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1. Introdução e objetivos 
A criança e o adolescente em situação de 
exploração sexual comercial é vítima de 
violência física e psíquica. Neste contexto, seu 
desenvolvimento psicossocial é comprometido 
[1]. Apesar das dificuldades em mudar seu 
contexto de vida, é possível ajudá-la a 
conquistar sua re-inserção social. O projeto em 
pauta buscou compreender como os 
profissionais que lidam com a dinâmica 
psicossocial da prostituição infanto-juvenil 
superam obstáculos para ajudar a criança e o 
adolescente nessa condição. Particularmente, 
buscou identificar as dificuldades encontradas 
pelos profissionais e intervenções que ajudam 
obter a adesão de crianças e adolescentes ao 
acolhimento dos abrigos. 

2. Método 
O estudo qualitativo (exploratório e descritivo) 
foi o referencial adotado na investigação. A 
Análise de Conteúdo [2] foi o método 
empregado para se atingir o objetivo referido. 
Este recurso possibilita analisar fenômenos 
psicossociais, relacionados à realidade social e 
à visão subjetiva dos sujeitos da pesquisa. O 
método consiste em técnicas de análise das 
comunicações por procedimentos, sistemáticos 
e objetivos, que formam indicadores de análise 
e possibilitam inferências das mensagens 
coletadas. A História Oral foi a estratégia 
utilizada na coleta de dados para apreender as 
experiências relatadas nas entrevistas, nas 
quais foram questionados: fatores que 
influenciam crianças e adolescentes para 
aderirem ao acolhimento do abrigo; contexto 
em que a instituição é procurada por eles; 
período de permanência na instituição; 
incentivos dos profissionais para adesão ao 
abrigo; e perspectiva de re-inserção social. 

3. Resultados 
A sistematização dos dados evidenciou que há 
resistência na aceitação do abrigo por: ser uma 

situação nova; perda do vínculo familiar e de 
amigos; submissão às regras, aos horários do 
abrigo e à convivência com pares e liderança; 
perda da autonomia, da liderança e da suposta 
liberdade vivida na rua. Por isso, fugas são 
freqüentes. Geralmente, não é o adolescente 
que procura a instituição, ele é abrigado por 
determinação judicial. Segundo os 
profissionais, o incentivo à adesão depende da 
empatia e do envolvimento afetivo de 
profissionais capacitados. É necessário haver  
relação de troca, de amizade, além de 
conhecer a realidade e a vivência deles. O 
adolescente deixa o abrigo quando: completa 
maioridade, mantém envolvimento com alguém 
de fora ou sente falta dos atrativos da rua. Os 
destinos ao sair do abrigo são: voltar para a 
rua, retornar à família de origem ou inserir-se 
numa família substituta. 

4. Conclusões 
As intervenções para reduzir danos à criança e 
ao adolescente em situação de exploração 
sexual implicam atitudes humanizadas e 
medidas focadas em suas necessidades. O 
profissional precisa ter conhecimento técnico-
científico sobre a situação de exploração 
sexual para elaborar intervenções efetivas. O 
ensino sobre a assistência a crianças e 
adolescentes sexualmente explorados, e sobre 
situações de violência, precisa ser abordado na 
graduação. 
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