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Texto I 

Segundo definição do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA-BA), 1995, a prostituição infantil é uma forma de 

exploração sexual comercial, ainda que seja uma opção voluntária da pessoa que está nessa situação. As crianças e os adolescentes, 

por estarem submetidos às condições de vulnerabilidade e risco social, são considerados prostituídas(os) e não prostitutas(os). A 

prostituição consiste em uma relação de sexo e mercantilização e em um processo de transgressão. De acordo com a ONG europeia 

Agência Internacional Católica para a Infância (BICE), que atua em 35 países de todos os continentes, inclusive no Brasil, quando se 

trata de crianças e adolescentes, que estão em processo de crescimento e desenvolvimento, a prostituição não pode ser entendida 

como qualquer outro trabalho, porque implica deteriorização física e psicológica da pessoa, afeta sua individualidade, sua satisfação 

sexual e sua integridade moral. Essa forma de troca de favores sexuais converte a pessoa prostituída em produto de consumo, 

organizado em razão dos princípios econômicos de oferta e da demanda. 

Fonte: http://unicef.org. Acesso em out. 2107. 

Texto 2 

No Brasil, o índice de exploração sexual de menores é elevado. O Ministro da Saúde, em depoimento fornecido a CPI, com base nas 

informações da Organização Américas Watch, refere que o Brasil tem hoje 500 mil prostitutas menores de 17 anos. Esse indicativo 

numérico pode ser questionável, uma vez que a prostituição age na clandestinidade, por isso é difícil obter registros precisos.  O 

aliciamento para a exploração sexual configura-se como crime organizado, formando-se redes de relações cujos aliciadores são 

motoristas de táxi; donos de hotéis, bares ou de rádios; agências de modelos; camelôs; cáftens; pais abusadores; policiais; políticos; 

autoridades públicas; e cidadãos oportunistas que enganam os pais com promessas de emprego. A prostituição infantil nas regiões 

brasileiras se configura, ora assumindo similaridades, ora diferenças. Entre as formas de aliciamento destacam-se: vivência na rua, 

turismo sexual, tráfico internacional, promessas de emprego, sequestros e escravidão. No Norte e no Centro-Oeste, predomina o 

tráfico de escravas nas áreas do garimpo. No Nordeste, destaca-se o turismo sexual. No Sudeste, a prostituição infanto-juvenil 

decorre da vivência na rua e do turismo sexual. No Sul, crianças e adolescentes do interior, e seus pais, são aliciados com 

informações falsas. 

Gomes R, Minayo MCSH, Fontoura HA. A prostituição infantil sob a ótica da sociedade e da saúde. Rev. Saúde Pública. 1999; 

33(2):171-9. 

 

Texto 3 

Fazem parte do trabalho de combate à Prostituição Infantil:  o FNPeti, o Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Contra Crianças e Adolescentes, a Rede Ecpat (sigla em inglês para Fim da Prostituição Infantil, da Pornografia Infantil e do Tráfico 

de Crianças com Finalidades Sexuais) e o Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA). As 

denúncias de casos de violação desses direitos podem ser feitas no Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), o 

Disque 100. 

 

Texto 4 

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil foi criado em 18 de maio de 2000 pela Lei Federal nº 

9970/00, com objetivo de mobilizar e convocar a sociedade brasileira a proteger suas crianças e adolescentes. Segundo o ECA, é 

considerado criança o cidadão que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. O ECA 

define que crianças e adolescentes têm direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, cultura e liberdade. Esses cidadãos têm 

direito, ainda, ao atendimento prioritário em postos de saúde e hospitais e devem receber socorro em primeiro lugar no caso de 

acidente de trânsito, incêndio, enchente ou qualquer situação de emergência. Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer maus 

tratos: descuido, preconceito, exploração ou violência.  

 

Texto 5 
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Proposta: 

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema Prostituição Infantil: como combater essa 

violência contra a criança?, apresentando experiência ou proposta de ação social, que respeite os direitos humanos. Selecione, 

organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 


