
Vamos entender como juntos podemos 
proteger crianças e adolescentes dessa 
grave violação de direitos. 

A EXPLORAÇÃO SEXUAL 



Por que esta causa? 
 

• É uma das mais graves violações de 

direitos humanos. 

• Quando uma criança ou adolescente está 

nessa situação outros direitos foram 

violados.   

• Muitos meninos e meninas são vítimas 

da violência sexual diariamente. 

Apesar de muitos esforços  e avanços ainda 

existe muito trabalho pela frente... 

 



Números da causa 

 
• 63 milhões de crianças e adolescentes no Brasil (IBGE,2010) 

• 46,3% das crianças e adolescentes menores de 14 anos vivem 
em domicílios com renda per capta até meio salário mínimo 

• 132 mil famílias são chefiadas por crianças e adolescentes entre 
10 e 14 anos (IBGE, 2010) 

• 124 mil denúncias registradas pelo Disque Direitos Humanos - 
Disque 100 - módulo Criança e Adolescente no ano de 2013 
(Secretaria de Direitos Humanos) 

• 26% referem-se à violência sexual 

• 80 mil denúncias de pornografia infantil na internet (Safernet 2013) 

• 1.776  pontos de risco de exploração sexual mapeados nas 
rodovias federais (PRF, 2011/2012) 



FORMAS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O termo “prostituição” está sendo empregado neste 
quadro para facilitar a compreensão do tema 

Violência 

Negligência Física Sexual Psicológica 

Abuso sexual 
Exploração 

sexual 

No contexto da 
“prostituição” no 

turismo, estradas e 
grandes obras  

Tráfico para fins 
sexuais interno e 

internacional 

Pornografia 



Por que Exploração Sexual e não Prostituição? 

IMPORTANTE SABER 

Crianças e Adolescentes estão em condição especial de 

desenvolvimento tanto físico como psíquico e não estão 

prontos para esta experiência. 

 

Crianças e adolescentes são explorados sexualmente  

para satisfazer adultos que deveriam protegê-los.  

 

A prostituição é uma profissão reconhecida pela 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), portanto não 

é crime quando exercida por um (a) adulto (a) sem 

agenciamento ou facilitação. 



PORQUE AS RODOVIAS?  
ASFALTANDO CAMINHOS... 



CAMINHO PERCORRIDO 

Em 2002 a Childhood Brasil apoiou uma pesquisa sobre Trafico de Mulheres, 

Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Sexual no Brasil (PESTRAF): 

• O tráfico e a exploração sexual aconteciam nas rodovias de forma alarmante 

• Apontou o caminhoneiro envolvido no transporte interestadual de pessoas 

 

Inexistência de dados complementares sobre a gravidade dessa questão. 

 

Entre 2004 e 2005 a Childhood Brasil realizou a  primeira pesquisa sobre “O Perfil 

do Caminhoneiro no Brasil”. Confirmou a existência do problema e esclareceu a 

relação do profissional da estrada com a exploração sexual de crianças  e 

adolescentes. 

 

Com 60% do transporte de carga sendo rodoviário, o setor privado tornou-se 

alvo de mobilização através de um Pacto Empresarial.  
 
 
 
 
    



A Childhood Brasil investe no enfrentamento nas rodovias 

SETOR PRIVADO 

Uma empresa 
socialmente 
responsável não pode 
admitir violação dos 
direitos de crianças e 
adolescentes nas suas 
instalações e na sua 
cadeia de negócios 

PESQUISAS 

Além de revelar um  
agente de proteção – 
o caminhoneiro – as 
pesquisas trazem o 
conhecimento sobre a 
realidade do dia a dia 
nas rodovias brasileiras 

FLUXOS 

Explicitar o papel de 
cada um no Sistema 
de Garantia de 
Direitos e buscar a 
efetividade no 
enfrentamento com a 
atuação em rede 

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 



SETOR PRIVADO 

 
 

 

 

Entre 2006  e 2014 a Childhood Brasil desenvolve o Programa Na Mão 

Certa com 3 objetivos e avança com ações de engajamento e educação: 

 

1. Articulação do setor privado: lançamento do Pacto Empresarial Contra 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras 

que reuniu 1.465 empresas e entidades empresariais em 8 anos 

  

2. Educação continuada: mais de 1 milhão de caminhoneiros 

sensibilizados para atuarem como agentes de proteção através da 

educação continuada implantada nas empresas e entidades participantes  

 

3. Atuação em rede intersetorial: para prevenção e proteção de crianças 

e adolescentes. Exemplo: Projeto Mapear.  Uma parceria intersetorial  

com a Polícia Rodoviária Federal 



PESQUISAS 

2005 | conhecer o caminhoneiro e entender como se relaciona 

com o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes 

nas rodovias.  

2010 | importante para atualização dos dados do cenário nas 

rodovias brasileiras e o perfil do caminhoneiro. Monitorar e avaliar 

da efetividade das ações de enfrentamento que foram realizadas 

nos primeiros 5 anos.  

2015 |  será realizada a próxima edição da pesquisa após 10 anos  

Pesquisas sobre o perfil dos caminhoneiros no Brasil 
 



O PERFIL DO CAMINHONEIRO NO BRASIL 

RESUMO DO CENÁRIO 2010 

Frotistas (36%) 
Autônomos (31%) 
Agregados (15%)  
Outros (16%) 

Maioria é da 
EMPRESA (58%) 

O que  fazem 
quando estão 

parados?  
CONVERSAR, DORMIR 
e ver TV são  campeões 
(todos mais de 70%) 
Fazer SEXO aparece 
como a 5ª atividade 
mais frequente (34%) 

Esquema de trabalho  

De quem é o 
caminhão? 

O que esperam encontrar 
no ponto de apoio? 

Banheiros limpos (81%) 
Comida boa (55%) 
Atendimento Médico (54%) 



RESULTADOS COMPARATIVOS 2005 | 2010 

SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

19% 

conhecem o Programa 

2010 

Por que não saem com 
crianças e adolescentes:  

PROGRAMA NA MÃO CERTA 

Envolvimento com ESCA: 

O PERFIL DO CAMINHONEIRO NO BRASIL 

já teve envolvimento  

já teve contato com 

campanhas de enfrentamento 

já fez denúncia contra 

violência sexual infantil 

evitar problemas 

com a justiça 

porque sabem 

que é errado 

porque são “menores”/ 

como filhas:  



FLUXOS nas rodovias 
 
 

 

 

 

• Gera conhecimento para o 

enfrentamento da exploração 

sexual nas rodovias 
 

• Cria subsídios para atuação em 

rede 

 

• Explicita o papel de cada um no 

Sistema de Garantia de Direitos 

 

• Propõe todos caminhos para o 

atendimento da vítima 
 
 



DESAFIOS 

A partir de 2014 a Childhood Brasil estabelece um novo marco 

estratégico para seus programas e lança novos desafios: 

 

 Comprovar a EFETIVIDADE do trabalho realizado pelo Programa 

Na Mão Certa no enfrentamento da exploração sexual nas 

rodovias brasileiras 

 Qualificar a atuação segmentada do SETOR PRIVADO 

ampliando as frentes corporativas e redes de parceiros  

 Fortalecer a CAUSA no setor de transporte rodoviário de carga 

e influenciar as políticas públicas relacionados ao problema nas 

rodovias brasileiras.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES É 
UMA CAUSA DE TODOS NÓS 

JUNTOS, vamos TRANSFORMAR  
esta REALIDADE  


