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EIXO TEMÁTICO:  "A situação da criança no mundo contemporâneo" 
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TEXTO III 
Brasil é primeiro lugar em exploração sexual na América Latina  

 
O Estatuto da Criança e Adolescência (ECA) completou 25 anos de existência em julho. O ECA foi fruto 
de inúmeros debates e mobilizações na sociedade para garantir direitos e leis que protejam a infância e 
adolescência de qualquer forma de violência. Contudo, sua aplicação não impediu que o Brasil 
ocupasse o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina. 
Os dados são alarmantes: a Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que o tráfico de seres 
humanos para exploração sexual movimenta cerca de U$ 9 bilhões no mundo e só perde em 
rentabilidade para a indústria das armas e do narcotráfico. A cada hora, 228 crianças, em especial 
meninas, são exploradas sexualmente em países da América Latina e do Caribe. 
Dos 5.561 municípios brasileiros, em 937 ocorre exploração sexual de crianças e adolescentes. O 
número representa quase 17% dos municípios de todo país. A Região Nordeste é a que mais cresce em 
número de visitantes estrangeiros (cerca de 62% são da União Europeia), segundo o Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur). Cruzam o país ao menos 110 rotas internas e 131 rotas internacionais 
relacionadas ao tráfico de mulheres e adolescentes com menos de 18 anos para fins de exploração 
sexual. 

Fonte: http://averdade.org.br/2015/08/brasil-e-primeiro-lugar-em-exploracao-sexual-na-america-latina/ 

 

TEXTO IV 
Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para 
compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do 
futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e 
consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. 
 
SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing: informações essenciais para proteger as crianças dos 

apelos do marketing infantil. São Paulo: Summus, 2012 (adaptado). 


