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RESUMO: Este artigo aborda as principais ações governamentais e não 

governamentais de combate ao turismo sexual, principalmente de crianças e 

adolescentes nos polos com maior ocorrência no Brasil. Traz também um panorama do 

turismo e da exploração sexual no Brasil e no mundo, além de sugerir melhorias nas 

políticas públicas criadas a fim de diminuir o problema no país. O estudo realizado 

apontou ações eficientes de combate, porém há ainda muito a ser feito no que se refere 

a políticas de turismo e a sustentabilidade dessa atividade. 
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ABSTRACT: This article discusses the main governmental and non-governmental 

actions against sexual tourism, especially of children and adolescents at the poles with 

higher prevalence in Brazil. It also brings an overview of sexual tourism and exploitation 

in Brazil and worldwide, and suggests improvements in public policies designed to 

reduce this problem in the country. The study showed that there are efficient actions of 

combat, but there is still much to be done in relation to tourism policies and the 

sustainability of this activity. 
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1 Introdução 

Segundo publicação divulgada pela Organização Mundial do Turismo em seu site, o 

turismo sexual pode ser definido como viagens organizadas de dentro ou de fora do 

setor turístico, usando, porém, suas estruturas e redes, com o objetivo de realizar uma 

relação sexual comercial entre o turista e os residentes de uma destinação. 

Esse tipo de turismo, que motiva as pessoas a viajarem a um país em busca de sexo 

com os moradores do país receptivo acima de 18 anos não é crime no Brasil. Já a 

exploração sexual, principalmente de crianças e adolescentes, é crime e entra em 

conflito com as diretrizes fundamentais do que é a atividade turística, devendo assim, 

existir políticas e ações de combate a esses atos.  

É intuito desse projeto, descrever esse tipo de turismo, identificar o cenário atual da 

atividade e levantar dados das políticas públicas tanto Federais, quanto Estaduais dos 

principais polos brasileiros afetados, além de uma análise de ações de combate de 

Organizações não Governamentais, entidades nacionais e estrangeiras, diagnosticando 

assim, os resultados alcançados no país atualmente. 

Estados como Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo foram 

escolhidos, tomando como referência a pesquisa “Matriz Intersetorial de Enfrentamento 

à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” de 2011, por receberem maiores 

denúncias de exploração sexual no país entre 2005 e 2010. 

É também interesse desse trabalho trazer conhecimento para a academia e 

principalmente à instituição sobre dados da exploração e quais ações têm sido 

oferecidas como opção a quem sofre o abuso ou a quem pode mudar algo nesse 

cenário, como profissionais de turismo, empresas do trade, organizações não 

governamentais, etc. 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos desse estudo foi um levantamento e 

revisão teórica de publicações impressas e online nacionais e internacionais, como 

livros, revistas, teses, dissertações, artigos acadêmicos e periódicos científicos já 

publicados sobre o assunto.  
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2 Turismo Sexual 

A Organização Mundial do Turismo, OMT, define o turismo sexual como viagens 

organizadas de dentro de setor turístico, ou de fora dele, usando, porém, suas 

estruturas e redes, com o objetivo de realizar uma relação sexual comercial entre o 

turista e os residentes de uma destinação.1 

De acordo com o Código Mundial de Ética do Turismo, aprovado em Santiago no Chile, 

no dia primeiro de outubro de 1999, a exploração sexual, principalmente de crianças, 

entra em conflito com os objetivos fundamentais do turismo e deve ser energicamente 

combatida com a cooperação de todos os Estados interessados e penalizada sem 

concessão de ambos os países, o emissor e o receptor. 

Pelo Código Penal Brasileiro, a prostituição de pessoas maiores de 18 anos, não é 

considerada crime, porém sua exploração está sujeita à pena (Decreto Lei 2848/1940). 

Já a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, baseada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990 é considerada crime, e segundo Azevedo e 

Guerra pode ser caracterizado como: 

 

Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual entre 

um ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por 

finalidade estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter 

estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa. (AZEVEDO; 

GUERRA, 1989, p.13 apud CEDECA Casa Renascer, 2010, p.12). 

 

Segundo Barretto (2005), há três tipos de pessoas que ofertam o turismo sexual: 

pessoas de baixa renda que o praticam como uma atividade do final de semana a fim 

                                            

1
 Tradução da autora. Texto original encontrado em: “Guidelines for National Tourism Administration 

(NTA) Focal Points”, http://ethics.unwto.org/en/publication/guidelines-national-tourism-administration-nta-

focal-points-child-protection, 2011, p.3. 
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de complementar o salário mensal e ir a lugares que dificilmente frequentaria em outras 

circunstâncias, como passeios sofisticados e bons restaurantes. Há também, o tipo de 

prostituição da classe-média, exercido por profissionais liberais ou estudantes 

universitárias que gostam de praticar o sexo sem compromisso. A intenção é juntar em 

poucos anos dinheiro para viver confortavelmente, coisa que, trabalhando em outra 

área dificilmente seria possível conseguir a mesma renda em um curto período de 

tempo. E existe ainda, um turismo sexual relacionado apenas ao exercício da liberdade 

sexual, que não está relacionado à retribuição pecuniária, ou seja, não classificado 

como prostituição. 

A visão no caso mostra apenas alguns perfis de pessoas que ofertam o turismo sexual, 

mas não todos os casos que existem. 

Já, segundo Carvalho (2003), ao falar de turismo sexual, algumas características 

singulares devem ser lembradas, categorizando-o em:  

 Legalidade e faixa etária: como já mencionado anteriormente o turismo sexual 

pode ser legal ou ilegal, dependendo da constituição do país. 

 Orientação sexual: independente da orientação sexual da pessoa, o turismo 

sexual será sempre a relação sexual entre o turista e o residente. 

 Deslocamento: o turismo sexual ocorre sempre de maneira receptiva em uma 

região. A partir do momento que envolve o emissivo, é classificado com tráfico de 

pessoas. 

 Aspecto Socioeconômico dos núcleos receptores: normalmente está ligado a um 

movimento desenvolvido no sentido centro – periferia, ou seja, uma região mais 

rica para uma mais pobre. 

Outra característica importante a ser destacada é que geralmente o turista que visita um 

local a fim de realizar o turismo sexual não fará isso por agência, com grupos e guias. 

Esse tipo de turista normalmente é mais independente e faz suas próprias reservas, 

com intuito de manter sigilo, ainda mais se a intenção é a exploração sexual de 

menores. 
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3 Panorama do turismo sexual e segmentação 

3.1 Turismo e exploração sexual no Brasil e no mundo 

Não há estimativas precisas de quanto à indústria do turismo sexual movimenta a 

balança financeira anualmente no mundo. A Organização Mundial do Turismo estima 

algumas centenas de bilhões de dólares. O que se sabe é que em alguns países, como 

por exemplo, no Sudeste Asiático, esse número pode chegar a até 14% do PIB, de 

acordo com a ONG ILO. Porém, é impossível alcançar exatidão nesses números, 

principalmente financeiros, pois dificilmente esse tipo de turista revela a real motivação 

de sua viagem. 

A organização internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and 

Trafficking of Children for sexual purposes) revela que as principais destinações para a 

prática da exploração sexual ainda são os países emergentes: 

 
Figura 1: Principais países receptores da exploração sexual de crianças e adolescentes   

Fonte: ECPAT International. Disponível em: http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/CST_FAQ_ENG.pdf 

Nota-se que em vermelho são os países mais afetados, incluindo o Brasil, e em 

amarelo, as destinações que estão crescendo na recepção desse tipo de viajante. 
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Alguns países como, por exemplo, México e Colômbia na América, Quênia, na África, 

Filipinas, na Ásia e Rússia na Europa possuem algumas estimativas, segundo a mesma 

organização. 

O México estima que em 2005, aproximadamente 20 mil menores eram vítimas da 

exploração sexual.  A Colômbia, estima entre 20 e 35 mil vítimas. No Quênia, há uma 

estimativa que nas cidades costeiras haja 30 mil garotas entre 12 e 14 anos que são 

exploradas sexualmente em hotéis e vilas privadas. Nas Filipinas esse número cresce 

absurdamente para 100 mil vítimas em todo país. Na Rússia, a estimativa é que em 

Moscou, por exemplo, esse número alcance entre 20 e 30 mil vítimas. 

No Brasil, a base dos dados geralmente vem dos registros do Disque 100, serviço 

criado pelo Governo Federal a fim de proteger crianças e adolescentes com foco na 

violência sexual. Em 2011, foi encontrado em 2930 municípios brasileiros, cerca de 

52% do total do país, algum tipo de exploração sexual. 

A Matriz Intersetorial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes também serve de ferramenta da gestão pública, que tem como objetivo 

captar informações e dar visibilidade quantitativa e qualitativa à exploração sexual de 

crianças e adolescentes. Com essa pesquisa e com a base de dados do Disque 100 

que é divulgada no site governamental da própria matriz, é possível analisar registros 

como o ilustrado abaixo: 
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Figura 2: Registro de ESCA no Disque 100- 2004 e 2005/2010   

Fonte: Disque Denúncia 100 apud Matriz Intersetorial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes 

 

Enfatizando apenas algumas reflexões referentes à figura acima, nota-se o expressivo 

crescimento do número de denúncias e do número de estados e municípios brasileiros 

que apresentam registros de exploração sexual. Entre 2005 e 2010 foram feitas 2930 

denúncias, uma média de 16% a mais por ano comparado a 2004. Outra informação 

significativa que a Matriz divulga é o total de registros dos 100 municípios com maior 

número de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

3.2 Turismo sexual como segmento 

O turismo sexual pode ser classificado como um segmento turístico, quando 

consideramos a motivação como uma das bases de segmentação:  

A motivação turística pode ser definida como um impulso, ou impulsos, 
que impele as pessoas a viajar. A motivação pode ser gerada por fatores 
intrínsecos, como vontade ou desejo de ver um lugar; ou por fatores 
extrínsecos, como encontrar um pacote em promoção em um site de 
uma agência de viagens. Pode ser, também, gerada por fatores 
positivos (fatores de atração) como uma vontade de ir a um lugar 
específico, ou fatores negativos (fatores de repulsa), como o desejo de 
fugir de um ambiente estressante. (PANOSSO; ANSARAH, 2009, p.24). 
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Porém, autores como Bem (2005) não o consideram como um segmento por não se 

tratar de uma atividade planejada, assim como, por exemplo, o turismo cultural, rural, de 

aventura, negócios, etc. 

Indubitavelmente é que segundo o mesmo autor dentre outros, Cooper et al. (2001) 

apud Beni (2006), Landini (2005), Piscitelli (2007), sua ascensão no mundo é notável. 

Em São Paulo, por exemplo, pelo menos cinco prostíbulos voltaram a funcionar em abril 

de 2012 por liminar da Justiça ou por alvará da própria Prefeitura, que segundo 

Bergamim Junior e Ducroquet (acesso em 29 de abril 2012), são lugares fortemente 

frequentados por estrangeiros. 

4 Políticas públicas de combate ao turismo sexual 

Política pública pode ser caracterizada como um grupo de ações executadas pelo 

Estado tendo como principal objetivo o bem coletivo. Além do âmbito federal, estadual e 

municipal, as ações podem ser desenvolvidas em parceria com empresas privadas ou 

organizações não governamentais. 

Segundo Carvalho (2009, p. 66) “as políticas públicas no turismo devem ser pensadas 

para a população da localidade onde ela é aplicada”, ou seja, a política deve ser 

positiva não só para o turista, mas também e principalmente para o autóctone. 

4.1 Ações federais 

Os órgãos federais abaixo são os únicos que divulgam em seus sites ações de combate 

contra a exploração sexual infantil no país. 

4.1.1 Ministério do Turismo 

Atendendo a uma solicitação em 2004, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns 

Ministérios iniciaram um trabalho de enfrentamento da exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Com a mesma meta, o Ministério do Turismo também lançou, no mesmo 

ano, o Programa Turismo Sustentável e Infância. 
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O objetivo do programa consiste em prevenir e enfrentar a exploração sexual de 

crianças e adolescentes nos equipamentos do turismo, e seus princípios são os 

desenvolvimentos sustentáveis, a responsabilidade social corporativa e os direitos da 

criança. As ações são realizadas por agentes públicos federais, estaduais e municipais, 

assim como empresários, profissionais do turismo e grupos da sociedade civil. 

O programa está estruturado em quatro eixos de ação e já obteve alguns resultados 

significativos divulgados no site do Ministério e ilustrado abaixo: 

 

Eixos Ações Resultados 

Projetos de Inclusão 
Social com 

Capacitação 
Profissional 

Oferece cursos profissionalizantes 
voltados ao turismo, desde 2008, 

para jovens em situação de 
exclusão social.  

850 jovens capacitados 
profissionalmente; 950 jovens em 

processo de formação. 

Projetos de 
Formação de 

Multiplicadores 

Tendo como parceiras a 
Universidade de Brasília e a 

Secretaria de Turismo de 
Pernambuco, o projeto antevê a 
formação de 140 multiplicadores, 

que compartilharão o conhecimento 
em todo o país. Será desenvolvido 
também, no âmbito do projeto, um 

plano de ação nas 12 cidades-sede 
da Copa de 2014 e uma campanha 

nacional. 

530 agentes locais formados. 

Seminários de 
Sensibilização 

Oferece seminários para sensibilizar 
os empresários do setor e as 

instituições que trabalham com a 
temática.  

No total, mais de 100 mil pessoas 
que trabalham com turismo já 

foram sensibilizadas. 163 
seminários de sensibilização 
foram realizados em todos os 

estados brasileiros. 
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Eixos Ações Resultados 

Campanhas 

Promove campanhas de incentivo 
às denúncias dos casos de 

exploração sexual, em eventos com 
grande fluxo de turistas – como o 
carnaval, as festas de São João e 

paradas gays.  

Desde 2006, já foram distribuídos 
mais de 4 milhões de peças de 
comunicação com versões em 
português, inglês e espanhol. 

Quadro 1: Eixos, ações e resultados do programa TSI  

Fonte: Elaborado pela autora, com base no site do MTUR (BRASIL, 2012). 

 

As ações divulgadas pelo Ministério em seu site auxiliam não só na conscientização da 

população com as campanhas de incentivo às denúncias, como oferece cursos para 

jovens não só em situação de risco, mas também que já sofreram algum tipo de abuso 

(BRASIL, 2012). 

4.1.2 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

Criado em 2002, como resposta às demandas do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil, o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes tem como objetivo criar ações que mobilize 

pessoas e organismos, além de disseminar boas práticas no que diz respeito ao modo 

de tratamento das crianças e adolescentes do país. 

O Programa trabalha baseado em algumas ações, segundo o site da própria Secretaria 

de Direitos Humanos (BRASIL, 2013), como ilustrado no quadro 2: 
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Projetos O que é? Ações Resultados 

Comissão 
Intersetorial de 
Enfrentamento 
da Violência 
Sexual de 
Crianças e 

Adolescentes 

Estratégia do 
governo para 

implementação 
da política de 

enfrentamento à 
exploração 

sexual 

Mapeamento dos municípios 
brasileiros vulneráveis à 

exploração sexual; Apoio e 
articulação ao III Congresso 

Mundial de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes. 

Elaboração da Matriz 
Intersetorial de 

Enfrentamento da 
Exploração Sexual 

Comercial de 
Crianças e 

Adolescentes; Os 
países participantes 
do III Congresso se 
comprometeram a 
desenvolver planos 
de ações baseadas 

nas diretrizes 
resultantes do 

evento. 

Disque 
Denúncia 

Nacional de 
Abuso e 

Exploração 
contra Crianças 
e Adolescentes 
– Disque 100 

Serviço de 
proteção às 
crianças e 

adolescentes 
com foco na 

violência sexual 

Recebimento, encaminhamento 
e monitoramento de denúncias 
de violência contra crianças e 
adolescentes; Realização de 

campanhas nacionais e 
regionais com o intuito de 

minimizar os casos da 
exploração principalmente na 

época do Carnaval. 

Desde maio de 2003 
até agosto de 2011, 

foram realizados 
2.937.394 

atendimentos e 
195.932 denúncias 
encaminhadas em 

todo o país. 

Projetos O que é? Ações Resultados 

Programa de 
Ações 

integradas e 
referenciais de 
Enfrentamento 
da Violência 

Sexual Infanto-
Juvenil no 
Território 

Brasileiro - PAIR 

Metodologia de 
articulação e 

fortalecimento 
de redes de 

enfrentamento 
da violência 

sexual contra 
crianças e 

adolescentes 

Reuniões de articulação com 
gestores municipais e sociedade 

civil; Geoprocessamento das 
demandas e geo-

referenciamento dos serviços e 
programas existentes no 

município; Capacitação da rede 
(aulas com profissionais da 

assistência, educação, saúde, 
turismo, mídia, etc); 

Monitoramento e assessoria dos 
Planos Operativos. 

Atendimento a 474 
municípios 

brasileiros; Projetos 
piloto implantados 
em 6 municípios 

Quadro 2: Projetos, o que é, ações e resultados do programa de Enfrentamento da Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes  

Fonte: Elaborado pela autora, com base no site da Secretaria de Direitos Humanos (BRASIL, 2013). 
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4.2 Ações estaduais 

Nesse capítulo, serão abordados os cinco principais estados com maior número de 

denúncias no Disque 100, baseados também na Matriz Intersetorial como já discutido 

anteriormente, analisando as medidas e políticas que cada estado tem executado.  

Esses estados são: Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

4.2.1 Bahia 

Segundo o projeto Chame – Centro Humanitário de Apoio à Mulher (1998), na Bahia “o 

turismo é hoje uma das principais fontes de divisas para o estado”, além disso, “passou 

a figurar entre os pontos mais procurados na rota do turismo sexual”, e isso é 

comprovado com os números do disque denúncia, que revela o estado como o maior 

receptor de denúncias no país, com um total de 1803 registros feitos em 2011.  

Algumas instituições governamentais se posicionam e atuam no enfrentamento da 

questão da exploração sexual. Dentre as que divulgam essas informações, estão: 

 Ministério Público do Estado da Bahia: O ministério público visa reduzir e 

extinguir a prática do turismo sexual com a exploração de crianças e 

adolescentes. Para isso, fica encarregado de ser um órgão consultivo com um 

banco de dados específico, a respeito de ações judiciais e extrajudiciais; e 

informativo, confeccionando e distribuindo manuais de atuação para o combate à 

violência sexual, além de promover e participar em cursos, palestras e 

seminários a fim de sensibilizar a sociedade para relevância do tema (BAHIA, 

2013). 

 Secretaria de Segurança Pública da Bahia: Em Salvador, a SSP criou o projeto 

Viver – Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência sexual, que 

ajuda principalmente crianças e adolescentes (73% dos casos) que sofrem 

algum tipo de violência e podem contar com o lugar para atendimento de 

médicos, enfermeiros, além de assistentes sociais e psicólogos. Em 2007, foram 

feitos 1460 atendimentos aproximadamente. Além disso, a SSP promove 
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campanhas educativas internas e externas de combate em todo o Estado 

(BAHIA, 2013). 

 FUNDAC – Fundação da criança e do adolescente: é uma organização 

governamental que atende crianças e adolescentes que cometeram algum ato 

infracional ou que estão em situação de risco. Possui casas de abrigo e 

desenvolve projetos educacionais, além da realização de oficinas e eventos 

contribuindo para o desenvolvimento e a reinserção do menor, segundo o site 

(FUNDAC, 2013). 

4.2.2 Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com o maior índice de denúncias 

registradas: um total de 1616 em 2011. Das instituições que atuam no enfrentamento 

da exploração, estão: 

 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos: Em conjunto 

com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria 

de Estado participa de campanhas como a de “Enfrentamento da Violência 

Sexual contra Crianças e Adolescentes”, onde voluntários saem às ruas, 

principalmente nos períodos de carnaval, munidos de cartazes e banners, a fim 

de orientar e conscientizar as pessoas sobre esse tipo de crime, além da 

distribuição de materiais explicativos (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 Fundação para infância e adolescência: Trata-se de um órgão da administração 

indireta do Governo do Estado do RJ, vinculada à Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos. Atende crianças e adolescentes em 

situação de exploração sexual e comercial, garantindo a proteção e realizando 

atividades de prevenção como palestras e orientações aos pais e responsáveis 

(RIO DE JANEIRO, 2013). 

 Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente – RJ: Um dos 

objetivos do Conselho é promover ações de promoção e assistência a crianças e 

adolescentes vítimas do abuso e exploração sexual (RIO DE JANEIRO, 2013). 
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4.2.3 Ceará 

No Ceará foram registradas em 2011, 1326 denúncias. Dos órgãos que trabalham 

lutando contra a exploração, estão: 

 Secretaria do Turismo: Em conjunto com a Secretaria de Justiça e Cidadania do 

Estado criou um manual ao turista, distribuído nos principais postos de 

informações turísticas com dicas, recomendações úteis e trechos sobre o 

combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico de pessoas 

(CEARÁ, 2013). 

 Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos: órgão do 

governo, vinculado ao Ministério da Justiça, que tem como objetivo capacitar 

1350 profissionais da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia 

Forense. Entre os cursos previstos está o de “Enfrentamento ao Turismo Sexual 

e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas cidades-sedes da Copa 

FIFA”, com aproximadamente 80 horas/aulas (CEARÁ, 2013). 

 Secretaria da Justiça e Cidadania: Responsável pelo Núcleo de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas, que consolida políticas públicas de enfrentamento ao 

tráfico e a exploração sexual. Responsável também pela exposição do assunto 

com palestras e encontros (CEARÁ, 2013). 

 Secretaria do Esporte: Criou o “Projeto Viva +”, programa que tem como intuito 

ofertar atividades esportivas no período noturno para jovens de comunidades 

carentes que possuem maior vulnerabilidade ao envolvimento com a 

criminalidade e a exploração sexual (CEARÁ, 2013). 

4.2.4 Rio Grande do Sul 

O Rio Grande do Sul recebeu 972 registros e busca erradicar esse crime com ajuda da: 

 Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos: é responsável, em conjunto com o 

Ministério Público e a Assembleia Legislativa, pela Jornada Estadual contra a 

Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, onde são 
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discutidos atos e medidas que diminuam com a exploração (RIO GRANDE DO 

SUL, 2013) 

4.2.5 São Paulo 

São Paulo é o quinto estado que mais recebeu denúncias, com um total de 920 

registros em 2011. Os órgãos abaixo buscam combater a exploração sexual de crianças 

e adolescentes no Estado: 

 Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania: cria programas e ações na área 

de direitos humanos, com a missão de gerir debates e palestras sobre o tráfico e 

a exploração sexual. É parceiro também do programa ViraVida, criado pelo SESI 

e responsável por ações de combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes (SÃO PAULO, 2013). 

 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: Cria uma série de 

ações para conscientizar e informar a população sobre a luta contra o crime da 

exploração e abuso sexual de criança e adolescente. Alguns exemplos de ação 

são: Marchas contra a Exploração sexual, distribuição de materiais em terminais 

rodoviários, estações de metrô, estacionamento do aeroporto, praças de 

pedágio, etc. (SÃO PAULO, 2013). 

 Coordenadoria da Juventude: Integrado a Secretaria de Esporte, Lazer e 

Juventude do Estado, atende um público entre 10 e 20 anos. Com 23 casas 

espalhadas pelo Estado, oferecem atendimentos de clínicos, pediatras, 

ginecologistas, odontologistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, 

educadores e arte-educadores, disponíveis para abordar aspectos sociais, físicos 

e psicológicos (SÃO PAULO, 2013). 

5 Ações de combate de outros setores 

Segundo Beni (2006) “a descentralização de poder por parte dos órgãos de governos 

pode pavimentar o caminho para uma maior participação de grupos sociais em nível 
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local e, nesse sentido, atender melhor às necessidades dos excluídos” (BENI, 2006, p. 

79).  

Alguns órgãos não públicos também procuram combater à exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil, complementando assim, os projetos do governo que 

nem sempre são suficientes ou nem sempre alcançam todos os afetados. 

5.1 Organizações não Governamentais 

5.1.1 Childhood Brasil 

Childhood Brasil é uma organização brasileira (OSCIP - Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público) que busca combater o abuso e a exploração sexual de 

crianças e adolescentes. Com sede em São Paulo há 13 anos, já apoiou 108 projetos 

por meio de 60 organizações e beneficiou mais 1,5 milhão de pessoas, segundo o site 

da organização (CHILDHOOD, 2013). 

Entre os diversos programas que a organização executa e apoia, o mais significativo 

para o trade, é o “Programa Turismo”, que promove ações de prevenção e 

enfrentamento da exploração no turismo. Alguns projetos do programa são: 

 Programa Mudar – consiste em uma rede de ações corporativas realizada com 

parceria de hotéis do grupo Atlantica Hotels International. O objetivo é divulgar a 

causa e mobilizar recursos junto aos hóspedes, funcionários, investidores, 

fornecedores e parceiros da rede. 

 Turismo e Proteção à Infância – em parceria com Plan Brasil e Plan Holanda 

(organizações não governamentais voltadas para a defesa dos direitos da 

infância), o projeto já foi desenvolvido em sete municípios do Litoral Sul de 

Pernambuco, para efetivar um código de conduta ética, mapeamento de 

equipamentos turísticos e capacitação de profissionais para adoção de 

procedimentos e ações de proteção de crianças e adolescentes contra a 

exploração sexual no turismo. 
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 Código de conduta – Documento assinado pelo trade turístico que tem como foco 

a consolidação das políticas públicas e implementação de estratégias eficazes 

contra a violência sexual. 

5.1.2 ABBEM - Associação Batista Beneficente e Missionária 

Fundada em 1982, a Associação Batista Beneficente e Missionária é uma organização 

não governamental que tem como meta garantir os direitos das crianças e adolescentes 

de Fortaleza, Ceará.  

Ela executa e auxilia o Programa de Apoio ao adolescente, que desde 1999 oferece ao 

adolescente, de 15 a 23 anos, uma qualificação profissional com oficinas de cidadania e 

educação básica, proporcionando assim, oportunidades profissionais fora das ruas e 

marginalidade. O projeto há parcerias firmadas com bancos, escolas e outros (ABBEM, 

2013). 

5.1.3 ABTH - Associação Brasileira Terra dos Homens  

A Associação Brasileira Terra dos Homens é uma organização sem fins lucrativos que 

atua na área social com crianças abandonadas ou afastadas de suas famílias. 

Estabelecida no Rio de Janeiro desde 1996, a associação já beneficiou mais de 12 mil 

crianças e adolescentes e mais de 3 mil famílias com projetos em todo país (ABTH, 

2013). 

Dentre os projetos em andamento, divulgados no site, destacam-se: 

 Protagonismo infanto-juvenil – voltado para crianças e adolescentes a fim de 

buscar soluções para o enfrentamento de seus problemas, trazer um incentivo a 

formação de conselhos, grupos de arte e cultura e criar oportunidades de 

aprendizagem sobre os próprios direitos e a participação ativa junto aos órgãos 

públicos. 

 Articulação de Políticas Públicas e Redes – esse programa tem como intuito 

estabelecer uma relação próxima da comunidade nos espaços de discussão de 

políticas públicas, fóruns, seminários, etc., a fim de criar propostas que resultem 
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em métodos para que o desenvolvimento comunitário e a proteção de crianças e 

adolescentes sejam possíveis. Através do atendimento psicossocial o programa 

já atendeu 120 crianças e adolescentes e 40 famílias.  

 Centro de Formação – oferece cursos e workshops para um público que lida com 

a problemática de garantir os direitos das crianças e adolescentes. 5800 

profissionais já foram capacitados desde 2001. 

5.1.4 CEDECA/BA – Centro de defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan 

O CEDECA é uma organização não governamental que objetiva enfrentar qualquer 

forma de violência contra as crianças e adolescentes da Bahia (CEDECA, 2013) 

Dentre os principais projetos estão: 

 Projeto Farol – apoiado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

oferece instrumentos teóricos e práticos sobre o enfrentamento da violência 

sexual contra crianças e adolescentes aos professores das escolas municipais e 

estaduais do Estado. 

 Jovens realizadores – o projeto forma jovens responsáveis por passar o 

conhecimento à diante, como agentes multiplicadores no que diz respeito 

principalmente à violência sexual contra crianças e adolescentes. Os jovens têm 

entre 15 e 21 anos e participam de oficinas profissionalizantes além de conceitos 

trabalhados como sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, cidadania, 

drogas, etc. 

 Fortalecimento das ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e 

adolescentes – tem como intuito fortalecer tecnicamente as ações de 

atendimento integral às crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual e 

suas famílias. 
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5.2 Entidades e empresas nacionais 

5.2.1 SESI – Serviço Social da Indústria 

O programa ViraVida, desenvolvido pelo SESI procura promover o engrandecimento da 

autoestima e escolaridade dos adolescentes e jovens. O processo está fundamentado 

em cursos profissionalizantes criados a partir das expectativas e perfis dos 

participantes. Os cursos já ministrados abrangem as áreas de moda, turismo e 

hospitalidade, imagem pessoal, gastronomia, comunicação digital, administração e 

química e a carga horária pode variar de 700 a 950 horas/aula dependendo do tema. 

Dentro do projeto piloto que se realizou nas seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Natal 

e Belém, mais de 424 alunos concluíram o curso. Porém atualmente os cursos são 

realizados nos demais Estados: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Paraná, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rondônia e Sergipe (SESI, 2013) 

5.2.2 Accor Hotéis 

A Rede Accor de hotéis possui um programa diferenciado chamado de Planet 21. 

Baseia-se em 21 compromissos da rede em favor do desenvolvimento sustentável do 

planeta. Colaboradores, clientes e parceiros trabalham juntos para reinventar a 

hotelaria de forma sustentável. 

Os 21 compromissos estão separados dentro de 7 pilares essenciais: saúde, natureza, 

carbono, inovação, local, emprego e diálogo. Destaca-se o pilar chamado local, que se 

refere ao bem-estar da comunidade autóctone.  

Dentre as ações executadas nesse pilar, no Brasil foi criado um kit explicativo para 

treinar os funcionários a lutar contra o turismo sexual infantil e em 2009, mais de 4600 

funcionários já haviam sido treinados. No mundo, a rede divulga que aproximadamente 

23500 colaboradores foram treinados até 2012. E a meta é que até 2015, 70% dos 

hotéis da rede estejam comprometidos a proteger as crianças e adolescentes contra 

esse tipo de abuso. Em 2012 esse número chegou a 38% dos hotéis que se 

comprometeram. 
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Além disso, a Accor é um dos principais membros que assinaram o código de conduta 

para a proteção da criança contra a exploração sexual em viagens e turismo, emitido 

pela ECPAT (organização não governamental de combate à pornografia, prostituição, 

tráfico e abuso sexual de crianças e adolescentes) e a Organização Mundial do Turismo 

(ACCOR, 2013). 

5.2.3 Freeway Viagens 

A Freeway Viagens é uma operadora de ecoturismo localizada na cidade de São Paulo. 

Ela realiza um projeto diferenciado intitulado como “Projeto Contra Exploração no 

Turismo”, em que a empresa se responsabiliza em introduzir as normas do código de 

conduta para a proteção da criança contra a exploração sexual em viagens e turismo 

em suas ações e operações. Algumas ações que a operadora executa são: distribuição 

de um abaixo-assinado contra exploração sexual infantil no turismo no Brasil em feiras 

e eventos turísticos, adaptação de um termo de compromisso baseado no código a fim 

de comprometer seus parceiros (hotéis, receptivos, etc.) nessa causa e envolvimento 

dos clientes na campanha, fazendo com que eles os apoiem e denunciem caso 

encontrem algo suspeito nas viagens. Em 2006, a empresa recebeu o Prêmio ECO 

2006 da Câmara Americana de Comércio por esse projeto (FREEWAY VIAGENS, 

2013). 

5.3 Entidades estrangeiras 

5.3.1 Partners of the America 

A fundação Partners of the America é uma executora de programas sociais que 

dependem de voluntários de diversas esferas, médicos, artistas, estudantes, 

administradores, engenheiros, professores, etc., além de contar com a ajuda de 

empresas e agências do governo que apoiam os projetos. 

No Brasil, o projeto EDUCAR, combate a exploração e o tráfico do sexo comercial de 

crianças e adolescentes. Entre 2003 e 2007 mais de 10700 pessoas foram 

beneficiadas, segundo o site da fundação (PARTNERS OF THE AMERICA, 2013) 
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Considerações finais 

Seja por tratar de algo ilegal, como a exploração sexual, principalmente de crianças e 

adolescentes, ou por preconceitos relacionados à prostituição, o tema turismo sexual 

ainda é pouco discutido. 

A Organização Mundial do Turismo criou uma descrição para esse segmento de 

viagem, porém o Ministério do Turismo do Brasil não o classifica como segmento. 

Independente de ser um segmento ou não, estudos revelam que o Brasil continua 

sendo um dos locais do mundo que mais recebe turistas adeptos a visitar o país com 

essa motivação. 

Como já discutido anteriormente, esse tipo de prática como “atrativo” pode ser legal ou 

não, dependendo da idade da pessoa com quem o turista se relacionará. A questão 

principal é que sem estudos é difícil distinguir cada um desses turistas e erradicar a 

chamada exploração sexual. 

Tratar de um problema que pouco se conhece é difícil. Por mais que ações sejam 

executadas, o objetivo final de extinção desse tipo de abuso raramente será alcançado 

sem que metas concretas sejam estipuladas e sem que todos os âmbitos trabalhem 

juntos: governo, trade turístico e população. 

O Disque 100, por exemplo, programa criado pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, é um recurso adequado, porém, essas denúncias não 

revelam apenas números relacionados ao turismo, e sim qualquer forma de abuso, 

exploração e violência contra crianças e adolescentes, ou seja, não há como mensurar 

a exploração encadeada pelo turismo, sendo muito difícil nesse caso, criar maneiras de 

combate específicas ao setor. 

Ainda sobre o Disque 100, é importante destacar que sem denúncia o programa não 

tem utilidade, ou seja, é necessário criar uma consciência na população para que a 

denúncia seja feita. 

Os órgãos estaduais também criam projetos referentes à exploração e abuso infantil, 

porém poucos dados e resultados são divulgados. A proposta é criada, executada e os 
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resultados não são revelados, e isso nos faz refletir, o quanto de fato, esses projetos 

ainda estão em execução.  

Além disso, de todos os Estados estudados, o único que revela que a Secretaria de 

Turismo trabalha contra a prática do turismo sexual é o Estado do Ceará, que criou um 

manual ao turista recriminando a exploração sexual de crianças e adolescentes. É 

necessário que as secretarias de turismo dos Estados trabalhem em conjunto com o 

Ministério, senão não será possível alcançar as mudanças desejadas. 

Organizações não governamentais também criam projetos e executam ações de 

combate. A Childhood Brasil, por exemplo, ainda tem o apoio do governo e de algumas 

empresas do trade ou não, que auxiliam no seu trabalho. Além de exercer os projetos, 

essa organização ainda divulga estudos e publicações sobre o tema, algo eficaz e 

necessário. 

Além dessas, empresas nacionais e internacionais também criam e apoiam projetos de 

combate contra a exploração. A rede Accor de hotéis é um exemplo com seu programa 

Planet 21, que além de outras ações, visa à sustentabilidade da comunidade local, 

combatendo assim, o abuso e exploração de crianças e adolescentes em seus 

estabelecimentos. 

Ações são executadas, porém percebe-se que não é o suficiente para conter todos os 

visitantes que vem ao país em busca deste tipo de lazer. Visto que a legislação contra a 

contravenção perante a lei é muitas vezes ineficaz, não apenas no Brasil, mas em 

outros países, modelos de nações e países, como Reino Unido e Suécia deviam ser 

seguidos. No Reino Unido, por exemplo, há leis que julgam os moradores que 

comentem ofensas sexuais longe de suas fronteiras. Já na Suécia, cafetões e clientes 

são criminalizados, e nunca as pessoas que sofrem o abuso ou que são prostituídas. 

Igualmente importante é que além de que políticas públicas sejam criadas, punições 

sejam aplicadas às pessoas que infringirem as leis. Investigações como a CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) da exploração sexual infantil da Câmara Municipal 

de Fortaleza são importantes, porém sem resultados concretos, elas não têm utilidade. 
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O objetivo deste trabalho não é criticar ações, nem mostrar tudo que é feito em combate 

à exploração sexual infantil no país, mas sim, identificar o comprometimento de 

algumas iniciativas, o esforço de outras, os investimentos feitos e ainda, identificar 

alguns pontos de fragilidade nas diversas esferas de enfrentamento da exploração 

sexual de crianças e adolescentes em locais turísticos selecionados no Brasil, afim de 

que o país seja conhecido por seus diversos atrativos e não pelo conhecido sexo fácil e 

com menores. 
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ANEXO A - Logomarca do Programa do Ministério do Turismo – Turismo Sustentável e 
Infância 
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ANEXO B - Campanha divulgada em mídias sociais e outros meios pela Secretaria de 
Direitos Humanos 
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ANEXO C - Campanha divulgada em terminais rodoviários, estações de trem e 
estabelecimentos turísticos da Bahia no carnaval de 2013 pelo Governo do Estado da 
Bahia, Ministério Público estadual e Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDECA/BA) 
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ANEXO D - Código de Conduta para a Proteção de Crianças contra a Exploração 
Sexual em Viagens e Turismo assinado por 36 países. A rede de hotéis Accor é um dos 
principais associados 

 

 

 


