. 
 

Mídia 
 
• regulamentar a projeção do tema da criança com base no código de ética da profissão; 
• criação de um código de ética baseado na Convenção dos Direitos da Criança, para orientar os 

profissionais da mídia em suas atividades; 
• cursos de treinamento para formação dos profissionais da Mídia (workshopping, seminário, 

encontro, etc); 
• o acesso das crianças na mídia para ajudá-las a interpretar as mensagens (responsabilidade 

dos adultos e da mídia); 
• desenvolvimento de pesquisas para verificar como a mídia trata o Assunto Criança; 
• promoção e reforço dos direitos da criança, através da mídia ouvida, falada e escrita. E, 

também através de livros, filmes, revistas de quadrinhos, programa de arte, etc; 
• criação de uma agência das Nações Unidas incluindo o UNICEF para regular o uso e abuso 

das novas tecnologias de comunicação. 
 

Criança e Pornografia 
 
• falta uma uniformidade na definição do termo pornografia; 
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• falta de dados sobre a produção e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças, 
em muitas partes do mundo; 

• o avanço da tecnologia tem favorecido a pornografia infantil, mais do que qualquer outra área 
da exploração sexual infantil; 

• existência de uma lei internacional que regule a produção, exibição, distribuição e posse de 
material pornográfico envolvendo crianças; 

• cooperação entre governo e não governamentais no combate a pornografia infantil. 
 

Turismo 
 
• O abuso de criança deve ser considerado um crime. 
• A indústria do Turismo pode e deve usar sua influência para tentar ajudar acabar com o 

problema. 
• Participar de associações de agentes de viagens na luta contra o sexo turismo infantil 

(Austrália, França, Nova Zelândia e Suíça). 
• Capacitação e Conscientização dos profissionais do turismo. 
• Produção de peças publicitárias, envolvendo companhias aéreas, agências de viagens, guias 

turísticos, hotéis, operadores de turismos, aeroportos, escritório de turismo. 
• Encontros anuais (regionais) para avaliação e acompanhamento das ações no Combate à 

Exploração Sexual Comercial de Criança. 
• Debate sobre a criação de uma política de turismo. 
• Estabelecimento de parcerias entre o setor público e privado dos países consumidores e 

receptores. 
 

Explorador Sexual 
 
• Nem todas as pessoas que exploram crianças são pedófilos. 
• As mulheres, também tem explorado crianças. 
• A relação do explorador com a criança é de Abuso Sexual. 
• A exploração comercial sexual de crianças tem acontecido entre países desenvolvidos sobre 

os subdesenvolvidos. 
 
8 - Estratégias de Enfrentamento das ONGs para o Combate à Exploração 

Sexual23

 
As ONGs da área de exploração sexual de crianças e adolescentes, têm se mobilizado  através de 
redes, como estratégia de mediação entre o universo do público não estatal e estatal. Redes de 
movimento, redes sociais e redes de solidariedade são expressões vinculadas a estudos efetuados 
no campo dos movimentos sociais. Nesse caso, a rede corresponde as articulações/interações 

 
23 Ver Leal, Maria Lúcia Pinto - As Ongs no Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
POS - 1993 - CECRIA - BRASÍLIA - 1996. 
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vinculadas às ações/movimentos reivindicatórios, visando a mobilização de recursos, 
intercâmbio de dados e experiências e a formulação de projetos e políticas (Loiola, Moura - 
1996). 
 
As redes que compõem o movimento de combate à exploração, abuso sexual e maus-tratos de 
crianças e adolescentes têm se baseado nas seguintes dimensões: Política (estabelecimento de 
correlação de forças); Educação - construção de conhecimento e competência histórica; 
Informação - mobilização através da sistematização de dados, experiências e denúncias; 
Parceria - cooperação autônoma e conflituosa para a reformulação e implantação de projetos e 
políticas públicas. 
 
Nesta direção as ações desenvolvidas pelo fim da exploração, abuso sexual e maus-tratos de 
crianças e adolescentes no Brasil têm se constituído em Redes que articulam as ONGs, 
organismos governamentais e internacionais a partir de informações/denúncias, criando laços de 
solidariedade, de projetos políticos e culturais, compartilhados em identidades e valores 
coletivos (Loiola, Moura - 1996).  
 
Essas redes têm transformado o conteúdo de denúncias, em conteúdos propositivos capazes de 
produzir insumos para contribuir na formulação das políticas públicas, voltadas para uma 
política de desenvolvimento de qualidade de vida, que articule medidas sociais e econômicas 
(ampliação do emprego, de inserção em programas de renda mínima, seguro desemprego, apoio 
às micro empresas informais, profissionalização para o mercado e políticas de tributação fiscal, 
para obter orçamento que viabilize a implantação de políticas públicas, importantes na 
redistribuição de renda das famílias e das crianças e adolescentes). 
 
Embora o Estado Brasileiro através de seus governos, bem como as organizações não 
governamentais venham apresentando algumas experiências de políticas publicas integradas 
(Segurança, Assistência, Educação, Saúde e outras), no processo de combate à exploração 
sexual, nas regiões Nordeste/Sudeste/Norte, Sul e Centro-Oeste (Distrito Federal), o processo de 
integração está em construção, e reflete ainda uma política de intervenções psicossociais em 
relação ao fenômeno. Daí a urgência de se construir uma “nova” concepção voltada para a 
relação Estado x Sociedade Civil x Mercado. 
 
O papel das ONGs que atuam no combate à exploração, abuso sexual e maus-tratos de crianças e 
adolescentes no Brasil a partir de 1993, tem sido o de contribuir para uma participação efetiva 
das ONGs na implementação das políticas de atendimento às crianças e adolescentes, e 
releitura da legislação para desmobilização da ação do agressor, do usuário e das redes de 
comercialização. Têm contribuído também para a mobilização da sociedade e a formação da 
opinião pública, dando visibilidade ao fenômeno, o que tem propiciado a “quebra” do silêncio, 
estratégia da desmobilização da exploração, abuso e maus-tratos de crianças e adolescentes na 
família, na rua, nas redes de comercialização e na mídia, como tentaremos demonstrar no 
histórico abaixo. 
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Histórico do enfrentamento da exploração, abuso sexual e maus-tratos de 
crianças e adolescentes pelas ONGs 
 
Historicamente este papel tem sido construído em meio aos antagonismos de interesse de classes, 
grupos e atores sociais, numa determinada arena institucional, onde suas funções são definidas e 
redefinidas, segundo a correlação de forças presentes. 
 
Nessa direção as ONGs que têm atuado na área da exploração sexual de crianças e adolescentes, 
têm ampliado o seu campo de forças com a participação de outros atores institucionais, 
pluripartidários, construindo assim, o que chamamos um grupo de consenso voltado para a 
defesa dos Direitos Humanos e a garantia dos Direitos Sociais. Daí toda a mobilização voltada 
para a punição do agressor a desmobilização das redes, buscando o endurecimento da lei e a luta 
contra a impunidade, além da mobilização para a proteção, através da implementação de 
políticas públicas integradas e especializadas no enfrentamento do fenômeno. 
 
Nesse sentido, um grupo de ONGs em aliança com parlamentares, atores institucionais e 
organismos de direitos humanos internacionais, constituiu uma correlação de forças importante 
que resultou na instalação da CPI de 1993, respaldada pelos resultados da CPI do Extermínio da 
Criança e do Adolescente (1990) e da CPI da Violência Contra a Mulher (1992). 
 
Como desdobramento da CPI da Prostituição as ONGs, através do Fórum DCA, CEBRAIOS, 
INESC, dentre outras, organizaram uma campanha articulada, pelo fim da exploração, violência, 
e do turismo sexual contra crianças e adolescentes, com adesão de organismos internacionais 
como a ECPAT, CUT, Movimento dos Sem Terra, que resultou na formação de uma Rede 
Nacional de Não Governamentais para o Combate da Exploração, da Violência e do Turismo 
Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
Nesta direção as ONGs buscaram implementar as propostas emanadas da CPI da prostituição 
infanto-juvenil, através de uma rede de mobilização, ainda que em construção, formada por 
entidades não governamentais, institucionais, jurídicos e parlamentares. 
 
No que tange as redes das não governamentais, destacamos algumas mobilizações importantes 
no desencadeamento das propostas da CPI. 
 
Em 1994, realizou-se a 1ª Conferência Metropolitana sobre Prostituição Infanto-Juvenil 
Feminina e Políticas Públicas em Salvador (CEDECA - BA), onde foram apresentados subsídios 
para a formulação de Políticas Públicas ao CONANDA, as quais foram aprovadas em plenária. 
Também foi realizada a primeira reunião da Campanha Nacional Pelo Fim Da Exploração, 
Violência e do Turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes (CEBRAIOS E INESC) com 
uma ampla mobilização junto aos organismos não governamentais.  
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Em março de 1995, o CENTRO DE REFERÊNCIA, ESTUDOS E AÇÕES SOBRE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES (CECRIA), juntamente com organismos nacionais e internacionais, 
convocou as forças sociais organizadas na área da exploração e abuso sexual para a realização do 
Seminário Sobre Exploração Sexual de Meninas no Brasil, na tentativa de unir esforços, 
experiências, conhecimentos e mobilização em nível nacional para o combate efetivo do 
fenômeno. Este Seminário apresentou propostas em relação às   questões dos direitos humanos, 
da mobilização nacional, internacional e da necessidade do aprofundamento e sistematização dos 
dados quali-quantitativo da exploração e abuso sexual no Brasil.  
 
Estas discussões foram aprofundadas no “Seminário sobre Exploração Sexual nas Metrópoles do 
Nordeste”, promovido pelo projeto POMMAR- USAID1, CEDECA-BA e UNICEF em 1995, e 
no “Seminário Estratégico de Sensibilização sobre a Campanha de Combate à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes”, promovido pelo Fórum DCA Nacional. 
 
Ainda em 1995 o CEDECA-BA organizou a Campanha de Combate à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes que posteriormente foi oficializada pelo Governo Federal. Em setembro 
deste mesmo ano, um Comitê de articulação não governamental lançou a Campanha Nacional 
pelo fim da Exploração, Violência e do turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes. 
Representando uma luta orgânica entre setores da sociedade civil e governo na implementação 
da garantia de direitos individuais e coletivos. 
 
Em abril de 1996 o CECRIA realizou o “Seminário Contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Américas,” em preparação ao Congresso Mundial contra a Exploração Sexual 
Comercial de Crianças, realizado em agosto de 1996 em Estocolmo, o qual foi uma proposta da 
IV Conferência da Mulher em Beijing, 1995. 
 
Na perspectiva de fortalecer a articulação entre Sociedade Civil, Governos, Organismos 
Internacionais para combater à exploração sexual, o Seminário das Américas apresentou 
propostas concretas na linha de políticas públicas, legislação, mídia e pesquisa e o fortalecimento 
das redes nacional e internacional de combate à exploração, abuso sexual e maus-tratos de 
crianças e adolescentes. 
 
 
 
9 - Considerações Finais 
 
Na Agenda de Ação de Estocolmo e na Carta de Brasília não constam compromissos firmados 
entre países, na perspectiva de combate à exclusão social e à exploração e abuso sexual. Não se 
manifesta uma articulação política e estratégica para o combate à prostituição infanto-juvenil em 
nível internacional. Assim como a Agenda de Ação, a Carta de Brasília não apresenta 
concretamente, um projeto de financiamento das políticas públicas. 
 
Se as propostas da Agenda de Ação não avançaram, no que diz respeito às questões econômicas, 
avançaram em relação à inclusão de categorias qualitativas: gênero, valores, etnia, violência, 
mídia e família. A educação é vista como uma categoria matricial ou uma estratégia, no campo 



CECRIA - Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e 32

Adolescentes 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. W/3 Norte Quadra 506 Bloco “C” Mezzanino, Lojas 21 e 25 
CEP: 70.740-503 - Brasília/DF - Brasil 

Fone: (061) 340.83.22 
Telefax: (061) 274.66.32 - (061) 340.87.08 

E-MAIL: cecria@brnet.com.br 
C:\CECRIA\RELATORI\FINALMJ.DOC  11/8/2007 

interdisciplinar da intervenção das políticas públicas. A participação se constitui em um 
instrumento de inserção de crianças e adolescentes, família e ONGs na construção da identidade, 
autonomia, cidadania e fundamentalmente, no processo de redemocratização da esfera pública 
estatal. A capacitação de recursos humanos foi considerada também uma estratégia fundamental 
na prevenção e combate ao fenômeno em todos níveis e setores. 
 
Uma questão que deve ser observada com relação ao Congresso de Estocolmo, é a ênfase dada à 
exploração sexual comercial apenas de crianças, não citando claramente os adolescentes, que em 
sua grande maioria, também estão submetidos à exploração sexual. 
 
A realização desse Encontro foi um marco importante na luta contra a exploração sexual, porque 
pela primeira vez representantes do mundo inteiro (governamentais e não governamentais) em 
condições paritárias, sob a égide dos direitos humanos, discutiram e aprovaram a Declaração e 
Agenda de Ações, que têm como princípio básico: a exploração sexual comercial de crianças é 
um crime contra a humanidade, portanto, deve ser erradicada. 
 
A análise da realidade brasileira mostra, em primeiro lugar, que a maioria das crianças e 
adolescentes permanece na condição de pobreza, verificando-se o agravamento do desemprego e 
da violência e portanto da sua vulnerabilidade aos eixos do abuso e da exploração sexual. 
 
As políticas públicas federais são genéricas e desintegradas e se encontram diluídas nos 
diferentes setores públicos, o que dificulta o acompanhamento e a avaliação dos programas e 
ações desenvolvidos no âmbito governamental. Daí a necessidade de se mapear o que existe 
nessa área, afim de integrar as ações, fazer acompanhamento e avaliação, e se for necessário, 
implantar programas e ações especializados no tema. 
 
A pesquisa se constitui em uma estratégia importante no aprofundamento do conhecimento a 
respeito do fenômeno da Exploração, Abuso Sexual e Maus-Tratos e da capacitação de pessoal, 
além de servir de subsídios para as Políticas Públicas. 
 
As Campanhas têm sido instrumentos de mobilização, sensibilização e denúncia, o que tem 
publicizado a violência contra crianças e adolescentes. Porém, precisam de retaguarda, ou seja, 
ações, programas especializados no tema para atender as demandas de forma a garantir a 
prevenção, proteção e o atendimento das crianças e adolescentes, de forma integral e integrada. 
 
No campo dos Direitos Humanos, faz-se necessário acelerar a implementação do Plano de 
Direitos Humanos (Governo Fernando Henrique Cardoso), a aplicação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e do Código Penal, como instrumentos de defesa e proteção das crianças 
e adolescentes. 
 
É importante que o Ministério da Justiça convoque todos os outros Ministérios e o CONANDA 
para traçar a partir deste documento, uma estratégia de ação integrada que viabilize de forma 
especializada, o atendimento às crianças, aos adolescentes e suas famílias, em âmbito local, 
estadual e nacional, envolvendo os mecanismos de participação da Sociedade, prevista no ECA 
(Conselhos de Direitos, Tutelares, CONANDA e ONGs). 
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De forma mais concreta, é preciso desenvolver, acompanhar e avaliar: 
 
• a implementação urgente do SIPIA; 
 

• os convênios com os Estados para programas de combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 

 

• a melhoria da legislação, paralisando ainda mais o estupro e tipificando os crimes de abuso e 
exploração praticados fora do Brasil; 

 

• o estabelecimento de compromissos internacionais nesta área; 
 

• o apoio ao sistema de denúncias e de banco de dados; 
 

• o desenvolvimento amplo e profundo de pesquisas sobre a violência doméstica; 
 

• a realização de campanhas e estímulos ao combate à violência e pelos Direitos Humanos; 
 

• a integração das ações no âmbito governamental e não governamental; 
 

• a atuação junto às universidades, hospitais e associações profissionais para diagnosticar e 
intervir na discussão, prevenção e proteção necessárias; 

 

• repasse de recursos para implantação/implementação de programas nos níveis 
municipal/estadual e federal. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE BRASÍLIA 
 
Os participantes do Seminário Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 
Américas, reunidos em Brasília de 16 a 20 de abril de 1996, em preparação para o Congresso 
Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças (Estocolmo-Suécia, 27 a 31 de 
Agosto de 1996) e propugnando pela implementação da Convenção dos Direitos  da Criança e 
pela aceitação do Protocolo Opcional da Convenção (sobre a venda de crianças, prostituição 
infantil e pornografia infantil), apresentam esta carta  a toda a sociedade civil e aos governos 
para reafirmar princípios, destacar situações e soluções e conclamar todos à necessidade  urgente 
de atuar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
Na perspectiva de fortalecer a articulação entre o Governo e a sociedade civil para combater a 
exploração sexual, os objetivos do Seminário Contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Américas foram: 
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• Discutir políticas públicas existentes e alternativas para combater a exploração sexual e 
analisar as necessidades em termos de recursos financeiros e humanos. 

 

• Analisar a necessidade de criar ou reforçar a consciência pública para mobilizar a sociedade 
no combate à exploração sexual. 

 

• Analisar e promover o intercâmbio de experiências e programas no âmbito governamental e 
não governamental com crianças e adolescentes submetidas à exploração sexual. 

 

• Discutir a implementação de instrumentos legais nacionais e internacionais contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, com base na Convenção dos Direitos da 
Criança. 

 

• Discutir o papel dos meios de comunicação no combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

 

• Desenvolver uma visão do problema da exploração sexual de crianças e adolescentes nas 
Américas para informar o Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial da 
Criança sobre a realidade e as necessidades próprias do continente. 

 
 
REAFIRMAMOS 
 
• que todas as formas de exploração sexual de crianças e adolescentes são violações dos 

direitos humanos, conforme a Convenção dos Direitos da Criança. 
 

• a ética da solidariedade com as crianças e os adolescentes considerando o Estado, a sociedade 
e a família como atores fundamentais de proteção dos direitos das crianças e dos 
adolescentes; 

 

• que os valores da liberdade, do respeito e da dignidade devem ser garantidos a todas as 
crianças e adolescentes; 

 

• a relação intrínseca entre a pobreza, a miséria e a exclusão social, a discriminação racial, os 
preconceitos de gênero e de classe com a exploração de crianças e adolescentes; 

 

• que as vítimas da exploração sexual são majoritariamente dos setores mais desprotegidos da 
sociedade, ou seja, crianças e adolescentes, mulheres, negros e povos indígenas. 

 

• a igualdade entre gêneros e o combate ao racismo como componentes fundamentais para a 
redução das desigualdades entre crianças e adolescentes. 

 

• a necessidade de implementar mecanismos nacionais e internacionais para garantir os direitos 
estabelecidos na normativa nacional e internacional com o objetivo de impedir a impunidade 
dos agressores e exploradores. 

 

• a indignação com os efeitos que o processo de globalização e os ajustes político-econômicos 
exercem sobre as crianças e adolescentes em relação à educação, à saúde, à segurança e à 
previdência e assistência social e suas repercussões negativas no processo de formação  dos 
valores ético-morais. 

 

• a conexão entre exploração sexual de crianças e adolescentes e a exploração sexual das 
mulheres.  
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DENUNCIAMOS 
 
• a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes no âmbito das famílias. 
 

• a exploração sexual de crianças e adolescentes realizada através da prostituição, da 
pornografia e do tráfico. 

 

• a expansão da exploração sexual de crianças e adolescentes em redes globalizadas e a 
indústria do sexo, principalmente através do sexo turismo. 

 

• a morbidade e mortalidade de crianças e adolescentes causada pela exploração sexual e 
prostituição. 

 

• a falta de responsabilidade dos governos em nível local, estadual e federal com a coleta de 
dados e informações sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• a omissão e falta de vontade política dos poderes públicos em punir os agressores e 
exploradores sexuais de crianças e adolescentes. 

 

• a falta de compromisso de muitos governos que assinaram a Convenção dos Direitos da 
Criança que não a cumprem e não a implementam. 

 
 
RECOMENDAMOS 
 
• a todos os setores da sociedade para que incorporem os valores de respeito aos direitos e o 

combate a todas as desigualdades, sejam elas de gênero, de raça, de classe e de cultura que 
atingem crianças e adolescentes no cotidiano. 

 

• que os governos implementem políticas públicas que garantam a proteção integral da criança 
e do adolescente em cumprimento ao estabelecido nas legislações existentes. 

 

• que os governos priorizem a implementação de políticas públicas de prevenção, proteção e 
atendimento a crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual. 

 

• a necessidade iminente da parte dos governos no sentido de estabelecer uma porcentagem dos 
orçamentos públicos para execução de um plano nacional de erradicação de todas as formas 
de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• o estabelecimento pelas Nações Unidas de uma monitoria para acompanhar a implementação 
e o desenvolvimento dos planos de erradicação da exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas Américas. 

 

• que os governos criem comissões para investigar, denunciar e coibir a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

 

• que os governos criem uma rede de proteção para crianças e adolescentes em situação de 
risco. 

 

• que os governos e a sociedade civil adotem a nova Convenção contra todas as formas de 
exploração sexual. 
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• que os governos punam todos os agentes públicos envolvidos na exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

 

• o compromisso da parte dos governos com a promoção e elaboração de projetos de pesquisas 
sobre a exploração sexual em geral, e especificamente de crianças e adolescentes, que 
permitam, com base nos diagnósticos quali-quantitativos do problema, formular políticas de 
prevenção, de proteção e de atendimento a este segmento da sociedade, com a alocação dos 
recursos necessários. 

 

• que a mídia não utilize, em suas práticas, a imagem de erotização e sexualização de crianças e 
adolescentes, através da pornografia, da propaganda, de filmes e vídeos. 

 

• que os governos promovam campanhas educativas nacionais veiculadas nos meios de 
comunicação de massa, divulgando a nova imagem da criança e do adolescente enquanto 
sujeito de direitos  sensibilizando a sociedade para incorporar novos valores e práticas. 

 

• que os profissionais, agências de notícias, associações de comunicação social em níveis local, 
regional, nacional e internacional se constituam em agentes de conscientização e formação da 
opinião pública sobre a problemática da exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• que os parlamentares desenvolvam ações conjuntas na elaboração de leis e acompanhamento 
da realização de acordos multilaterais através de uma rede articulada pelos respectivos 
parlamentares. 

 

• que os parlamentares criem, onde não existam, comissões para investigar, denunciar e dar 
providências para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• que os juristas através de suas associações desenvolvam ações conjuntas nos casos de 
processos contra cidadãos que praticam o “sexo turismo”, de modo a dar visibilidade à 
aplicação de leis e punição dos agressores e exploradores. 

 
 

• que os organismos governamentais responsáveis pelo desenvolvimento de políticas de 
divulgação e implementação do turismo realizem ações sistemáticas e articuladas de combate 
ao sexo turismo. 

 

• que os exploradores sexuais de crianças e adolescentes sejam processados no país em que a 
exploração sexual ocorreu e no país de origem do explorador. 

 

• que os governos cooperem em nível internacional nos esforços de processar os responsáveis 
pela exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• que os serviços de saúde integrados estejam disponíveis à crianças e adolescentes vítimas de 
exploração sexual. 

 

• que as crianças e adolescentes e seus pais ou responsáveis tenham acesso à educação 
preventiva sobre  exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 
 
PROPOMOS 
 
• Priorização da definição ou redefinição de políticas públicas no âmbito da exploração sexual, 

que garanta recursos financeiros e humanos apropriados para sua implementação, 
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identificando os grupos mais vulneráveis e implementando ações concretas para atender suas 
necessidades. 

 

• Formulação de estratégias de mobilização social para despertar e criar a consciência pública 
de forma que todos os membros da sociedade assumam o compromisso de eliminar a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 

• Criação de uma rede de serviços integrados de caráter político e social, no âmbito da 
exploração sexual, para a prevenção, proteção/defesa e atendimento às crianças e aos 
adolescentes, com uma divulgação apropriada da mesma para garantir o acesso da população. 

 

• Adoção e implementação, por todos os países, de leis protetoras e punitivas, inclusive 
seguindo o princípio da extraterritorialidade da lei, para eliminar a prática da exploração 
sexual, baseadas na Convenção dos Direitos da Criança, conforme o compromisso assumido 
pelos Estados. 

 

• Adoção pelos meios de comunicação - imprensa, radio, televisão, indústria publicitária e 
cinematográfica - de um compromisso ético no trato das questões relativas a criança e 
adolescente para garantir o respeito à sua dignidade; nesta perspectiva, a capacitação dos 
profissionais dos meios de comunicação se reveste da importância determinante. 

 

• Subscrição pelos governos dos países americanos das estratégias internacionais e regionais, 
daquelas a serem definidas no Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial da 
Criança. 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO E AGENDA DE AÇÃO 
 

Como resultado do Congresso Mundial, foi apresentada uma Declaração e uma Agenda de Ação 
as quais transcrevemos a seguir: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
• Todo menino ou menina tem direito a uma plena proteção contra todas as formas de 

exploração e abuso sexual (Convenção Sobre os Direitos da Criança). 
 

• Combater o fenômeno da exploração sexual comercial de crianças, mediante uma ação 
integrada em todos os níveis: local, nacional e internacional. 

 

• Todas as ações relacionadas com a infância devem ter como prioridade o interesse da criança 
e os seus direitos, devem ser garantidos sem qualquer discriminação (Convenção dos Direitos 
da Criança). 

• A exploração Sexual Comercial de Crianças é uma violação fundamental dos seus direitos. 
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• Constitui-se em uma forma de coerção e violência contra as crianças, que pode implicar em 
trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão. 

 

• São vários os fatores que contribuem para a exploração sexual comercial de crianças, dentre 
os mais complexos temos as disparidades econômicas; as estruturas sócio-econômicas 
injustas; a desintegração familiar; a questão da educação, consumismo; a migração rural-
urbana; a discriminação de gênero; a conduta sexual masculina irresponsável; as práticas 
tradicionais nocivas e o tráfico de crianças. Portanto, a pobreza não pode ser considerada 
como o único fator determinante do fenômeno. Todos esses fatores aumentam a 
vulnerabilidade de meninas e meninos, frente àqueles que buscam utilizá-los para fins de 
exploração sexual comercial. 

 

• Existem também fatores adicionais que conduzem direta ou indiretamente a exploração sexual 
comercial de crianças, como: corrupção, ausência de leis ou a existência de leis inadequadas, 
o descumprimento da lei e a limitada sensibilidade da pessoa encarregada da aplicação dessas 
leis sobre os efeitos nocivos nas crianças. Isso favorece a exploração sexual comercial pelas 
redes criminais, por indivíduos e famílias. 

 

• A exploração sexual de crianças é um fenômeno transversal, atingindo todas as classes sociais 
e grupos na Sociedade, os quais podem contribuir para a exploração, através da indiferença, o 
desconhecimento das conseqüências nocivas sofridas pelas crianças e pelos valores que 
consideram crianças  como mercadorias. 

 

• A exploração sexual comercial de crianças pode ter conseqüências graves, inclusive mortes. 
Compromete: o desenvolvimento físico/psicológico/espiritual/moral e social das crianças; 
favorece o aparecimento de gravidez precoce; mortalidade materna; lesões; atraso no 
desenvolvimento; incapacidade física, doenças sexualmente transmissíveis; HIV/AIDS. 

 

• É necessário uma vontade política dos Governos, medidas de implementação mais efetivas e 
adequação de recursos, para se lograr a plena eficácia das leis, políticas e programas. 

• A tarefa primordial de combater a exploração sexual comercial de crianças é uma 
responsabilidade do Estado e da família. A sociedade civil desempenha também um papel 
essencial na prevenção e proteção das crianças, frente à exploração sexual comercial. Por esta 
razão, é imperativo a construção de uma sólida integração entre os governos, as organizações 
internacionais e todos os setores sociais para o enfrentamento da exploração. 

 
 

DIRETRIZES 
 
a) - O Congresso Mundial tem como referência a Convenção sobre os Direitos da Criança; 
reitera seu compromisso em favor dos direitos da criança e convoca todos os Estados em 
cooperação com as organizações nacionais e internacionais e a sociedade civil para: 
 
• Conceder máxima prioridade de ação contra a exploração sexual e comercial de crianças, e 

designar recursos adequados para este fim;  
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• Promover uma sólida cooperação entre os países e todos os setores sociais para prevenir a 
participação de crianças no comércio sexual e reforçar o papel da família na proteção das 
crianças contra a exploração sexual e comercial; 

 

• Divulgar, como matérias delituosas, criminosas, a exploração sexual e comercial de crianças, 
assim como outras formas de exploração sexual, condenando e castigando todos os 
delinqüentes envolvidos, sejam estes locais ou estrangeiros, e garantir que as vítimas infantis 
dessas práticas fiquem livres de toda culpa; 

 

• Examinar e Revisar, quando possível, a legislação, as políticas, os programas e as práticas 
vigentes com o intuito de eliminar a exploração sexual e comercial de crianças; 

 

• Aplicar a legislação, as políticas e os programas para proteger as crianças diante da 
exploração sexual e comercial e reforçar a comunicação e cooperação entre as autoridades 
encarregadas da execução da lei; 

 

• Promover a adoção, implementação e disseminação das leis, políticas e programas com o 
apoio dos mecanismos pertinentes em nível local, nacional e regional, contra a exploração 
sexual e comercial de crianças; 

 

• Desenvolver e implementar planos e programas integrais, que incluam as diferenças de 
gênero, para prevenir a exploração sexual e comercial de crianças, protegendo e assistindo às 
vítimas infantis com o intuito de facilitar sua recuperação e reintegração dentro da sociedade; 

 

• Criar uma situação adequada através da educação, mobilização social e atividades de 
desenvolvimento para garantir que os pais e responsáveis possam cumprir seus direitos, 
obrigações e responsabilidades para proteger as crianças contra a exploração sexual e 
comercial; 

 

• Mobilizar os políticos e outros aliados importantes, as comunidades nacionais e 
internacionais, englobando as organizações intergovernamentais e as ONGs, para ajudar aos 
países na eliminação da exploração sexual e comercial de crianças; e 

 

• Ressaltar a importância do papel da participação popular, que engloba as próprias crianças, 
na prevenção e eliminação sexual e comercial de crianças. 

 
b) - O Congresso Mundial adota a Declaração e Agenda de Ação para a proteção dos direitos da 
criança, em particular a aplicação da “Convenção Sobre os Direitos da Criança” e outros 
instrumentos pertinentes, com o fim de erradicar a exploração sexual comercial de crianças em 
todo o mundo. 
 
 

PROGRAMA DE AÇÃO 
 
O Programa de Ação propõe-se destacar os compromissos internacionais existentes, identificar 
as prioridades para ação e ajudar na aplicação dos instrumentos internacionais pertinentes. A 
respeito disso, faz um chamamento para a ação dos países, de todos os setores sociais e das 
organizações nacionais, regionais e internacionais contra a exploração sexual e comercial de 
crianças. 
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COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO  
 
1- Nível local e nacional 
 
a) Reforçar urgentemente medidas, estratégias integradas e intersetoriais de caráter 

compreensivo, de modo que se possam estabelecer programas nacionais de ação e indicadores 
de progresso para o ano 2000, com adoção de metas e prazo temporal de aplicação, com o 
objetivo de reduzir o número de crianças vulneráveis à exploração sexual comercial e de 
promover um retorno às atitudes e práticas favoráveis aos direitos das crianças. 

 

b) Desenvolver urgentemente mecanismo(s) de implementação e supervisão da problemática em 
nível local e nacional, em cooperação com a sociedade civil, de modo que no ano 2000 
possamos dispor de dados sobre as crianças vulneráveis à exploração sexual e comercial e 
sobre seus exploradores, realizando investigações significativas e concedendo uma especial 
atenção à obtenção de dados separados por idade, gênero, etnia, raça, circunstâncias que 
influem na exploração sexual e comercial, a respeito do sigilo das vítimas infantis, 
especialmente no que se refere à exposição pública. 

 

c) Fomentar articulação e cooperação entre os setores governamentais e não governamentais para 
o planejamento, aplicação e evolução das medidas contra a exploração sexual e comercial de 
crianças, complementando com campanhas de mobilização das famílias e das comunidades 
para a proteção de crianças diante da exploração sexual e comercial e uma alocação adequada 
dos recursos. 

 
 
 
 
2- Nível regional/internacional 
 
d) Promover a cooperação entre os países e as organizações internacionais, abrangendo as 

organizações regionais e outras entidades catalisadoras que tenham uma função chave na 
eliminação da exploração sexual e comercial de crianças, entre elas: o Comitê sobre os 
Direitos da Criança, o UNICEF, a OIT, a UNESCO, o PNUD, a OMS, a ONU/AIDS, o 
ACNUR, a OIM, o Banco Mundial/FMI, a INTERPOL, a Divisão de Justiça e Prevenção do 
Delito das Nações Unidas, o FNUAP, a Organização Mundial do Turismo, o Alto 
Comissionado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o Centro para os Direitos Humanos 
das Nações Unidas, a Comissão sobre Direitos Humanos das Nações Unidas e o Relator 
Especial sobre a Venda de Crianças e o Grupo de Trabalho sobre as Formas Contemporâneas 
de Escravidão. Cada uma delas utilizará o Programa de Ação como diretriz para suas 
atividades, de acordo com seus respectivos mandatos. 

 

e) Advogar em favor dos direitos das crianças e garantir a disponibilidade dos recursos 
necessários para a sua proteção; 
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f) Exigir a aplicação da Convenção sobre os Direitos das Crianças pelos países integrantes, 
compreendida a exigência de informar ao Comitê sobre os Direitos das Crianças, levando em 
consideração os prazos vigentes; estimular a continuidade do progresso dos países para a 
plena garantia dos direitos das crianças no âmbito de outros órgãos, entidades e mecanismos 
pertinentes das Nações Unidas, abrangendo a Comissão sobre os Direitos Humanos das 
Nações Unidas e o Relator Especial sobre a Venda de Crianças. 

 
 

PREVENÇÃO 
 
a) Proporcionar às crianças o acesso à educação como meio de melhorar sua condição e fazer 

com que a educação primária seja obrigatória e gratuita para todos. 
b) Melhorar o acesso e proporcionar serviços de saúde adequados, educação, formação e um 

retorno favorável às famílias e às crianças vulneráveis à exploração sexual e comercial, assim 
como aos mendigos, aos sem-teto, aos refugiados, apátridas, ilegais, aos detentos e/ou 
reclusos em instituições penais. 

c) Maximizar a educação sobre os direitos da criança e incorporar, sempre que possível, a 
Convenção sobre os Direitos das Crianças à educação formal para todas as comunidades. 

d) Iniciar campanhas de informação e comunicação com conteúdos de gênero, com a finalidade 
de aumentar a compreensão pública e educar os funcionários do governo sobre os direitos da 
criança, a ilegalidade e os efeitos nocivos da exploração sexual e comercial de crianças, 
promovendo atitudes e comportamentos sexuais responsáveis, de acordo com o 
desenvolvimento, a dignidade e a auto-estima das crianças. 

e) Promover os direitos da criança na educação familiar, na ajuda para o desenvolvimento da 
família, incluindo a igualdade de responsabilidades de ambos os progenitores sobre seus 
filhos, com a intervenção especial para prevenir a violência sexual contra as crianças. 

f) Identificar ou estabelecer redes de programas e supervisão para educação em grupo com a 
finalidade de combater a exploração sexual e comercial de crianças. 

g) Formular ou reforçar e implementar políticas econômicas e sociais com conteúdo de gênero, 
em nível nacional, para ajudar as crianças vulneráveis à da exploração sexual e comercial, as 
famílias e as comunidades, no enfrentamento dos atos que conduzem a esta exploração, com 
atenção especial aos abusos dentro da família, às práticas tradicionais nocivas e seus efeitos 
sobre as meninas. Promover a valorização das crianças como seres humanos e não como 
mercadorias, assim como reduzir a pobreza mediante a promoção de empregos remunerados, 
a geração de receitas e outras medidas de apoio. 

h) Desenvolver ou reforçar, implementar e difundir medidas legais, políticas e programas 
pertinentes para prevenir a exploração sexual e comercial das crianças, utilizando como 
diretriz a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

i) Examinar a legislação, as políticas, os programas e as práticas que conduzem ou facilitam a 
exploração sexual e comercial de crianças e adotar reformas efetivas. 

j) Mobilizar o setor de negócios, que compreende a indústria turística, contra o uso de sua rede 
de estabelecimentos para a exploração sexual de crianças. 
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k) Estimular os profissionais dos meios de comunicação para que desenvolvam estratégias que 
reforcem o papel dos meios com a provisão de informações da mais alta qualidade, fidelidade 
e normas éticas em relação a todos os aspectos da exploração sexual e comercial das crianças. 

l) Focalizar campanhas e programas informativos, educativos e de alcance sobre as pessoas 
envolvidas na exploração sexual e comercial das crianças com a finalidade de promover 
mudanças nos comportamentos para enfrentar estas práticas. 

  
  

PROTEÇÃO 
 
a) Desenvolver, reforçar e aplicar medidas legais, políticas e programas para proteger as 

crianças e proibir a exploração sexual e comercial de crianças, levando-se em conta que a 
diversidade de perpetradores, as diferenças de idade e as circunstâncias das vítimas exigem 
medidas legais e programáticas distintas. 

b) Desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais nacionais para estabelecer a 
responsabilidade criminal dos provedores de serviços, clientes e intermediários na 
prostituição, tráfico e pornografia infantil, compreendendo a posse de material pornográfico 
infantil e outras atividades sexuais ilegais. 

c) Desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais, políticas e programas nacionais para 
proteger as vítimas infantis da exploração sexual  e comercial diante da eventualidade de que 
sejam castigadas como criminosas e garantir que estas tenham pleno acesso a pessoas e 
serviços de apoio em todos os setores, particularmente no âmbito legal, social e sanitário. 

d) No caso do turismo sexual, desenvolver ou reforçar e aplicar medidas legais para considerar 
como delito os atos cometidos por pessoas naturais dos países de origem contra as crianças 
dos países de destino (“leis penais extraterritoriais”); promover a extradição e outros 
convênios legais para garantir que uma pessoa que explora uma criança com finalidade sexual 
em outro país (país de destino) seja processada tanto no seu país de origem como no país de 
destino; reforçar as medidas legais e sua aplicação, abrangendo a confiscação e o embargo de 
todos os bens e benefícios e outras sanções contra os que cometerem delitos sexuais contra 
crianças nos países de destino e compartilhar dados significativos. 

e) No caso do tráfico de crianças, desenvolver e aplicar medidas legais, políticas e programas 
nacionais para proteger as crianças do tráfico ilegal dentro ou através das fronteiras nacionais 
e castigar os traficantes; em situações de fronteiras, tratar as crianças afetadas de forma 
humana, de acordo com as leis de imigração nacionais, e estabelecer convênios de readmissão 
para garantir um retorno seguro aos seus países de origem com acompanhamento dos serviços 
de apoio e compartilhar dados significativos. 

f) Identificar, reforçar ou estabelecer redes entre as autoridades encarregadas da aplicação da lei 
em nível nacional e internacional, abrangendo a INTERPOL e a sociedade civil para a 
execução de um trabalho de vigilância contra a exploração sexual e comercial de crianças; 
estabelecer unidades especiais entre o pessoal encarregado da aplicação da lei, com recursos 
adequados e serviços favoráveis às crianças, para diminuir a exploração sexual e comercial 
das crianças; nomear oficiais para garantir os direitos da criança nas investigações policiais e 
nos processos judiciais e para o intercâmbio de informações chaves; formar o pessoal 
encarregado da aplicação da lei sobre o desenvolvimento e os direitos da criança, em 
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particular a Convenção sobre o Direitos da Criança, outras normas de direitos humanos e 
medidas legislativas nacionais pertinentes. 

g) Identificar e estimular o estabelecimento de redes nacionais e internacionais e a interligação 
entre membros da sociedade civil para proteger as crianças da exploração sexual e comercial; 
fomentar a ação e a interação entre as comunidades, famílias, organizações não 
governamentais e o setor de negócios, abrangendo as agências turísticas, a Organização 
Mundial do Turismo, empresários, sindicatos, a indústria eletrônica e de informática, os 
meios de comunicação, as associações profissionais, os provedores de serviços de vigilância e 
informar os casos presumidamente delituosos às autoridades, adotando códigos éticos 
voluntários de conduta. 

h) Criar abrigos seguros para as crianças que escapam da exploração sexual e comercial e 
proteger os que prestam ajuda às vítimas infantis da exploração sexual e sofrem intimidações 
e ameaças. 

 
 

RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO 
 
a) Adotar um enfoque não punitivo para as vítimas infantis da exploração sexual e comercial em 

consonância com os direitos da criança, tendo especial cuidado para que os processos 
judiciais não agravem o trauma vivenciado pela criança e para que a resposta do sistema 
esteja acompanhada de medidas de assistência legal, quando necessário, e judiciais para as 
vítimas infantis. 

b) Proporcionar acompanhamento médico-psicológico, social e de outras medidas de apoio às 
vítimas infantis da exploração sexual e comercial, assim como às suas famílias, dando 
especial atenção àquelas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, 
com a finalidade de promover a auto-estima, a dignidade e os direitos das crianças. 

c) Investir na formação do corpo médico com um enfoque de gênero, professores, assistentes 
sociais, organizações não governamentais e outras personalidades que trabalham para ajudar 
as vítimas infantis da exploração sexual e comercial e no desenvolvimento infantil e direitos 
das crianças, utilizando como diretrizes a Convenção sobre os Direitos da Criança e outras 
normas de direitos humanos pertinentes. 

d) Tomar medidas efetivas para prevenir e eliminar o preconceito social das vítimas infantis e de 
seus filhos; facilitar a recuperação e a reintegração das vítimas infantis em suas comunidades 
e famílias; quando a institucionalização da criança for necessária, garantir que esta se 
mantenha durante o menor tempo possível, de acordo com o interesse da própria criança. 

e) Promover meios alternativos de vida com serviços de apoio adequado para as vítimas infantis 
e suas famílias, com a finalidade de prevenir a volta à exploração sexual. 

f) Adotar não somente sanções legais contra os praticantes de crimes sexuais contra as crianças, 
mas também medidas psicológicas e médico-sociais para produzir mudanças de 
comportamento nos criminosos. 

 
 

PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS 
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a) Promover a participação de crianças, abrangendo as vítimas infantis, os jovens, suas famílias, 
companheiros de grupos e outras pessoas que possam ser assistentes potenciais de crianças, 
expressando seus pontos de vistas e tomando medidas para prevenir e proteger as crianças da 
exploração sexual e comercial, ajudando as vítimas infantis em sua reintegração à sociedade. 

b) Identificar ou estabelecer e apoiar redes de crianças e jovens como defensores dos direitos da 
criança; incluir as crianças, de acordo com a evolução de sua capacidade, no desenvolvimento 
e aplicação de programas governamentais e não governamentais que estejam envolvidos com 
a questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESSO MUNDIAL CONTRA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL SEXUAL 
DE CRIANÇAS 
 
 
Informe da Reunião Regional das Américas 
 
Representantes de Governos, ONGs e outras instituições dos países das Américas, tendo em 
conta a urgência da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança, cuja ratificação por 
todos os países é desejável, por sua Transcendental importância, enquanto compromisso ético e 
jurídico de toda a humanidade, conscientes da necessidade de incluir o tema da exploração 
sexual de crianças nos informes estabelecidos pela referida convenção, ante o Comitê dos 
Direitos da Criança; tendo devidamente em conta a Carta de Brasília e conforme a Declaração e 
Plano de Ação aprovados por este Congresso, para a implementação e desdobramento são 
necessários a nível regional: 
 
1 - Utilizar o Programa Interamericano de Informação Sobre Crianças e Família (PIINFA) do 
Instituto Interamericano de Crianças (IIN) para reunir e colocar à disposição toda informação 
sobre a luta no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
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2 - Formar grupos sub-regionais para a gestão de financiamentos de programas concretos que 
cumpram na América, o Plano de Ação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
aprovado neste Congresso, reconhecendo os aspectos negativos das praticas econômicas 
globalizadoras. 
 
3 - Estreitar vínculos entre instituições oficiais nacionais e internacionais, ONGs, grupos 
comunitários, meios de comunicação, empresas, sindicatos, etc. para encarar conjuntamente, em 
todos os aspectos, a defesa das crianças e adolescentes contra a exploração sexual. 
 
4 - Incrementar e intensificar o processo de formação especializada de recursos humanos, 
mediante a cooperação técnica horizontal ou outras formas de capacitação adequadas, 
intergerenciais, intersetoriais, para que todos os países tenham possibilidade de atender 
programas integrais de prevenção, tratamento e reabilitação em termos de exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 
 
5 - Divulgar no Dia/Semana da Criança em cada país, a gravidade das conseqüências relativas à 
exploração sexual de crianças e adolescentes, seus modos de prevenção, recuperação e 
reintegração. 
 
6 - Expressar aos seus Governos a necessidade de uma ampla e rápida ratificação e cumprimento 
da Convenção Interamericana Sobre Prevenção e Erradicação da Violência Contra a Mulher, 
aprovada em Belem-PA, Brasil. 
 
7 - Exigir dos Governos que adotem planos de ação com relação ao turismo, elaborados e 
implementados em coordenação com as associações de hotéis, transportadores, agentes e 
operadores de turismo e ONGs, de forma a prevenir e reprimir a prática do turismo sexual. 
 
8 - Além das responsabilidades juridico-penais, exigir o cumprimento das responsabilidades 
civis daqueles que envolverem crianças em atos de exploração sexual. 
 
Em particular, os parlamentares da Argentina, Brasil, Canada, Trinidad - Tobago e Venezuela, 
participantes do Congresso, comprometem seus esforços para:  
 
a) - Criar uma Frente Parlamentar das Américas em níveis nacional, estadual e municipal para 
combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
b) - Discutir, modificar e adaptar os Códigos Penais para combater, de forma severa, os crimes 
sexuais contra crianças e adolescentes. 
 
c) - Exigir ações concretas dos poderes executivos, em todas as suas instâncias, para o 
cumprimento do Plano de Ação, aprovado no Congresso de Estocolmo. 
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d) - Entrar em contato com outras redes parlamentares (Parlatino, Parlamento Andino, 
Parlamentarians for Global Action, Interparlamentarian Union, etc) para que incorporem em suas 
agendas de discussão, o tema da exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
e) - Propor que a próxima reunião do Parlatino seja em São Paulo, Brasil, a  qual tratará 
explicitamente desta temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLÊNCIA, ABUSO SEXUAL E MAUS-TRATOS CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
INDICADORES 

 
 
1 - CONCEPÇÃO: 
 
Considera-se que a discussão do tema “abuso sexual, e maus-tratos contra crianças e 
adolescentes”, no que se refere a concepção, deve ter como eixos centrais: 
 
a) a Declaração Universal dos Direitos Humanos que proclamou também para a infância o 

direito a cuidados e assistência especiais; 
b) as novas bases de apoio do direito da infância e da juventude, na Doutrina da Proteção 

Integral cujos instrumentos estendem para todas as crianças a necessidade desses cuidados 
especiais, colocando ênfase sobre os cuidados primários, a proteção da família e a proteção 
legal; 

c) que esses direitos são soberanos não podendo ser ameaçados ou violados; 
d) que qualquer ação contra a criança é considerada uma violação de  direitos; 
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e) que esta violação pode se dar por ação e por omissão da família, do Estado ou da sociedade 
(agressor). 

 
Nesse sentido,  os indicadores macros da violação dos direitos de crianças e adolescentes 
como pessoas humanos em desenvolvimento e como sujeitos com direitos civis são: 
 

• direito à liberdade é uma das formas expressivas dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Fundamenta-se na liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se; na liberdade 
de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação; na liberdade de participar da 
vida política na forma da Lei e de buscar auxílio, refúgio e orientação.(SIPIA BRASIL)  

 

• direito à dignidade - determinando que seja assegurado as condições de cidadania e a 
proteção a qualquer “ tratamento desumano, violento” etc. (ECA, artigo 16, 17, 18). 

 

• direito ao respeito, como inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, na 
preservação da identidade pessoal e familiar. 

 
2 - ATORES: 
 
• Sujeitos agredidos: entendidos como crianças e adolescentes vitimizados. 
 

• Sujeitos agressores. 
 
3 - TIPOS:  
 
A definição de “Indicadores” quanto ao fenômeno - não deve se dar em função somente da 
violação mas, no atendimento e prevenção. 
 
A violação dos direitos de crianças e jovens pode ocorrer por: 
 
a) Violência predominantemente sexual - tem como objeto o abuso da sexualidade 
 

• sugestões sexuais - apresentação de textos, imagens 
                                - simulações verbais  
                                - comentários sexualmente provocantes 
 

• assédio sexual - propostas, gestos, sem contato direito 
 

• exibicionismo - exposição de órgãos a crianças que é submetida a pressão para participar de 
atos sexuais; 

 

• incitação - toque - excitação sexual - abusador adulto desenvolve atitude por toque 
 

• relação sexual - oral, anal e genital, com crianças e/ou adolescentes 
 

• estupro - quando não é consentido, quando a criança é forçada; 
 

• exploração sexual - toque sexual comercial lucrativo. 
 
b) Violência predominantemente física: (maus-tratos) - uso e severidade da força física contra 
crianças e adolescentes. 
 

• espancamento; 
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• privações físicas deliberadas (comer e beber) 
 

• cunho disciplinar - surras 
 

• restrição da locomoção - cárcere privado, enclausuramento no escuro, confinamento, etc. 
 

• drogadição 
 

• seqüestro ( perda dos laços familiares) 
 

• contágio - enfermidades - AIDS 
 

• mutilação e emasculação 
 

• tráfico de órgãos 
 

• leilão 
 

• escravidão 
 

• exploração sexual (anúncios) 
 
c) Violência predominantemente psicológica: dano moral psíquico ou trauma 
 

• humilhação 
 

• tortura 
 

• estigmatização 
 

• discriminação 
 

• indiferença 
 

• exposição indevida de imagem (mídia) 
 

• ameaças 
 
d) Violência através da estrutura de dominação e exploração.  
 

Considerar o contexto de relações de: 
 

• gênero 
 

• etnia 
 

• trabalho 
 

• poder (do adulto e outros) 
 
4 - LUGAR - Para cada indicador considerar o lugar em que a violência ocorre: 
 

• na família 
 

• na rua 
 

• nas organizações  sociais 
 

• nos meios de comunicações 
 

• na legislação 
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5 - FORMAS E INDICADORES DE ENFRENTAMENTO - A violação aos direitos de 
Crianças e Adolescentes deve ser enfrentada por Políticas de prevenção, atendimento e defesa 
desses direitos.  
 
• Prevenção24: a prevenção de situações de risco para crianças e adolescentes, implica na 

conscientização e mobilização da sociedade em relação à proteção integral a que têm direito 
as crianças e adolescentes. 

 

• Atendimento - a política de prevenção deve articular-se com o atendimento às vítimas e aos 
agressores com o fim da impunidade e com a repressão às redes de exploração sexual de 
jovens. O atendimento deve passar pela articulação de ações estratégicas e táticas repressivas, 
informadoras, capacitadoras e participativas. A intervenção em redes, permitirá a 
convergência de ações integradas em cada uma e/ou  todas as políticas sociais, favorecendo o 
fortalecimento da família como eixo das ações  preventivas e terapêuticas para a superação do 
problema. 

 

• Defesa - Consiste na efetivação concreta da garantia dos direitos através de: 
- ações jurídicas 
- presença do Ministério Público 
- possibilidade de advogado 
- existência de conselhos tutelares 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA DIZ NÃO À 
                                                 
24 Assistência e Família no Combate à Exploração, Abuso Sexual e Maus-Tratos de Crianças e 
Adolescentes.(MPAS/SAS) 
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EXPLORAÇÃO SEXUAL 
INFANTO-JUVENIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de prevenção e atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual; e de 

repressão aos exploradores. 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

Governador 
Cristovam Buarque 
 

Vice-Governadora 
Arlete Sampaio 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA 
Secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária 
Osvaldo Russo de Azevedo 
 

SECRETARIAS ENVOLVIDAS 
 

Secretário de Educação 
Antonio Ruiz Ibañez 
 

Secretário de Saúde 
João de Abreu 
 

Secretário de Segurança Publica 
Gen. Gilberto Serra 
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Secretário de Cultura e Esportes 
Sílvio Tendler 
 

Secretário do Trabalho 
Pedro Celso 
 

GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO 
 

Mário Volpi - Consultor do UNICEF 
 

Neide Castanha - Assessora da SDSAC 
 

Márcia Mendes Assistente do Brasília Criança - FSS/DF 
 

Alexandre Vale dos Reis - Gerente do Programa Meninos de Rua - FSS/DF 
 

Graça Maria Catanhede - Chefe do Disque Criança - FSS/DF 
 

Wilmar Costa Braga - Assessor da Secretaria de Segurança Publica 
 

Márcia Aciolli - Coordenadora de Projetos Especiais - FEDF 
 

Maria Lúcia Pinto Leal - Presidente do CECRIA - Convidada 
 
 

* Este é um programa de iniciativa do Governo do Distrito Federal que conta com o apoio do 
Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça; da Secretaria de Assistência 
Social do Ministério da Previdência e Assistência Social e do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância - UNICEF. 
 

Sistema Brasília-Criança 
 
 
 

Programa de prevenção e atendimento a crianças 
e adolescentes vitimas de abuso e exploração sexual; 

e de repressão aos exploradores. 
 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
O Programa de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Democrático e Popular, 
entregue à Câmara Legislativa em março de 1995, começa dizendo que Brasília é uma cidade 
criança e é para elas que devemos governar. Vários passos concretos já foram dados na direção 
desse compromisso. 
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A Bolsa-Escola já atende aproximadamente 15.000 famílias; o Brasília Criança presta atenção 
especial a mais de 2.000 crianças em situação de risco pessoal e social; meninas e meninos de 
rua; abandonados, portadores de deficiência, vítimas de maus-tratos domésticos e vítimas de 
abuso e exploração sexual. O Brasília Criança inaugurou uma nova forma política, ética e 
operacional de acessar e garantir direitos. Trata-se de um conjunto de programas especiais, cuja 
intervenção é articulada e integrada com os setores de políticas sociais públicas e com as 
organizações da sociedade civil, pondo em prática o conceito de que nenhuma pessoa é uma 
parte, mas um todo que necessita de todos esses elementos como vitais. 
 
Foi nessa perspectiva, e a partir da implantação do trabalho dos educadores sociais de rua, em 
maio de 95, que tornou-se imperativa uma ação mais contundente e eficaz no combate à 
exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. 
 
Foi assim que o Governador do DF decidiu e determinou aos órgãos de governo mais 
diretamente ligados à questão traçar ações efetivas para o enfrentamento do problema. Coube ao 
Secretário de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária a coordenação de um programa 
multisetorial, a ser lançado ainda em abril deste ano, contando com assistência técnica do 
UNICEF. 
 
 
 
 
 
 
2 - CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DO FENÔMENO DE MAUS-TRATOS, 
ABUSO, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADAS CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
 
Crianças e adolescentes são constantemente vítimas, não somente de pessoas, mas, 
fundamentalmente, de uma sociedade desigual, em crise com seus valores e conivente com as 
mais variadas formas de violência. 
 
Supostamente protegidos no próprio lar, lugar de significação social de proteção, abrigo e 
aconchego familiar, freqüentemente é lá que iniciam sua jornada de angústia. A violência, 
quando é cotidianizada e banalizada, acaba por se confundir com a normalidade, muitas vezes 
sendo incorporada como evento comum e, conseqüentemente, difícil se torna a percepção de si 
mesmo como sujeito violentado. A criança violentada no próprio lar se vê intimidada e altamente 
constrangida quanto a denúncia de ato cometido por uma das autoridades domésticas. O silêncio 
é imposto como mecanismo de defesa, permitindo a manutenção da situação e a impunidade dos 
agressores. 
 
É, inadmissível o elevado índice de violência doméstica, incluindo, entre os maus-tratos, o abuso 
sexual, que se revela em todos os segmentos sociais, com ênfase especial na menina. 
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Nas camadas miserabilizadas, devido às condições indignas de vida, meninos e meninas estão 
duplamente expostos às mais cruéis situações humanas. Além de experimentarem nos próprios 
corpos toda espécie de agressão, vêem-se obrigados a ser responsáveis pelo próprio sustento ou 
mesmo da família. Impelidos as ruas como espaços que oferecem alternativas de sobrevivência, e 
envolvidos por adultos exploradores, os mesmos encontram, na prostituição, atividade de 
rentabilidade segura, situação que se sustenta na sexualidade pervertida e moralidade hipócrita 
da realidade adulta, aliadas as precárias condições sócio-econômicas. 
 
Brasília Criança, através do serviço Disque-Criança, telefone 1407 no ano de 1995 e até março 
de 1996, registrou 218 casos comprovados de abuso e/ou exploração sexual infanto-juvenil. As 
denúncias provém de cidadãos em geral e do trabalho dos educadores sociais de rua. Os casos 
envolvendo meninas são 86,24% e meninos, 13,76%. O Plano Piloto concentra 77% das 
ocorrências, seguido de Ceilândia, com 22%; Entorno, 3,32%, Guará e Santa Maria, 0,09%; 
Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Planaltina, 0,04%. Quanto às declarações do local de origem 
das crianças e adolescentes, 26% não informaram; 19,2% vieram da Ceilândia; 12,8%, são 
moradores de rua; 11% vieram de Santa Maria; 9,6%, do Entorno; 6,4% de Taguatinga; 0,33% 
do Núcleo Bandeirante e Brazlândia; 0,18 do Plano Piloto; 0,09 do Guará e Planaltina e 0,27 da 
Bahia. Com relação à faixa etária, o grupo até 7 anos de idade representa 0,06 das denúncias; de 
08 a 12 anos, 31,1%; de 13 a 15 anos, 42,6% e de 16 a 18 anos, 25,1%. 
 
Esses dados, certamente, não evidenciam o cenário real da problemática no Distrito Federal, uma 
vez que a única fonte é o Disque-Criança. O Setor de Saúde, de Segurança Pública e Educação, 
que são portas de entrada dessas situações ainda não possuem dados sistematizados. 
 

No entanto, os dados aqui apurados já indicam a gravidade e crueldade do abuso e exploração 
sexual, que atingem significativa parcela da nossa infância e juventude brasiliense. 
 
Cabe ressaltar, ainda, que do total das denuncias de violação de direitos de crianças e 
adolescentes registradas no Disque-Criança, em 1995, 60% referem-se a maus-tratos domésticos. 
 
 
 
3 - PRINCÍPIOS GERAIS 
 
A execução de um programa que tenha como destinatários crianças e adolescentes deve pautar-
se pelo respeito rigoroso à sua condição de pessoa em desenvolvimento, sujeito de direitos que 
deve ser atendido com prioridade absoluta. 
 
O cumprimento inequívoco do Estatuto da Criança e do Adolescente é, portanto, o princípio 
maior que deve orientar toda a ação de Governo e Sociedade especialmente no que se refere ao 
“Direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais” (art. 17) e “É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do 
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adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor” (art. 18). 
 
Nenhuma criança ou adolescente vitima de abuso sexual terá sua identidade revelada 
publicamente por qualquer meio, nem os programas a eles destinados terão nomes ou 
identificações que possam tornar público o motivo pelo qual os destinatários do programa 
precisaram dele. 
 
A articulação em rede e a multidiciplinariedade dos serviços serão princípios importantes para 
assegurar o tratamento integral e harmônico das diferentes áreas de intervenção. 
 
A capacitação especializada de todos os profissionais públicos ou privados que atuarão no 
Programa será realizada de forma permanente, devendo promover especialmente o conhecimento 
nas áreas do Direito, da Psicologia, da Pedagogia e das Ciências Sociais. 
 
Este programa destina-se não só a proteger e atender crianças e adolescentes, mas também punir 
os agressores de forma a romper o ciclo da impunidade que acoberta diferentes tipos de 
agressões, maus-tratos, abusos, exploração e violência sexuais. 
 
 
4 - PROPOSTA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 
 
O programa de atendimento à crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual é uma ação 
governamental multisetorial interativa, sob coordenação geral da SDSAC, porem cada área de 
intervenção desenvolve sua sistemática própria para dar conta dos resultados de seus serviços. 
As áreas de atuação prioritárias são: Segurança Publica, Educação, Saúde, Cultura, Assistência 
Social, CDCA/DF e Conselhos Tutelares, tendo como parceiros fundamentais o Governo 
Federal, as organizações da Sociedade Civil, o UNICEF, os poderes Legislativo e Judiciário. O 
envolvimento de todos os setores em ações de complementariedade deverá assegurar a 
legalidade e legitimidade do Programa, bem como o processo de mobilização e conscientização 
da sociedade sobre o problema e as estratégias para combatê-lo. A seguir descreveremos as 
intervenções de cada área observando, entretanto que não se tratam de serviços isolados mas 
articulados em rede, coordenados e potencializados para atuarem em sua escala quantitativa e 
qualitativamente. 
 
 
4.1 - Serviço Social 
 
Coordenação Geral do Programa 
 
Além de coordenar as ações do programa, caberá à Coordenação Geral viabilizar a integração de 
ações junto às cidades do entorno do Distrito Federal, tomando a iniciativa de convocar os 
gestores públicos das referidas cidades para elaboração de estratégias de ação em conjunto. 
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SOS Criança: É um serviço de atendimento emergencial que pode ser acionado por qualquer 
cidadão através do telefone 1407 sempre que ocorrer algum tipo de ameaça ou violação de 
direito da criança e do adolescente. É muito usado na denuncia de maus-tratos, violência e 
abuso. Trabalha com sigilo de identidade do denunciante. Imediatamente após o recebimento da 
denúncia a informação é processada num sistema informatizado e os agentes e técnicos de 
plantão imediatamente verificam “in loco” a procedência da denúncia e encaminham as medidas 
cabíveis. Funciona 24 horas. 
 
Com a eleição e instalação dos Conselhos Tutelares o SOS-Criança passará a funcionar como um 
serviço de retaguarda deste conselhos. 
Suas atribuições específicas serão: 
 
a) centralizar o registro de denúncias da população e as ocorrências registradas nas demais áreas 

de atuação; 
b) centralizar o controle quantitativo e qualitativo do fenômeno do abuso sexual e maus-tratos 

no âmbito do Distrito Federal, apresentando estudos e analises para o seu monitoramento; 
c) centralizar a investigação social preliminar dos casos e o psico-diagnóstico; 
d) encaminhar sistematicamente relatórios à Policia Civil para os procedimentos de fiscalização, 

investigação e inquérito policial, quando for o caso; 
e) abrigar, em caráter excepcionalíssimo, emergencialmente, por um período máximo de 48 

horas, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e de maus-tratos; 
f)  prestar informações, esclarecimentos e orientações à população em geral; 
 
Frente de Rua: é uma equipe multiprofissional que atua nos locais de maior concentração de 
meninos e meninas de rua com o objetivo de desenvolver um processo de Educação Social de 
Rua, possibilitando às crianças e adolescentes que fazem da rua seu principal espaço de luta pela 
sobrevivência com seu retorno à família, à escola e à comunidade. 
Para qualificar esta intervenção a Frente de Rua será capacitada para incorporar as seguintes 
atribuições: 
 
a) criar equipes interprofissionais de educadores sociais de rua, envolvendo as áreas de 

Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura e Segurança Publica; 
b) atuar diurno e noturnamente nos locais de maior concentração do fenômeno da exploração 

sexual e prostituição infanto-juvenil; 
c) mapear e levantar os dados da situação nos logradouros públicos e nos setores privados 

suspeito da pratica da prostituição; 
d) encaminhar as crianças e adolescentes aos pais ou responsáveis e oferecer abrigo quando for o 

caso; 
e) encaminhar à policia relatórios sistemáticos contendo dados sobre o agressor, quando 

identificado; 
f) criar e manter na Casa Aberta um espaço e uma equipe especializada para o atendimento de 

meninas de rua com especial atenção àquelas que são vítimas de abuso sexual; 
g) encaminhar relatórios sistemáticos ao SOS-Criança. 
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Centros de Desenvolvimento Social - CDS: São unidades de assistência social presentes em 
todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Atuam com os diferentes segmentos da 
comunidade (crianças, adolescentes, famílias, desabrigados, migrantes, terceira idade). Que 
necessitam da assistência social do estado. 
 
Atuam neste programa com as seguintes funções: 
 
a) colocar em abrigos crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e/ou maus-tratos, 

articulando as redes públicas e privada. 
b) coordenar e manter Centro de Atendimento Sócio-Educativo em cada Região Administrativa, 

integrando ações dos setores de Educação, Cultura e Trabalho (profissionalização); 
c) prestar o atendimento sócio-familiar às famílias de crianças e adolescentes vítimas de abuso 

sexual e maus-tratos; 
d) promover trabalho de ação comunitária que contemple a mobilização e a conscientização dos 

cidadãos à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes; 
e) elaborar, periodicamente, diagnósticos da situação em sua localidade; 
f) realizar registro de abuso sexual e maus-tratos contra crianças e adolescentes e; 
g) encaminhar relatório sistemático ao SOS-Criança. 
 
 
 
 
4.2 - Segurança Pública 
 
Criar a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que assumirá as 
funções de:  
a) fiscalizar, investigar e instaurar inquéritos nos casos de violação de direitos da crianças e 

adolescentes; 
b) desenvolver estratégias continuados de fiscalização e repressão em logradouros públicos, 

bares, boates, hotéis e similares suspeitos de prática da exploração sexual infanto-juvenil; 
c) desenvolver estratégias continuadas de investigação e repressão, de forma a romper com o 

ciclo da impunidade dos agressores. 
d) coordenar todos os inquéritos policiais referentes à violação de direitos e abuso sexual de 

crianças e adolescentes; 
e) criar um canal direto com a Frente de Rua para realização de operação integrada que assegure 

mutuamente os aspectos educativos e repressivos no combate à exploração sexual infanto-
juvenil; 

f) encaminhar relatórios sistemáticos ao SOS/Criança. 
 
 
4.3 - Educação 
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Introduzir, nas ações estruturadas do sistema de educação pública do DF, o tema dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes como conteúdo escolar, através da concepção de educação 
difundida na Escola Candanga. As ações específicas deverão contemplar: 
 
a) elaborar programa pedagógico, utilizando a TV Escola, com cronograma previamente 

definido; 
b) realizar debates com escolas e comunidades; 
c) publicar, periodicamente, material produzido em encontros e debates, incluindo textos, 

desenhos, historias em quadrinhos, fotografias, etc; 
d) publicar e divulgar situações de maus-tratos e violência sexual; 
e) acolher a criança violentada, de forma que a escola possa ser o espaço confiável e seguro, 

onde ela se reconheça como ser violentado saindo da solidão e da angustia; 
f) publicar e divulgar informações sobre a rede de serviços de atendimento integrado; 
g) instalar Caixas de Denuncias em cada escola; 
h) formar núcleos de auto-ajuda nas escolas, com apoio de psicólogos e orientadores 

educacionais; 
i) programar eventos extra-classe que exponha o produto da reflexão coletiva; 
j) implementar a proposta pedagógica em projetos especiais de ensino para meninos e meninas 

de rua, utilizando a arte- educação como eixo mobilizador das crianças e adolescentes na 
recuperação da auto-estima e na eliminação do preconceito e estígma; 

k) formar equipe de profissionais da Educação para função de educadores sociais de rua; 
l) introduzir, nos cursos especializados pela EAPE, conteúdo específico sobre o tema da 

violação de direitos da criança, num processo continuado de capacitação dos servidores da 
educação, de forma que a escola se torne núcleo de referencia para a identificação de maus-
tratos e interlocutora do debate com a família e a comunidade; 

m) integrar as equipes dos Centro de Atendimento Sócio-Educativo, em parceria com a FSS/DF, 
para desenvolvimento de atividades extra-classe na concepção de educação complementar; 

n) instituir, no calendário do ano escolar, eventos que possam explorar o tema, 
preferencialmente de forma interativa, com programações que mobilizem escola e 
comunidade, como gincanas, maratonas, mostras, feiras, festivais, etc; 

o) encaminhar relatórios sistemáticos ao SOS-Criança. 
  
Realizar através da EAPE um curso de Prevenção e Atendimento às crianças e adolescentes 
vítimas de abuso sexual e maus-tratos para todos os agentes deste Programa que atuarão 
diretamente no contato cotidiano com os vitimados. 
 
 
4.4 - Saúde 
  
O sistema de assistência à saúde deverá se estruturar para formar a retaguarda de prevenção e 
tratamento, clínico e psico-emocional, no combate aos maus-tratos e violência sexual contra 
crianças e adolescentes. Desenvolverá ação integrada entre os programas de saúde mental, 
atenção integral à criança e adolescente e o serviço social de saúde. Será assegurada atenção 
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especial e integrada às crianças vítimas de maus-tratos e violência sexual, com as seguintes 
ações. 
 
a) implantar 09 Núcleos de Referência da Criança e do Adolescente, um em cada regional de 

saúde. Os centros estarão estruturados para atendimento integral da criança e do adolescente, 
notadamente no que se refere a maus-tratos, violência doméstica, abuso e exploração sexual 
infanto-juvenil, gravidez precoce, drogadição, DST/AIDS; 

b) implantar 03 Centros de Apoio e Atendimento Psicossocial (Gama, Ceilândia e Planaltina); 
c) encaminhar relatórios sistemáticos ao SOS/Criança. 
 
 
4.5 - Cultura  
 
A cultura terá sempre uma intervenção interativa com todas as ações do Programa, incentivando 
e gerando a produção cultural das crianças e adolescentes como forma pedagógica de fortalecer a 
auto-confiança e a auto-estima. Terá ainda como ações próprias: 
 
a) promover o acesso das crianças e adolescentes aos eventos artístico-culturais realizados na 

cidade; 
b) realizar oficinas de arte com meninos e meninas na rede de serviços de combate à exploração 

sexual (como oficinas do corpo, artes cênicas, música, etc.), de forma a inserir o componente 
pedagógico e de formação artística. 

 
 
4.6 - Trabalho 
 
Os programas da Secretaria de Trabalho, de profissionalização, trabalho e renda, deverão atender 
prioritariamente às famílias das crianças vitimadas. De forma especial, deverá ser desenvolvido 
programa de profissionalização para adolescentes de baixa renda e baixa escolaridade, em 
interface com a educação formal. 
 
 
4.7 - Câmara Legislativa do DF 
 
A Câmara Legislativa terá papel importante na consolidação do programa de combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes no DF. 
 
Suas ações principais para este programa são: 
 
a) concluir a CPI da Prostituição,, apontando demandas objetivas de fiscalização, repressão e 

atendimento para o Poder Executivo e chamando a participação da sociedade. A CPI deverá 
apontar responsáveis para que possam ser aplicadas medidas complementares; 

b) criar uma interlocução sistemática com os agentes executores do Programa para o seu 
acompanhamento, controle e avaliação; 
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c) debater e aprovar o projeto de criação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente; 
d) abrir um canal de interlocução com a Frente Parlamentar da Câmara Federal pelo Fim da 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, contribuindo na discussão e alteração 
necessária da legislação vigente; 

e) apoiar e participar ativamente do Fórum Brasília Contra a Prostituição Infanto-Juvenil. 
 
 
4.8 - Judiciário e Ministério Público 
 
Realizar estudos sobre a viabilidade da implementação de Varas específicas para julgar os 
processos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, elaborar estudos que 
possam sugerir alteração de procedimentos para dar visibilidade, agilidade e vigor na punição 
dos agressores e exploradores; 
 
 
4.9 - Defesa de Direitos e Cidadania 
 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 
 
O Conselho DCA, como instância máxima de definição dos programas de atendimento à 
crianças e adolescentes, é parceiro fundamental na consolidação da presente proposta. Dentre 
outras ações, são prioritárias: 
 
a) instalar os Conselhos Tutelares em todas as Regiões Administrativas; 
b) efetivar o reordenamento das entidades não-governamentais, a partir da pesquisa realizada em 
1992; 
c) participar do processo de conscientização e mobilização da sociedade dando na visibilidade e 
credibilidade ao Programa; 
d) priorizar a implantação do Fundo da Criança e do Adolescente, como forma de viabilizar a 
captação de recursos financeiros para o Programa. 
 
Conselhos Tutelares 
 
Os Conselhos Tutelares serão os responsáveis pela identificação dos casos de maus-tratos e 
violência sexual em cada localidade, pela aplicação das medidas de proteção às crianças e 
adolescentes previstas no ECA e pela requisição de serviços de rede de atendimento. 
 
Conselho da Mulher 
 
Em interface com o Programa, atuará como retaguarda na proteção e amparo às mães de crianças 
e adolescentes denunciantes de maus-tratos e violência sexual de seus filhos ou mesmo na 
condição de vítimas. 
 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 



CECRIA - Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e 61

Adolescentes 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. W/3 Norte Quadra 506 Bloco “C” Mezzanino, Lojas 21 e 25 
CEP: 70.740-503 - Brasília/DF - Brasil 

Fone: (061) 340.83.22 
Telefax: (061) 274.66.32 - (061) 340.87.08 

E-MAIL: cecria@brnet.com.br 
C:\CECRIA\RELATORI\FINALMJ.DOC  11/8/2007 

 
Coordenado pela Comissão Local do MNMMR, o Centro de Defesa será a entidade não-
governamental de Defesa Técnico-Jurídica das crianças e adolescentes ameaçados ou violados 
em seus direitos. Caberá ao Centro de Defesa juntamente com as demais entidades da sociedade 
civil atuar junto à população promovendo o conhecimento dos direitos e as formas legítimas de 
conquistá-los. 
 
Organizações Não-Governamentais - as ONGs terão papel de ponta no Programa, 
constituindo-se em agentes mobilizadores permanentes da sociedade que fiscalizem as ações de 
governo, assumindo função positiva como parceiras no combate à exploração sexual infanto-
juvenil. Como ações concretas, são prioritárias: 
 
a) implementar o Fórum Brasília contra a prostituição infanto-juvenil; 
b) implantar serviços de retaguarda para atendimento às crianças e adolescentes vítimas de 

exploração sexual, em parceria com as ações governamentais; 
c) organizar, colaborar e participar de eventos que  divulguem a temática. 
 
 
4.10 - Comunicação Social 
 
A Comunicação Social é chave para o sucesso do Programa, que depende fundamentalmente da 
participação da sociedade e de que a mesma sinta-se parte integrante dele, uma vez que sua 
indiferença e omissão incentivam o comportamento dos usuários da prostituição infanto-juvenil, 
interrompendo brutalmente a infância de meninos e meninas que são colocados à margem dessa 
mesma sociedade. 
 
É necessário portanto, que o Programa seja antecedido e acompanhado de uma Campanha 
Publicitária contra a exploração sexual infanto-juvenil, cujo objetivo maior é levar a sociedade 
brasiliense a reconhecer no explorador um criminoso que precisa ser denunciado e punido, e na 
menina ou menino explorados um ser humano em desenvolvimento que precisa ser protegido. 
 
Na fase de implantação e execução do Programa, a Secretaria de Comunicação deverá ser 
informada sobre dados de resultados, agenda de eventos e outras atividades relevantes para 
realimentação da campanha e constante divulgação do Programa. 
 
5) - USUÁRIOS 
 
• Este programa destina-se a atender: 
• Crianças e adolescente vítimas de exploração, abuso sexual e maus-tratos; 
• Famílias de crianças e adolescentes vítimas; 
• Comunidades em que estas crianças, adolescentes e famílias estão envolvidas; e  
• Agressores, aplicando-lhes as medidas legais cabíveis. 
 
6 - QUADRO SÍNTESE DA REDE DE SERVIÇOS DO PROGRAMA 
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Área de intervenção    Serviços 
 

 SOS Criança - 1407 
Frente de Rua 

Assistência Social Apoio Sócio-Familiar 
 Atendimento Sócio-Educativo 

Ação Comunitária 
  
 

Segurança 
 
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

  
 Caixas de denúncias 

Frente de Rua 
Escolas dos Projetos Especiais da FEDF 

Educação Atividades extra-classe 
 Núcleos de auto-ajuda 

Programas de Capacitação para o atendimento e 
prevenção e exploração, abuso sexual e maus-tratos. 

  
Saúde 09 Centros de Referência da Criança e do 

Adolescente 
 03 Centros de Atendimento Psicossocial 

Especializado 
  
  

Trabalho Cursos Profissionalizações para adolescentes de baixa
 renda e baixa escolaridade. 
  
 Oficinas Artísticas 

Cultura Escolas de Esportes 
 Promoção de Eventos 
  
 Conselho de Direitos 

Conselho Tutelar 
Defesa de Direitos e Cidadania Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

 Defensoria Pública 
ONGs 

  
Justiça Ministério Público 

 Juizado da Infância e Juventude 
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7 - ESTRATÉGIA E ELABORAÇÃO, LANÇAMENTO E IMPLANTAÇÃO  DO 
PROGRAMA 

 
7.1 - 1ª Fase - Preparação e construção do Programa 
 
• Criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial, com assistência técnica do UNICEF, para 

elaboração do pré-projeto; 
• Apresentação do trabalho preliminar ao senhor Secretário de Desenvolvimento Social e Ação 

Comunitária, coordenador geral do Grupo de Trabalho; 
• Discussão do pré-projeto com o Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal; 
• Discussão com as Parcerias do Governo Federal (MPAS e MJ); 
• Discussão com o Conselho Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente e ONGs; 
• Finalização e detalhamento das ações de cada setor, incluindo o dimensionamento dos custos 

do Programa; 
• Reunião com os Secretários de Governo envolvidos diretamente nas ações do Programa para 

apresentação, debate e definição das propostas e dos meios para sua implantação; 
• Reunião com jornalistas e Organizações Não Governamentais, coordenada pelo Secretário de 

Desenvolvimento Social e Ação Comunitária e pelo representante do UNICEF no Brasil, para 
apresentação e debate do Programa; 

• Assinatura de Termo de Cooperação para a realização deste programa entre GDF, Ministérios 
da Previdência e Justiça e UNICEF; 

• Participação e apoio efetivo ao “Seminário Contra Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Américas”, a ser realizado em Brasília de 16 a 20 de abril de 1996. 

 
7.2 - 2ª Fase - Lançamento do Programa 
 
Cerimônia oficial do lançamento do Programa, com apresentação de medidas práticas tais como: 
• Remessa do projeto de criação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente à 

Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
• Assinatura de convênio entre os Secretários dos órgãos envolvidos e o UNICEF para 

realização do Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos; 
• Exposição do material visual da campanha. 
 
7.3 - 3ª Fase - Implantação e Execução do Programa 
 
7.3.1 - Início das atividades com as estruturas já existentes 
 

* SOS Criança 
* Frente de Rua 
* Abrigo do CRT 
* Casa Aberta (alojamento feminino provisório) 
* Escolas dos Projetos Especiais da FEDF 
* COSEs - Centro de Atendimento Sócio-Educativo 
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* Espaço Cultural 508 Sul 
* Programa Praia - Saúde 
* Delegacias de Polícia 

 
7.3.2 - Criação ou reforço de estruturas necessárias: 
 
• Contratação de recursos humanos para ampliação das equipes por área de intervenção; 
• Construção, reforma ou aluguel de imóveis para bases físicas de unidades de atendimento do 

Programa; 
• Implantação do Programa em toda rede do ensino público; 
• Implantação dos Centros de Referência da Criança e do Adolescente na rede de saúde 

pública; 
• Implantação da Casa para Meninas; 
• Implantação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. 
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FONTE: A Criança e o Adolescente no Congresso Nacional 
INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos 
Dezembro/96 
 
 

VIOLÊNCIA MAUS-TRATOS EXPLORAÇÃO SEXUAL 
 
Número Orige

m 
Autor - Partido/UF Conteúdo Última Ação 

 

171/93 
 

 

CD 
 

 

BENEDITO 
DOMINGOS - 

PPB/DF 
 

 

Altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal 
(Que garante a inimputabilidade penal do menor de 
dezesseis anos). 
 

 

21.06.95 (CCJR-CD) 
Parecer do relator, Dep. 
José Luiz Clerot, pela 
admissibilidade desta e da 
PEC 37/95, apensada. 
 

 

301/96 
 
 

 

CD 
 

 

JAIR BOLSONARIO 
E OUTROS -  

PPB/RJ 
 

 

Dá nova redação ao artigo 228 da Constituição Federal. 
(Estabelecendo que os menores de 16 anos são 
inimputáveis, sujeitando-se as normas da legislação 
especial, alterando a nova Constituição Federal. 
 

 

18.04.96 
Deferido OF 47/96/,da 
CCJR, solicitando a 
apensação desta a PEC 
171/93. 
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VIOLÊNCIA MAUS-TRATOS EXPLORAÇÃO SEXUAL 
 

Número Origem Autor - Partido/UF Conteúdo Última Ação 
 

00610/95 
 

 

CD 
 

 

HUMBERTO 
COSTA-PT/PE 

 

 

Dispõe sobre a proteção de testemunha de crime e dá 
outras providências 
 

 

11.09.96 
Parecer contrário da 
relatora a este Projeto e 
favorável ao PL. 1348/95, 
apensado. 

 

00877/95 
 

 

CD 
 

 

JOSÉ FORTUNATI 
- PT/RS 

 

Acrescenta ao parágrafo único do artigo 130 da lei/8069 
ECA. (Estabelecendo que descumprindo o agressor a 
ordem judicial de afastamento da moradia comum, em 
caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual de 
crianças e adolescentes será fixada a prisão civil, pelo 
prazo de até cento e oitenta dias, sem prejuízo aos 
procedimentos penais). 

 

23.11.95 
Com. de Constituição 
Justiça e Redação (CCJR-
CD) 
Relatora Dep. Zulaiê Cobra 

 

01486/96 
 

 

CD 
 

 

AUGUSTO 
NARDES - PPB/RS 

 

Modifica o artigo 60 da lei 8069/ECA. Estabelecendo 
sanções a exploração do trabalho ilegal de crianças. 

21.08.96 
Parecer favorável do relator 
a este Projeto e contrário ao 
PL. 2088/96, apensado. 

 
016549/96 

 

 
Exec. 

 

 
EXECUTIVO 

FEDERAL 

Altera dispositivos do decreto lei 2848, de 07 de 
dezembro de 1940. (Estabelecendo penas mais severas 
nos casos de condutas abusivas, violentas ou de 
exploração sexual de crianças e adolescentes). 

11.04.96 
(CCJR-CD) 
Distribuído a subcomissão 
de matéria penal. 
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04857/94 
 

SF 
 

JUTAHY 
MAGALHÃES - 

PSDB/BA 
 

Acrescenta parágrafos ao artigo 259 da lei 8069/ECA. 
(Obrigando os institutos médicos-legais a comunicarem 
às autoridades competentes, as ocorrências de mortes 
violenta de crianças e adolescentes). 

25.03.96 
(CCJR-CD) 
Relator Dep. Marcelo 
Deda. 

1807/96 
 

CD 
 

SÉRGIO CARNEIRO-
PDT/BA 

 

Dispõe sobre os crimes contra os costumes, alterando os 
artigos 225, 227, 228, 229, 230 e 232 de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal Brasileiro. (Estabelecendo 
normas para agravação penal para crimes contra 
liberdade sexual cometido contra menores de 14 anos). 

(CCJR-CD) 

1195/95 
 

CD 
 

MARILU 
GUIMARÃES - 

PFL/MS 
 

Dá nova redação aos artigos 218, 219 e 229 do decreto lei 
2848 de 07 de dezembro de 1940. (Tipificando 
criminalmente a permissão da continuidade da corrupção 
de menores e admissão de menores de 18 anos em casa 
de prostituição). 

Apensado ao projeto de lei 
1069/95. 

1949/96 
 

CD 
 

MARTA SUPLICY - 
PT/SP 

 

Determina investigação imediata no caso de 
desaparecimento de crianças adolescentes e dá outras 
providências. 

05.08.96 
CSSF - Parecer favorável 
do relator, Dep. Armando 
Abílio, com substitutivo. 

1954/96 
 

CD 
 

MARTA SUPLICY - 
PT/SP 

 

Dispõe sobre a exploração sexual infanto-juvenil, 
acrescentando parágrafos aos artigos 228 e 229 do 
decreto lei 2848, de 07 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. (Estabelecendo normas para a agravação penal 
para os crimes de exploração infanto juvenil, incluindo 
também o usuário dos serviços de prostituição que 
envolvem crianças e adolescentes). 

22.05.96 
Apensado ao PL 1870/96 

 
 

C:\CECRIA\RELATORI\FINALMJ.DOC  11/8/2007 



CECRIA - Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes 68 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. W/3 Norte Quadra 506 Bloco “C” Mezzanino, Lojas 21 e 25 
CEP: 70.740-503 - Brasília/DF - Brasil 

Fone: (061) 340.83.22 
Telefax: (061) 274.66.32 - (061) 340.87.08 

E-MAIL: cecria@brnet.com.br 

 
2806/92 

 

CD 
 

CPI Extermínio de 
Crianças e 

Adolescentes 

Institui o Código Nacional de Porte de Arma. 31.03.95 
Arquivado definitivamente 
pela mesa diretora. 

2805/92 
 

CD 
 

CPI Extermínio de 
Crianças e 

Adolescentes 
 

Altera o art. 51 da lei 8069/90 determinando recurso de 
ofício das sentenças concessivas de adoção de menor 
brasileiro por estrangeiro residente ou domiciliado no 
exterior. 

11.07.95 
Presidência da República - 
Vetado totalmente. 

2801/92 
 

CD 
 

CPI Extermínio de 
Crianças e 

Adolescentes 
 

Dispõe sobre o julgamento de policiais civis e militares 
pela Justiça Comum. Este projeto do Dep. Hélio Bicudo 
foi aprovado pela Câmara e rejeitado no Senado onde foi 
anexado ao do Sen. Élcio Álvares e ainda não retornou ao 
plenário da Câmara. 

07.08.96 
Presidência da República - 
Transformado em Lei Nº 
9299 
 

4761/94 
 

CD 
 

CPI da Prostituição 
Infanto-Juvenil 

 
Dispõe sobre o aumento da pena de reclusão para quem 
corromper, facilitar, incentivar ou permitir a corrupção de 
menor. 

09.11.94 
Tram. Comissão CSSF 
(Seg. Soc. Fam) Rel. Rita 
Camata. 
 

4762/94 
 

CD 
 

CPI da Prostituição 
Infanto-Juvenil 

Altera o dispositivo da Lei 8069/90 estipulando que só 
será concedida adoção de criança brasileira em caso de 
não haver brasileiros interessados e aumentando a pena 
para quem promover, auxiliar ou facilitar o envio de 
criança e adolescente ao exterior. 

09.11.94 
Tramitação na Comissão 
CSSF Relatora Rita 
Camata. 
 

796/95 
 

CD 
 

BETO LELIS -  
PSB/BA 

 

Altera a lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, XLIII, 
da Constituição Federal e determina outras providências 

19.12.95 
Pronto para a ordem do dia 

 
 

C:\CECRIA\RELATORI\FINALMJ.DOC  11/8/2007 



CECRIA - Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes 69 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Av. W/3 Norte Quadra 506 Bloco “C” Mezzanino, Lojas 21 e 25 
CEP: 70.740-503 - Brasília/DF - Brasil 

Fone: (061) 340.83.22 
Telefax: (061) 274.66.32 - (061) 340.87.08 

E-MAIL: cecria@brnet.com.br 

 
1674/96 

 
Exec. 

 
Executivo Federal Altera dispositivos do Decreto Lei 2848, de 07 de 

dezembro de 1940, Código Penal. (Estabelecendo 
penalidades mais severas no caso de condutas abusivas, 
violentas ou de exploração sexual de crianças e 
adolescentes). 

11.04.96 
CCJR - Distribuído a 
Subcomissão de Matéria 
Penal. 

2088/96 
 

CD 
 

PIMENTEL GOMES - 
PSDB/CE 

Acrescenta parágrafos ao artigo 132 do Decreto Lei 
2848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal. 
(Estabelecendo que a exploração do trabalho de criança 
ou adolescente terá como sanção a pena de reclusão de 
dois a oito anos; na hipótese de ocorrer a morte do 
menor, a pena de reclusão será de quatro a doze anos). 

15.07.96 
Mesa Diretora apensado ao 
PL. 1486/96 

 
VIOLÊNCIA 

 
Número Origem Autor - Partido/UF Conteúdo Última Ação 

 
111/96 

 
SF 

 

 
JOSÉ BONIFÁCIO - 

PPB/TO 
 

Altera dispositivos do Decreto Lei 2848 de 07 de 
dezembro de 1940, Código Penal. Definindo pena para 
crimes contra a liberdade sexual, fixando a idade de 12 
anos para se presumir o crime de abuso sexual. 

24.07.96 
CCJR - Relator Sen. 
Jeffersosn Peres. 

 
2181/96 

 
CD 

 

 
SÉRGIO 

CARNEIRO - 
PDT/BA 

 

Altera o Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940 
(Definindo como violência a prática de sexo com 
menores de quatorze anos, deficientes mentais ou pessoas 
indefesas por qualquer outro motivo, ainda que com o 
consentimento da vítima ou que esta tenha experiência 
sexual anterior. 

20.08.96 
CCJR - Distribuído à 
Subcomissão Especial de 
Matéria Penal 
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67/96 
 

SF 
 

 
GILVAM BORGES 

- PMDB/AP 
 

Define e regula os meios de prova e procedimentos 
investigatórios, destinados a prevenção e repressão dos 
crimes praticados por organizações criminosas. 

17.04.96 
CCJR - Aguardando 
parecer do relator Sen. 
Ramez Tebet. 

 
4104/93 

 
SF 

 

 
ÉLCIO ÁLVARES - 

PFL/ES 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 213 do 
Código Penal, na parte referente a pena (Aumentando a 
pena de reclusão de 08 para 10 anos se a ofendida for 
menor de 14 anos). 

18.06.96 
Plenário, Leitura e 
publicação do parecer na 
CCJR. Pronto para ordem 
do dia. 

2129/96  CD
 

AUGUSTO 
NARDES - PPB/RS 

Tipifica como crime práticas que incentivam a criança e 
o adolescente ao sexo, violência, pornografia e vícios. 

23.07.96 
Mesa diretora apensado ao 
PL. 842/95. 

 
 

VIOLÊNCIA MAUS-TRATOS E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
 

Número Orige
m 

Autor - Partido/UF Conteúdo Última Ação 

 

01069/95 

 

CD 
 

 

FERNANDO 
GABEIRA - PV/RJ 

 

 

Revoga os artigos 217 e 218 do decreto lei 2848, de 07 
de setembro de 1940 - Código Penal. (Revogando os 
dispositivos que tipificam os crimes de sedução e de 
corrupção de menores). 

 

20.10.95 
Coord. de Comissões 
Permanentes (SCP-CD). 
Encaminhado a CCJR. 
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Novos Projetos: 
 

 Projetos que foram apresentados no Congresso Nacional, ou apareceram na nova relação da sinopse até a data em que foram colhidas as últimas 
informações deste boletim. 
 

Número Origem Classificação Autor - 
Partido/UF 

Conteúdo Última Ação 

 
230/96 

 
SF 

 

 
Violência, Urgente 

Aprovação 

 
Flaviano Melo - 
PMDB/AC 
 

Inclui conteúdos sobre direitos da criança e do adolescente e sobre 
violência sexual nos currículos de ensino fundamental e médio. 

25.10.96 
Comissão de Educação, 
encerramento do prazo 
sem apresentação de 
emendas. 

 
001/96 

 
CD 

 

 
Trabalho e 

Profissionalização
, Urgente 

Aprovação 

 
Pedro Wilson e 
outros - PT/GO 
 

Requer instalação de comissão mista de inquérito destinada a apurar 
denúncias em reportagem da revista veja, de 30.08.95, sobre o 
trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. 
 

28.11.96 
Serviços Comissões 
especiais de inquérito 
realizada a sexta reunião. 

 
710/96 

 
CD 

 

 
Violência, Urgente 

Aprovação 

 
Sérgio Carneiro 
e outros - 
PDT/BA 
 

Sugere ao poder executivo por intermédio do Ministério da Justiça a 
implementação de uma campanha educativa junto ao turista 
estrangeiro, as pessoas que desenvolvem atividades profissionais 
diretamente relacionadas com o turismo e a população em geral, 
estimulando a denúncia de exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

26.11.96 
Leitura e publicação da 
matéria para 
encaminhamento ao poder 
executivo. 

 
711/96 

 
CD 

 

 
Violência, Urgente 

Aprovação 

 
Sérgio Carneiro 
e outros - 
PDT/BA 
 

Sugere ao Poder Executivo por intermédio do Ministério da 
Previdência e Assistência Social a implementação efetiva de uma 
campanha educativa junto ao turista estrangeiro as pessoas que 
desenvolvem atividades profissionais diretamente relacionadas com o 
turismo e a população em geral, estimulando a denúncia de 
exploração sexual contra crianças e adolescentes. 

26.11.96 
Leitura e publicação da 
matéria para 
encaminhamento ao Poder 
Executivo. 

 
712/96 

 
CD 

 

 
Violência, Urgente 

Aprovação 

 
Sérgio Carneiro 
e outros - 
PDT/BA 
 

Sugere ao Poder Executivo por intermédio do Ministério da Indústria e 
Comércio a implementação efetiva de uma campanha educativa junto 
ao turista estrangeiro as pessoas que desenvolvem atividades 
profissionais diretamente relacionadas com o turismo e a população 
em geral, estimulando a denúncia de exploração sexual contra 
crianças e adolescentes. 

26.11.96 
Leitura e publicação da 
matéria para 
encaminhamento ao Poder 
Executivo. 

 
2584/96 

 
CD 

 
Assuntos Gerais, 

 
Leonel Pavam - 

Altera parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
instituindo a obrigatoriedade de manutenção e acompanhamento do 

26.11.96 
Leitura e publicação da 
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  Urgente
Aprovação 

PDT/SC cartão de saúde pelos postos de vacina, pelos postos de saúde que a 
criança foi vacinada pela primeira vez. 

matéria em plenário. 

 

 
118/96 

 
CD 

 

Educação, Melhor 
Discussão 

Laprovita Vieira - 
PPB/RJ 

Autoriza a criação do fundo educativo e profissionalizante de 
meninos de rua, institui os seus recursos e da outras providencias. 

24.10.96 
CSSF - Ralatora Dep. Rita 
Camata 

 
74/96 

 
SF 

 

Comunicação, 
Urgente Aprovação. 

Marluce Pinto - 
PMDB/RR 

Incentiva os meios de comunicação social, de transportes e outras 
empresas a publicar fotografias com identificação e número 
telefônico para contato de crianças e adolescentes desaparecidos. 

29.04.96 
CESF - Relator Sen. Marina 
Silva. 

 
192/96 

 
SF 

 

 
Adoção, Melhor 

Discussão. 

Marina Silva - 
PT/AC 

Altera os artigos 47 e 85 da lei 8069, de 13 de julho de 1990 Estatuto 
da Criança e do Adolescente e da outras providências. 
Acrescentando parágrafo 07 no artigo 47 e parágrafo único no artigo 
85, que tratam respectivamente de mandato judicial de 
cancelamento de registro civil do adotado, e alvarás judiciais 
autorizativos de emissão de passaporte. Colocando que estas duas 
providências só sejam tomadas após trânsito em julgado da 
sentença de adoção. 

12.09.96 
CCJR - Relator Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 

 
12/96 

 
SF 

 

Renda Mínima, 
Melhor Discussão 

Eduardo Suplicy - 
PT/SP 

Dispõe sobre a realização de consulta, na forma de plebiscito, 
acerca da implantação de um programa de renda a todos os 
brasileiros. 

01.07.96 
CCJR - Devolvida pelo 
relator estando a matéria 
em condições de ser 
incluída na pauta de 
reunião da comissão. 

 
229/96 

 
SF 

 

Violência, Urgente 
Aprovação 

Benedita da Silva - 
PT/RJ 

Dispõe sobre os crimes de violência doméstica. 21.11.96 
Aguardando relator. 

 
186/96 

 
SF 

 

Assuntos Gerais, 
Urgente Aprovação. 

Benedita da Silva - 
PT/RJ 

Dispõe sobre a gratuidade da realização de exames de código 
genético (DNA) para instruir os processos de reconhecimento de 
paternidade. 

12.09.96 
CCJR - Aguardando 
parecer da relatora Sen. 
Regina Assunção. 

 
135/96 

 
SF 

 

Violência, urgente 
Aprovação 

Benedita da Silva - 
PT/RJ 

Altera o artigo 224 do decreto lei 2848, de 07 de dezembro de 1940, 
Código Penal, diferenciando os crimes tipificados de violência em: 
Violência Absoluta e Violência Relativa. 

08.10.96 
CCJR - Devolvida pelo 
relator estando a matéria 
em condição de ser incluída 
na pauta da comissão. 

 
255/96 

 
SF 

 

Assuntos Gerais, 
Urgente Aprovação 

Benedita da Silva - 
PT/RJ 

Dispõe sobre a comercialização de substitutos do leite materno e 
artigos de puericultura correlacionados e da outras providências. 

26.11.96 
Aguardando receber 
emendas. 

  Trabalho e Benedita da Silva - Altera o artigo 389 do Decreto Lei 5452, de 1 de maio de 1943, 22.11.96 
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  241/95 SF
 

profissionalização, 
Urgente Aprovação. 

PT/RJ (CLT), garantindo o auxílio creche das empresas não só para 
mulheres mas para trabalhadores de ambos os sexos. 

Aguardando inclusão na 
ordem do dia. 
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RELAÇÃO DAS PESSOAS QUE PRESTARAM INFORMAÇÕES PARA O 
RELATÓRIO - FUNDAMENTOS E POLÍTICA CONTRA A EXPLORAÇÃO E ABUSO 

SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
 
 
Ministério da Educação 
 

NABIHA GEBRIM DE SOUZA 
COEF - Coordenação Geral de Ensino Fundamental 
 
 
Ministério do Trabalho 
 

PAULA A. COELHO HORTA BARBOSA 
Secretaria de Formação Profissional - Núcleo 3 
 
 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
 

ALDAIR BRASIL BARTHI 
Coordenadoria Geral de Capacitação 
 
 
Instituto de Estudos Sócio Econômico - INESC 
 

LUDMILA OLIVEIRA PALAZZO 
Secretária INESC 
 
 
Instituto de Estudos Sócio Econômico - INESC 
 

JUSSARA DE GOIÁS NASCIMENTO VIANA 
Assessora INESC 
 
 
Ministério da Justiça 
 

SÔNIA DE ALMENDRA PORTELLA CASTRO 
Departamento da Criança e Adolescente 
 
 
Ministério da Indústria e Comércio 
 

ANA KAREN ANDRADE QUENTAL 
Diretoria de Marketing - EMBRATUR 
 
 
Ministério da Saúde 
 

ROSA MARIA MACIEL CARNEIRO 
Coordenação da Saúde da Criança e do Adolescente 
 
DOCUMENTOS CONSULTADOS 
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Audiência Pública Sobre Prostituição Infanto-Juvenil, 10/06/96 - Porto Alegre/RS 
 
Anexos do Relatório final da CPI da Prostituição Infanto-Juvenil. 
 
Anexos dos Relatórios das Diligências da CPI da Prostituição Infanto-Juvenil. 
 
Anais do “Seminário Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Américas” 
(CECRIA), abril de 1996. 
 
“Assistência a Família no Combate à Exploração, Abuso Sexual e Maus-Tratos de Crianças e 
Adolescentes”, CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e 
Adolescentes, janeiro de 1996. 
 
Brasil Criança Cidadã - Fomento a Programas de Atenção à Criança de 7 a 14 anos - Ministério 
da Previdência e Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, 1996. 
 
CEDECA/BA - Hélia Barbosa - “Estupro não é apenas crime moral”, abril de 1996. 
 
Como o Brasil, Enfrenta a Exploração Sexual - Comercial de Crianças e Adolescentes (minuta) - 
Documento CONANDA, agosto de 1996. 
 
Comissão de Direitos Humanos - “Direitos Humanos e Orçamento da União Avaliação e 
Perspectivas” 
 
Como o Brasil Enfrenta a Exploração Sexual-Comercial de Crianças e Adolescentes - Ministério 
da Justiça, Agosto de 1996. 
 
Direitos Humanos Declaração e Programa de Ação de Viena - 25 de junho de 1993 - Documento 
Final - Movimento Nacional de Direitos Humanos - Secretaria Nacional de Formação - 1993. 
 
Estudo de Caso (CECRIA), maio de 1996. 
 
Exploração e Abuso Sexual Infanto-Juvenil em Pernambuco - Olga Câmara 
 
FALEIROS, Vicente de Paula.  Violência contra a infância. In Sociedade e Estado  X(2):475-
490, Brasília, UnB, 1995. 
 
FUNPAPA - “Exploração Sexual Comercial na Amazônia”  
 
 
Guia de ONG (CECRIA) 
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GDF/SDSAC - Programa “Brasília Diz Não à Exploração Sexual Infanto-Juvenil” (Brasília), 
1996. 
 
NIKKEN, Pedro/ El concepto de derechos humanos in Estúdios básicos de Derechos Humanos 
I. IIDH 1994 p.15-29 
 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Convívio Social e Ética - Pluralidade Cultural - Ministério 
da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 1996. 
 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Convívio Social e Ética - Saúde - Ministério da Educação e 
do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 1996. 
 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Convívio Social e Ética - Ética - Ministério da Educação e 
do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, 1996. 
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