
Proteção 
integral

na perspectiva do combate ao abuso 
e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes



Ficha técnica
União Norte Brasileira de Educação e Cultura – UNBEC

DIRETORIA GERAL
Wellington Mousinho de Medeiros
Diretor-presidente

José de Assis Elias de Brito
Diretor Vice-presidente

Ataide José de Lima
Diretor-secretário

Humberto Lima Gondim
Diretor-tesoureiro

Alexandre Lucena Lôbo
Diretor-conselheiro

José Wagner Rodrigues da Cruz
Diretor-conselheiro

Superintendência Socioeducacional

Dilma Alves
Superintendente

Cláudia Laureth
Gerente Social

Instituto Marista de Assistência Social (IMAS)

Milda Moraes
Direção

Produção Textual
Clemilson Graciano
Analista Social
Fernanda Carmo
Analista de Comunicação-Jornalista
Lauriene Queiroz
Analista Social

Revisão
Fernanda Carmo
Analista de Comunicação-jornalista

Apoio
Sergipe Soluções Gráficas

www.marista.edu.br

Brasília/DF, maio de 2015.



Proteção Integral: na perspectiva 
do combate ao abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (…)  

A transparência deste artigo sinaliza que os Direitos da criança e do 
adolescente são de inteira responsabilidade dos adultos: família, 
sociedade e o Estado, que são reconhecidos como instâncias formais 
de garantia dos direitos preconizados na Constituição Federal (CF).

A Doutrina da Proteção Integral da Organização das Nações Unidas 
foi implantada à legislação brasileira pelo artigo 227, da CF de 1988, 
trazendo para a sociedade no Brasil conquistas favoráveis à infância 
e a juventude. 

A referência à criança e ao adolescente como “absoluta prioridade” 
corresponde ao artigo 3º da Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança, que determina proteção integral à criança. Assim, a 
criança e o adolescente se constituem sujeitos de direitos e não 
mais meros objetos de intervenção social e jurídica por parte da 
família, da sociedade e do Estado. A criança e o adolescente são 
reconhecidos como pessoas em desenvolvimento, detentoras de 
todos os direitos que têm os adultos e que sejam aplicáveis à sua 
idade, além dos seus direitos especiais, decorrentes do próprio 
processo de desenvolvimento em que se encontram. Eles não estão 
em condições de exigi-los do mundo adulto e não são capazes, 
ainda, de prover suas necessidades básicas sem prejuízo do seu 
desenvolvimento pessoal e social.



No entanto, mesmo diante da existência de leis favoráveis à infância, 
são muitas as violências que assolam as crianças e adolescentes, 
entre elas, o abuso e a exploração sexual. Trata-se de uma prática 
criminosa e cruel capaz de provocar profundas marcas no corpo e 
na alma das vítimas.

18 de maio: Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes
O Dia 18 de maio tornou-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 
Federal nº 9970/00. A data faz referência à memória da menina Aracelli 
Santos, violentada e assassinada, em Vitória/ES, no ano de 1973.

É uma violação dos direitos de crianças e adolescentes que não está 
necessariamente associada à vulnerabilidade e atinge todas as classes sociais.

Por isso, dialogar acerca do Abuso e a Exploração é uma oportunidade 
de conscientizar a sociedade brasileira para o enfrentamento da 
violência sexual de crianças, adolescentes e jovens. Assim, o mês de 
maio se torna palco que reúne atores sociais, em diversos espaços, 
para potencializar as discussões e refletir alternativas consistentes de 
sanar à referida problemática. 

A infância e a adolescência pedem 
socorro por meio de números
Estatísticas alarmantes sobre a violência sexual contra crianças 
e adolescentes no Brasil chamam a atenção para que ações 
protetivas sejam realizadas. De acordo com os dados do Sistema de 
Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), do Ministério da Saúde, 
praticamente um em cada quatro casos de violência sexual infantil 
(22% dos 14.625 casos pesquisados pelo VIVA) atinge uma criança de 
até um ano de idade.



Além disso, em três a cada quatro casos (77%), a vítima tem até nove 
anos. A agressão sexual é o segundo tipo de violência mais praticado 
nesta faixa etária, com 35% dos casos, contra 36% provocados por 
abandono ou negligência.

Vale destacar que 10,5% das notificações de violência infantil no 
Brasil são sexuais e atingem a população entre 10 a 14 anos, ficando 
atrás apenas da violência física, com 13,3%. Ainda segundo a VIVA, 
na avaliação da faixa etária entre 15 a 19 anos, a agressão sexual fica 
em terceiro lugar, com 5,2% dos casos, seguida da psicológica (7,6%) 
e da física (28,3%).

Já, a Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 
Adolescentes (PESTRAF) é um dos retratos mais significativos e amplos 
do fenômeno da exploração sexual comercial e suas conexões com 
o crime organizado. Realizada pelo Centro de Referência, Estudos 
e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA) e apoiada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA), a PESTRAF detectou 
a existência, no Brasil, de 241 rotas terrestres, marítimas e aéreas 
usadas para explorar sexualmente mulheres, crianças e adolescentes.

Desse total, 131 rotas são internacionais, 78 interestaduais e 32 
intermunicipais. A maioria dessas rotas está no Norte e no Nordeste. 
Segundo a pesquisa, nada menos do que 76 rotas se localizam no 
Norte e 69 no Nordeste. O Sudeste vem em terceiro lugar, com 35 
rotas. Vale ressaltar que os índices de pobreza e desigualdade social 
são maiores nessas duas regiões: a porcentagem de pobres no Norte 
é de 43,2% e no Nordeste, de 45,8%. Ainda de acordo com o estudo, 
o principal destino dessas mulheres e adolescentes fora do país é a 
Espanha. Em seguida, vêm Holanda, Venezuela, Itália e Portugal.

Abuso Sexual
Essa violência pode ocorrer tanto no ambiente doméstico no que 
se refere à relação de convivência familiar entre vítima e agressor, 
quanto no contexto extrafamiliar, quando não há aproximação 



entre vítima e agressor. Trata-se de atos de conotação sexual, 
onde adultos seduzem ou estimulam crianças e adolescentes à 
sexualidade precoce.

Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas
Já a exploração sexual comercial ocorre em redes de prostituição, 
pornografia, tráfico e turismo sexual. Com a possibilidade de uma 
vida melhor em outra cidade ou país os aliciadores fazem milhares 
de vítimas em todo o mundo (em sua maioria mulheres, crianças 
e adolescentes) que caem nas armadilhas do tráfico de pessoas 
para fins de exploração sexual, tráfico de órgãos, trabalho escravo, 
casamento servil, entre outros.

Na última década o tráfico de pessoas atingiu proporções epidêmicas. 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o tráfico de 
pessoas figura entre as três práticas ilegais mais rentáveis do mundo, 
movimentando bilhões de dólares em todo o planeta.

No dia 21 de maio de 2014, a presidente da República, Dilma 
Rousseff (PT), sancionou o Projeto de Lei aprovado pelo Congresso 
que torna crime hediondo o abuso e a exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Denúncias
Com a amplitude das denúncias, informações, estudos, pesquisas e 
depoimentos de testemunhas e vítimas a temática vem ganhando 
notoriedade social. O DISQUE DIREITOS HUMANOS, por meio do 
número 100, é um serviço gratuito e disponível todos os dias 
(inclusive aos sábados, domingos e feriados), 24h, que recebe 
denúncias de casos de abuso e exploração sexual. As ligações 
podem ser realizadas de aparelhos telefônicos fixos e móveis. Não é 
necessário se identificar. Outras informações podem ser encontradas 
no site do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual: 
www.comitenacional.org.br



exerça você também 
sua cidadania, 

DenUncie!

Disque 100-Disque Denúncia Nacional

Ligue 180-Central de Atendimento a Mulher
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