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Do que estamos falando?

Violência

Segundo Faleiros (1998) “violência, aqui não é entendida, Segundo Faleiros (1998) “violência, aqui não é entendida, 
como ato isolado, psicologizado pelo descontrole, pela 
doença, pela patologia, mas como um desencadear de 
relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas, o 
processo civilizatório de um povo”.



Violência Sexual

•Escala mundial

•História da humanidade 

•Todas as classes sociais 

•Concepções sociais sobre sexualidade



Infância, adolescência, 
sexualidade e gênero

• A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma grave violação dos direitos 
humanos. 

• Trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado, que ocorre em todo o mundo e • Trata-se de um fenômeno complexo e multifacetado, que ocorre em todo o mundo e 
está ligado a fatores culturais, sociais, pessoais e econômicos.

• Assunto considerado “tabu” (sexualidade, crime, segredos familiares)

• Mais próximo e frequente do que se imagina

• Questão de saúde pública (estatísticas e consequências negativas à saúde)



A violênca sexual contra crianças e 
adolescentes, por ser classificada como um 

ato de violência, configura-se como um fator 
de risco para o desenvolvimento.de risco para o desenvolvimento.



Os riscos são aqueles fatores pessoais, ambientais ou 
culturais que atuam como obstáculo ao nível individual ou 
ambiental e que potencializam a vulnerabilidade levando 
indivíduos a resultados desenvolvimentais indesejáveis 

(Assis, Pesce, & Avanci, 2006).(Assis, Pesce, & Avanci, 2006).

Os riscos, associados a grupos, contextos ou populações, 
predispõem as pessoas a resultados negativos ao seu 

desenvolvimento.



A vulnerabilidade, por outro lado, está 
relacionada ao indivíduo e suas 
predisposições ou susceptibilidades a 
respostas ou consequências negativas respostas ou consequências negativas 
(Masten & Garmezy, 1985), operando 
apenas quando os fatores de risco estão 
presentes. 

Sem o risco, a vulnerabilidade do 
indivíduo não tem efeito (Cowan et al., 1996).



Analisar riscos e vulnerabilidade de 
crianças e adolescentes vítimas de 

exploração sexual significa analisar as 
consequências desenvolvimentais 

apresentadas por estas. apresentadas por estas. 

É de fundamental importância entender 
como essa dinâmica se desenvolve para 
crianças e adolescentes vítimas da ESCA, 

como forma de se pensar em prevenção e 
atendimento.



Entendem-se os fatores de proteção como aqueles que dizem 
respeito às influências que modificam, melhoram ou alteram 
respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação.

No conceito dos fatores de proteção, enfatiza-se uma No conceito dos fatores de proteção, enfatiza-se uma 
abordagem de processos, por meio dos quais diferentes 
fatores interagem entre si e alteram a trajetória da pessoa, 
seja para produzir uma experiência estressora ou protetora em 
seus efeitos. 



Três classes de fatores de proteção:

a)os atributos disposicionais das pessoas (nível de 
atividade e sociabilidade, autoestima, autonomia etc.);
b) laços afetivos no sistema familiar e/ou em outros 
contextos que ofereçam suporte emocional em contextos que ofereçam suporte emocional em 
momentos de estresse;
c) sistemas de suporte social , seja na escola, no 
trabalho, na igreja, no serviço de saúde que propiciem 
competência e determinação individual e um sistema de 
crenças para a vida. 

(Yunes & Szymansky, 2001)



Enquanto no abuso, a vitimização é óbvia, a 
exploração abre espaço fértil para a idéia de 

Vitimização

exploração abre espaço fértil para a idéia de 
responsabilização que pode perpassar o 

imaginário das crianças e até dos próprios 
adultos, inclusive profissionais.

“É diferente, né? Tipo, eu não fui estuprada!” (menina 

16 anos)





Violência Sexual

Abuso Sexual

Abuso sexual - a criança ou adolescente é usado para a satisfação sexual de pessoas mais 
velhas. Essas relações são impostas diante de ameaças de violência física, de métodos de 
convencimento ou sedução e até mesmo por coação exercida por uma pessoa mais rica, com 
mais status. O adulto sempre possui mais poder físico, psíquico e, algumas vezes, social, que 
a criança/adolescentes. O abuso sexual também pode ser praticado por adolescentes em 
relação a crianças. 

Quando é cometido por algum membro da família é chamado de abuso sexual 
intrafamiliar. Na maioria desses casos, o abusador é alguém em que a criança confia e, nesse 
sentido, alguém com quem tem um vinculo afetivo significativo. 

O abuso sexual extrafamiliar ocorre fora do ambiente familiar e doméstico, mas, 
geralmente, também é praticado por uma pessoa próxima da criança/adolescente: vizinhos, 
amigos da família, educadores, médicos, responsáveis por atividades de lazer, líderes 
religiosos etc. Apenas eventualmente o abusador é uma pessoa totalmente desconhecida. 

O abuso sexual é cometido em todos os níveis sociais, econômicos, religiosos e étnicos. 



Violência Sexual

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Exploração sexual - relação sexual entre uma criança ou 
adolescente e adulto mediada por alguma forma de 
pagamento (em dinheiro ou algum benefício). Esse é um pagamento (em dinheiro ou algum benefício). Esse é um 
comércio perverso, que muitas vezes é criado e 
alimentado por agenciadores (que em alguns casos 
podem ser até os pais) e redes criminosas. Vale ressaltar 
que a exploração sexual não está, obrigatoriamente, 
ligada ao pagamento com dinheiro. Uma pessoa que 
pede favores sexuais de uma adolescente em troca de 
uma carona, por exemplo, está praticando exploração 
sexual.



Violência Sexual

Forma de ESCA
Exploração sexual agenciada - É a exploração sexual de crianças e adolescentes 
intermediada por pessoas ou serviços , como bordéis, serviços de acompanhamento e 
clubes noturnos. As crianças e adolescentes pagam um percentual do que ganham para 
essas pessoas ou serviços em troca de um lugar para morar, comida, roupas, transporte, 
maquiagem, drogas ou proteção durante a realização do trabalho.

Exploração sexual não -agenciada - É a exploração sexual de crianças e adolescentes Exploração sexual não -agenciada - É a exploração sexual de crianças e adolescentes 
sem a presença do intermediário .

Tráfico para fins de exploração sexual - Atividades de aliciamento, rapto, transferência e 
hospedagem de crianças e adolescentes para “alimentar” o mercado da exploração sexual. 
O tráfico de seres humanos também serve para a exploração do trabalho, adoções ilegais e 
venda de órgãos

Pornografia infanto-juvenil - A pornografia é a prática de apresentar partes descobertas 
do corpo ou representar cenas sexuais com o objetivo de instigar a libido do espectador. Na 
pornografia infanto-juvenil, são retratadas cenas de sexo de adultos com crianças ou entre 
crianças. Essas cenas são expostas em revistas, livros, filmes ou na internet. 



ESCA: Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas 
EstradasEstradas



ESCA nas Estradas

Dificuldade de obter dados precisos

10.385 denúncias de abuso e exploração sexual de cri anças e adolescentes
recebidas no Disque-Denúncia Nacional (Ligue 100) em 2010

Dimensionando a ESCA nas rodovias brasileiras:

Cenário Brasileiro

Dimensionando a ESCA nas rodovias brasileiras:

•Pestraf (2002): 241 rotas de tráfico de crianças e adolescentes par a fins de 
exploração sexual

•DPRF (2010): mapeamento de 1820 pontos vulneráveis à ESCA nas rodovias 
federais

•Entre 2005 e 2009, 951 pessoas foram presas em flagrante nas estradas



UFRGS
UFS
Childhood



A PESQUISA

Objetivos

•Atualização do perfil em 2010

•Análise do impacto da intervenção

•Análise comparativa entre grupos

Aspectos MetodológicosAspectos Metodológicos

•Amostra nacional

•Inserção ecológica

•Validade estatística

Aspectos Éticos

•CONEP



Amostra

Em 2005
•Participação de 239 motoristas

Em 2010
•Participação de 342 motoristas

•M = 42,16 anos (DP = 10,782), com um mínimo de 21 
anos e máximo de 71 anos

•RS, SC, SP, SE, RN, PA



2005 2010

M DP Min Max M DP Min Max

Dias por mês na estrada

Tempo de Trabalho

Dias por mês na estrada
20,3 6,77 0 60 19,08 21,09 0 270

Horas esperando carga 
44,15 36,91 0 244 57,89 73,18 0

840              

(35 dias)



Tempo de Trabalho

Aleatórios

M (DP)

Empresas

M (DP)

t (p)

Tempo em horas de espera da carga 57,99 horas 

(73,304)

36,75 horas 

(42,468)

2,076 

(0,039)

Quando começou a ser caminhoneiro 

(tempo de serviço)

17,41 anos 

(11,305)

17,94 anos 

(10,395)

0,356 

(0,722)



Atividade realizada

em ordem decrescente (%) 2005

Atividade realizada

Em ordem decrescente (%) 2010

Conversar com os amigos 25,42 Conversar com os amigos 76,6

Dormir 23,75 Dormir 72,9

Ver TV 15,95 Ver TV 71

Manutenção do caminhão 7,05 Manutenção do caminhão 39,8

Lazer

Descansar/ouvir música/ ler 7,05 Fazer sexo 34,3

Outros 5,75 Conhecer a cidade/passear 24,7

Fazer sexo 5,75 Beber 22,4

Beber 4,45 Descansar/ouvir música/ ler 17,7

Jogar 3,34 Outros 13,1

Procurar carga 3,15 Jogar 11

Comer/cozinhar, tomar banho 2,60  Procurar carga 10,6

Conhecer a cidade/passear 1,67 Comer/cozinhar, tomar banho 8,8

Atividade física 1,48 Atividade física 7,1



Aleatórios

Sim (%)

Empresas

Sim (%)

χ² (p)

O que faz quando 

está de folga?
Conversar com os amigos

Jogar (dominó, cartas, etc)

Beber

Ver TV

Fazer sexo

Conhecer a cidade/passear

76,8

14,8

22,5

70,8

34,4

24,8

59,0

11,0

19,7

59,0

14,8

23,0

8,140 (0,004)

0,669 (0,414)

0,234 (0,629)

3,240 (0,072)

9,049 (0,003)

0,094 (0,760)

O que um posto/

pátio/ ponto de 

parada deve ter?

Bons quartos para dormir

Banheiros limpos/chuveiro

Comida boa

Comida Barata

20,5

20,5

55,1

52,4

13,8

13,8

41,4

47,6

1,385 (0,239)

4,058 (0,044)

3,575 (0,059)

5,019 (0,025)Comida Barata

Atendimento Médico/Odont.

Sala de TV

Sala de Jogos

Internet

Atividade Física

52,4

53,9

48,1

25,0

30,3

41,0

47,6

25,9

31,0

25,9

6,9

24,1

5,019 (0,025)

15,025 (0,000)

5,631 (0,018)

0,019 (0,891)

13,556 (0,000)

5,733 (0,017)

Maiores problemas 

enfrenta

dos na profissão

Ficar longe da família

Insegurança/Violência

Jornada de trabalho pesada

Má qualidade das estradas

Baixa remuneração

Problemas com a PREstadual

Problemas com a PRFederal

Riscos de acidentes

64,8

36,2

36,9

55,5

48,5

38,6

31,6

65,4

49,3

77,6

23,2

33,3

33,3

46,4

40,6

49,3

5,613 (0,018)

5,562  (0,018)

4,600 (0,032)

10,836 (0,001)

5,126 (0,024)

1,384 (0,239)

1,986 (0,159)

6,116 (0,013)



• Sobre a média de sexo por semana quando estão na 
estrada, não houve diferença significativa durante esses 
cinco anos. 

– Em 2005, M= 1,73 (DP 1,025), mínimo de 1 vez e máximo de 5 
vezes. 

– Em 2010, M= 1,64 (DP= 1,09), como o mínimo de 1 e máximo de 
7 vezes.

• Com relação a média de relações sexuais quando estão 
com as esposas/companheiras não houve diferença 
significativa. 

– Em 2005, M= 4,13 (DP= 1,099) relações sexuais por semana 

– Em 2010, M= 3,9 (DP= 1,07). 



Parceira sexual na estrada

Parceiras Sexuais Na Estrada (%) em 2005 (%) em 2010

Prostitutas 60,5% 43 %

Parceiras eventuais 27,4% 31,3 %

Companheira / esposa 11,3% 31,7 %Companheira / esposa 11,3% 31,7 %

Outro 0,8% ---

Crianças e adolescentes --- 1,8 %

Qualquer uma/Não escolhe --- 1,8 %



Caracterização
Costuma sair com prostitutas (%)

Sim Não

Parceira sexual na estrada

Aleatório 35,4 64,6

Empresas 30,4 69,6

(X² = 0,630; gl = 1; p = 0,438)



• Quando questionados diretamente se já saíram 
com crianças ou adolescentes, afirmaram já ter 
saído:

– em 2005, 36% – em 2005, 36% 

– em 2010, 18%

– Grupo de empresas, 22%



� Não há diferenças quanto ao envolvimento com ESCA;

� No entanto, há diferença sobre a percepção do colega:

Afirma que os colegas de profissão se envolvem com Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes

Caracterização
Colegas se envolvem com ESCA? (%)

Sim Não

Aleatório 71,9 28,1

Empresas 87,0 13,0

(X² = 6,653; gl = 1; p = 0,010)



ESCA

Aleatórios

Sim (%)

Empresas

Sim (%)

χ² (p)

Sai com prostitutas Sim 35,4 30,4 0,630 (0,438)

ESCA (envolvimento 

pessoal)

Sim 20,1 21,7 0,094 (0,759)

ESCA (envolvimento de 

colegas)

Sim 71,9 87,0 6,653 (0,010)

colegas)

Conhece algum disque-

denúncia contra a 

prostituição infantil?

Sim 56,1 94,1 33,932 (0,000)

Você já denunciou algum 

caso de abuso infantil

Sim 4,9 3,0 0,429 (0,512)

Conhece o PNMC Sim 19,0 71,0 68,915 (0,000)



Motivos não concordam ESCA

Motivos de não envol ESCA (%) 

em 2005

(%) 

em 2010

(%) 

Empresas

Sabem que é errado/são contra 20,8 37 36,8

Respeitam por serem menores/são

como filhas

18 26,9 28,1

como filhas

Não tem tesão 18 16 10,5

Para evitar problemas com a Justiça 18,6 10 3,5

Respeitam a esposa/fidelidade 12,6 4,1 7

Outros 2,7 2,3 10,5

Medo de contrair doenças 3,3 1,8 1,8

Não tiveram oportunidade 6 1,8 1,8



Serviços e Leis

Leis/Serviços para crianças e adolescentes (%) em 2005 (%) em 2010

Conselho Tutelar 78,9% 91,6%

Estatuto da Criança e do adolescente 68,1% 76%

Juizado de menores 77,4% 76,6%

Delegacia da Criança e do Adolescente --- 37,7%Delegacia da Criança e do Adolescente --- 37,7%

CREAS --- 9,2%

Disque-denúncia contra a “prostituição 

infantil” 

33,3% 56,2%

Campanha contra exploração de crianças e 

adolescentes no Brasil

69,1% 61,7%



Serviços e Campanhas

Contato com serviços específicos de proteção às 

crianças e adolescentes no Brasil
(%) em 2005 (%) em 2010

Utilização Disque-denúncia 1,3% 4,9%Utilização Disque-denúncia 1,3% 4,9%

Contato com campanha contra exploração sexual 

de crianças e adolescentes no Brasil 12,1 30,4



Caracterização
Conhece o PNMC (%)

Sim Não

Conhece o Programa Na Mão Certa?

Aleatório 19,0 81,0

Empresas 71,0 29,0

(X² = 68,915; gl = 1; p = 0,000)





PROGRAMA NA MÃO CERTA,  19% da amostra aleatória afirmaram 
conhecer

15

20

20% 19,6% 19,6%

0

5
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Materiais 
Impressos

Empresa onde 
trabalha

Postos de 
Gasolina

Pátios de 
paradas

Eventos

6,5%

4,3%



MATERIAL RECEBIDO



Considerações

• Para a amostra geral, as mudanças são pouco significativas quanto à 
profissão

• Melhor conhecimento sobre ESCA

– Informação– Informação

– Consciência

• Efeitos da intervenção

– Empresas

– Programa Na Mão Certa
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