
 

 

 

                  

EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA: 

uma situação de desfiliação social 

 

Daiane Rodrigues Cardoso Pacheco1 
 
 

RESUMO 
 
O trabalho discute a exploração sexual e comercial de crianças 
e adolescentes (ESCCA) associada à situação de rua. Através 
de levantamento bibliográfico, buscou-se problematizar 
diversas situações de vulnerabilidade e risco frequentemente 
associadas à Exploração Sexual, dando ênfase à uma reflexão 
sobre conceitos de pobreza, desigualdade e “exclusão social”. 
Considerou-se que problematizar tais aspectos favorece a 
elaboração de estratégias de enfrentamento ao fenômeno.  
 
Palavras-chave: Exploração Sexual. Infância e Juventude. 
 
ABSTRACT 
 
The paper discusses the commercial sexual exploitation of 
children and adolescentes associated with homelessness. 
Through literature, we attempted to discuss various vulnerability 
and risk situations often associated with sexual exploitation, 
emphasizing a reflection on concepts of poverty, inequality and 
"social exclusion". It was considered that questions such 
aspects favors the development of coping strategies to the 
phenomenon. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende problematizar o fenômeno da exploração sexual e 

comercial contra crianças e adolescentes (ESCCA), abordando diferentes aspectos de 

vulnerabilidades que podem se apresentar associados ao fenômeno. Entre essas situações 

de vulnerabilidade destaca-se, neste trabalho, uma reflexão sobre o esgarçamento dos 

vínculos familiares e a saída para a rua. Contudo, ressalta-se a importância de considerar 

que estas associações não ocorrem de forma direta. 

Considera-se que problematizar os aspectos de vulnerabilidade e risco pode 

favorecer a elaboração de estratégias mais eficientes de enfrentamento a ESCCA. Sendo 

assim, este trabalho pretendeu mapear as situações de vulnerabilidades e risco mais 

frequentemente associadas ao fenômeno e problematizar as implicações destas na 

inserção/permanência de indivíduos na ESCCA.  

 Através das aproximações em termos de pesquisa bibliográfica foi possível 

notar as situações de pobreza, desigualdade e “exclusão” podem se manifestar como 

fragilidades que quando aliadas à ESCCA tornam tal quadro ainda mais complexo, portanto 

buscou-se realizar uma reflexão sistemática sobre tais conceitos e sobre casos de ESCCA 

associados à situação de pobreza e rompimento dos vínculos. 

Além disso, identificou-se também que a violência doméstica, nas suas 

diferentes expressões; a violência baseada no gênero, a violência sexual, o rompimento dos 

vínculos familiares; a situação de rua e o uso abusivo de drogas são alguns fatores de 

vulnerabilidade que podem influenciar na inserção/permanência de indivíduos na ESCCA. 

A estrutura deste trabalho compreende dois tópicos principais. No primeiro 

tópico, apresenta-se um breve apanhado do debate sobre os conceitos de pobreza, 

desigualdade e “exclusão social”. Tal reflexão conceitual buscou abarcar a interpretação de 

diferentes autores e perceber como tais conceitos podem contribuir para pensar o fenômeno 

da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e suas múltiplas vulnerabilidades.  

No segundo tópico realiza-se uma reflexão sucinta sobre o fenômeno da 

Exploração sexual de crianças e adolescentes e problematizar questões referentes a 

algumas vulnerabilidades frequentemente associadas ao fenômeno, destacando os 

aspectos relacionados à situação de pobreza e desigualdade, o rompimento dos vínculos 

familiares e a situação de rua. 

 

 

 



 

 

 

                  

 

  2 – POBREZA, DESIGUALDADE E “EXCLUSÃO SOCIAL” 

 

Ao refletir sobre as diversas vulnerabilidades que podem aparecer associadas a 

exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes e compreender que ocorrência do 

fenômeno pode estar frequentemente associada à condição social, considera-se de suma 

importância realizar uma análise que leve em conta à reflexão sobre conceitos como: 

pobreza, desigualdade e “exclusão social”.  

Tais categorias são utilizadas aqui como questões importantes para pensar o 

conjunto de fragilidades nas quais os indivíduos podem estar envolvidos, negando dessa 

forma qualquer associação direta e indevida, assim como representações estigmatizantes 

da pobreza.  

  Sendo assim, vale ressaltar que de acordo com Zaluar (1985) a pobreza é 

um conceito comparativo, cujo referencial é a desigualdade social. Já a desigualdade pode 

ser identificada como um conceito relativo, que possibilita identificar os valores que orientam 

a distribuição das riquezas em uma sociedade. Dessa forma a estratificação social seria 

definida pelo acesso aos recursos, pelos papeis sociais e pela dinâmica de mobilidade 

social.  

  No que se refere à probeza no Brasil, Escorel (1999) argumenta que entre as 

décadas de 1960/1980 não houve um agravamento dos números, porém ocorreram grandes 

mudanças na sua configuração. Houve uma transferência da pobreza rural para pobreza 

urbano metropolitana e, portanto se faz necessário levar em consideração especificidades 

do meio urbano, como vínculos de solidariedade tênues, segregação espacial e a densidade 

populacional como fator que gera tensões sociais. Sendo assim, a autora também destaca a 

importância de se falar das imagens e representações sobre a pobreza, pois a análise das 

representações sociais possibilita uma identificação do universo simbólico da sociedade e 

sua percepção sobre a pobreza em determinados contextos.  

Valadares (1991) defende que a pobreza urbana é uma categoria de 

entendimento que varia no tempo e no espaço e suas representações estão ligadas à 

trajetória do processo de urbanização brasileiro. A autora argumenta que o processo de 

urbanização, bem como a representação política das camadas populares, contribuíram para 

criar imagens relativas à pobreza urbana. Representações essas que sofreram alterações 

de acordo com as mudanças na estrutura econômica, política, social e geográfica. 

Dessa forma as representações sobre a pobreza urbana foram quase sempre 

produzidas através de discursos de atores com um lugar social definido e tinham por função 



 

 

 

                  

pensar questões relativas à sociedade. Ou seja, tais representações foram feitas de fora 

para dentro, constituindo imagens da pobreza urbana através de discursos que a 

caracterizam segundo interesse de ajustamento da categoria. 

Escorel (1999) faz uma retomada da imagem da pobreza desde a reforma 

protestante, passando pela revolução industrial e consolidação do Estado de Bem Estar 

Social na Europa até sua desestruturação com as crises pós década de 70.  A autora 

argumenta que no Brasil a escravidão teve forte impacto nas representações sobre a 

pobreza. A mudança para a relação burguês-capitalista associa a imagem da pobreza a 

desordem. Entre 1930 e 1950 mudanças importantes nos meios de produção atuam sobre 

esse imaginário. A urbanização e industrialização associou a imagem do pobre urbano ao 

ambiente rural, como se fosse um problema de ordem cultural de adaptação do imigrante 

tradicional à modernidade. Nesse cenário a carteira de trabalho aparece como uma 

condição para cidadania. Nas décadas de 50 e 60, o desenvolvimentismo muda o eixo 

econômico do país para urbano-industrial e com isso aumenta significativamente a migração 

por conta das expectativas de trabalho e mobilidade social. Essa população acaba 

ocupando as periferias e favelas das cidades, e cria também um contingente de 

desempregados. No período de 70 a 80 o país consolida-se como urbano-industrial 

passando a ter a maior da população economicamente ativa vivendo nas cidades. Com isso 

o processo de segregação e periferização da pobreza cresce acompanhado do déficit de 

serviços públicos.  

Surge nesse contexto o conceito de “marginalidade social” que evoca uma 

oposição entre centro/periferia, possuindo um caráter pejorativo ligado ao crime. Tal conceito 

surge nos anos 20/30 nos trabalhos de Robert Park (Escola de Chicago) que partindo do 

conceito de estrangeiro de Simmel constrói a ideia do homem a margem de duas culturas.  

De acordo com Janice Perlman (1977) as escolas de pensamento sobre a 

marginalidade referem-se ao termo como um modo de estar fora do funcionamento padrão, 

portanto tal autora considera o termo um mito, defendendo a existência de uma integração 

social ainda que desfavorável à população pauperizada.  

Zaluar (1985) ao estudar as vivências, a cultura e os discursos dos pobres, 

aponta que teorias como o da Cultura da Pobreza, constituíram uma visão negativa dos 

pobres, como um ponto de vista em que os hábitos dos pobres aparecem como estranhos. A 

autora destaca teorias sobre a pobreza, tanto as isolacionistas como as integracionistas, e 

defende que a ideia integracionista apontada por Janice Perlman (1977) de que os pobres 

estão integrados em todas as esferas da sociedade, é muito discutível visto que ela não 

considera as divisões, tensões e conflitos sociais e culturais.  

 Dessa forma nota-se que a pobreza deve ser considerada como um conceito 



 

 

 

                  

que não é fixo e que, portanto, precisa ser analisado de acordo com o contexto. Além disso, 

devemos ressaltar que a categoria pobreza não pode ser tratada como algo homogêneo, 

devendo ser considerada em seus múltiplos aspectos e diferenças.    

 Para Amartya Sen (2010) a pobreza deve ser vista como privação de 

capacidades básicas em vez de ser medida apenas pelo nível de renda. O que essa 

perspectiva trás de novo para análise da pobreza é aprimorar o entendimento da natureza e 

das causas da pobreza desviando a atenção principal dos meios (a renda). O autor defende 

que a relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre 

comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos (o impacto da renda sobre as 

capacidades é condicional). Neste caso a relação entre renda e capacidade certamente é 

afetada pela idade da pessoa, pela localização, pelas condições epidemiológicas e outras 

variações.  

 De acordo com Escorel (1999) os métodos usados para medir pobreza são 

criticáveis, pois as unidades de medida podem variar de acordo com o contexto. Além disso, 

se basear apenas na renda para identificar grupos que necessitam de auxilio é insuficiente, 

pois desconsidera diferentes níveis de vulnerabilidade.  

 Além da pobreza e da desigualdade, outro conceito que adquiriu grande 

visibilidade nas discussões sobre a situação social no Brasil foi o conceito de “exclusão 

social”. Para Oliveira (1997) foi por volta da déc. 70 que o termo começou a aparece com 

mais frequência em textos que analisam o processo de acumulação conhecido como 

“milagre brasileiro”. Neste contexto os excluídos foram concebidos como resultado negativo 

do desenvolvimento dos 'trinta anos gloriosos', ou seja, fruto de um contexto social 

conjuntural. Porém foi principalmente a partir dos anos 80, com o aumento do desemprego e 

com a precarização das relações de trabalho, que a questão da exclusão foi percebida como 

algo mais estrutural.  

Sendo assim vale ressaltar a necessidade de reflexões sobre termo “exclusão” 

tendo em vista que o mesmo vem sendo utilizado de forma muito variada o que pode causar 

confusões relacionadas aos diferentes processos de exclusão. Portanto Oliveira (1997) 

recomenda o uso de tal conceito para identificar grupos específicos sem inserção formal no 

mercado de trabalho, assim como: as pessoas em situação de rua, desempregados, entre 

outros.  

Oliveira (1997), assim como diversos autores que analisam a questão da 

“exclusão social” no Brasil e fora dele, sugere que o conceito de excluídos se coloca em 

oposição ao ponto de vista antidualista. Pois pensar em “incluidos” e “excluídos” seria uma 

perspectiva dualista, levando em consideração que tanto um quanto outro fazem parte do 

mesmo sistema produtivo. A ideia de produção desses excluídos, já está presente em Marx 



 

 

 

                  

onde essa população excedente, aparece como algo funcional à acumulação capitalista, ao 

passo que “constitui um exército industrial de reserva”.  Dessa forma o autor, conclui que só 

seria possível falar em excluídos, sem negar a critica antidualista, se baseando na ideia de 

novos excluídos que ao ultrapassar determinados limites se tornam desnecessários e não 

mais funcionais como “exército industrial de reserva”.  

Diversos autores baseados em uma analise Marxista da sociedade defendem 

que o uso do conceito “exclusão” apresenta a situação social como algo dado, sem ao 

menos realizar uma analise de seus motivadores e dessa forma dá luz a estratégias 

pontuais de enfrentamento em detrimento de propostas de transformação social. Seguindo 

essa linha de pensamento Martins (1997) considera que se deve pensar em “processo de 

exclusão” partindo do principio de que existem vítimas de processos sociais, políticos e 

econômicos excludentes.  

 De acordo com Escorel (1999) a exclusão social só pode ser uma categoria 

de analise na realidade brasileira se abordada como processo e não apenas em oposição a 

integração social. Deve-se considerar a coexistência de situações de vulnerabilidade 

expressas nas formas diferenciadas de acesso aos direitos civis e sociais.  

 Castels (1997) considerou o conceito como processo que envolve trajetórias 

de vulnerabilidade, fragilidade ou precariedade até a ruptura dos vínculos. Nesse processo 

aos pobres desvinculados restaria apenas um espaço de existência disfuncional em relação 

à vida econômica, formando uma população economicamente desnecessária.  

 O autor também critica o uso do conceito de “exclusão” de modo generalizado 

e por isso sugere o uso do termo desfiliação para se referir a exclusão relacionada ao 

mercado de trabalho e a integração social. Em sua análise sobre a categoria dos 

supranumerários na França, o autor ressalta as mudanças ligadas à problemática do 

emprego, ao aumento da competitividade e internacionalização da economia, defendendo 

que essas mudanças refletem na precarização das relações de trabalho, o que constitui um 

dos principais fatores de não integração econômica e social.   

 Castel (1997) reconhece três subconjuntos de práticas de exclusão ao longo 

da história, sendo o primeiro a supressão completa da comunidade, o segundo resultaria na 

construção de espaços fechados e isolados dentro da própria comunidade (os asilos para 

loucos e as prisões para os criminosos) e o último seria o status especial atribuído a certos 

grupos para que possam coexistir na sociedade, ainda que com a privação de certos 

direitos. 

 Para o autor essas situações de exclusão teriam origem a partir do 

desligamento em relação ao trabalho e à integração social. De tal modo que esse duplo 

desligamento poderia gerar três zonas de degradação social: a zona de integração (trabalho 



 

 

 

                  

estável e forte inserção relacional), zona de vulnerabilidade (trabalho precário e fragilidade 

dos apoios relacionais) e zona de desfiliação (ausência de trabalho e isolamento relacional). 

Em suma, o autor trabalha com uma nova questão social, um processo de fragilização e 

ruptura de vínculos sociais, primordialmente com o mundo do trabalho, com a constituição 

de uma zona de exclusão. Ele designa ao mesmo tempo um processo e um estado, onde 

entre o inicio da trajetória e a ruptura total existe situações (ou zonas) intermediarias de 

ruptura dos vínculos.  

 Sendo assim, me parece interessante pensar tais zonas de degradação social 

como uma contribuição importante para refletir sobre a situação de exploração sexual de 

crianças e adolescente. Tomando como ponto de partida esse duplo desligamento 

percebemos que, no caso de crianças e adolescentes a situação é de total dependência dos 

vínculos de inserção relacional através da família, da rede de parentesco, comunidade e 

intervenção do estado através de politicas sociais. Desse modo crianças e adolescentes 

com fragilidade dos apoios relacionais estão em Zona de vulnerabilidade e em alguns casos, 

quando o fenômeno se apresenta associado ao rompimento dos vínculos familiares (ESCA 

associada à situação de rua), tais indivíduos podem ser considerados como em situação de 

desfiliação social. 

 Sobre essa situação, vale notar que no Brasil a esfera publica não se 

universalizou e a família ainda representa o principal suporte das relações sociais, e quando 

essas relações também são afetadas pelo processo de precarização, leva os indivíduos que 

dela depende ao limite da “exclusão social”, onde o presente é precário e não existe 

perspectiva de planos futuros. Escorel (1999), ao realizar uma pesquisa com adultos em 

situação de rua, aponta que o desemprego aparece entre os motivos para ida à rua, mas 

quando questionados sobre os motivos de morar na rua poucos são os que vinculam esse 

estado presente ao desemprego. Os motivos que aparecem estão muito mais ligados à 

desvinculação familiar, o que demonstra a importância de se considerar as fragilidades que 

família vem sofrendo ao assumir esse papel de principal suporte social.  

 

2.1  – ESCCA e Vulnerabilidades associadas 

 

A Exploração Sexual e Comercial contra Crianças e Adolescentes (ESCCA) é um 

fenômeno de violação de direitos que se configura como crime, passível de julgamento e 

punição por parte das autoridades responsáveis. A abordagem aqui realizada indica a 

ESCCA como uma relação de mercantilização e abuso do corpo de crianças e adolescentes, 

perpetradas por exploradores sexuais, os quais podem ser grandes redes de 



 

 

 

                  

comercialização, os pais/responsáveis ou ainda consumidores de serviços sexuais pagos 

(Leal apud Bellenzani et al, 2006). 

De acordo com Faleiros (2000), no início da década de 1990 se denominava o 

fenômeno como prostituição Infanto-Juvenil, pois ainda não se havia aprofundado os 

estudos do fenômeno enquanto mercado, exploração e produção industrial pornográfica. 

Para a autora, o turismo sexual, o desenvolvimento do mercado sexual e a expansão do 

sexo via Internet possibilitaram uma maior clareza sobre outras formas de exploração de 

crianças e de adolescentes, tais como: a pornografia, o turismo sexual e o tráfico. Além 

disso, com avanços também no que diz respeito aos aspectos políticos e éticos em torno 

dos direitos da criança e do adolescente, convencionou-se chamar exploração sexual em 

detrimento de prostituição, em função da especificidade desse segmento etário que trata de 

indivíduos em fase de desenvolvimento. Prostituição é um termo que remete a valores 

moralistas e tende a indicar a adesão voluntária de quem a exerce. Por outro lado, 

exploração sexual indica uma inversão desta lógica, caracterizando o envolvido como vítima.  

A exploração sexual se constitui uma das formas de violência sexual juntamente 

com o abuso sexual, incesto, estupro, entre outros. Cabe ponderar que a exploração sexual 

assume contornos distintos de outras manifestações da violência sexual, entre elas o abuso 

sexual que, por sua vez, tem maior aceitação como expressão da violência contra crianças e 

adolescentes. O abuso sexual geralmente é cometido por alguém da confiança da 

criança/adolescente, frequentemente envolve afeto, além de se manifestar com certa 

continuidade. A Exploração Sexual assume contornos distintos de outras manifestações da 

violência sexual, pois engloba necessariamente a dimensão da comercialização ou relação 

de troca, podendo se desdobrar em outras diferentes formas, assim como: turismo sexual, 

pornografia e tráfico para fins sexuais.  

Dessa forma, a ESCCA se constitui um fenômeno mundial, multicausal, que 

pode ocorrer em diversos contextos, vinculado a redes de prostituição, pornografia, redes de 

tráfico, turismo, grandes obras, nas tecnologias de informação, rodovias, entre outros 

(Brasil, 2011). Como reconhecimento da gravidade de tal violência, o governo brasileiro 

sancionou em maio de 2014 a lei que inclui a ESCCA no rol dos crimes hediondos, 

passando a ter pena prevista de quatro a dez anos de reclusão, aplicável também a quem 

facilitar essa prática.  

Vale lembrar que as dificuldades de enfrentar a ESCA rebatem em valores 

culturais e históricos que dão base ao fenômeno e nem sempre são explícitos. Sendo assim, 

a publicização do fenômeno assume papel de suma importância para que possa haver um 

enfrentamento efetivo. As suas causas também podem ser diversas e combinadas, tais 

como: vulnerabilidades decorrentes da condição de pobreza, das desigualdades sociais, de 



 

 

 

                  

gênero, de raça, etnia, entre outros fatores que, em conjunto ou isolados, podem se 

desdobrar no aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes e na consequente 

violação de direitos.  

 Sendo assim, faz-se de suma importância problematizar certos aspectos de 

vulnerabilidade associados à exploração sexual. O conceito de vulnerabilidade é entendido 

aqui como passivo de se desdobrar nas dimensões de vulnerabilidade social ou/ e de 

vulnerabilidade psíquica, entendendo que os fatores de vulnerabilidade podem ser os mais 

variados possíveis (Bellenzani, Malfitano, 2006). Entre eles estão: uso abusivo de drogas, 

qualquer tipo de violência no convívio familiar e comunitário ou fora desses espaços, 

rompimento dos vínculos familiares, violência institucional, situação de rua, falta de 

condições necessárias para suprir suas necessidades entre outros.  

 Segundo Cerqueira-Santos (2008), a violência sofrida dentro de casa, nas 

suas diferentes expressões; o rompimento (temporário ou duradouro) dos vínculos familiares 

significativos em uma idade precoce; e, a saída de seus lares para as ruas, são alguns dos 

principais fatores de vulnerabilidade. O afastamento dos vínculos familiares coloca esses 

indivíduos em contato com a urgência de suprir as necessidades básicas de subsistência e 

as decorrentes da sociedade de consumo. O histórico de violência sexual; evasões 

escolares, uso abusivo de drogas; e, presença marcante de aliciadores são fatores que 

podem influenciar na inserção e na permanência de crianças e adolescentes na ESCA e se 

manifestam como dificultadores no enfrentamento deste fenômeno, assim como a relação 

de dominação pelo afeto frequentemente exercida pelos aliciadores.  

 A exploração sexual pode estar frequentemente associada à condição social 

ou à precária condição de vida. Pode-se afirmar que determinados segmentos são mais ou 

menos vulneráveis à ESCA, porém o fenômeno não pode caracterizado como exclusivo de 

um segmento social.  

Diógenes (2008) defende que o fenômeno da ESCA se associa a questões como 

etnia, gênero, classe social em seus níveis de exclusão. O debate sobre o rompimento dos 

vínculos familiares frequentemente sinaliza a violência doméstica como um de seus 

motivadores. De acordo com Morgado (2004) a violência doméstica é um fenômeno antigo, 

presente em todas as classes sociais e em todas as sociedades. Por isso o mesmo é 

frequentemente tratado de forma naturalizada como algo que diz respeito às relações do 

âmbito privado. Sendo assim é fundamental enfatizar que a violência doméstica é um 

fenômeno social grave, que traz inúmeras consequências físicas e psicológicas para as 

vítimas e também para quem a presencia. Almeida (2003) também sinaliza que no que se 

refere à saúde de crianças que testemunham cenas de violência e, frequentemente também 

são vitimas da mesma, os efeitos são graves.  



 

 

 

                  

 No que diz respeito à violência doméstica contra crianças e adolescentes, 

Morgado (2007) afirma que o desafio está em afirma-lá como problema de ordem publica, 

rompendo com o pacto do silêncio. A autora caracteriza a violência doméstica como um 

fenômeno de longa duração, ocorrendo rotineira e sistematicamente, atingindo a auto estima 

da vítima fazendo-a sentir-se merecedora das violências sofridas. Os efeitos psicológicos 

são graves e são sempre acompanhados por sintomas, como: fadiga constante, depressão, 

perda ou excesso de apetite, problemas de aprendizagem, mudanças repentinas de 

comportamento, tentativa de suicídio, fuga de contato físico, dentre outros. 

Esse tipo de violência pode trazer como consequência o esgarçamento dos 

vínculos familiares e a fuga para as ruas. Ribeiro e Ciampone (2002) apontam, como 

resultado de pesquisa com crianças em instituições de acolhimento, que muitas crianças 

fugiram de casa para se livrarem do tratamento austero da família, e ainda assim não 

encontraram paz quando fora de casa; pois com frequência também convivem com a 

violência nas instituições onde são acolhidas. Assim elas permanecem na rua sem 

condições de definir seu destino e expostas as mais diversas violações. Gontijo e Medeiros 

(2009) destacam que as crianças e adolescentes em situação de rua refletem uma situação 

de desfiliação social, assim como processos de intensa vulnerabilidade social. De acordo 

com esses autores a situação de miséria e pobreza extremas a que estão submetidas 

milhares de famílias as colocam em situação de vulnerabilidade, estabelecendo dificuldades 

para que as mesmas cumpram seu papel proteção.  

 Nesse sentido, apesar do direito a convivência familiar e comunitária estar 

assegurado por lei e da família figurar como unidade de atenção prioritária na política de 

assistência, existem problemas em termos de um acompanhamento sistemático das 

demandas e vulnerabilidades que as famílias apresentam. Sendo assim, frequentemente a 

própria família se encontra desprotegida e se vê obrigada a aceitar que seus filhos utilizem a 

rua como lugar de vida ou trabalho. Essa saída para rua coloca essas crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, mas não significa necessariamente a ruptura 

dos vínculos familiares, no entanto, essa vulnerabilidade chega a seu extremo para as 

crianças e adolescentes que apresentam ruptura dos vínculos familiares e/ou escolares, 

vivendo de forma independente nas ruas. (Gontijo e Medeiros, 2009) 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Dessa forma, conclui-se que entre as situações de vulnerabilidade existentes, a 

situação de rua se constitui uma das mais preocupantes e de difícil enfrentamento, pois a 



 

 

 

                  

mesma se caracteriza como uma violação de direitos básicos garantidos e priorizados para 

as crianças e adolescentes.  Os indivíduos que se encontram em situação de rua passam 

pela violação de muitos direitos preconizados e garantidos pelo ECA, entre eles são 

frequentemente violados os direitos: à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à 

dignidade; à convivência familiar e comunitária; à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

A situação de rua em si já traz muitos riscos e comprometimentos, portanto, 

quando a exploração sexual se apresenta associada à situação de rua existe uma multidão 

de agressões que fragilizam ainda mais as vítimas. Viver em situação de rua, em muitos 

casos, é consequência ou agravamento de violação de direitos já existentes. A situação 

econômica, assim como a existência de violência sexual e de diversos conflitos intra-

familiares são alguns dos agravantes que contribuem, embora não determinem, para que 

meninos e meninas busquem ter uma vida autônoma nas ruas e, possivelmente, entrem nas 

redes de exploração sexual comercial.   

Experiências de conflitos e violência no interior da família são fatores que podem 

induzir a vontade de buscar alternativas rápidas para um rompimento de vínculos com 

família. A violência anterior se constitui um dos determinantes para que a criança ou 

adolescente seja levado a sair de casa. A saída de casa é um fenômeno processual, 

geralmente associado à ocorrência de outros eventos como a violência doméstica, a 

violência sexual, entre outros. Essa saída de casa possui sempre elementos sociais e 

elementos pessoais. Na rua as estratégias de sobrevivências são inúmeras, assim como: a 

mendicância, o trabalho infantil, as drogas, entre outros.  

Em suma, conclui-se que tais situações de risco e vulnerabilidades além de 

contribuir para o envolvimento de crianças e adolescentes no campo na exploração sexual 

são também dificultadores no enfrentamento ao fenômeno. Porém, esses não são os únicos 

limites encontrados no combate à ESCA, entre eles se fazem presente também as 

dificuldades de se identificar o fenômeno e o perfil dos violadores, assim como as 

dificuldades associadas à mudança de valores culturais que dão base ao fenômeno. Sendo 

assim, tendo em vista a complexidade que envolve tal fenômeno, destaca-se a urgência em 

se realizar um enfrentamento que combine ações e políticas intersetoriais.   
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