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Objetivos: 

Produzir e atualizar dados e conhecimentos sobre a violência e exploração sexual nos 

municípios de Salvador, Mata de São João (Praia do Forte e Imbassaí), Camaçari e Ilha de 

Itaparica (Vera Cruz e Itaparica), identificando as principais lacunas e boas práticas que 

possam subsidiar a execução do Programa Down To Zero assim como parceiros estratégicos 

no enfrentamento a esta problemática.  

Metodologia:  

Pesquisa de base exploratória com dados qualiquantitativos: diagnóstico, entrevistas, 

questionários estruturados e semiestruturados, grupos focais, coleta de dados, análise 

documental e afins. 

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 
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CONTEXTO TERRITORIAL 

Salvador 
Camaçari 

Mata de São João (Praia do Forte e Imbassaí) 

Ilha de Itaparica (Vera Cruz e Itaparica) 
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MUNICÍPIO 

 
INSTITUIÇÕES 

 
PARTICIPANTES 

GRUPOS FOCAIS 
Crianças Adolescentes Adultos 

Salvador 35 52 11 10 8 

Camaçari 14 15 12 6 9 

Mata de São João  24 26 7 8 16 

Ilha de Itaparica (Vera Cruz 
e Itaparica) 

16 20 11 7 9 

Outras Participações 
(retorno  e-mail) 

2 

TOTAL 91 113 41 31 42 

AMOSTRA DA PESQUISA 



Resultados: Panorama Qualiquantitativo da 
Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes 

1. Diagnóstico da Violência Sexual (abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes - ESCA) 

2. Significações e Percepções: Enfrentamento da ESCA 

3. Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: Principais ações desenvolvidas 

4. Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 

 



SALVADOR 
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Quadro Geral de Participação: 

Grau de Formação dos Entrevistados 

Instituições Entrevistados Sexo 

F M 

Gestores 12 14 10 4 

Especialistas das 

Organizações da Sociedade 

Civil 

8 

 

8 

 

5 

 

3 

Especialistas dos Serviços 

Socioassistenciais  
15 30 28 2 

TOTAL 35 52 43 9 
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ESCA 
• Salvador foi a terceira cidade do Brasil com maior volume de denúncias pelo Disque 100 

referentes à ESCA. Somente nos quatro primeiros meses de 2013 a Bahia totalizou 800 
denúncias, sendo 25% delas no município de Salvador, totalizando 3.077 neste ano. Em 2014 
foram 2.238 no estado, sendo 30,9% em Salvador.  O primeiro semestre de 2015 coloca a Bahia 
em terceiro lugar no número de denúncias com 702 casos, sendo 29% (204) deles na capital. 
No primeiro semestre de 2016, foram 145 denúncias de ESCA, 18,4% do total de ocorrências.   
Relatório da Pesquisa, p. 38. 

Abuso Sexual 
• Foram registradas pelo Disque 100, 5.975 denúncias de 2013 ao primeiro semestre de 2016, o 

que equivale a 76,2% da somatória de denúncias sobre violações de direitos de crianças e 
adolescentes no estado, com maior volume de denúncias no município de Salvador.             
Relatório da Pesquisa, p. 38. 

Diagnóstico da Violência Sexual (abuso e exploração sexual contra crianças e 
adolescentes - ESCA) 
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TIPO 

Frequência

% 

   

Abuso Sexual Intrafamiliar 100,0 

Estupro de Vulnerável  87,5 

ESCA 87,5 

Abuso Sexual Extrafamiliar 70,8 

ESCA no Contexto do Turismo 62,5 

Pornografia Infantil na internet 54,2 

Pornografia Infantil 37,5 

Tráfico de crianças e adolescentes 

para fins sexuais interno. 
29,2 

Tráfico de crianças e adolescentes 

para fins sexuais internacional. 
20,8 

Tipificação da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes mais presente em Salvador, 
segundo percepção dos entrevistados 

OBS: 
 

-Apesar de reconhecerem a ESCA como 
a segunda violência sexual mais 
presente no município, grande parte dos 
entrevistados afirmou não atender esse 
tipo de demanda em suas instituições; 
 

- Não há registros de atendimentos de 
ESCA na maioria dos CREAS. 
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Percepções: área onde fica mais visível a incidência da ESCA (convencional e no contexto do 
turismo) em Salvador: 
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Representantes dos Serviços Socioassistenciais 

Ordem das Causas das Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, segundo 
percepções dos entrevistados: 

Representantes de Organizações da Sociedade Civil 
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Agente ou Rede Frequência % 

Tráfico de Drogas 78,7 

Taxistas 64,2 

Caminhoneiros/Carreteiros 57,1 

Agentes de Prostituição 57,1 

Donos/gerentes de hotéis/pousadas 50,0 

Autoridades Corruptas 35,7 

Guias de Turismo 35,7 

Policiais 14,2 

Ambulantes 7,1 

Agentes ou Redes Facilitadoras da Exploração Sexual em Salvador, segundo percepções dos 
entrevistados:  

[...] É a dependência financeira dos pais que você tá 
falando, porque lá as vezes acontece muito isso. Já ouvi 
alguns casos de que as mães são obrigadas a 
praticamente vender suas filhas para os traficantes do 
bairro, os donos das bocas do bairro, pra poder ta 
vendendo o próprio corpo pra poder trazer dinheiro pra 
dentro da boca. Quer dizer, eles estão coletando as 
meninas agora dessa forma, tão fazendo elas de 
prostitutas mesmo pra ta dando dinheiro ao dono da 
boca e eles em troca, dizendo eles, ajudam a comprar 
uma cesta básica, comprar um gás, medicamento, um 
óculos, que a família nesse ponto não tem dinheiro para 
comprar. É uma dependência financeira em nível de 
exploração sexual.  E se não der a filha é expulsa, a 
família é expulsa do bairro, já ouvi um caso desse 
também. Grupo Focal: pais e responsáveis. 
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Identificação 
Frequência 

% 

CEDECA/BA 75,0 

MPE/BA 41,6 

DERCCA, Varas da Infância e Juventude, Serviço VIVER, Conselho Tutelar, CREAS, Comitê de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado da Bahia. 

16,6 

Acopamec, CECA, CMDCA, CRIA, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Centro Projeto 

Axé, Lar Pérolas de Cristo, PLAN Internacional, Promotoria da Infância, Polícia Militar, 

Secretaria de Turismo Municipal e Estadual, SINGTUR. 

8,33 

Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Órgãos/instituições ligados ao SGD mais atuantes em seu município no enfrentamento à Violência Sexual 
contra crianças e adolescentes: percepção dos participantes 
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Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Avaliação da articulação entre a Rede que integra o SGD 
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Quanto a capacitação para atuar na área do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 
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• [...] Criação e/ou fortalecimento de espaços que já existem 

de acolhimento dessas pessoas. Numa perspectiva de 

oferecer para esses sujeitos que vão acolher essas crianças e 

adolescentes que seja de acolhimento mesmo, que não seja 

punitivo, moral. Especialista (Sociedade Civil) 

• [...] União ainda mais forte entre governo e sociedade civil. 

Que a rede atue e aproveite as novas mídias que são as 

mídias sociais para continuar falando da importância e que a 

gente use cada espaço não só como gestor público nem 

profissional da área, mas, como um cidadão para 

conscientizar a todos da importância de enfrentar a violência 

sexual para evitar todo e qualquer caso. Gestor 

 

Recomendações dos Participantes:  Salvador 

[...] pesquisa intersetorial para que a gente tenha 
concretamente dados para que a partir destes dados então, 
a gente possa desenvolver políticas públicas e até mesmo 
pensar em equipamentos, em novos equipamentos, em 
novas estratégias, de trabalho das equipes dentro dos 
serviços, mas com uma pesquisa mesmo que dê um 
subsidio.  Gestor 
 
[...] Acho que o principal é o fortalecimento dessa Rede de 
Proteção. Especialista (Serviços Socioassistenciais) 
 



CAMAÇARI 
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Quadro Geral de Participação: 

Grau de Formação dos Entrevistados 

Instituições Entrevistados Sexo 

F M 

Gestores 7 7 4 3 

Especialistas das 

Organizações da Sociedade 

Civil 

1 

 

1 

 

1 

Especialistas dos Serviços 

Socioassistenciais  
6 7 7 

TOTAL 14 15 11 4 
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Tipificação da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes mais presente em Camaçari, 
segundo percepção dos entrevistados 

OBS: 
 

- A ESCA surge como segunda violência 
mais presente no município, no entanto 
o que se percebe é que essa 
identificação não tem gerado dados 
estatísticos e muito menos 
atendimentos direcionados a crianças e 
adolescentes em contexto de 
exploração sexual.  

TIPO Frequência 
  

Abuso Sexual Extrafamiliar 85,7 

Abuso Sexual Intrafamiliar 85,7 

ESCA 57,1 

Estupro de Vulnerável  42,8 

Pornografia infantil 28,5 

Pornografia infantil na internet 28,5 

ESCA no contexto do turismo 14,2 

Tráfico de crianças e adolescentes 

para fins sexuais internacional. 
0 

Tráfico de crianças e adolescentes 

para fins sexuais interno. 
0 
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Percepções: área onde fica mais visível a incidência da ESCA (convencional e no contexto do 
turismo) em Camaçari: 
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Ordem das Causas das Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, de acordo com as 
percepções dos entrevistados: 
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Agentes ou Redes Facilitadoras da Exploração Sexual em Camaçari, segundo percepções dos 
entrevistados:  

Vale ressaltar que, no que tange ao tráfico de drogas, o 
município tem enfrentado graves problemas que, de 
acordo com um dos gestores escutados, é a principal 
causa do genocídio da população jovem de Camaçari: 
 
[...] é uma quantidade assustadora nesse município a 
quantidade de homicídios com jovens de 13 a 17 anos, é 
muito grande [...] tem relação com o tráfico de drogas 
com certeza. Gestor 
 

Agente ou Rede Frequência % 

Tráfico de Drogas 75,0 

Caminhoneiros/Carreteiros 75,0 

Donos/Gerentes de Hotéis/Pousadas 25,0 

Guias de Turismo 25,0 

Agentes de Prostituição 25,0 

Taxistas 50,0 
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Órgãos/instituições ligados ao SGD mais atuantes em seu município no enfrentamento à Violência Sexual 
contra crianças e adolescentes: percepção dos participantes 
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Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Avaliação da articulação entre a Rede que integra o SGD 
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Quanto a capacitação para atuar na área do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 
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• [...] Criar condições para que a equipe também faça o 

trabalho que deveria estar fazendo e que não faz até por não 

ter condições, por exemplo: Aqui  [...]  a gente não tem 

condições de ter um grupo de crianças nem de adolescentes, 

além da insuficiência do espaço e da falta de gestão de estar 

dando essa condição que eu falo. Essa condição para gente 

estar desenvolvendo, não depende só de profissionais. Então 

eu acho que o município tem tudo pra ser realmente 

excelência em todos os setores dentro do social, acho que 

falta ainda condições para poder isso ser realizado para o 

trabalho junto mesmo, direto com a criança e o adolescente.  

Especialista (Serviços Socioassistenciais) 

Recomendações dos Participantes:  Camaçari 

[...] Eu acho que deveria ter uma rede dessas também de 
combate a violência contra a criança e a exploração sexual e 
o trabalho infantil, eu acho que seria uma forma da gente 
está mais informado sobre isso, por exemplo; informações 
que você me perguntou que eu ainda não sei responder. 
Gestor 
  
  
[...] Talvez até uma capacitação porque a gente se sentiu um 
pouco... na diferença de exploração sexual e abuso sexual, 
talvez uma capacitação com a equipe pra que a gente possa 
trabalhar mais diretamente com essa temática. (Serviços 
Socioassistenciais). 
 



MATA DE SÃO JOÃO:  

Imbassaí e Praia do Forte 
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Quadro Geral de Participação: 

Grau de Formação dos Entrevistados 

Instituições Entrevistados Sexo 

F M 

Gestores 11 12 8 4 

Especialistas das 

Organizações da Sociedade 

Civil 

9 

 

9 

 

4 

 

5 

Especialistas dos Serviços 

Socioassistenciais 
4 5 5 0 

TOTAL 24 26 17 9 
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Tipificação da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes mais presente em Mata de 
São João: Imbassaí e Praia do Forte, segundo percepção dos entrevistados 

TIPO %   

Abuso Sexual Intrafamiliar 41,6 

ESCA 41,6 

ESCA no contexto do turismo 33,3 

Estupro de Vulnerável  33,3 

Abuso Sexual Extrafamiliar 16,6 

Pornografia infantil 8,3 

Pornografia infantil na internet 8,3 

Tráfico de crianças e adolescentes para 

fins sexuais internacional. 
0 

Tráfico de crianças e adolescentes para 

fins sexuais interno. 
0 
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Percepções: área onde fica mais visível a incidência da ESCA (convencional e no contexto do 
turismo) em Mata de São João: 
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Ordem das Causas das Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, segundo 
percepções dos entrevistados: 
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Agentes ou Redes Facilitadoras da Exploração Sexual em Mata de São João, segundo 
percepções dos entrevistados:  
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
Órgãos/instituições ligados ao SGD mais atuantes em seu município no enfrentamento à Violência Sexual 
contra crianças e adolescentes: percepção dos participantes 
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Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Avaliação da articulação entre a Rede que integra o SGD 
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Quanto a capacitação para atuar na área do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 



Plan International © 

[...] Ampliar o atendimento do Conselho Tutelar para facilitar 

o acesso, para que as pessoas possam denunciar, que as 

pessoas tenham mais facilidade de chegar ao conselho 

tutelar, melhorar essa proximidade. Especialista (Serviços 

Socioassistenciais) 

[...] Acho que é importante a capacitação tanto para os que 

trabalham diretamente, quanto para os que trabalham 

indiretamente, por que muitas vezes as crianças e 

adolescentes chegam em determinados serviços, em 

hospital e posto de saúde, professores e coordenadores, e 

quem está ali naquele primeiro atendimento não sabe o que 

fazer com a situação. As vezes não sabem nem o que fazer 

nem para onde encaminhar. Então acho que teria que ter 

uma capacitação. Especialista (Serviços Socioassistenciais) 

Recomendações dos Participantes: Mata de São João   

[...] A sugestão de ter um núcleo, um lugar especifico que 
tanto trabalhe com a qualificação, como com a escuta desse 
adolescente, um canal diferenciado, além das unidades 
todas, esse núcleo especificamente onde elas... alguma 
coisa que ela tivessem mais privacidade. Gestor  
  
  
[...] Criar um grupo de estratégias onde possa inicialmente 
mobilizar a sociedade acerca desse tema, inserir no 
contexto escolar de forma maciça, garantir essa informação. 
Gestor 
 



ILHA DE ITAPARICA:  

Vera Cruz e Itaparica 
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Quadro Geral de Participação: 

Grau de Formação dos Entrevistados 

Instituições Entrevistados Sexo 

F M 

Gestores 9 10 6 4 

Especialistas das 

Organizações da 

Sociedade Civil 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Especialistas dos 

Serviços 

Socioassistenciais  

 

6 

 

9 

 

7 

3

    2 

TOTAL 16 20 14 6 
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Tipificação da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes mais presente na Ilha de 
Itaparica, segundo percepção dos entrevistados 

TIPO Frequência % 
  

Abuso Sexual Intrafamiliar 85,7 

ESCA 71,4 

Abuso Sexual Extrafamiliar 57,1 

ESCA no contexto do turismo 57,1 

Pornografia infantil 57,1 

Estupro de Vulnerável  42,9 

Pornografia infantil na internet 42,9 

Trabalho Infantil  42,9 

Tráfico de crianças e adolescentes para fins 
sexuais internacional. 

14,2 

Tráfico de crianças e adolescentes para fins 
sexuais interno. 14,2 
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Percepções: área onde fica mais visível a incidência da ESCA (convencional e no contexto do 
turismo) na Ilha de Itaparica: 
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Ordem das Causas das Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, segundo 
percepções dos entrevistados: 
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Agentes ou Redes Facilitadoras da Exploração Sexual na Ilha de Itaparica, segundo 
percepções dos entrevistados:  

Agente ou Rede Frequência % 

Tráfico de Drogas 100,0 

Donos/gerentes de hotéis e pousadas 75,0 

Guias de Turismo 75,0 

Ambulantes 50,0 

O tráfico de drogas foi apontado como a 
principal e mais importante rede facilitadora 
da ESCA na Ilha de Itaparica, que se fortalece 
pelo alto grau de vulnerabilidade econômica 
das famílias, que acabam utilizando das 
variadas formas de rentabilidade fornecidas e 
amparadas pelo tráfico de drogas.   
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Sistema de Garantia de Direitos - SGD: Articulação e funcionalidades 
 

Avaliação da articulação entre a Rede que integra o SGD 
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Sistema de Garantia de Direitos -SGD: Articulação e funcionalidades 
Quanto a capacitação para atuar na área do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 
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[...] Então a gente tem que capacitar: CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, a Polícia Militar, Polícia 

Civil, agente comunitário de saúde, agente de endemias. Então, as pessoas que estão nos 

distritos até as pessoas da própria saúde a gente chamar para dialogar sobre essas violências 

porque muita gente vai bater no posto de saúde. Às vezes nem bate aqui, mas bate no posto de 

saúde, bate no hospital. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Especialista (Serviços 

Socioassistenciais) 

[...] Acho que a divulgação, palestras seminários, trazer muito essa questão da família, os pais, 

que eu vejo que ficam muito a parte da situação. A busca ativa que a gente não tem, poderia 

passar a ter, a gente ir em busca, fazer questionário, ver como é que está a situação. Valorizar 

mais essa questão de grupos, por que a gente trabalha mais individual assim, o usuário 

individualmente, a gente não tem isso assim de fazer grupos, isso seria muito importante. 

Palestras em escolas, nas comunidades, trazer a questão do CREAS, o que é o CREAS por que 

muita gente não conhece, não procura por que não sabe o que é. Especialista (Serviços 

Socioassistenciais) 

 

 

Recomendações dos Participantes: Ilha de Itaparica   

[...]  Prioritariamente dar espaço da 
criança ser criança de ter os seus 
direitos de lazer, esporte, cultura. 
Trabalhar a família no sentido 
também de qualificar essa família, 
tanto para o mercado de trabalho 
como para as suas relações. Então eu 
acho que caminha pela questão da 
busca, da estruturação desses 
direitos básicos para serem 
assegurados. Eu acho que é bem 
importante isso pra não desencadear 
essas situações. Especialista 
(Sociedade Civil) 
 
 
  
  
 



PANORAMA GERAL:  

Conclusões e Recomendações 
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Principais Conclusões: 

o Condições vulneráveis das populações dos municípios estudados: correlação dos diversos fatores sociais na análise 

da violência sexual contra crianças e adolescentes; 

o Frágil compreensão sobre o papel das políticas públicas enquanto instrumentos de atuação no enfrentamento à 

violência sexual dirigida a crianças e adolescentes;  

o Ausência ou ineficiente articulação entre a Rede que compõe o SGD; 

o Ausência de capacitação para atuação com o tema da violência sexual, especialmente da ESCA; 

o ESCA como temas invisível na sociedade, de modo que não há instituições que atendam a essa especificidade da 

violência sexual contra crianças e adolescentes. 
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PROBLEMA RECOMENDAÇÕES 

 

A pauta da criança e adolescente não é prioridade no município para 

orientar e subsidiar a construção e implementação de políticas 

públicas para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes.  

- Elaborar os Planos Municipais de Enfrentamento a Violência Sexual; 

- Desburocratizar o acesso aos recursos dos fundos municipais para investimento 

em estratégias de enfrentamento a violência sexual; 

- Prever no orçamento do município recursos para investir na garantia de direitos 

de crianças e adolescentes; 

Rede localizada apenas como nomenclatura, mas sem funcionalidade, 

ou seja, não há uma prática de diálogo, articulação e sistematização.  

- Criar uma Secretaria específica de atenção à infância e adolescência; 

- Fortalecer os serviços para garantir especificidades de atendimentos nos serviços 

socioassistenciais já existentes; 

- Elaborar e implementar um plano de formação continuada para os profissionais 

que atuam nos serviços para a proteção e garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes; 

- Desenvolver um plano de cuidado com o cuidador; 

- Garantir infraestrutura e capacidade técnica para funcionamento dos principais 

equipamentos sociais de atendimento á população.  

RECOMENDAÇÕES DA PESQUISA 
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RECOMENDAÇÕES DA PESQUISA 

PROBLEMA RECOMENDAÇÕES 

Representações e estigmatizações envolvendo o Conselho Tutelar 

perante a sociedade.  

- Pensar uma campanha para desmistificar a visão punitiva e repressiva 

do Conselho Tutelar; 

- Elaborar e implementar ações de aproximação entre a comunidade e o 

Conselho Tutelar; 

- Exigir que o CMDCA desenvolva seu papel de monitoramento das 

ações do Conselho Tutelar em consonância com o ECA; 

Vulnerabilidade de crianças e adolescentes 

- Garantir espaços de discussão e reflexão sobre as temáticas 

relacionadas à violência sexual nas escolas, focando na análise de 

direitos de crianças e adolescentes, previstos no ECA. 

ESCA como temas invisíveis na sociedade, de modo que não há 

instituições que atendam a essa especificidade.  

- Incluir de forma prioritária na agenda Política Municipal a pauta do 

enfrentamento a exploração sexual contra crianças e adolescentes; 

- Criar um Centro de Proteção e Formação específico de atenção às 

vítimas de exploração sexual.  



Obrigado! 


