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RESUMO 
 
 

A preocupação com a exploração sexual de crianças e adolescentes é crescente. Legislações 
buscam enfrentar um problema que parece não ter fim, ao contrário, se dissemina por todos os 
países. O fato é que desde a antiguidade, as relações humanas foram marcadas pelo poder, 
pela força e o mais fraco se submetia ao mais forte. Famílias viveram a cultura patriarcal; a 
masculinidade e o exercício do poder efetivaram-se com uso reiterado da violência, 
submetendo mulheres, crianças e adolescentes à autoridade absoluta paterna. A exploração 
sexual arraigou-se no seio da sociedade, criando uma relação de mercantilização. Crianças e 
adolescentes tidas como meros produtos da sua fragilidade física e psíquica, transformaram-se 
em mercadoria em um mercado consumidor organizado em redes de exploração local e global. 
A violência sexual é uma realidade e pode ser entendida como ato ou jogo sexual, relação 
heterossexual ou homossexual entre adulto e criança ou adolescente, por meio do uso da força 
ou do poder, para obrigar o contato corpóreo não desejado, estimulando o menor sexualmente 
ou utilizando-o para obtenção da satisfação sexual para si ou para outrem. Este estudo tem 
como objetivo identificar como ocorre a exploração sexual de crianças e adolescentes; verificar 
a forma como se apresenta; identificar o perfil das vítimas e abusadores e como o direito 
brasileiro trata o assunto. Como metodologia, foram realizadas pesquisas em legislações, 
doutrina, sites governamentais e não governamentais que abordam sobre o assunto. Os 
resultados mostram que, segundo a Agenda de Ação de Estocolmo de 1996, a exploração 
sexual e comercial infanto-juvenil, ocorre quando pessoas usam o corpo da criança ou 
adolescente para obter lucro, vantagem ou proveito com fim sexual em uma relação de 
exploração comercial e de poder, compreendendo quatro modalidades: prostituição infantil, 
pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas para fins sexuais. No Brasil, essas 
modalidades estão presentes, mas variam na forma como ocorrem, influenciadas pela 
economia, cultura e características de cada região. Estudos apontam que as vítimas desse 
crime são oriundas de famílias de baixa renda; são vulneráveis socialmente; vivem problemas 
como o uso de álcool ou drogas, violência doméstica e/ou abuso sexual; têm pouco ou nenhum 
vínculo com a escola. Não existe perfil exato para definir aliciadores, exploradores ou clientes, 
podem ser um familiar até mesmo um vizinho ou professor(a). No entanto, uma pesquisa da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), envolvendo 450 homens, de sete países da 
América Central, demonstrou que a maioria dos indivíduos que se envolveu com crianças ou 
adolescentes como cliente na exploração sexual, viveu em uma estrutura familiar patriarcal. 
Crianças e adolescentes são bens jurídicos tutelados e o artigo 227 da Constituição Federal de 
1988 consagrou a doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta, cabendo à família, à 
sociedade e ao Estado assegurar-lhes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, consolidou 
essas diretrizes constitucionais. Para enfrentar a violência sexual infanto-juvenil, além dos 
dispositivos legais já existentes, a Lei nº 12.015/09 alterou o Código Penal Brasileiro, focando a 
proteção na dignidade humana. Crianças e adolescentes passam a ser considerados 
vulneráveis em razão das peculiaridades da fase de vida de cada um. Conclui-se que a 
exploração sexual de crianças e adolescentes é uma realidade, seus efeitos atingem sua 
saúde física e psíquica, causando-lhes transtornos irreversíveis. As vítimas desse crime são 
bens jurídicos tutelados e precisam de cada um de nós, cidadãos e operadores do direito, para 
lhes garantir a proteção e o amparo a que têm direito. 


