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Introdução/Objetivos

A exploração sexual tem sido discutida como uma violação de direitos humanos, uma

vez que envolve a troca de dinheiro com/ou favores entre um usuário um

intermediário/aliciador/agente e outros que obtém lucro com a compra e venda do uso do corpo

das crianças e dos adolescentes (FALEIROS, 2000). Essa relação mercantizada pode implicar

o trabalho forçado e as formas de exploração contemporâneas de escravidão (LIBORIO, 2005).

A ESCA é uma realidade em diferentes regiões brasileiras e no município de Rio

Grande não é diferente, especialmente devido as suas características. A literatura tem

apontado diversos territórios e contextos, como as rodovias, a zona portuária, os canteiros de

obras, a vulnerabilidade social, as drogas como fatores de risco para situações de violação da

infância e da juventude (CERQUEIRA-SANTOS, MORAIS, MOURA & KOLLER, 2008). Diante

dessas considerações, o presente estudo pretende mapear a atual situação de exploração

sexual de crianças e adolescentes (ESCA) denunciada no município do Rio Grande.

Metodologia

Participaram da primeira etapa do estudo um representante do CREAS (Centro de

Referência Especializada em Assistência Social) e três representantes do Conselho Tutelar do

município do Rio Grande. Um protocolo que visa a identificar a problemática da exploração

sexual, as redes de proteção, os serviços oferecidos para as vítimas foi aplicado. Todos os

procedimentos normativos que regem as pesquisas com seres humanos foram respeitados. O

termo de consentimento livre e esclarecido foi apresentado e assinado por todos os

participantes do estudo. O projeto está aprovado junto ao Comitê de Ética da FURG (CEPAS).

Resultados e Discussão

Os resultados parciais, do estudo que está sendo realizado, contemplam alguns

elementos relevantes como a distribuição quantitativa no Município do Rio Grande, de casos da

ESCA nos anos de 2008/2009 registradas no Conselho Tutelar e no CREAS, constando como

maior registro as situações de prostituição e pedofilia.
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Denunciados Atendidos Acompanhados Desligados

Prostituição 36 31 31 8
Pornografia
infanto-juvenil

2 2 2 0

Turismo sexual 0 0 0 0
Tráfico para fins
de exploração

0 0 0 0

Foi possível verificar que a maior incidência dos casos ocorre na faixa dos 13 aos 17

anos e as meninas ainda são as principais vítimas dessa violação. A vulnerabilidade social das

vítimas parece ser o fator de risco mais evidente nos casos apontados pela rede, pois além das

necessidades financeiras, a necessidade de obtenção da droga surge como motivador para a

exploração sexual. Quando questionadas sobre os aspectos ambientais que podem facilitar a

violação, a rodovia e a mão de obra temporária foram citadas.

Nenhum caso de turismo sexual e tráfico foram identificados nos serviços

entrevistados, no entanto, o próprio serviço reconhece que nem todos os casos chegam a ser

denunciados. Tal fato favorece com a expansão e a perpetuação da rede de exploração.

Considerações Finais

A análise dos dados realizada revela o quanto à exploração sexual de crianças e

adolescentes ainda se mantêm encoberta por uma série de fatores como a violência, a

desigualdade de poder, o estigma, a vulnerabilidade social e ambiental, a (des)articulação das

redes de proteção, a necessidade de acesso e inclusão ao mundo do consumo podem levar

muitas crianças e adolescentes a vivenciar a ESCA.
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