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RESUMO 

 

 

Nesta tese, apresento a pesquisa realizada com a exploração sexual comercial de adolescentes 

na cidade de Goiânia e região metropolitana no período de 2011 a 2013. O objetivo é 

compreender as “novas” configurações da exploração sexual comercial de adolescentes na 

atualidade. Parto da hipótese que, nos últimos anos, o fenômeno assumiu novas 

configurações, particularmente no que se refere à sua visibilidade. A pertinência do estudo 

justifica-se pela escassez de pesquisas realizadas sobre o tema em âmbito regional, visto os 

poucos estudos realizados até então. No contexto de um processo histórico, realizo um resgate 

de como o conceito de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes foi formulado 

e/ou reformulado no Brasil nas últimas décadas. Para isso, são definidas e diferenciadas 

categorias inerentes ao próprio conceito, como exploração, violência, poder, abuso, trabalho 

sexual, mercado do sexo, prostituição, dentre outros. A caracterização do fenômeno é descrita 

por meio das narrativas dos sujeitos pesquisados, tanto as adolescentes e atores envolvidos no 

universo da exploração como os profissionais de atuam com a questão. Para contextualizar o 

fenômeno em âmbito mundial e nacional é traçado um panorama com base em dados 

coletados por diferentes organizações. Abordo também, os marcos legais e a legislação 

nacional referente ao enfretamento do problema no Brasil. O percurso metodológico e as 

implicações do trabalho de campo são descritos e problematizados. As dimensões da 

construção das identidades das adolescentes em suas várias dimensões são compreendidas. 

Por fim, as diversas modalidades da exploração sexual comercial de adolescentes são 

descritas no sentido de compreender suas “novas” dinâmicas e configurações. 

 

 

Palavras-chave: exploração sexual comercial, crianças e adolescentes, identidade.



 

 

 

ABSTRACT  

 

 

In this thesis, we are going to show a research made with the commercial sexual exploration 

of teenagers in Goiânia town and nearby it in the period of 2011 to 2013. The main objective 

is to understand the new configurations of commercial sexual exploration of teenagers 

nowadays. For that, we start of the principle that, in the last years, the phenomenon got new 

configurations, closely in the fact that refers to its notorious fact. The importance of this study 

is justified by the few researches realized about the theme in national, according to the few 

studies realized up to this time. In the context of a historical process, we will realize a return 

of how a concept of commercial sexual exploration of children and teenagers was made or 

remake in Brazil in the last decades. So, we are defining and distinguing some diferente 

cathegories of the own concept as exploration, violence, power, injury, sexual work, sexual 

market, prostitution and anothers. The caracterization of the phenomenon is made by the 

narratives of the people researched, as well as the teenagers and the envolved actors in the 

universe as the profissionals that do the question. To contextualize the phenomenon in extent 

worldwide and national, it is delineation a outlook in base in data collected por some 

organizations. We also approach the legal goal and the national legislation refers to affront of 

this problem in Brazil. The methodological course and the implications of work in locus are 

described and debated. The demation of construction of teenagers’ identities in their many 

dimentions are comprehended. At least, the diferente modalities of commercial sexual 

exploration of teenagers are made in the sense to understand their new dinamics and 

configurations. 

 

 

Key-words: commercial sexual exploration; children and teenagers; indentity 
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Apresentação 

 

 

O problema da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes (ESCCA)
1
 é, 

na atualidade, uma das prioridades de políticas públicas de muitos governos e de atuação de 

setores da sociedade civil. Além de se constituir em objeto de estudo em diferentes áreas de 

conhecimento. Segundo dados do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), no total, 

150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são vítimas de 

exploração sexual no mundo.  

No Brasil, o fenômeno começou a ter uma maior visibilidade a partir da CPI ( 

Comissão Parlamentar de Inquérito) realizada no início da década de 1990, que se deteve na 

investigação de denúncias de casos de prostituição infanto-juvenil em âmbito nacional. 

Contudo, quantificar a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil é 

uma tarefa difícil, pois a ilegalidade do “negócio” no país, dentre outros fatores, torna o 

fenômeno “invisível” e de difícil quantificação.  

O interesse pelo tema da prostituição teve início ainda nos tempos do curso de 

graduação em Ciências Sociais, período no qual busquei aprofundamento sobre a questão. Já, 

neste momento, nasceu a intenção de realizar uma pesquisa sobre a temática. O que, de fato, 

se desenvolveu no âmbito da pesquisa realizada no Mestrado de Sociologia da Universidade 

Federal de Goiás no ano de 2003, cujo objetivo foi realizar um estudo sobre a prostituição do 

tipo trottoir, ou prostituição de rua, na cidade de Goiânia/GO. O fruto da pesquisa resultou na 

dissertação intitulada: Mulheres da vida? Um estudo sobre prostituição feminina, que 

posteriormente resultou no Livro: Prostituição: artes e manhas do ofício. Neste estudo, 

detive-me a um grupo específico de mulheres que se prostituíam numa região específica da 

cidade de Goiânia. Além das mulheres, outras categorias de profissionais do sexo (homens e 

travestis) são apresentadas e descritas. Do ponto de vista teórico, a intenção foi a de 

promover, a partir das teorias contemporâneas, uma interpretação dos achados da pesquisa por 

meio das discussões sobre corpo e identidade. 

                                                           
1
 O emprego da sigla ESCCA será utilizado no decorrer deste capítulo quando em referência aos autores citados, 

visando fidelidade aos termos e siglas por eles utilizados. Do mesmo modo, a alternância de termos e siglas 

como prostituição infanto-juvenil (PIJ), prostituição de crianças e adolescentes, trabalho sexual infanto-juvenil, 

trabalho sexual de crianças e adolescentes também serão empregados no mesmo intuito. 
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No ano de 2004, em virtude da experiência de pesquisa com o tema da prostituição em 

Goiânia, recebi o convite para integrar-me a um projeto de pesquisa implementado pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), focado na questão da exploração sexual 

comercial infanto-juvenil em Goiás - o Projeto “Invertendo a Rota” (Proinvert) – o qual foi de 

suma importância ao passo que me propiciou maior familiaridade e interesse pelo fenômeno 

da “prostituição” com crianças e adolescentes. O projeto fez-me vislumbrar a possibilidade de 

realização de uma pesquisa em maior profundidade com a questão.  

A tese de doutorado que aqui apresento se refere à pesquisa realizada com a 

exploração sexual comercial de adolescentes
2
 na cidade de Goiânia e região metropolitana. A 

pertinência do estudo se justifica mediante a escassez de pesquisas realizadas sobre o tema em 

âmbito regional, visto os poucos estudos realizados até então, a exemplo dos trabalhos de 

Sousa (1997), Santos (2002), Santos (2007), Santos e Araújo (2009), e Pinheiro (2008). A 

partir daí, percebe-se a necessidade da realização de uma pesquisa que caracterizasse a 

exploração sexual comercial de adolescentes em maior profundidade e em suas diversas 

configurações.  

A pesquisa se propôs a compreender a configuração da exploração sexual comercial de 

adolescentes na atualidade. Tendo como recorte espacial e temporal a cidade de Goiânia e sua 

região metropolitana, no período de 2011 à 2013. Parto da hipótese de que, nos últimos anos, 

o fenômeno tenha assumido novas configurações, visto que, hoje, ele não é tão visível nos 

diferentes espaços que em anos anteriores era possível percebê-lo.  A questão que se coloca é: 

se não é possível encontrar os (as) adolescentes em situação de exploração sexual comercial 

em espaços que antes havíamos encontrado, a exemplo ruas, bares, prostíbulos e postos de 

combustível às margens das estradas, onde, eles (as), estariam então? Não levanto, enquanto 

hipótese, a ideia que a exploração sexual comercial infanto-juvenil, em Goiânia, e região 

metropolitana tenha sido erradicada, mas sim, que sua dinâmica tenha assumido novas 

configurações, particularmente no que se refere à sua visibilidade.  

Para traçar um paralelo comparativo entre dois períodos, tenho como referência a 

pesquisa realizada pelo Proinvert no período de 2004 a 2006 (SANTOS, 2007; SANTOS e 

ARAÚJO, 2009) e a pesquisa de campo realizada no contexto no doutorado, no período de 

2011 a 2013. A intenção, nessa pesquisa, é compreender quais mudanças ocorreram no 

fenômeno da exploração sexual comercial de adolescentes em Goiânia e em sua região 

                                                           
2
 A pesquisa foca-se na categoria adolescentes, visto não terem sido encontradas no trabalho de campo crianças e 

situação de exploração sexual comercial. 
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metropolitana nos últimos anos. A caracterização do fenômeno foi efetuada mediante o 

levantamento de algumas categorias, a exemplo da violência, uso de drogas, consumo, 

identidade, dinâmicas internas da exploração sexual, dentre outras. Apreendidas por meio das 

narrativas dos sujeitos pesquisados, tanto os (as) adolescentes e atores envolvidos no universo 

quanto os profissionais de atuam com a questão.    

No primeiro capítulo da tese é realizada uma explanação do que seja “conceito”, 

compreendendo-o não somente como uma forma de perceber, mas também, como um meio de 

conceber determinado fenômeno. Segundo Breitbach (1988), o conceito serve como ponto de 

partida da observação, uma vez que designa, por abstração, aquilo que num primeiro 

momento não é diretamente perceptível e vai, paulatinamente, sendo explicitado na medida 

em que a realidade fenomênica vai sendo desvendada. A partir disso considero fundamental 

compreender de que modo ocorreu a formulação e/ou reformulação dos conceitos sobre a 

“exploração sexual comercial de crianças e adolescentes” no Brasil nas últimas décadas, 

sendo, dessa forma, pertinente estabelecer uma reflexão sobre o modo ou contexto que eles 

são ou foram construídos e suas implicações éticas, morais e políticas.  

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, em sua definição, demanda 

a apresentação de concepções que abarquem suas especificidades em relação a outras formas 

de violência sexual. Desse modo, torna-se necessário definir e diferenciar categorias que são 

relacionadas ao próprio conceito, como exploração, violência sexual, abuso sexual, trabalho 

sexual, mercado do sexo, prostituição, dentre outros. Em pesquisas sobre exploração sexual 

comercial infanto-juvenil, é possível listar alguns termos que ganham importância na 

compreensão do fenômeno e dos conceitos sobre ele formulados, tais como: direitos, poder, 

dominação, danos, violência, corpo, sequelas, controle, valor de troca e de uso, 

vítima/agressor, violado/violador, abusado/abusador, cliente/usuário, dentre outros.  

As definições sobre a exploração sexual comercial infanto-juvenil trazem sempre a 

dimensão da violência. Para compreender essa categoria, utilizamos autores como Weber 

(1991), Ianni (2004), Elias (2008), Porto (2010), Libório (2004), Faleiros e Faleiros (2007).  

Uma questão problematizada na pesquisa está na imprecisão conceitual ao tratar da 

violência sexual cometida contra crianças e adolescentes, comumente relacionada à falta de 

clareza e diferenciação entre o abuso e a exploração sexual comercial. Usualmente, o abuso e 

a exploração sexual são tratados como sinônimos, um equívoco bastante frequente na 

abordagem de questões relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes, seja 
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pela mídia ou mesmo por profissionais que lidam diretamente com a questão. Conhecer e 

diferenciar essas formas de violência é um passo necessário no processo de mobilização e 

conscientização da sociedade. Para conceituar esses diferentes fenômenos, apresento as 

formulações elaboradas por estudiosos da área, a exemplo de Gabel (1997), Faleiros (2000), 

Cruz (2005), Hazeu e Fonseca (1998), Santos (2007), Kassar (2005), Santos e Hippólito 

(2004). Além disso, a variedade de relações e modalidades descritas pelos autores que se 

configurariam no mercado da exploração sexual comercial infanto-juvenil serão confrontadas 

com os dados da pesquisa de campo. 

Por meio do levantamento dos conceitos, compreendo que o emprego da terminologia 

exploração, quando associada aos casos em que crianças e adolescentes mantêm relações 

sexuais comerciais com adultos, atende muito mais a uma apreensão das dimensões políticas, 

éticas e morais do fenômeno do que propriamente à compreensão das representações dos 

próprios sujeitos que estão inseridos no processo. Além do mais, para uma captação ampla 

dos conceitos elencados, considero fundamental abordar as terminologias e categorias mais 

recorrentes nas formulações apresentadas pelos autores, seccionando e dissecando cada 

conceito. Para isso, é realizada uma breve categorização das terminologias mais utilizadas na 

conceituação do fenômeno.    

 Outro aspecto pouco explorado na conceituação do fenômeno está em associá-lo às 

dimensões da sexualidade. Sob essa perspectiva, puderam-se contextualizar as práticas 

sexuais envolvendo crianças e adolescentes numa dimensão histórica, pois é em um contexto 

de variáveis históricas que nossas convenções, crenças e comportamentos sexuais têm sido 

modelados no interior de relações sociais que classificam o que vem a ser considerado como 

comportamento “normal ou anormal”, “aceitável ou inaceitável”. 

No segundo capítulo, para contextualizar a questão do problema em âmbito mundial, é 

traçado um panorama da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes com base 

nos dados da ONU e do Unicef. Sobre a situação da ESCCA no Brasil nos últimos anos, têm-

se como fonte os dados coletados pela Matriz Intersetorial de Enfretamento da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, que, de acordo com os dados de 2004, 

identificou no Brasil 932 municípios com ocorrência da exploração sexual comercial infanto-

juvenil. Já nos dados da Matriz de 2011, foi possível identificar o registro de ESCCA em 

2.930 municípios, o que corresponde a 52% dos municípios brasileiros.  
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Outra fonte de dados para compreensão do problema em âmbito nacional é o 

“Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 

Rodovias Federais Brasileiras”, elaborado, a cada dois anos, pela Polícia Rodoviária Federal 

(PRF). Os dados apresentados pela PRF denunciam que o número de pontos vem aumentando 

nos últimos anos: em 2003 (844 pontos); 2005 (1.222 pontos); 2007 (1.819 pontos); 2009 

(1.820 pontos), havendo uma pequena redução em 2012 (1.776 pontos). 

Para compreensão da mobilização do enfretamento à ESCCA em âmbito mundial, 

abordo a realização dos três Congressos Mundiais Contra a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes ocorridos na Suíça (1996), Japão (2001) e Brasil (2008). A partir daí, avalio 

quais foram os impactos desses congressos na política de enfretamento à ESCCA no Brasil.  

Posteriormente, é realizado um diagnóstico dos marcos legais e da legislação nacional 

referentes ao enfretamento do problema nas últimas décadas. Alguns estudos são referencias 

para compreender essa questão. A título de exemplo, têm-se os trabalhos de Sprandel (2002); 

Sprandel, Carvalho e Romero (2004); e Gomes (2005). Por meio desses estudos é possível 

perceber que a maior mudança na legislação atinente à questão ocorreu ano de 2009 com a lei 

nº 12.015 de 2009, que alterou o título VI do Código Penal, mudando a nomenclatura de 

“Crimes contra os costumes”, para “Crimes contra a dignidade sexual”. Precisamente à 

questão aqui tratada, houve significativas alterações na lei com a criação do artigo 218-B que 

trata do último dos crimes contra vulneráveis:  

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável  

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

 

Cabe ressaltar que, em 21/04/2014, com o Decreto-Lei 2.848/40, a exploração sexual de 

crianças e adolescentes passou a ser crime hediondo no Brasil. O que o coloca em equiparação a 

outros crimes hediondos como latrocínio e sequestro seguido de morte. 

 Outra questão abordada atinente à legislação esteve em compreender os procedimentos 

legais assumidos pelas diferentes delegadas que atuam nas Delegacias de Proteção às 

Crianças e Adolescentes. Neles, é constatado que a interpretação dada por cada uma delas aos 

casos de ESCCA que chegam à delegacia está associada aos seus valores, sensibilidades e 

percepções sociais, o que faz com que interpretem a mesma lei de modo diferenciado. Busco, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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também, compreender a atuação dos Conselhos de Direitos em âmbito nacional, estadual e 

local no enfrentamento à exploração sexual.  

Ao abordar a questão dos Planos Nacional e Estadual de Enfretamento à Violência 

Sexual Infanto-juvenil, tenho como objetivo compreender os impactos desses Planos em 

âmbito nacional e local. Nada melhor para mensurar sua aplicabilidade do que um diagnóstico 

da execução dos seis eixos estratégicos que os compõem.  

 O terceiro capítulo está focado na questão do percurso metodológico da pesquisa. 

Num primeiro momento, é exposto o exercício de transformar um problema social (com 

necessidade de intervenção e ação política) em um problema sociológico (com necessidade de 

compreensão e investigação científica).  

No decorrer da pesquisa, além da observação dos diferentes espaços para compreensão 

da dinâmica da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, foi utilizado como 

técnica para a coleta de dados a realização de entrevistas semiestruturadas buscando-se, por 

meio delas, as narrativas dos sujeitos. Para Flick (2009) as narrativas produzidas pelos 

entrevistados, como forma de dados, podem ser utilizadas como uma alternativa às entrevistas 

semiestruturadas, pois elas permitem ao pesquisador abordar o mundo empírico até então 

estruturado do entrevistado, de um modo abrangente.  

Para Weller (2009), os princípios básicos dessa técnica de coleta de dados, que busca 

romper com a rigidez imposta pelas entrevistas estruturadas e gerar textos narrativos sobre as 

experiências vividas, nos permitem identificar as estruturas sociais que moldam essas 

experiências.  

No trabalho de campo realizado, busquei exercitar o método etnográfico em suas 

nuances e implicações. Sobre esse método, Silva (2009) esclarece que em seu próprio 

cronograma, a etnografia tem três fases, (situar-se, observar e descrever). A vivência do 

etnógrafo converte tais fases em atividades sincrônicas (andar, ver e escrever). Componentes 

tão inextricáveis impõem que a etnografia se torne o relato de um percurso. 

A coleta de dados da pesquisa foi iniciada pelo mapeamento dos pontos de exploração 

sexual comercial de adolescentes, o qual se constituiu em quatro etapas: 1) levantamento dos 

pontos, 2) checagem in locus, 3) observação e 4) abordagem dos (as) adolescentes. Entretanto, 

como já relatado, os (as) adolescentes não estavam sendo encontrados nos diferentes espaços 

que, até então, era possível encontra-los.  Diante disso, a estratégia para se chegar a esses (as) 

adolescentes, assim como a coleta de dados como um todo, teve que ser repensada. Uma 
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tática empregada para se chegar as (aos) adolescentes, além das abordagens realizadas em 

diferentes espaços (ruas, bares, prostíbulos etc.) foi realizar um levantamento em instituições 

que poderiam ser a porta de entrada para esses (as) adolescentes em caso de denúncia e/ou 

encaminhamento para atendimento (delegacias especializadas, Juizado, unidades de 

assistência, dentre outras). Ao todo, foram realizadas 20 entrevistas, sendo as mesmas 

divididas dois subgrupos: as entrevistas com os agentes institucionais e as entrevistas com os 

próprios adolescentes e/ou com informantes-chave para a compreensão do fenômeno das 

ESCCA. Por fim, realizo, nesse capítulo, uma reflexão sobre as implicações de gênero e 

subjetividade nas interações entre o pesquisador e seus informantes no trabalho de campo, 

compreendendo que, quando se realiza um trabalho de campo, muitas dificuldades são 

vivenciadas. Contudo, nem sempre essas dificuldades são relatadas e quando o são nem 

sempre são apresentadas de modo a conferir um grau de reflexão sistemática e apurada sobre 

os caminhos percorridos. Um desafio foi constar que na ESCCA, assim como na prostituição 

adulta de rua, coexistem diferentes grupos ou categorias de adolescentes, (meninas, meninos e 

adolescentes travestis). Desse modo, as estratégias de inserção em campo levaram em conta as 

singularidades de cada grupo, pois se tratam de diferentes identidades e suas diferenças 

devem ser compreendidas e respeitadas.  

A questão da subjetividade, no contexto do trabalho de campo é algo que alguns 

autores já veem problematizando, a exemplo do trabalho organizado por Grossi (1992).  

Segundo a perspectiva dessa autora, deve-se refletir a relação entre o pesquisador e seus 

informantes em campo como algo central na construção de etnografias. A proposta, dessa 

maneira, “é pensar a diferença da interpretação como inerente à própria relação subjetiva que 

vai marcar indelevelmente cada trabalho de campo, experiência marcada pela biografia 

individual de cada pesquisador”. (GROSSI, 1992, p. 8). Ao pensar a questão da subjetividade, 

a partir das dimensões de gênero, a autora problematiza a questão do gênero do pesquisador e 

suas implicações no trabalho de campo. Uma questão fartamente propagada no trabalho de 

campo seria a do (a) antropólogo (a) enquanto revestidos de um “terceiro gênero”, nem 

homem, nem mulher, mas um ser neutro e assexuado. Mas o que se verifica na prática é que 

nas interações do (a) pesquisador com seus informantes, o gênero se torna um demarcador 

fundamental nas interações estabelecidas entre ele e os sujeitos pesquisados.  
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No quarto capítulo, tenho como objetivo compreender as identidades de adolescentes 

que se encontram em situação de exploração sexual comercial. Para isso, trago reflexões de 

autores como Hall (2002), para o qual: 

a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor do “eu” coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando 

em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. [...] A identidade plenamente unificada, completa, segura 

e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada um 

das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2005, 

p.12-13). 

 

Já para Woodward (2000), para que se compreenda como a identidade funciona, é 

preciso conceituá-la e dividi-la analiticamente em suas diferentes dimensões. Acrescenta, 

ainda, que na base da discussão sobre essas questões está a tensão entre as perspectivas 

essencialistas e não-essencialistas sobre a identidade. A autora afirma ainda, que a identidade 

é relacional e sua diferença é estabelecida por uma marcação simbólica em relação a outras 

identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual se atribui sentido às práticas e às 

relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído ao grupo. É por 

meio da diferença social que essas classificações da diferença são “vividas” nas relações 

sociais. Logo, 

as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 

diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por 

meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas formas de diferença – a 

simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas 

classificatórios. Um sistema classificatório aplica um princípio de diferença a uma 

população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a todas suas 

características) em ao menos dois grupos opostos – nós/eles; eu/outro 

(WOODWARD, 2000, p.39-40). 

 

As narrativas das adolescentes pesquisadas demonstram uma dimensão relacional em 

que são construídas suas identidades. Há uma marcação simbólica e dicotômica da diferença 

por meio de um sistema de classificação estruturado no binarismo entre o “nós” (as meninas 

que realizam programas) e as “outras”, (as meninas que não realizam). É possível notar, nesse 

contexto de marcações das diferenças, as dimensões do estigma que são imputados às 

adolescentes que se prostituem.  
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Os princípios das oposições binárias são trazidos por Silva (2000) que têm, como base 

as formulações do filósofo Jaques Derrida, para o qual essas oposições binárias “Nós” e 

“eles”, configuram uma relação assimétrica de poder. As relações de identidade e diferença 

ordenam-se, todas, em torno de posições binárias: masculino/feminino, branco/negro, 

heterossexual/homossexual. Dessa forma, questionar a identidade e a diferença como relações 

de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais elas se organizam.  

Ressalta-se, entretanto, que no processo de compreensão das identidades nem sempre o 

princípio dos binarismos torna-se suficiente, pois algumas identidades, a exemplo das 

identidades de gênero - travestis e transexuais – fogem ao princípio do binário. Nesse 

contexto, o campo mostrou-me que há identidades que subvertem os binarismos, a exemplo 

das identidades das adolescentes travestis.  

Compreende-se, também, que a identidade na contemporaneidade liga-se ao corpo. 

Para Goellner (2010), o corpo deve ser pensado como algo produzido na e pela cultura. Essa 

perspectiva rompe com o olhar naturalista sobre o qual, muitas vezes, o corpo é observado 

explicado, classificado e tratado. 

Para o entendimento do corpo humano como suporte de signos, temos Rodrigues 

(1979), para qual o corpo é um objeto cognitivo. E para compreendê-lo e transformá-lo em 

objeto das Ciências Sociais, é necessário aplicar a ele a distinção que os sociólogos formulam 

entre os chamados “aspectos instrumentais” e os denominados “aspectos expressivos” do 

comportamento humano. Decorrentes desses aspectos, têm-se, respectivamente, a atividade 

instrumental do corpo, que procura saber para que ele serve, e a atividade expressiva, que é 

simbólica, à qual convém indagar o que está sendo dito. 

Do mesmo modo, considero que um entendimento das identidades torna-se profícuo 

ao realizar as intersecções entre gênero, classe social e raça/etnia, categorias fundamentais 

para a compreensão dos sujeitos aqui pesquisados. A violência sexual contra crianças e 

adolescentes faz parte de uma cultura baseada em concepções de infância, adolescência, 

sexualidade e de violência que não estão descoladas das relações econômicas, de gênero e de 

raça/etnia que configuram a estrutura da nossa sociedade.  

Ao compreender a questão das identidades pela reflexividade, lembramos Giddens 

(2002) que, ao refletir sobre modernidade, identidade e reflexividade, argumenta que a 

modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta os aspectos mais 

pessoais da nossa existência. Nesse contexto entra a terapia que, para o autor, não é 
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simplesmente um meio de lidar com novas ansiedades, mas uma expressão da reflexibilidade 

do eu. Com base na análise de livros de autoterapia, ele avalia que essas obras trazem 

perguntas centrais aqueles que vivem na modernidade: “O que fazer?”, “Como agir?”, e 

“Quem ser?”. 

Ao relacionar consumo e identidade, temos como perspectiva a ideia do “Compro, 

logo existo” (CAMPBELL, 2006), haja vista que na atualidade, o “ser” e o “ter”, de certo 

modo, fazem parte de um mesmo construto que se correlaciona à compreensão dos indivíduos 

na sociedade contemporânea. Nesse contexto, compreendo que o desejo de consumo 

externalizado pelas (os) adolescentes em suas narrativas está relacionado à afirmação, à 

construção e a busca de uma identidade. O “Consumo, logo existo”, remete-se, além de uma 

dimensão de existência, a própria busca por uma cidadania que na maioria das vezes, a 

eles/as, é negada. 

No quinto e último capítulo, é explorada a questão invisibilidade do fenômeno da 

ESCCA em outras localidades no Brasil, a exemplo das pesquisas de Alves (2009; Nabozny 

(2008); Marquez (2009); e Costa (2005), as quais demonstram que a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes assumiu, nos últimos anos, novas configurações. Diante 

desse quadro, a questão que coloco é: essa mesma realidade é percebida na cidade de Goiânia 

e região metropolitana? Se sim, o que fez com que a geografia da exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes assumisse novas dinâmicas e configurações?  

As diversas modalidades espaciais da exploração sexual comercial de adolescentes são 

descritas no sentido de abarcar seus “novos” cenários, dinâmicas e configurações. A 

apreensão dessa “nova realidade” é descrita por meio das narrativas dos sujeitos que, de 

algum modo, são atores nesse cenário. Num primeiro momento, são abordadas as dimensões 

da ESCCA nas ruas de Goiânia, em que constato que ela não é algo tão visível como em anos 

anteriores, mas que ainda existe. Duas “zonas” de prostituição na cidade de Goiânia, são 

descritas, a denominada “região dos motéis”, localizada às margens da BR 153; e a “região 

dos motéis”, localizada no Bairro São Francisco.  

No que se refere às meninas, ao cruzar informações entre as narrativas coletadas em 

âmbito institucional e com as próprias adolescentes, percebemos que as informações, em 

alguns aspectos, divergem e em outros convergem sobre o fenômeno. Todavia, o mais 

importante é que por meio dessas narrativas podemos compreender um esquema articulado 

que envolve uma rede da exploração sexual comercial de adolescentes sustentada pela oferta 
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(gerada pela vulnerabilidade das adolescentes); e pela demanda (ou seja, uma clientela que 

busca pelos serviços). Aspectos como valores dos programas, perfil da clientela e formas de 

sociabilidade, nesses locais, também apresentados. São desconstruídos, também, alguns 

mitos, a exemplo de acreditar que a inserção dessas adolescentes na exploração sexual é 

sempre realizada por meio de cooptação de um adulto aliciador. O que de fato não ocorre, 

visto que a maioria delas iniciou-se na prostituição, por meio do convite de outras 

adolescentes, sejam elas amigas ou da própria família.  

Sobre as adolescentes travestis, o esquema da exploração sexual comercial opera por 

meio de um sistema de cafetinagem bastante articulado. Há uma apropriação espacial de 

algumas ruas que se tornam pontos de prostituição de travestis, compondo a geografia do 

mercado do sexo em Goiânia. Com um forte aparato de coação e violência, as cafetinas 

dominam e lucram alto com o negócio. As informações obtidas revelam, também, uma 

articulação do negócio da prostituição com o tráfico de travestis (adultas e adolescentes) para 

fins de exploração sexual, seja em âmbito interno ou internacional. 

Já a exploração sexual comercial envolvendo os meninos foi a que menos obtive 

informações, visto que eles constituem-se a categoria de mais complexa identificação no 

contexto da ESCCA, assim como a de mais difícil acesso para as entrevistas, uma vez que as 

únicas informações obtidas foram por meio institucional.  

Ao descrever o processo de agenciamento de “meninas” por uma aliciadora, o que 

denomino de o “negócio invisível”, demonstro que modalidades clássicas da prostituição, 

como a exercida em ruas, bordéis e prostíbulos tornam-se, a cada dia, menos frequente. A 

figura de um aliciador/cafetão ou cafetina torna-se, em alguns contextos, dispensável. Com o 

advento da tecnologia, a exemplo do uso do celular e da internet, o contato da profissional do 

sexo com o cliente tornou-se direto e sem a necessidade de um mediador. Entretanto, há casos 

em que essa figura é fundamental para o desenvolvimento do negócio, pois é ele (a) que 

conecta pessoas (meninas e clientes) com interesses e objetivos distintos. 

É realizado, também, um diagnóstico da exploração sexual comercial de adolescentes 

em uma vertente que a torna quase que “invisível”, ou seja, o aliciamento de meninas nos 

próprios bairros que residem, efetuado por outras adolescentes. Para isso, são trazidas as 

narrativas de três adolescentes que são personagens de uma mesma “história”. Em detalhes, 

elas relatam-me como funciona essa dinâmica entrelaçada com suas próprias histórias de vida. 

Visões sobre a ESCCA, relações com os clientes, valores cobrados, táticas para 
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acobertamento etc. são minuciosamente descritas por elas. Além dessas adolescentes, tive 

acesso a um personagem fundamental que compõe o “cenário da exploração sexual”, ou seja, 

o cliente. O interessante é notar a visão da exploração sexual a partir de um sujeito que nunca 

é ouvido, mesmo sendo ele uma peça fundamental da engrenagem do negócio da exploração. 

Também com riqueza de detalhes, ele narra todas as nuances da exploração sexual de 

adolescentes, quais as formas de acobertamento, implicações de acesso as informações, perfil 

das adolescentes etc, além de expor sua avaliação sobre a ESCCA em suas dimensões sociais, 

morais e jurídicas.  

 A dinâmica das casas fechadas é compreendida por meio da entrevista com uma 

adolescente que exerce a atividade de striper em boates, sendo possível perceber outro 

“esquema” que funciona de modo articulado e bastante rentável. Valores dos programas, 

perfil dos clientes, violência, uso de drogas, formas de sociabilidade, intercâmbio de garotas 

para outros estados, são descritos por ela. Além da dinâmica das boates, a adolescente nos traz 

informações sobre outra forma de exploração sexual comercial envolvendo adolescentes, as 

festas privativas que ocorrem em motéis e em chácaras. Sua narrativa confirma a existência de 

uma forma de exploração sexual comercial de adolescentes que, assim com outras, ocorre de 

modo “invisível”.  

 Nas considerações finais da tese, são retomados alguns itens que avalio ser 

fundamentais para a compreensão do fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes, inicialmente, aqui apresentados. O intuito é sintetizar as principais constatações 

que se chegaram com a pesquisa, quais as hipóteses foram confirmadas e quais perguntas 

ainda precisam de respostas, ou seja, expor o fenômeno em suas diversas nuances.    
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Capítulo I – A abordagem do problema da exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes 

 

 

O presente capítulo tem como intuito discutir o que seja o “conceito”, tendo em vista 

que ele constitui não somente, em uma forma de perceber, mas, também, de conceber 

determinado fenômeno. Na dimensão de um processo histórico, realizo um resgate de como o 

conceito de exploração sexual comercial infanto-juvenil foi (re)construído no Brasil nas 

últimas décadas. Para isso, é necessário definir e diferenciar categorias que são inerentes ao 

próprio conceito da ESCCA, como exploração, violência sexual, abuso sexual, trabalho 

sexual, mercado do sexo, prostituição, dentre outros. Também são exploradas a variedade de 

relações e modalidades que se configuram no mercado do sexo, vinculadas à exploração 

sexual comercial infanto-juvenil. E, por fim, abordo as dimensões da sexualidade e suas 

implicações morais e políticas associadas à formulação do conceito de exploração sexual de 

crianças e adolescentes.  

 

 

1.1 Terminologias e conceitos que envolvem o fenômeno  

 

 Quando nos propomos à compreensão de determinado tema ou problema, o primeiro 

passo está na apreensão dos conceitos que o envolve, uma vez que eles tornam-se as 

ferramentas que darão suporte ao pesquisador no caminho a ser percorrido no decorrer da 

pesquisa, desde a revisão bibliográfica, coleta e análise de dados ao processo da produção do 

texto. Tarefa essa, nem sempre fácil, pois diante de tantas formulações teóricas/conceituais, o 

pesquisador vê-se, em muitos casos, diante da difícil escolha de optar por um ou outro 

conceito. Mas afinal em que consiste um conceito? Faleiros (2000) afirma que, 

entende-se por CONCEITO, ideias gerais e abstratas, desveladas pela operação 

intelectual de abstração, e que permitem construir teoria sobre o fenômeno estudado. 

Construir um conceito é teorizar sobre os elementos que constituem o fenômeno em 

estudo (p.41).  

 

 Os conceitos formam o arcabouço teórico-metodológico no qual se alicerça a ciência. 

De modo simplista, pode-se considerar que a ciência se dedica a desvendar o mundo que nos 

cerca e busca tornar explícito o conteúdo dos fenômenos, no sentido de compreender a 
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realidade. Para Breitbach (1988), a ciência é a atividade humana cujos, método e sistemática, 

permitem um rompimento do mundo das aparências, produzindo, assim, o conhecimento do 

real por via racional
3
. Na verdade, o real é, ao mesmo tempo, a essência do objeto e a sua 

manifestação: entre elas, há uma relação íntima, necessária e contraditória, cabendo à ciência 

desvendar essa relação. O processo de conhecimento dá-se através da manifestação 

fenomênica, na qual já está presente a essência, embora ainda não em seu grau de objetividade 

maior. Desse movimento de ir e vir entre o fenômeno e a essência resulta a obtenção do 

conceito. Formular um conceito significa dizer que se teve acesso à essência do objeto. 

Embora a formulação do conceito se dê numa etapa avançada do processo de conhecimento 

de uma realidade — não se pode dizer que seja a última, uma vez que se trata de um processo 

que se faz e refaz permanentemente —, ele está presente na mente do pesquisador desde os 

primeiros momentos da pesquisa, mesmo que de forma implícita. Nesse sentido, 

o conceito serve como ponto de partida da observação, uma vez que designa, por 

abstração, aquilo que num primeiro momento não é diretamente perceptível, e vai 

paulatinamente sendo explicitado na medida em que a realidade fenomênica vai 

sendo desvendada. [...] O conceito não é somente uma ajuda para perceber, mas 

também uma forma de conceber. Observa-se com isso que o conceito, mesmo 

quando ainda não esteja completamente formulado, exerce a função de guia da 

observação de uma realidade. Ele está inserido dentro de um contexto metodológico 

específico, está sempre relacionado a um método, a um conjunto de procedimentos 

que revela a postura do pesquisador. Portanto, o uso de determinados conceitos em 

detrimento de outros indica a maneira de observar a realidade que figura na mente 

do sujeito. Pode-se dizer, então, que o conceito é o "fio condutor" da observação, ao 

mesmo tempo em que, numa outra etapa do processo de conhecimento, ele é o 

resultado deste. (BREITBACH, 1988, p. 123) 

 

Para Deslandes (2009), os termos mais importantes de um discurso científico são os 

conceitos. Em seu sentido cognitivo, o conceito é delimitador e focalizador do tema em 

estudo. Ao se fazer um projeto de pesquisa, o primeiro conselho, segundo a autora, seria 

conceituar detalhadamente cada um dos termos que o compõem. Vejamos o exemplo de um 

objeto de pesquisa - “estudar o comportamento dos adolescentes masculinos, futuros pais” - 

conceituá-lo é discutir os seguintes termos: comportamento sexual na adolescência, 

paternidade na adolescência, relações sexuais na adolescência etc. O pesquisador que assumir 

tal objeto de pesquisa deve partir para uma busca bibliográfica sobre cada uma das expressões 

citadas e trabalhá-las historicamente, com as divergências e convergências teóricas.  

                                                           
3
 Breitbach (1988) ressalta que o homem pode apropriar-se do mundo também de outros modos, como o 

artístico, o religioso, o psicológico, etc, que não são formas de conhecimento ilegítimas ou menos eficientes que 

o conhecimento científico atingido pela via racional.  
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Diante da questão, compreende-se que um elemento importante, ao abordarmos 

determinado fenômeno, consiste em buscar quais as terminologias são empregadas na 

formulação dos conceitos que o define. Considera-se, contudo, que um mesmo fenômeno e 

sua conceituação passa por diversas (re)formulações no decorrer do processo em que se 

configura. Desse modo, pretendo buscar, num primeiro momento, compreender o 

desenvolvimento de tais formulações e/ou conceitos sobre o fenômeno aqui pesquisado – a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes (ESCCA)
4
. 

Percebe-se que, nas das últimas décadas, esse mesmo fenômeno foi denominado ora 

como violência sexual, abuso sexual, exploração sexual, exploração sexual comercial, 

prostituição de crianças e adolescentes, prostituição infanto-juvenil, trabalho sexual de 

crianças e adolescentes, trabalho sexual infanto-juvenil etc. A multiplicidade e heteronímia 

para tratar desse fenômeno acaba determinando a própria condição em que se encontram os 

sujeitos no processo, sejam eles considerados: meninos e meninas explorados sexualmente, 

meninas prostitutas, meninas prostituídas, crianças e adolescentes trabalhadores sexuais etc. 

Entende-se, desse modo, ser fundamental abordar essas terminologias, compreendendo sua 

construção, até mesmo para termos clareza do emprego das mesmas, visto que ainda não há 

um consenso por parte dos pesquisadores dedicados a compreensão do fenômeno.  

No que se refere à questão da abordagem do problema, o fenômeno da exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes é, atualmente, pauta das agendas de políticas 

públicas de muitos governos e setores da sociedade civil, além de constituir-se em objeto de 

estudos em diferentes áreas de conhecimento. No Brasil, o fenômeno começou a ter uma 

maior visibilidade a partir da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) realizada no início da 

década de 1990, a qual se deteve na investigação de denúncias de casos de prostituição 

infanto-juvenil (LIBÓRIO, 2004; SOUSA 2004). 

 Para Mello e Francischini (2010), o fenômeno da Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes - ESCCA - desde então, vem sofrendo várias transformações 

conceituais, pois sua definição é fruto de percursos históricos que envolvem, dentre outras 

questões, o paradigma da proteção integral
5
, inaugurado no país pelo Estatuto da Criança e do 

                                                           
4
 O emprego dos termos “exploração”, “sexual”, “comercial”, não são escolhas aleatórias, pois são eles que, em 

seu conjunto, irão nos oferecer uma dimensão precisa da definição conceitual do fenômeno.   
5
 O paradigma da proteção integral tornou-se referencial para a formação de um substrato teórico constitutivo do 

Direito da Criança e do Adolescente no Brasil. Os direitos especiais da proteção integral estão previstos no art. 

227, da Constituição Federal e regulamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 5º, prevendo 

que: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
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Adolescente. A ESCCA, em sua definição, demanda a apresentação de concepções que 

abarquem suas especificidades em relação às outras formas de violência sexual (FALEIROS, 

2000; LIBÓRIO, 2004; SANTOS, 2007). 

Ainda segundo Mello e Francischini (2010), há uma intensa discussão acerca da 

conceituação do fenômeno e não existe apenas uma forma de defini-lo. A falta de precisão 

conceitual denota não somente uma mera divergência semântica, mas remete a uma discussão 

de cunho epistemológico. Ainda segundo eles, a falta de precisão na conceituação apontada 

por alguns autores, a exemplo de Faleiros (2000) e Santos (2007), reflete a dificuldade de 

compreensão das várias categorias de violência que, embora aparentem formar uma unidade, 

são, em verdade, um conjunto de fenômenos com características e manifestações bastante 

peculiares e específicas como, por exemplo, a negligência, os abusos sexuais, a prostituição e 

a exploração sexual. Para os autores, essa confusão conceitual também dificulta a construção 

de estratégias de intervenção adequadas a cada tipo de violência, atentando para suas 

especificidades e contextos. 

Essa falta de precisão conceitual também é observada por Faleiros (2000), visto que,  

Uma análise inicial do vocabulário sobre o tema e do material bibliográfico 

disponível revelou imediatamente uma imprecisão terminológica. Por exemplo, o 

fenômeno do abuso sexual é designado por diferentes termos, como: violência 

sexual, agressão sexual, vitimização sexual, exploração sexual, maus tratos, sevícia 

sexual, ultraje sexual, injúria sexual, crime sexual. Para denominar a violência 

sexual intrafamiliar, encontra-se os termos abuso sexual doméstico, violência sexual 

doméstica, incesto, abuso sexual incestuoso. O uso sexual de menores de idade com 

fins lucrativos é nomeado ora como prostituição infanto-juvenil, ora como abuso 

sexual, ora como exploração sexual comercial. Por outro lado, um mesmo termo 

pode referir-se a distintas realidades, como por exemplo, o termo exploração sexual 

é utilizado pela OMS para designar situações de abuso sexual intra e extrafamiliar e 

prostituição, enquanto que muitos autores o utilizam referindo-se apenas à 

exploração sexual comercial.” (p. 9) 

 

A referida autora argumenta, ainda, que a utilização de diferentes termos como 

sinônimos e como se correspondessem a um mesmo conceito não é apenas uma questão de 

terminologia, mas uma questão epistemológica, ou seja, revela a falta de uma rigorosa e clara 

conceituação da problemática. A recente consciência, desvelamento e enfrentamento dessa 

problemática, bem como sua complexidade e diversidade, explicam sua indefinição e 

confusão teórica e conceitual. 

                                                                                                                                                                                     
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”.  
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Para Santos (2007), no Brasil, a falta de definições conceituais e metodológicas é um 

dos maiores obstáculos na realização de uma avaliação do impacto das ações de combate à 

exploração sexual. Observa-se nos documentos de divulgação das campanhas realizadas e na 

literatura
6
 referente à chamada exploração sexual, uma falta de precisão conceitual e de 

diferenciação da diversidade de categorias que compõem o espectro da chamada exploração 

sexual.  

 A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, na medida em que é 

apreendida enquanto problema social ou objeto cognoscível, ora é pensada numa dimensão de 

representação (ética, moral e política), ora como forma de trabalho (exploração). Além de ser 

associada às dimensões de violência em suas variações, ela está ligada ou não ao conceito de 

poder e dominação.  

 Nas pesquisas sobre exploração sexual comercial, abuso sexual e violência doméstica, 

é possível listar algumas palavras que ganham importância na compreensão do fenômeno e 

dos conceitos. Segundo o Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e 

Adolescentes - CECRIA (1999), as expressões mais importantes identificadas no conjunto dos 

conceitos são: direitos, poder, dominação, danos, gênero, classe social, etnia, violência, 

patriarcalismo, preconceito, sequelas, transgressão, controle, valor de troca e de uso, 

vitima/vitimizado, agredido/agressor, violado/violador, abusada/abusador, cliente/usuário, 

dentre outros. Estas palavras podem transformar-se em categorias ontológicas, ou seja, em 

mediações concretas de análise e intervenção da realidade em diferentes setores ou áreas do 

conhecimento teórico-científico, por exemplo, adotando algumas destas categorias numa 

perspectiva clínica, psicossocial, sócio-antropológica, cultural, etc. (LEAL, 1999).  

Diante disso, cabe discorrer sobre algumas dessas categorias no intuito de 

contextualizá-las enquanto fenômeno sociocultural produzido em suas interfaces com a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

                                                           
6
 Na literatura especializada sobre a temática da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, poucos 

são os autores que se propuseram a definir conceitos sobre o fenômeno. Isso traz uma dificuldade na medida em 

que se tem como proposta realizar um levantamento conceitual do que até então foi produzido na literatura, pois 

esta produção centra-se em poucos autores, a exemplo de Eva Faleiros e Vicente Faleiros; Maria de Fátima Pinto 

Leal e Maria Lucia Pinto Leal; e Renata Maria Coimbra Libório, compondo uma literatura restrita. Na leitura de 

obras produzidas, principalmente, com base em pesquisas sobre o tema - livros, artigos, dissertações, teses, 

relatórios etc. – verificamos que os autores, ao conceituar a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes sempre utilizam essas referências. Sendo difícil, desse modo, estabelecer um paralelo crítico e 

analítico sobre os conceitos formulados.   
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1.1.1 A violência sexual contra crianças e adolescentes 

 

 Segundo Ianni (2004), as sociedades contemporâneas e a sociedade global em 

formação na passagem do século XX ao século XXI tornaram-se um vasto cenário de 

violência. São muitas as formas de violência, antigas e recentes, conhecidas e desconhecidas 

que se manifestam. Não é questão de simplificar a problemática da violência, como se ela 

coubesse no conceito, ideia ou interpretação. Vista em toda a sua complexidade, em suas 

múltiplas manifestações coletivas e individuais, históricas e psicológicas, objetivas e 

subjetivas, é evidente que a violência é um acontecimento excepcional que transborda através 

das várias ciências sociais. Ela revela dimensões insuspeitas da realidade social, em suas 

implicações político-econômicas e socioculturais. Consideramos ainda, que os atos de 

violência revelam aspectos fundamentais de como se formam e transformam os jogos das 

forças sociais e as tramas das formas de sociabilidade. A violência está presente e evidente, 

escondida e latente, em muitos lugares, nos mais diversos setores da vida social, envolvendo 

indivíduos e coletividades, objetividades e subjetividades. É um fenômeno eminentemente 

histórico, no sentido de que se constitui no curso dos modos de organização social e técnica 

do trabalho e da produção, das formas de sociabilidade e dos jogos de forças sociais. Ela pode 

atingir um indivíduo isolado ou uma coletividade inteira, selecionar uns e esquecer outros.  

 Porto (2010) argumenta que para aqueles que se dedicam à análise do fenômeno da 

violência, o atual contexto brasileiro parece apontar para um momento no qual a realidade ou 

o “real concreto”, tautologia sociológica, felizmente, em desuso, desafia e provoca 

especialmente a imaginação do sociólogo. Em tais contextos, a tarefa da ciência e, 

particularmente, das ciências sociais, torna-se tão urgente quanto difícil. A simultaneidade 

entre o fenômeno e sua análise pode acarretar dificuldades interpretativas. Vê-se, desse modo, 

o problema social invadir a análise sociológica, dificultando, ou até mesmo impedindo, a 

construção sociológica do objeto. É esta a ótica a partir da qual o sociólogo “olha” o real. Um 

olhar para qual todo o cuidado é pouco.  

No caso da análise da violência, um das dificuldades percebidas pela explicação 

sociológica situa-se no nível das relações entre a ciência e a ação. Ao considerar a gravidade 

do fenômeno e as eternas urgências do momento, o sociólogo, muitas vezes, se sente 

pressionado à ação. Uma das manifestações mais imediatas desta ação é a denúncia. 
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Entretanto, para o sociólogo, é necessário se ultrapassar essa dimensão ao criar condições para 

pensar o problema social como questão sociológica, fazer avançar as fronteiras do 

conhecimento. Ao se pensar uma compreensão sobre a violência, ainda que se possa admitir 

que ela venha apresentando um componente difuso, no sentido de que penetra a quase 

totalidade do tecido social, não é viável pensá-la como fenômeno singular, a ramificar-se, 

uniformemente, pelo conjunto social. Ao contrário, não existe violência, no singular, mas 

violências, cujas raízes são múltiplas e cuja identificação é complexa, portanto, qualquer 

tentativa explicativa e de conceituação tem que considerar tal multiplicidade.   

 Ainda para Porto (2010), na definição da violência, o olhar sociológico tem como 

difícil tarefa, construir instrumentos teóricos claros que permitam defini-la não apenas na 

consideração das relações entre o fenômeno e sua representação, mas diferenciando 

igualmente o conceito de suas manifestações empíricas. A complexidade do tema aponta para 

o imperativo de uma busca rigorosa de conceituação da violência, que inclua os diferentes 

sentidos do fenômeno, produzidos por diferentes instâncias e esferas da vida social, para 

construí-los como matéria prima do fazer sociológico.  

Diante disso, como transformar o problema da violência em um problema sociológico? 

Sob esse aspecto, a primeira dificuldade de natureza conceitual com que se defronta a 

sociologia vincula-se ao fato da violência ser um fenômeno empírico antes do que um 

conceito teórico. Sem as necessárias rupturas, a importação direta da realidade empírica para 

o mundo teórico (campo científico) acaba por reforçar apenas a dimensão descritiva do 

trabalho acadêmico, não efetivando sua construção como problema sociológico. A busca da 

conceituação do fenômeno da violência implica, necessariamente, distinguir (separar, 

classificar) diferentes tipos de violência, como ponto de partida para a construção sociológica 

dessa questão social. Diante dessa premissa, mesmo considerando suas dimensões gerais, a 

proposta aqui não é abordar o tema/problema da violência de modo genérico, mas sim a 

violência sofrida por crianças e adolescentes em suas várias formas: física, psicológica e, 

particularmente, a violência sexual.  

Para compreensão desse problema ou a transformação do mesmo em problema 

sociológico, uma vertente para a análise – ou pelo menos uma análise sociológica – seria a 

vertente compreensiva, bem aos moldes do método compreensivo Weberiano. Assim, a 

questão dos sentidos orientadores de conduta, no contexto da construção da violência 

enquanto objeto sociológico, conduz a uma referência, ainda que breve, à ação social em 
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Weber. Nesta perspectiva, compreender os conteúdos de sentido orientadores de condutas de 

determinados agentes sociais, analisando em que medida eles respondem por práticas 

violentas, pode induzir a busca das (múltiplas e complexas) origens sociais da violência.  

Mas como compreender a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes? 

Segundo Leal (1999), a violência é um fenômeno produto de relações sociais construídas de 

forma desigual e geralmente materializada contra aquela pessoa que se encontra em alguma 

desvantagem física, emocional e social. Historicamente, a violência tem sido denunciada no 

ambiente doméstico/familiar contra mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

sendo que pesquisas têm confirmado que a incidência é maior entre meninas e mulheres, daí a 

questão de gênero ser compreendida como um conceito estratégico na análise do fenômeno. 

Dada à complexidade que envolve o tema da violência sexual, ela deve ser compreendida nos 

seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e jurídicos. Esta pode ocorrer no 

ambiente intrafamiliar, quando há relação de parentesco entre vítima e agressor e 

extrafamiliar, quando não há uma relação de convivência familiar entre agressor e vítima. A 

violência intrafamiliar e extrafamiliar não são, em si, determinantes do ingresso da criança e 

do adolescente nas redes de exploração sexual comercial, mas se constituem em fatores de 

vulnerabilização. 

Segundo Mello e Francischini (2010), diversos estudos acerca dos vários tipos de 

violações sexuais sempre estão enquadrados enquanto categoria “violência”. Contudo, muitos 

desses estudos não se preocupam em fazer definições consistentes e têm as raízes históricas e 

epistemológicas que levam determinadas práticas a se enquadrarem como violentas. A 

proposta, destes autores, consiste em fazer uma breve análise de o porquê da exploração 

sexual ser concebida de tal modo. Ao apoiarem-se em estudiosos do tema para embasarem sua 

análise, eles consideram que, para a construção de uma definição de exploração sexual 

comercial, demanda-se que, anteriormente a qualquer tentativa de definição/conceituação da 

ESCCA, deve-se conceber a categoria “violência” como elemento constitutivo e fundante de 

qualquer ação que se queira conceituar a exploração sexual. Para os autores, a violência pode 

ser descrita, definida (operacionalmente) como o uso da força (ou poder) objetivando algum 

tipo de exclusão, abuso e aniquilamento do outro. Esse outro pode vir a ser um indivíduo, 

grupo, segmento social ou até mesmo uma nação. A violência está intimamente ligada às 

relações que envolvem o uso do poder. Esse uso de poder passa a ser violento quando, numa 
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relação de força (física, política, psicológica, etc.), alguém que a possui faz seu uso e visa 

alcançar vantagens previamente definidas.  

Para Faleiros (2004), na sociedade brasileira enquanto há clareza de que a violência 

sexual intra e extrafamiliar é considerada e nomeada de abuso, nem sempre a exploração 

sexual comercial é identificada como violência sexual e como abuso sexual. Para a autora, “a 

violência sexual é o elemento constitutivo/conceitual, e, portanto, explicativo da natureza, de 

todas as situações em que crianças e adolescentes são vitimizados sexualmente”. (p.75). 

Complementa ainda, que “a violência sexual praticada por adultos contra crianças e 

adolescentes é uma relação de poder, autoritária, na qual estão presentes e se confrontam 

atores/forças com pesos/poderes desiguais de conhecimento, autoridade, experiência, 

maturidade, recursos e estratégias” (p. 87). 

 Segundo Libório (2004), as categorias explicativas da violência se apresentam inter-

relacionadas de forma articulada e são elas: a violência estrutural (em cujo interior 

encontramos a exclusão social, a influência da globalização e da imposição das leis do 

mercado), a violência social (expressa nas dimensões de gênero, raça/etnia e geracional) a 

violência interpessoal (presente nas relações interpessoais, tanto intra como extrafamiliares) e 

aspectos psicológicos (a construção da identidade e o processo de vulnerabilização), sendo 

entendidos dentro do contexto da adolescência/sexualidade/violência e violação dos direitos. 

A violência estrutural deve ser entendida como a violência inerente à própria forma de 

organização socioeconômica e política de uma determinada sociedade, em condições sociais e 

históricas definidas. A exclusão social e as discussões a respeito das condições entre mercado 

e Estado também são essenciais na compreensão da violência estrutural. Deve-se considerar 

que as crises econômicas e sociais pelas quais passou e tem passado a sociedade brasileira tem 

um peso considerável no encaminhamento de crianças e adolescentes para a exploração 

sexual, na medida em que provoca o empobrecimento, gerador da exclusão social que priva 

crianças e adolescentes de seus direitos fundamentais. A violência social se configura, 

basicamente, como a violência contra as diferenças – gênero, raça/etnia, geração e outras - ou 

seja, a violência cometida contra mulheres, negros, crianças e adolescentes, são alguns 

exemplos de violência social. A violência interpessoal se concretiza no interior das relações 

interpessoais mais diretas e pode ser de caráter intra e extrafamiliar. Esta violência reponde 

mais diretamente pelo processo de vulnerabilização de mulheres, crianças e adolescentes, 

expondo-os a contextos destituídos de proteção às suas necessidades mais elementares. Nos 
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aspectos psicológicos, o primeiro consenso observado por alguns estudiosos da questão é 

considerarem a importância de encararmos crianças e adolescentes como pessoas em processo 

de crescimento e desenvolvimento, e seu envolvimento na exploração sexual comercial 

implica em deterioração física e psicológica da pessoa.      

Para Faleiros (2000), a violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno 

que ocorre em escala mundial, haja vista que,  

reflete, de um lado, a evolução das concepções que as sociedades construíram acerca 

da sexualidade humana; e de outro, a posição da criança e do adolescente nessas 

mesmas sociedades e, finalmente, o papel da família na estrutura das sociedades ao 

longo do tempo e do espaço. (FALEIROS, 2000, p. 17).  

 

Hazeu e Fonseca (1997), também consideram que a análise conceitual do tema da 

violência e exploração sexual requer uma abordagem histórica da questão, oriunda de toda 

uma estrutura desigual da sociedade brasileira, pautada não só pela dominação de classes, 

como também pela imperante dominação de gênero e raça e ainda nas relações de 

autoritarismo estabelecidas entre adulto/criança. Em nossa sociedade são construídas ao longo 

do tempo, barreiras físicas, culturais, sociais e morais, que resultam na exclusão em massa de 

grande parte da população. Esta exclusão constitui a base da violência. No bojo destas 

relações, encontram-se a criança e o adolescente que não têm sido considerados sujeitos, mas 

objetos da dominação dos adultos, tanto através da exploração de seu corpo no trabalho, 

quanto de seu sexo e de sua submissão. Isto significa dizer que a relação vem sendo marcada 

pelo uso e abuso de poder. 

No que se refere às situações de violência, negligência e abandono pelas quais 

passaram milhões de crianças e adolescentes no Brasil no decorrer da nossa história, Faleiros 

e Faleiros (2007) argumentam que, desde seu “descobrimento” em 1500 até 1822, período no 

qual o Brasil foi colônia de Portugal, as leis e as ordens para as crianças também vinham de 

Portugal e eram aplicadas, principalmente, pela Igreja Católica. Os padres Jesuítas, embora 

não aceitassem os castigos violentos e a matança de índios pelos portugueses, fundaram casas 

de acolhimento ou casas de meninos e meninas índias com o objetivo de batizá-los e 

incorporá-los ao trabalho. No período da escravidão, mesmo depois da Lei do Ventre Livre, 

em 1871, a criança podia ser utilizada pelo senhor dos 8 aos 21 anos de idade se, mediante 

indenização do Estado, não fosse libertada. Antes dessa lei, elas começavam a trabalhar bem 

cedo ou serviam de “brinquedo” para os filhos dos senhores. No século XVIII, os filhos 

nascidos fora do casamento, geralmente de senhores com escravas ou de famílias muito 

pobres, eram fadados ao abandono. Nesse mesmo período, para atender à internação de 
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crianças ilegítimas, foi implantada a Roda dos Expostos, um cilindro giratório instalado na 

parede da Santa Casa, cujas crianças nelas colocadas pudessem ser recolhidas pela instituição. 

Cerca de 90% das crianças colocadas na roda morriam por omissão ou falta de condições da 

própria Santa Casa. Com a Proclamação da República em 1889, a questão das crianças 

abandonadas passou a ser uma preocupação para os higienistas, em geral, os médicos 

preocupados com as condições higiênicas das instituições e das famílias, assim como uma 

questão de filantropia. Nesse período, em substituição à Roda dos Expostos, são criadas as 

creches. Somente no século XX, a “doutrina da proteção” formulou uma resposta a esses 

problemas, conferindo um lugar mais efetivo para crianças e adolescentes nas relações de 

cidadania. Nesse contexto, 

a história social da infância no Brasil revela que desde o tempo da Colônia as 

crianças não são consideradas sujeitos de direitos. Situação que vem se reproduzindo 

por séculos, seja por uma compreensão autoritária do pátrio poder, por concepções 

socializadoras e educativas baseadas em castigos físicos, seja pelo descaso e 

tolerância da sociedade com a extrema miséria e com as mais diversas formas de 

violência a que são submetidos milhões de crianças, pela impunidade dos 

vitimizadores de crianças, por cortes orçamentários em políticas públicas e 

programas sociais. Essas concepções e atitudes, vigentes até hoje, explicam a 

resistência da sociedade ao Estatuto da Criança e do Adolescente. (FALEIROS, 

2000, pp. 17-18). 

 

Na compreensão da violência, um ponto fundamental é conceituar o problema e 

analisar a forma como ele é tratado. No Brasil, na atualidade, o marco teórico adotado para 

conceituar a violência contra crianças e adolescentes tem por base as teorias sobre o poder. 

Nesta relação,  

todo poder implica a existência de uma relação, mas nem todo poder está associado 

à violência. O poder é violento quando se caracteriza como uma relação de força de 

alguém que a tem e que a exerce visando alcançar objetivos e obter vantagens 

(dominação, prazer sexual, lucro) previamente definidos. A relação violenta, por ser 

desigual, estrutura-se num processo de dominação, através do qual o dominador, 

utilizando-se de coação e agressões, faz do dominado um objeto para seus “ganhos”. 

A relação violenta nega os direitos do dominado e desestrutura sua identidade. O 

poder violento é arbitrário ao ser “autovalidado” por quem o detém e se julga no 

direito de criar suas próprias regras, muitas vezes contrárias às normas legais. 

(FALEIROS e FALEIROS, 2007, pp.27-28) 

 

Os autores completam, ainda, que a violência, de qualquer tipo, contra crianças e 

adolescentes, é uma relação de poder em que estão presentes e se confrontam atores/forças 

com pesos/poderes desiguais, de conhecimento, força, autoridade, experiência, maturidade, 

estratégias e recursos. Nestes casos,  

[...] a violência contra crianças e adolescentes é todo ato ou omissão cometido pelos 

pais, parentes, outras pessoas e instituições capazes de causar dano físico, sexual 

e/ou psicológico à vítima. Implica, de um lado, uma transgressão no pode/dever de 

proteção do adulto e da sociedade em geral e, de outro, numa coisificação da 
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infância. Isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem 

tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais de crescimento e 

desenvolvimento. (FALEIROS e FALEIROS, 2007, pp.29) 

 

A assimetria de poder que se estabelece na relação entre adultos e crianças e 

adolescentes é considerada como o cerce do abuso e da exploração sexual. As redes familiares 

nas quais são produzidas o abuso sexual e as redes de exploração sexual são caracterizadas 

como redes autoritárias que predominam as relações dos mais fortes sobre os mais frágeis, dos 

mais velhos sobre os mais jovens, dos mais poderosos sobre os mais desprovidos de recursos 

e reações.  É sob essa ótica que se define a violência.  A relação de agressão ao outro que lhe 

causa dano físico, psíquico, moral se inscreve numa rede de poderes/dominação na qual um 

pólo de poder se aproveita ou se beneficia em detrimento do outro. Assim, violência, aqui, 

não é entendida como ato isolado psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela patologia, 

mas como um desencadear de relações que envolvem as dimensões de classe, a cultura, o 

imaginário, as normas, o processo civilizatório de um povo. Neste sentido, a violência sexual 

contra crianças e adolescentes tem de ser analisada em seu contexto histórico, econômico, 

cultural, social, moral e ético. 

  

 

1.1.2 A diferença entre o abuso e a exploração sexual comercial 

 

 A imprecisão conceitual ao tratar da violência sexual cometida contra crianças e 

adolescentes está comumente relacionada à falta de clareza e diferenciação entre o abuso e a 

exploração sexual. Segundo consta no Guia publicado pela Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância – ANDI – (2007)
7
, entender o Abuso Sexual e a Exploração Sexual como 

sinônimos é um equívoco bastante frequente na abordagem de questões relacionadas à 

violência sexual contra crianças e adolescentes, seja no noticiário, seja na voz das próprias 

fontes de informação. Entendemos que há, de fato, elementos comuns entre essas duas formas 

de violência, como os relacionados, por exemplo, às consequências para as vítimas. No 

entanto, conhecer e diferenciar as diversas outras características que também definem essas 
                                                           
7
 Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Guia de referência para a cobertura jornalística. Este guia de 

referência constitui parte de uma série de publicações que a Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

(ANDI) lançou como parte do Projeto Jornalista Amigo da Criança, iniciativa implementada a partir do 

patrocínio da Petrobras e apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef. A proposta é oferecer aos 

profissionais da imprensa – dos mais diferentes veículos – orientações de fácil manuseio, com vistas a uma 

cobertura mais qualificada sobre temas da agenda social brasileira, em especial aqueles relacionados aos direitos 

de crianças e adolescentes. 
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formas de violência é um passo necessário no processo de mobilização e conscientização da 

sociedade. Notamos que a falta de clareza e compreensão desses dois fenômenos é verificável 

não somente na cobertura da mídia, mas também entre os operadores
8
 do Sistema de Garantia 

de Direitos da Criança e do Adolescente
9
. 

 Para Gabel (1997), etimologicamente, abuso indica afastamento do uso (“us”) normal. 

O abuso é, ao mesmo tempo, mau uso e uso excessivo. Significa, pois, ultrapassar os limites 

e, portanto, transgredir. E, ainda, para Faleiros (2000, p.13), “o que caracteriza o abuso sexual 

contra crianças e adolescentes é essencialmente o fato de que essa experiência vai além do 

que eles estão prontos para consentir e para viver”. Diante das definições acima é notório, que 

em síntese, o abuso sexual deve ser entendido como uma situação de ultrapassagem 

(além, excessiva) de limites: de direitos humanos, legais, de poder, de papéis, do 

nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe e compreende, do que o 

abusado pode consentir, fazer e viver, de regras sociais e familiares e de tabus. E que 

as situações de abuso infringem maus tratos às vítimas. (FALEIROS, 2000, p. 14) 

 

 Ainda, é considerado como abuso sexual, todo o tipo de contato sexualizado, desde 

falas eróticas ou sensuais e exposição da criança a material pornográfico, até o estupro 

seguido de morte. Dentro deste vasto campo incluem-se carícias íntimas, relações orais, anais, 

vaginais com penetração ou não, além do voyerismo e exibicionismo, dentre outros. (CRAMI, 

2002). 

 O abuso sexual é uma das modalidades de violência sexual e pode ser descrito como 

qualquer situação em que uma criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de 

pessoas mais velhas. O uso do poder, pela assimetria entre abusador e abusado, é o que mais 

caracteriza esta situação. (SANTOS & HIPPÓLITO, 2004) 

Para Cruz (2005), os conceitos e definições sobre abuso sexual têm sido aperfeiçoados 

e têm se tornado mais didáticos e mais operacionais, em prol de uma maior compreensão. 

Numa dimensão psicopatológica do abuso sexual, o autor pondera que um termo a ser 

considerado é a parafilia, que significa o exercício de práticas sexuais socialmente não aceitas 

e recriminadas pela sociedade e pela legislação. Dentro das parafilias, encontramos a 

pedofilia, que significa a preferência por práticas sexuais com crianças. A prática de atos 

                                                           
8
 Em visita aos conselhos tutelares de Goiânia para levantamento de casos de exploração sexual comercial 

infanto-juvenil, foi verificado uma notória falta de compreensão conceitual entre o abuso e a exploração sexual 

comercial por parte dos conselheiros. A questão da exploração sexual comercial é compreendida por eles como 

abuso, o que acarreta um problema para uma real dimensão estatística dos casos que chegam aos conselhos.     
9
 Segundo a SEDH – O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação 

e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 

normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.  
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sexuais entre crianças, ou entre crianças e adolescentes, pode ser normal desde que faça parte 

de jogos eróticos de autoconhecimento e de conhecimento do corpo do outro. Será 

considerado normal quando a diferença de idade entre eles for menor do que cinco anos. Se a 

idade for superior a cinco anos, poderá deixar de ser um jogo, uma brincadeira, e poderá ser 

um exercício de prazer e dominação que atende apenas aos interesses de um dos envolvidos.  

 Segundo o mesmo autor, há que se considerar os tipos de abuso e as condições para 

sua ocorrência. Ele pode ocorrer através de um abuso físico, quando a criança é forçada a 

atender aos desejos sexuais da pessoa que tem idade maior do que a sua, ou pode ocorrer pelo 

jogo de sedução e abuso psicológico. Durante um abuso sexual que ocorre em função do 

abuso físico, o abusador pode bater ou espancar a criança para poder dela abusar. Pode, ainda, 

imobilizá-la para que ceda ao abuso. Nesta situação o abuso físico é considerado quando o 

corpo da criança sofreu danos físicos. O abusador não tem preocupação de não deixar marcas 

que possam evidenciar o abuso para a família, uma vez que em geral não pretende mais 

aparecer para aquela vítima, em geral.  

Completa ainda, o referido autor, que o abuso sexual pode se dar através de um abuso 

psicológico inicial sobre a vítima. O abusador consegue seu intento com ameaças que abalam 

sentimentos e afetos da criança, a exemplo de ameaças contra sua família ou mesmo um 

animal de estimação. E a criança, por medo pode ceder aos desejos de seu abusador. 

Normalmente, o abusador tem algum contato e conhecimento da vida, estrutura familiar da 

criança e de seus afetos. Sabe como pressioná-la para ceder aos seus desejos. Depois do abuso 

psicológico, ocorre o abuso sexual. Quando o abusador faz parte do ambiente familiar ou é de 

conhecimento da família, o abuso psicológico pode, também, ocorrer depois do abuso sexual. 

Considerado como o mais complexo, o abuso sexual que ocorre por meio da sedução, 

geralmente acontece no ambiente da criança. Ou seja, ele é cometido por alguém que convive 

próximo da criança, em sua própria família, na vizinhança de sua casa, ou em sua escola. A 

criança tem alguma intimidade com esse abusador e não causa nenhuma desconfiança ou 

suspeita se for vista junto com ele. A família da criança conhece e confia nessa pessoa. Esse 

abusador sabe despertar a confiança da criança-alvo e se insinuar por sua intimidade sem ser 

agressivo. Mesmo para uma criança pequena, a manipulação de seu corpo pode ser uma coisa 

prazerosa. Principalmente se feita por alguém que tem sua confiança e a de sua família e usa 

de muito carinho para com ela. Uma vez ocorrido o abuso sexual, seja pelo abuso físico, ou 

pelo abuso psicológico, ou pela sedução, o abusador pode ameaçar a criança. Temos, então, o 
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fenômeno da continuidade do abuso psicológico após o abuso sexual, o que ocorre muito 

frequentemente.  

 Para compreensão das dimensões do abuso sexual, torna-se fundamental buscar a 

essência da violência sexual a qual, como visto anteriormente, se configura numa relação de 

poder, a categoria chave na compreensão do abuso contra crianças e adolescentes. Segundo 

Faleiros (2000), nos estudos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, há um 

consenso em que esta se constitui numa relação de poder. O poder é uma força que alguém 

tem e que a exerce visando alcançar objetivos previamente definidos. O poder pode ser 

exercido de diferentes formas e em sua forma autoritária, ele é validado pela autoridade de 

quem o detém e decide. No abuso, assim como nos demais tipos de violência, a questão do 

poder é algo que permeia a relação. Neste caso, o poder do adulto sobre a criança ou 

adolescente.  

Para Max Weber (1991, p.33), “poder significa toda probabilidade de impor a própria 

vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade”. E para quê os dominados obedeçam, é necessário que os detentores do poder 

possuam uma autoridade reconhecida como legítima. Para o autor, o poder se materializa por 

meio da autoridade que pode ser distinguida segundo três tipos básicos: a racional-legal, a 

tradicional e a carismática. Esses três tipos dê autoridade correspondem a três tipos dê 

legitimidade: a racional, a puramente afetiva e a utilitarista. O tipo racional-legal tem como 

fundamento a dominação em virtude da crença na validade do estatuto legal e da competência 

funcional, baseada, por sua vez, em regras racionalmente criadas. A autoridade tradicional é 

imposta por procedimentos considerados legítimos porque sempre teria existido e é aceita em 

nome de uma tradição reconhecida como válida. A dominação carismática é um tipo de apelo 

que se opõe às bases de legitimidade da ordem estabelecida e institucionalizada. Para que se 

estabeleça uma autoridade desse tipo, é necessário que o apelo do líder seja considerado como 

legítimo por seus seguidores, os quais estabelecem com ele uma lealdade de tipo pessoal. 

No que se refere à legitimidade do poder no contexto do abuso e da exploração sexual, 

Faleiros (1998) argumenta que esse uso (chamado abuso) do poder da força é, de fato, uma 

profunda desestruturação de uma relação de poder legitimado pelo direito e pelo diálogo na 

construção da autoridade legítima. A desestruturação do poder legítimo é a expressão da 

repressão e do autoritarismo e a relação de domínio do outro, presente tanto na esfera familiar 

e doméstica como em diferentes contextos institucionais de poder (escola, polícia, comércio, 
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mídia, igreja). É a desestruturação do poder simbólico da proteção do adulto e do adulto 

pai/parente, desestruturação dos referenciais culturais da família como formadora da 

identidade, da socialização e mesmo da ideologia da convivência familiar.  

Para Hazeu e Fonseca (1997), estas crianças e adolescentes, ora por estarem 

dependentes dos adultos, ora em processo de construção de identidade e em busca de 

experiências, acabam sendo levados a traumáticas e violentas experiências sexuais. Ao 

evidenciar as relações de gênero e raça, constata-se que “grande maioria das vítimas de abuso 

e exploração sexual é do sexo feminino e um grande número é de negras e mulatas”. Esta 

constatação reforça a análise de que as mulheres, os negros e as crianças são os mais 

excluídos entre os excluídos, uma vez que vivemos em uma sociedade moldada no modelo 

patriarcal, com características profundamente racistas, no qual o exercício do poder é o prazer 

em dominar e possuir o outro. Além disso, os autores já citados explicitam que qualquer 

relação estabelecida nesse contexto de imposição de poder refletirá as desigualdades sociais 

que regem nossa sociedade. As relações sexuais também não fogem desta regra. Logo, o 

indivíduo acaba sofrendo os impactos deste processo, e é ferido no que este tem de mais 

íntimo que é sua sexualidade.   

Conceituar a violência sexual contra crianças e adolescentes e, por extensão, a própria 

dimensão do abuso sexual, implica em compreendermos a natureza do processo que seu 

caráter sexual confere e as consequências que a mesma pode gerar na vítima, sendo que:  

deturpa as relações sócio-afetivas e culturais entre adultos e crianças/adolescentes ao 

transformá-las em relações genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas e 

criminosas; confunde, nas crianças e adolescentes violentados, a representação 

social dos papéis dos adultos, descaracterizando as representações sociais de pai, 

irmão, avô, tio, professor, religioso, profissional, empregador, quando violentadores 

sexuais; o que implica a perda de legitimidade e da autoridade do adulto e de seus 

papéis e funções sociais; inverte a natureza das relações adulto/criança e adolescente 

definidas socialmente, tornando-as desumanas em lugar de humanas; desprotetoras 

em lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas; individualistas e narcisistas 

em lugar de solidárias; dominadoras em lugar de democráticas, dependentes em 

lugar de libertadoras, perversas em lugar de amorosas, desestruturadoras em lugar de 

socializadoras; confunde os limites intergeracionais. (FALEIROS, 2000, p. 19-20) 

  

De forma elucidativa e concisa, a autora nos apresenta os conceitos de violência 

sexual, abuso sexual e maus tratos, na qual ela reitera que não se tratam de sinônimos, sendo 

epistemologicamente distintos: 

VIOLÊNCIA é a categoria explicativa da vitimização sexual; refere-se ao processo, 

ou seja, à natureza da relação (de poder) estabelecida quando do abuso sexual. 

ABUSO SEXUAL é a situação de uso excessivo, de ultrapassagem de limites: dos 

direitos humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e familiares e de 

tabus, do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe, compreende, pode 
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consentir e fazer. MAUS TRATOS é a descrição empírica do abuso sexual; refere-

se a danos, ao que é feito/praticado/infringido e sofrido pelo vitimizado, ou seja, 

refere-se aos atos e conseqüências do abuso. (FALEIROS, 2000, p.20) 

  

 No mesmo intento em se realizar um exame conceitual e por finalidade uma 

diferenciação entre o abuso sexual e a exploração sexual citamos Santos (2007) para o qual a 

separação desses conceitos é de suma importância. Para esse autor, a publicação do Guia 

escolar (2004)
10

, contribui na medida em que se conceitua abuso sexual, prostituição e 

exploração sexual. A tipificação apresentada no Guia, em sua avaliação, avança nas 

construções anteriormente realizadas. Desse modo, verificamos que, 

esse esquema classificatório, apresentado no Guia Escolar se resume ao seguinte: o 

abuso sexual é classificado como uma das modalidades de violência doméstica 

contra crianças e adolescentes, a qual inclui também os maus-tratos. Essa categoria, 

por sua vez, se expressa nas modalidades de negligência, abandono, violência 

psicológica e violência física. A violência sexual, por sua vez, é classificada em 

violência sexual intrafamiliar, extrafamiliar e institucional. As formas da violência 

sexual foram agrupadas em abuso sexual sem contato físico, incluindo as práticas de 

assédio sexual, abuso sexual verbal, telefonemas obscenos, exibicionismo, 

voyeurismo e pornografia; e o abuso sexual com contato físico, que engloba carícias 

em órgãos genitais, tentativas de relação sexual, masturbação, sexo oral, penetração 

vaginal ou anal. [...] Já a prostituição (ou trabalho sexual) pode ocorrer em duas 

modalidades: 1) gerida pela própria pessoa que oferta os serviços sexuais de forma 

autônoma; 2) agenciada por terceiros. Na primeira modalidade incluem-se a troca 

sexual (troca de favores por sexo) e o trabalho sexual infanto-juvenil autônomo. Já a 

segunda modalidade engloba o trabalho sexual infanto-juvenil agenciado por 

terceiros, o turismo sexual orientado para exploração sexual e o tráfico para fins de 

exploração sexual de crianças e adolescentes. (SANTOS, 2007, p. 125-126) 

 

 As formulações apresentadas pelo autor em suas definições conceituais elenca uma 

gama de terminologias que podem se confundir. Ele classifica o abuso sexual dentro da 

categoria ampla de maus-tratos que, por sua vez, englobaria, também, a negligência, o 

abandono, a violência psicológica e a violência física. Mas, como classificar os maus-tratos? 

De acordo com o Manual de Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos 

profissionais de saúde, publicado Pelo Mistério da Saúde; maus-tratos é um termo bastante 

difundido para se referir à violência cometida contra crianças e adolescentes no âmbito 

familiar, no âmbito institucional mais amplo ou pela sociedade.  

No referido material, os principais tipos de maus-tratos perpetrados contra crianças e 

adolescentes e que serão passíveis de notificação seriam: negligência e abandono – assim são 

                                                           
10

 O Guia Escolar: Identificações de sinais de Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, foi 

publicado pela primeira vez em 2003, com segunda edição em 2004, sendo reformulado em sua terceira edição 

publicada em 2011. “Este Guia foi idealizado para funcionar como informador, orientador e treinador de 

integrantes da comunidade escolar, responsáveis pela relação educacional com crianças e adolescentes, sobre 

abuso e exploração sexual. Insere-se no panorama mais amplo dos direitos humanos e, de forma especial, dos 

direitos de crianças e adolescentes”. (SANTOS & HIPPÓLITO, 2004) 
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chamadas as omissões dos pais ou de outros responsáveis (inclusive institucionais) pela 

criança e pelo adolescente, quando deixam de prover as necessidades básicas para seu 

desenvolvimento físico, emocional e social. Abusos físicos, também denominados sevícias 

físicas: são atos violentos com uso da força física de forma intencional, não acidental, 

praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou do adolescente, 

com o objetivo de ferir, lesar ou destruir a vítima, deixando ou não marcas evidentes em seu 

corpo. Abuso sexual que consiste em todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou 

homossexual, cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado 

que a criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para 

obter satisfação sexual. Abuso psicológico – constitui toda forma de rejeição, depreciação, 

discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes e utilização da 

criança ou do adolescente para atender às necessidades psíquicas dos adultos. Desse modo, o 

abuso sexual seria uma das formas de maus-tratos sofridas por crianças e adolescentes. 

(BRASIL, 2002) 

 Do mesmo modo, Santos (2007) enquadra o abuso sexual como uma forma de 

violência sexual que pode se efetuar por meio da violência sexual intrafamiliar, extrafamiliar 

e institucional que se dá pelo abuso sexual sem contato físico e com contato físico.  

Já a exploração sexual comercial é nomeada, por ele, como “prostituição”, 

compreendida como um “trabalho sexual” que pode ser exercido tanto de forma “agenciada” 

quanto “autônoma”. Cabe esclarecer que as terminologias “prostituição” e “trabalho sexual”, 

quando utilizadas para se referir à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, é 

problematizada por diversos autores, o que será abordado posteriormente.  

Kassar (2005), ao diferenciar o abuso e a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes, considera que este último refere-se ao processo de tirar proveito sexual de 

pessoas com menos de 18 anos. A utilização da criança/adolescente como objeto sexual 

ocorre como uma relação de exploração de trabalho (formalizado ou não). Este é um aspecto 

que diferencia a exploração sexual comercial do abuso sexual, quando a relação de mercado 

(sexo como valor de troca) não existe. Desse modo, entende-se que, basicamente, o que 

diferencia a exploração sexual comercial do abuso sexual é a questão comercial. Nesse 

contexto, a criança/adolescente se torna um “objeto sexual” “comercializado” numa relação 

de “exploração” do “trabalho sexual” em que um terceiro tiraria “proveito”.  
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Observamos, nos dois autores acima citados, a ideia de que a exploração sexual 

comercial é compreendia como uma “relação comercial” na qual a criança/adolescente torna-

se uma “mercadoria explorada” no “mercado do sexo” numa relação de “exploração do 

trabalho sexual” em que, normalmente, um terceiro obteria algum “proveito financeiro”. E 

isso é o que basicamente diferencia a exploração sexual comercial do abuso sexual.  

Contudo, verifica-se que tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual comercial 

são incluídos no contexto de um fenômeno mais amplo, ou seja, a violência sexual contra 

crianças e adolescentes. E que, a relação de poder seria a categoria chave para compreensão 

de ambas a situações. Além serem consideradas como uma das formas de violação dos 

direitos de crianças e adolescentes.  

 

 

1.1.3 Trabalho sexual, mercado do sexo e exploração sexual comercial 

 

 Nas discussões sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, faz-se, 

normalmente, uma associação entre trabalho sexual e mercado do sexo. Muitos teóricos e 

estudiosos do tema, invariavelmente, estabelecem essa associação para compreensão do 

fenômeno. A utilização do termo “exploração” justifica-se na maioria das abordagens quando 

associado a uma perspectiva do trabalho, do consumo e do mercado, ancorada num ponto de 

vista marxista.  

 Leal (2008), em um de seus artigos: “Exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes: uma análise do ponto de vista do mercado e do consumo”, propõe analisar a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, a partir da lógica do mercado/consumo, por 

meio da força de trabalho e do fetiche em relação ao corpo e à imagem da criança e do 

adolescente no contexto da globalização neoliberal. De início, a autora faz a seguinte 

indagação: podemos considerar a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

como uma relação de trabalho? 

 Ao apoiar-se nas definições da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

considera a exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA) como uma das piores 

formas de trabalho infantil, a autora, partindo dessa perspectiva, tenta contextualizar como se 

dá a oferta e o consumo de crianças e adolescentes nas redes de exploração sexual. 

Argumenta ainda que, de certo modo, quando tratamos de explicar a ESCA pela via do 
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trabalho estamos longe de um consenso sobre a matéria, mesmo que nosso enquadramento 

jurídico tipifique a exploração sexual como crime. De qualquer forma, em sua visão, não 

podemos deixar de reafirmar que o modelo de globalização neoliberal acirra a crise entre 

capital e trabalho. E, em primeira instância, quem sofre de forma direta o impacto social dessa 

crise, é o trabalhador, que, sob a égide da quebra de “contratos sociais” e de direitos, se vê 

compelido a vivenciar experiências de sobrevivência que recriam velhas e novas formas de 

precarização das relações de trabalho no capitalismo. É, nessa perspectiva, que o processo de 

flexibilidade atinge não somente as relações de trabalho masculino, mas, sobretudo, o 

feminino e o infantil, através da inclusão da mão-de-obra dessa população em sistemas 

informais precários e em sistemas clandestinos e do crime organizado. Situação que geram 

uma exposição do trabalhador a situações de vulnerabilidades ao trabalho forçado, explorado, 

escravo e ao extermínio. 

 Leal (2008) continua sua análise, argumentando que, neste contexto do capitalismo 

globalizado, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes assume várias 

características, como é o caso, por exemplo, dos setores organizados do mercado de 

entretenimento, no qual existem responsáveis pelo marketing que usam a tecnologia (internet, 

mídia, celular etc.) para vender o “produto”. O acesso às informações, por meio dessas 

tecnologias, tem facilitado à expansão da exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes para dentro e fora das fronteiras brasileiras, abriu novos canais de oferta, 

enquanto aumentou a demanda.  

Para a autora, a criança e o adolescente se transformam em um bem de consumo, ou 

seja, em mercadorias. Ao embasar-se em concepções marxistas, a mesma considera que no 

capitalismo, a mercadoria é um objeto que tem duplo valor: o valor de uso e o valor de troca, 

que é o valor propriamente dito. O valor de uso da mercadoria se baseia na sua qualidade: se 

ela é para beber, para comer, ou para se divertir. Portanto, essa qualidade é para satisfazer 

uma determinada necessidade. Toda mercadoria, mesmo com propriedades distintas, pode ser 

trocada por outra em determinadas proporções.  

A estudiosa discute, ainda, que a ESCA é uma relação de trabalho demandada pelas 

redes de comercialização, ou por pais, ou responsáveis, e por consumidores de serviços 

sexuais pagos. Portanto, o que se troca são os serviços sexuais que têm um valor de uso 

baseado na qualidade própria (diversão/lazer/prazer/afeto) da natureza não material deste 

trabalho. Porém, é objetivamente uma relação de exploração por ter um intermediário 
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comercializando estes serviços e controlando os mesmos, ou alguma outra forma menos 

complexa de realizar essa troca por outra mercadoria equivalente, a que chamamos dinheiro. 

 A questão do mercado do sexo também é abordada por Faleiros (2000), para a qual a 

exploração sexual comercial é uma atividade essencialmente econômica. Entende-se que 

estudá-lo, na perspectiva econômica, pode clarificar a compreensão do processo a que estão 

submetidas às crianças e adolescentes que trabalham no comércio e na indústria do sexo. 

Além disso, o caráter econômico inerente ao mercado do sexo exige um estudo aprofundado 

dos conceitos de exploração, trabalho, mercado do sexo e comércio sexual, correntemente 

utilizados, mas ainda não suficientemente descritos. Para referida autora, é de suma 

importância o estudo do comércio sexual em seus aspectos estruturais, ou seja: a oferta, a 

demanda, a mercadoria, a troca, a venda e o contrato.  Desse modo, Faleiros (2000) entende 

que, 

o mercado é o espaço abstrato onde se dá a comercialização. A mercadoria, que é o 

resultado de um processo de produção, se caracteriza pelo poder que tem de 

satisfazer a uma necessidade humana, ou seja, o que Adam Smith chamou de valor 

de uso. No mercado do sexo há a comercialização e a produção da mercadoria 

serviços e produtos sexuais. Trata-se de um produto subjetivo - o prazer, que passa a 

ter valor de uso para os consumidores/clientes. Neste mercado são produzidas e 

comercializadas diversas mercadorias (prostituição, shows eróticos, call girls, fotos, 

vídeos e filmes pornográficos, entre outros), cujo objetivo é a geração de lucro para 

os proprietários das empresas industriais e comerciais. (p.32) 

 

Na esteira desse raciocínio, entende-se que, no mercado do sexo, há a comercialização 

e a produção da mesma mercadoria, ou seja, serviços e produtos sexuais, que são altamente 

vendáveis por estarem integrados à sociedade de consumo globalizada. É importante salientar 

a existência de um imenso mercado consumidor para estes serviços, considerando que o sexo 

é uma mercadoria altamente vendável e valorizada, principalmente o sexo-jovem, de grande 

valor comercial. Para pagamento dos serviços, é previamente estabelecido o preço, 

representado pela quantidade de dinheiro que compra uma determinada mercadoria. Como 

qualquer outro ramo de negócios, este está sujeito à oferta e à demanda, ou seja, às "leis" do 

mercado. Trata-se de um mercado livre que se caracteriza pela ausência de controle de 

funcionamento como: registro, pagamento de impostos, emissão de notas fiscais. Entretanto, 

mesmo que não haja um controle por parte de instituições governamentais, esse mercado é 

controlado pelo denominado “crime organizado”. É um ramo de negócios articulado com 

outros negócios, tanto legais (hotéis, agências de turismo, agências de modelo), como ilegais 

(falsificação de documentos, tráfico). 
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Contudo, mesmo que se caracterize uma relação de exploração do trabalho, neste caso, 

o trabalho sexual, nem sempre as relações que se estabelecem no mercado do sexo são 

percebidas como relações de exploração. Leal (2010), em outro artigo: “Crianças e 

adolescentes no mercado do sexo: fetichismo e precarização”, nos apresenta outra perspectiva, 

ou seja, que nem sempre os sujeitos envolvidos no mercado do sexo se veem como 

explorados. Para a autora, embora tenhamos construído argumentos com rigor científico sobre 

a exploração sexual de crianças e adolescentes, a tendência atual é a de criticar o excesso de 

formalismo teórico e metodológico aplicado, o que, em muitos casos, faz com que pareça que 

o menos importante é o sujeito que está vivendo a ação. Isto é, perde-se de vista o essencial 

do objeto de análise, que é a densidade humana.  

Desse modo, devemos levar em consideração que, na maioria dos casos, os (as) 

adolescentes, em situação de exploração sexual comercial, não se veem como explorados, ou 

ainda negam que estejam atuando no mercado do sexo. Sendo assim, Leal (2010) argumenta 

que é necessário empreender uma visão mais ampla do tecido que envolve o conceito de 

exploração sexual, visto que é um lugar contraditório, uma vez que emerge valores 

diferenciados da ordem estabelecida pela sociedade conservadora. Isto é, o valor atribuído 

pelos (as) adolescentes em relação à sua situação no contexto da exploração sexual 

“comercial” está agregado à ideia de liberdade e sobrevivência, dentre outros, que não 

necessariamente corresponde aos valores conservadores imprimidos pela sociedade.  

Compreendo que o emprego da terminologia exploração quando associada aos casos 

em que crianças e adolescentes mantêm relações sexuais comerciais com adultos, atende 

muito mais a uma compreensão das dimensões políticas, éticas e morais do fenômeno; e/ou 

como uma violação dos direitos humanos do que propriamente uma compreensão das 

representações dos próprios sujeitos que estão inseridos no processo. Diante disso, 

questionamos: Em que momento é ouvido esses sujeitos? Na formulação conceitual sobre o 

problema levou-se em consideração a forma que eles próprios se percebem nas relações?  

Saliento que nas entrevistas realizadas com as próprias adolescentes, termos como 

“exploração sexual”, “trabalho sexual” e “mercado do sexo” são completamente ausentes em 

suas narrativas ao se reportarem e descreverem a dinâmica e situações vivenciadas por elas. 

Tanto que essas expressões nunca eram utilizadas nas questões apresentadas às entrevistadas e 

quando o eram não havia uma compreensão por parte delas. Essas terminologias estão 

presentes apenas no contexto institucional (Governo e ONGs) e no discurso de ativistas que 
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lutam pelos direitos de crianças e adolescentes. Os argumentos para o emprego dessas 

terminologias estão amparados, como visto, em um “rigor” político-metodológico que 

desconstrói ou desconsidera as percepções dos próprios sujeitos.   

Além disso, há que se considerar que os conceitos formulados por alguns autores, 

tomados como referência nos estudos sobre a ESCCA no Brasil, não têm como base dados 

obtidos por meio da vivência/experiência do pesquisador, pois poucos deles tiveram, de fato, 

suas apreensões a partir de um trabalho de campo. Em que se pôde observar, ouvir e refletir 

com os  próprios sujeitos as dimensões e representações que eles próprios têm sobre o 

fenômeno. De modo geral, as formulações são genéricas e com pouca articulação com 

contextos reais da exploração sexual comercial.  

Desse modo, torna-se pertinente categorizar a qual tipo de conceito essas formulações 

se enquadrariam. Para Deslandes (2009), 

há vários tipos de conceitos que podem classificar-se em teórico, de observação 

direta ou indireta. a) Conceitos teóricos – são os que compõem e estruturam o 

discurso da pesquisa: eles permanecem no nível abstrato. b) Conceitos de 

observação direta – são os que definem os termos com os quais o pesquisador 

trabalha em campo ou na análise de documentos. c) Conceitos de observação 

indireta – são os que fazem a relação do contexto da pesquisa com os conceitos de 

observação direta. (p.20)  

 

Grande parte dos conceitos elaborados sobre a exploração sexual comercial são 

conceitos teóricos, uma vez que permanecem em um nível abstrato e são apropriados como 

discurso. Obviamente, não devemos simplesmente descartar os conceitos até então 

formulados, pois mesmo que estejam em sua maioria num plano teórico, conseguem 

estabelecer correlações entre categorias reais ou discursivas como poder, violência, 

exploração. Contudo, deve-se estabelecer uma reflexão sobre o modo/contexto que eles são 

ou foram construídos e suas implicações éticas, morais e políticas. Pois, “o conceito não é 

somente uma ajuda para perceber, mas também uma forma de conceber o fenômeno”. 

(DESLANDES, 2009) 

Nessa mesma dimensão, Souza e Souza (2009) argumentam que se torna urgente a 

compreensão de como esses sujeitos negociam o sistema de classificação arregimentado para 

eles próprios, que os comprime dentro de categorias homogêneas, sem considerar a 

possibilidade de posturas diversas e não convencionais. Além disso, eles enfatizam a 

relevância de se revelar a realidade desses sujeitos, tomando suas experiências, relações, 

valores e representações como objetos privilegiados, em conexão com determinados contextos 

políticos, econômicos, sociais e culturais específicos. 
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Para Faleiros (2000), deve-se, ainda, levar em consideração a variedade de relações 

que se configuram no mercado do sexo, a exemplo do trabalho formal, trabalho escravo e 

trabalho autônomo. As definições por ela apresentadas serão confrontadas com a 

caracterização da exploração sexual comercial encontrada por meio da pesquisa de campo. A 

primeira delas é o trabalho formal o qual,  

implica uma relação empregatícia patrão/trabalhador, assalariada, definida num 

contrato de trabalho, do qual constam as atividades a serem desenvolvidas pelo 

trabalhador, a remuneração a ser recebida pelas mesmas, a carga horária, o local de 

trabalho. [...] Como muitas das atividades no mercado do sexo são ilegais o contrato 

de trabalho frequentemente não é registrado em carteira profissional e não há 

recolhimento de encargos sociais, razão pela qual os trabalhadores não usufruem de 

direitos trabalhistas e previdenciários. A remuneração da mão-de-obra é diferenciada 

e depende das aptidões dos empregados em gerar lucro, ou seja, sua capacidade em 

fazer os clientes a consumirem os serviços oferecidos (como bebidas, comidas, 

drogas, shows eróticos, massagens, saunas, serviços sexuais especiais). Em síntese, a 

remuneração depende da produtividade, não havendo salário pré-determinado. Em 

certos prostíbulos a produtividade da trabalhadora é avaliada pelo número de 

clientes atendidos e/ou pelo tipo de programa "vendido" e executado. (FALEIROS, 

2000, p.35) 

 

 Na pesquisa de campo, não foi constatada nenhum tipo de relação, no contexto da 

exploração sexual comercial de adolescentes, que se pudesse definir enquanto trabalho 

formal, mesmo porque se trata de uma prática ilegal e criminosa. Os únicos espaços em que 

foi possível constatar certo “vínculo de trabalho” entre a adolescente com o seu “contratante” 

foram nas denominadas casas fechadas (boates de strip-tease e bordéis). Segundo o relato de 

uma adolescente de 17 anos entrevistada e que trabalha como dançaria em shows de strip-

tease em uma boate de Goiânia, é sua função consumir bebidas alcoólicas pagas pelo cliente, 

recebendo o valor de R$ 5,00 reais por casa dose e fazer com que os clientes consumam 

excessivamente as bebidas, vendidas, normalmente, a um alto valor. Sobre os possíveis 

vínculos de trabalho, nessa boate, a adolescente recebe um salário fixo mensal no valor de 

1.000 reais para dançar no pole dance
11

 e, caso o cliente queira uma dança particular em sua 

mesa, ela recebe um valor a parte, normalmente R$ 40,00 reais por cada cliente sentado à 

mesa. Os programas não são realizados no espaço da boate, mas em quartos que ficam ao lado 

do estabelecimento, exercendo a função de “motel”. Segundo ela, essa tática é utilizada para 

que a casa não se caracterize como uma “casa de prostituição”. A boate pertence a um 

proprietário e os quartos a outro. O valor do programa é estipulado pela boate em R$ 150,00 

reais, mas, nesse caso, o dinheiro fica integralmente com a menina.  

                                                           
11

 Pole dance é uma forma de dança e ginástica sensual em que se utiliza como elemento um poste ou barra 

vertical sobre a qual o(a) bailarino(a) realiza sua performance . 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1stica
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A segunda definição elaborada por Faleiros seria o trabalho escravo em que, 

uma das concepções sobre o uso de crianças e adolescentes no mercado do sexo é a 

de que este tipo de violência sexual é uma forma moderna de escravidão. Nos 

bordéis no norte do Brasil, no tráfico e em algumas produções pornográficas de 

extrema violência e crueldade, foi possível identificar uma série de características de 

escravidão, a exemplo, verifica-se: compra, venda, troca ou revenda de crianças e de 

adolescentes; engano no convite (proposta de trabalho); perda do direito de ir e vir; 

perda do direito a comunicar-se com possíveis aliados; castigos físicos, torturas,  

assassinatos; proibição de abandono do emprego; vigilância e controle exacerbados 

da vida privada; controle absoluto do consumo da adolescente escravizada;  controle 

absoluto do patrão/proprietário sobre os ganhos e lucros produzidos; super 

exploração da força de trabalho. (FALEIROS, 2000, p.36) 

 

 Na pesquisa não foi encontrada, entre as meninas, nenhuma situação em que se 

pudesse caracterizar condição análoga à escravidão. Entretanto, já entre as travestis ou 

precisamente sobre o sistema de cafetinagem que se desenvolve nas ruas, é possível perceber 

situações, que nas definições de Faleiros, podem ser associadas às condições de um trabalho 

escravo, a exemplo dos castigos físicos e assassinatos; proibição de abandono do emprego; 

vigilância e controle exacerbados; controle absoluto sobre os ganhos e lucros produzidos. 

Elementos que serão posteriormente explorados no decorrer da exposição dos dados. 

Outra definição formulada pela referida autora é o trabalho autônomo em que,  

identifica-se no mercado do sexo um tipo de atividade realizada por trabalhadores 

não contratados pelo mercado formal do sexo e que trabalham por conta própria e 

exercem suas atividades na prostituição de rua, incluindo meninos e meninas de rua, 

ou através da oferta individual de serviços sexuais, por exemplo, em anúncios na 

imprensa. É um trabalho cujo objetivo é a comercialização de serviços sexuais entre 

um consumidor e um profissional remunerado pelos serviços prestados. O contrato 

existente é entre o (a) profissional e o cliente, numa relação de consumo/prestação 

de serviço. Trata-se de um trabalho, pois tem um valor de uso. No entanto, como 

esses trabalhadores não têm contrato de trabalho com empresários capitalistas do 

ramo de negócios do sexo não geram lucro, e segundo a concepção marxista não são 

explorados. Trabalho este que denominamos “contrato sexual autônomo”. 

(FALEIROS, 2000, p.36) 

 

Atualmente, é possível encontrar na prostituição feminina de rua em Goiânia, meninas 

que realizam programas sexuais de forma autônoma, ou seja, sem que haja a mediação de um 

terceiro (cafetão, cafetina ou aliciadora), que lucraria com o “negócio”, sendo neste caso o 

explorador. Entretanto, na maioria dos casos envolvendo adolescentes há a figura de um 

aliciador (a) que lucra com o trabalho sexual das adolescentes, a exemplo das meninas que se 

prostituem na região dos motéis ou as que são aliciadas via “rede de exploração”.  O que será 

melhor descrito no decorrer da tese.  
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É notável, ainda, outras configurações presentes no mercado do sexo, a exemplo das 

definições conceituais elaboradas por Santos e Hipólito (2004), a primeira delas seriam as 

trocas sexuais: 

É a oferta de sexo para obtenção de outros favores. Muitas crianças e adolescentes 

que fogem de casa e que vivem nas ruas, mantêm relações sexuais com adultos em 

troca de comida, de uma noite de sono em um hotel, ou para adquirir sua quota de 

drogas. Crianças e adolescentes de classe média também podem trocar sexo por 

drogas ou produtos “de marca” (roupa, tênis etc.). Estas práticas são eventuais e 

realizadas juntamente com outras estratégias de sobrevivência, em que as trocas 

sexuais não predominam ou predominam apenas temporariamente, ou não há uma 

ação de trabalho sexual. (p.90) 

 

 As nomeadas trocas sexuais são de difícil identificação, pois os (as) adolescentes que 

as exercem não compreendem tal relação como sendo uma forma de “exploração” ou que seja 

considerado um programa sexual. Como a pesquisa não abarcou os (as) denominados (as) 

meninos (as) em situação de rua, não foi possível saber qual a incidência desse tipo de prática 

entre eles. Mas por meio de algumas entrevistas, obtive a informação que muitos adolescentes 

em situação de rua envolvidos com a drogadição, particularmente o uso de crack, mantêm 

relações sexuais esporádicas para a obtenção da droga. Nas observações de campo realizadas 

na região dos Motéis, em diversos momentos foi possível identificar diversos adolescentes, 

meninos e meninas que se encontravam em situação de rua e no consumo drogas. Como não 

foi possível abordá-los, mesmo que houvesse a tentativa, não foi possível confirmar a relação 

ou o número de adolescentes em situação de rua que realizam trocas sexuais. Santos e 

Hipólito (2004) ressaltam, também, que crianças e adolescentes de classe média podem trocar 

sexo por drogas ou bens de consumo.  

Sobre essa questão devemos destacar algumas considerações: primeiro, o exercício das 

denominadas trocas sexuais não é percebida, somente, entre adolescentes em situação de rua 

ou entre adolescentes de classe média, mas, também, com adolescentes pertencentes às 

camadas populares. Várias adolescentes entrevistadas relataram-nos que antes de começarem 

a fazer programas, recebiam presentes de homens com os quais mantinham algum tipo de 

“relacionamento”, não sendo percebido por elas como uma relação comercial; segundo, de 

modo concomitante ao pagamento dos programas sexuais é uma prática comum os clientes 

presentearem as adolescentes com roupas e joias; terceiro, imaginemos a situação em que uma 

jovem ou adolescente que não realiza programas sexuais, mantenha um relacionamento fixo e 

monogâmico com um homem mais velho, compreendido por ambos como uma relação de 

namoro; caso ele a presentei com roupas, sapatos e joias, podemos caracterizar tal situação 



48 

 

 

como uma troca sexual? O que se percebe é que Santos e Hipólito (2004) compreendem as 

denominadas “trocas sexuais” como uma forma análoga à prostituição. Mas é necessário 

perceber que há diversas situações e contextos que nem sempre podem ser classificados como 

“trocas sexuais” no sentido análogo à prostituição.  

    E, por fim, temos as definições elaboradas para caracterizar o denominado trabalho 

sexual infanto-juvenil autônomo e o trabalho sexual infanto-juvenil agenciado. Vejamos: 

O trabalho sexual infanto-juvenil autônomo. É a venda de sexo realizada por 

crianças e adolescentes. Muitas crianças e adolescentes, mais adolescentes do que 

crianças, de ambos os sexos, se engajam em trabalho sexual e fazem dele a sua 

principal estratégia de sobrevivência. Entre jovens de camadas populares, jovens de 

rua e mesmo da classe média, esta pode ser uma forma de custear o vício em drogas 

ou adquirir um estilo de vida desejado. Muitos deles não são e nem aceitam ser 

agenciados por intermediários. Entre eles estão garotos e garotas de programa que 

fazem prostituição de rua ou programas de acompanhamento negociados por 

telefone. (SANTOS E HIPÓLITO, 2004, p.90) 

 

O trabalho sexual infanto-juvenil agenciado. É a venda de sexo intermediada por 

uma ou mais pessoas ou serviços.  No primeiro caso, essas pessoas são chamadas 

rufiões, cafetões e cafetinas e, no segundo, os serviços são normalmente conhecidos 

como bordéis, serviços de acompanhamento, clubes noturnos. Os trabalhadores 

sexuais pagam um percentual do que ganham para essas pessoas ou esses serviços 

em troca de residência, pensão alimentar, roupas, transporte, maquiagem e proteção 

durante a realização do trabalho. Em alguns casos, existe uma relação amorosa e 

sexual entre a trabalhadora e o agenciador, particularmente entre garotas de 

programas e cafetões (ou gigolôs). Todavia, o que normalmente acontece nesses 

casos é que os profissionais do sexo se transformam em reféns dos seus 

agenciadores, caracterizando uma relação de exploração ou de semiescravidão 

(SANTOS E HIPÓLITO, 2004, p.90)   

 

 O denominado trabalho sexual infanto-juvenil autônomo, como já relato, foi algo 

encontrado na pesquisa de campo. Ele é exercido tanto nas ruas quanto no esquema do uso do 

telefone celular em que as meninas os utilizam para manter contato com os clientes, não 

havendo, neste caso, a participação de intermediador/aliciador que lucraria com o programa.  

Já o chamado trabalho sexual infanto-juvenil agenciado foi constado na pesquisa de 

campo, sendo este exercido nas ruas tanto por meninas quanto por travestis através do sistema 

de cafetinagem de adolescentes. Sendo possível, inclusive, identificar um esquema de 

“cafetinagem” envolvendo uma agenciadora/aliciadora que realiza a mediação dos programas 

sexuais entre as meninas e os clientes por meio de contatos telefônicos, lucrando com o 

esquema.  

Percebe-se, assim, que grande parte das modalidades descritas por Faleiros (2000) e 

por Santos e Hipólito (2004), presentes no “mercado do sexo” envolvendo adolescentes, 

foram constatas na pesquisa de campo realizada em Goiânia.  
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 Retomando a dimensão dos conceitos verificamos que, na ESCCA, a terminologia 

“exploração” merece ser compreendida em seu contexto. Alguns autores, a exemplo de Santos 

(2007), argumentam que a utilização do termo “exploração” deve ser empregado apenas em 

sentido restrito, visto que o mesmo não contemplaria a diversidade de situações que se 

configuram no mercado do sexo. Para ele, devemos reconhecer que o termo “exploração 

sexual” possui um alto valor político, mas pouco poder de definir as situações ou práticas às 

quais ele se refere. Em diálogo,  

cabe salientar que o uso genérico do termo “exploração sexual” obscurece a 

diferença entre o ato de prostituir em si e a exploração desse ato. Uma troca sexual 

realizada por um(a) adolescente em situação de rua e uma pessoa desconhecida, em 

troca de um abrigo ou de um prato de comida, ou mesmo por um adolescente de 

classe média, em troca de um pouco de drogas ou de uma roupa de marca, deve ser 

equiparada ao envolvimento de adolescentes na indústria e mercado do sexo? 

Um/uma adolescente que se prostitui na rua por conta própria, que tem controle 

sobre o seu horário de “trabalho”, sobre o valor do serviço e o tipo de práticas 

sexuais aceitas, além de uma certa margem de escolha do cliente, deve ser 

considerado(a) da mesma forma que o adolescente que é agenciado(a) por um rufião 

ou submetido(a) ao mercado das casas de encontros e clube noturnos? Essa distinção 

entre o ato de se prostituir e o ato de explorar a prostituição é significativa e tem 

marcado a legislação brasileira dos últimos sessenta anos, desde o Código Penal de 

1940. (p. 130-131)  

 

 O referido autor faz ainda o seguinte questionamento: se o foco está nas formas de 

exploração da prostituição, qual seria o conceito de exploração ou a natureza do ato de 

explorar, no caso da prostituição juvenil autônoma? Em sua avaliação, primeiramente, 

precisamos diferenciar a discussão sobre o ato de explorar, da discussão sobre a ilegalidade da 

prostituição para crianças e adolescentes. Para muitos pesquisadores e organizações de defesa 

de direitos de crianças e adolescentes, qualquer venda de sexo de pessoa com idade inferior a 

18 anos é considerada exploração sexual. E, para deixar mais claro que qualquer forma de 

prostituição infanto-juvenil implica exploração sexual, muitos pesquisadores agregam o 

adjetivo “comercial” junto à expressão “exploração sexual infanto-juvenil”, como o faz 

Gomes (2005, p.48), que define exploração sexual comercial “como sendo todas as atividades 

sexuais remuneradas com pessoas com menos de 18 anos, ocorridas na rua ou em locais 

fechados – bares, hotéis, bordéis, etc.; pornografia e tráfico de menores de idade para fins 

sexuais”.(p.48)  

Santos (2007) ainda questiona: seria toda e qualquer forma de prostituição adulta uma 

exploração sexual, ou somente a infanto-juvenil? Ou, seriam apenas algumas formas de 

prostituição adultas e todas as infanto-juvenis? Segundo a explicação de Gomes (2005), na 

realidade, apenas se substituiu o termo prostituição infantil por exploração sexual comercial, 
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sem, no entanto, alterar sua definição ou mesmo sem elucidar por que toda e qualquer forma 

de prostituição infantil-juvenil é considerada uma exploração sexual. A maioria dos estudos e 

documentos utiliza o termo como se o seu conceito já fosse um dado que não necessitasse de 

qualquer definição. 

 

 

1.1.4 Prostituição ou exploração sexual comercial de crianças e adolescentes? 

  

Um dos pontos que mais geram controvérsias tanto nas formulações conceituais 

quanto entre aqueles que lidam com o enfretamento do problema está na aproximação e/ou 

diferenciação entre a prostituição e a exploração sexual comercial.  

Segundo Faleiros (2000), no início da década de 1990, o uso de crianças e de 

adolescentes no mercado do sexo era designado por “Prostituição Infanto-Juvenil”. Nesse 

período, ainda não se havia aprofundado os estudos do fenômeno enquanto mercado, 

exploração e muito menos como produção industrial pornográfica. O incremento do turismo 

sexual e o desenvolvimento de todo seu mercado, inclusive o tráfico de crianças e 

adolescentes para fins sexuais e, posteriormente, o surgimento e rápida expansão do sexo via 

Internet, possibilitou uma maior clareza sobre a importância da pornografia enquanto forma 

de exploração de crianças e de adolescentes. A partir desses avanços, considera-se, 

atualmente, que a exploração sexual comercial não se restringe à prostituição, tendo em vista 

que ela implica, também, outras formas: a pornografia, o turismo sexual e o tráfico para fins 

sexuais. Houve o avanço, também, na compreensão das dimensões políticas e éticas do 

fenômeno, ou seja, deste como uma questão de cidadania e de direitos humanos, e sua 

violação como um crime contra a humanidade.  

Para alguns pesquisadores, instituições e profissionais que atuam com o enfrentamento 

ao problema se trata de um trabalho intolerável ou uma forma “moderna de escravidão”. A 

concepção de que esse fenômeno deve ser entendido como exploração sexual comercial, foi 

adotada no I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

adolescentes, realizado em agosto de 1996 em Estocolmo, na Suécia.  

Na agenda que resultou do referido congresso, definiu-se a exploração sexual 

comercial como, 

todo tipo de atividade em que as redes, usuários e pessoas usam o corpo de um 

menino, menina ou adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual 
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com base numa relação de exploração comercial e poder e declara que a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes é um crime contra a humanidade. 

(Declaração aprovada durante o primeiro Congresso Mundial contra a Exploração 

Sexual Comercial de Estocolmo de 1996) 

 

 Todo esse processo ajudou na elucidação conceitual e uma das definições mais 

utilizadas é a elaborada pela ECPAT
12

,  

a exploração sexual comercial é uma violação fundamental dos direitos da criança. 

Esta compreende o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie ao menino 

ou menina e a uma terceira pessoa ou várias. A criança é tratada como um objeto 

sexual e uma mercadoria. A exploração sexual comercial de crianças constitui uma 

forma de coerção e violência contra crianças, que pode implicar o trabalho forçado e  

formas contemporâneas de escravidão. (ECPAT - Declaração aprovada durante o 

primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Estocolmo 

de 1996) 

 

 Para Libório (2004), a partir dessa perspectiva, foi ampliada a utilização do termo 

“exploração sexual” e “violência sexual” contra crianças e adolescentes e, paulatinamente foi 

sendo abandonado o termo “prostituição infanto-juvenil”. Esse último, segundo a autora, 

refere-se aos modos de vida de certos segmentos sociais adultos, além de que implica na 

possibilidade de a pessoa “optar” voluntariamente por tal modo de vida, ao ocultar a natureza 

do comportamento sexualmente abusado. A palavra “prostituição” deve ser vista como uma 

opção do mundo adulto e não associada à população infanto-juvenil, advindo, disto, a 

preferência pelo uso do termo adolescente prostituída (o).   

Na mesma perspectiva, Leal (1999) argumenta que as organizações não 

governamentais, o governo e as agências internacionais optaram pelo termo "exploração” e 

“violência sexual contra crianças e adolescentes", e não "prostituição infanto-juvenil", por 

considerar a prostituição um modo de vida que abrange determinado segmento social. Só o 

adulto pode optar por este modo de vida. Uma criança, com menos de 12 anos de idade, e um 

(a) adolescente com menos de 18 anos, não optam por se prostituírem, mas são induzidos pela 

prática delituosa do adulto. De acordo com os documentos da Campanha Nacional
13

, 

entendemos ser necessário considerar que a palavra prostituição oculta a natureza do 

comportamento sexualmente abusado, ao passo que desvia o enfoque e dá uma ideia de 

consentimento informado. Isto coloca as crianças e os adolescentes em situação de infratores 

em lugar de vítimas.  

                                                           
12

 ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) é uma 

organização internacional não-governamental com sede na Tailândia que tem como objetivo eliminar a 

exploração sexual comercial de crianças. Foi fundada em 1990, e está presente em mais de 75 países, pertence ao 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), com status consultivo especial. 
13

 Texto síntese do documento da Campanha Nacional Pelo Fim da Exploração, Violência e Turismo Sexual 

Contra Crianças e Adolescentes – Secretaria Executiva (Casa Renascer) – Natal – RN - 1997. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_sexual_exploitation_of_children
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_sexual_exploitation_of_children
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
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Sobre esse aspecto, aponto algumas considerações importantes. Compreender a 

questão da prostituição como uma “opção” ou “escolha” do mundo adulto e como algo 

compulsório no caso de adolescentes
14

 é algo que não considera as reais situações que 

levaram ambos os grupos ao exercício de tal atividade. Em pesquisa realizada junto a um 

grupo específico de mulheres adultas que se prostituem nas ruas de Goiânia
15

, quando 

questionadas sobre os motivos que as levaram ao exercício da prostituição, foi quase unânime 

a alegação de que não tiveram “opção” ou tiveram “opções limitadas”, visto que as histórias 

de suas vidas são permeadas por elementos de exclusão e vulnerabilidade social, a exemplo da 

baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e pobreza. Afinal, qual seria de fato a 

margem de escolha que muitas delas tiveram no decorrer de suas trajetórias de vida? Desse 

modo, a questão de uma impossibilidade ou limitações reais de escolha não estaria restrita 

somente às adolescentes, mas, também, às mulheres adultas. Do mesmo modo, muitas 

adolescentes em suas narrativas, alegam ter “optado” por estarem na prostituição, pois nem 

sempre os elementos de vulnerabilidade social, a exemplo da extrema pobreza, são alegados 

como os motivos para terem procurado o mercado do sexo como forma de sustento.     

O melhor modo de compreender os contextos e as condições que fizeram com que 

cada adolescente tenha “entrado” na “prostituição” e/ou na “exploração sexual comercial”, é 

resgatar por meio de seu histórico de vida, a situação que fez com que cada uma delas tenha 

iniciado nos programas sexuais. Uma ideia recorrente é acreditar que as adolescentes se 

iniciam na prostituição não por uma “escolha ou opção”, mas que são induzidas pela prática 

delituosa do adulto que explora seu corpo tirando vantagem comercial. Mesmo que em vários 

casos se configure de fato essa situação. Devemos desconstruir a ideia que por trás da menina 

explorada sexualmente há sempre alguém (cafetão, cafetina, aliciador, familiar) ou uma rede, 

que está lucrando diretamente com a ESCCA. Entretanto, a intenção não é advogar em favor 

da ideia que há uma margem de “escolha” ou “opção” por parte das adolescentes para estarem 

na exploração sexual comercial (mesmo que isso deva ser considerado), sem deixar de levar 

em consideração, obviamente, as condições de vulnerabilidade a que estão sujeitas, mas sim 

apontar a perspectiva de que nem sempre há uma coação de terceiros para que elas se insiram 

nesse mercado. E, mais uma vez, citamos Faleiros (1998), para a qual o valor atribuído 

pelos/as adolescentes em relação à sua situação no contexto da exploração sexual “comercial” 

                                                           
14

 Ressalto que a discussão na dimensão se há ou não a possibilidade de “escolha ou opção” não reportará ao 

caso de crianças, mas apenas às adolescentes e mulheres adultas. 
15

 Pesquisa realizada por mim no contexto do mestrado; Ver Silva (2006). 
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está agregado à ideia de liberdade e sobrevivência, dentre outros, que não, necessariamente, 

correspondem aos valores conservadores imprimidos pela sociedade.  

Nas narrativas obtidas com as adolescentes entrevistadas pude constatar que são vários 

os contextos, situações e justificativas para que cada uma delas inicia-se nos programas 

sexuais, como exemplifico a seguir:  

Assim, na minha opinião, a influência ajuda muito, e vontade de se exibir, de andar 

bonita, de fazer isso. Porque, às vezes, igual na casa da minha mãe, ela me dá, mas é 

no meu aniversário, é natal, é isso, e é calça pra mim ir pro colégio, é uniforme, 

tênis, esses trem, sabe? Num vai dá sandália, num vai dá vestido, num vai pagar 

salão pra menina, fazer isso. [...] As outras também sabem, mas num sei, elas, assim, 

as outras meninas, sabem o que é certo o que é errado, “eu tô aqui porque eu quero, 

porque eu quero sair, porque eu quero andar bonitinha, porque eu quero fazer isso e 

num quero trabalhar”. Num quero trabalhar o mês todo pra ganhar seiscentos reais, 

sendo que eu posso sair e ganhar esse dinheiro em uma semana ou menos de uma 

semana, entendeu? (Adolescente de 16 anos) 

 

eu já tinha os contato que falava pra mim: “não, vamo sair aí eu te dou um dinheiro” 

sempre tinha os contato (homens que a abordavam em festas). Aí um dia eu resolvi 

ligar e sair. Nossa, se eu falar pra vocês o primeiro contato que eu tive quando eu saí 

você não acredita, foi com o diretor da (cita um órgão publico do município) . 

Pensei comigo: “não, eu vou ligar pra ele”. Saí e cobrei 200 reais. (Adolescente de 

17 anos) 

 

Uai. É indicação, né? A amiguinha chama. Eu mesma foi uma amiga que me trouxe. 

Falou: “não, vamo lá, vamo você vai arrumar um dinheiro lá”. Minha amiga me 

falou: “não, to ganhando muito dinheiro lá” a C. que me levou. (Adolescente de 17 

anos) 

 

Meu colega, simplesmente, chegou na minha casa e falou assim: “M. vamo ali”. Eu 

fui né, não era inocente, mas eu fui. Aí eu tive um programa com ele. (adolescente 

travesti de 16 anos) 

 

 Na primeira narrativa, a adolescente, que hoje realiza programas por meio de contatos 

telefônicos, alega que é dado a ela, pela família, apenas o básico em termos de bens materiais, 

mas, caso queira ter acesso a outros bens supérfluos (vestidos, sandálias, tratamentos estéticos 

etc.), conseguirá somente por outros meios, neste caso fazendo programas. Reitera que a 

alegação - “estou aqui porque quero” - é utilizada na medida em que, ter acesso a bens de 

consumo; não “trabalhar” e mesmo assim ter altos rendimentos, justificaria sua “escolha” ou 

“opção”. No segundo caso, a adolescente que atua como striper em uma boate na qual 

também realiza programas, diz que sempre recebia convites de homens em festas para que 

saísse com eles, até que determinado dia resolveu aceitar. Já na terceira narrativa, a 

adolescente, que hoje se prostituí em um ponto de prostituição de rua em Goiânia, alega ter 

sido convidada por uma amiga (também adolescente) que já se prostituía no local, a qual 
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expos a ela a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Na quarta situação, o adolescente que já 

se prostituiu como travesti, expõe que seu primeiro programa foi com um amigo.  

Como se observa, as situações e os meios que levaram cada um (a) deles (as) a se 

iniciarem na realização de programas sexuais são diversas e em nenhum dos casos houve, 

surpreendentemente, a mediação de um adulto.  

Diante de tal fato, há que se problematizar a questão entre as formulações e conceitos 

que caracterizam a prostituição, remetida somente aos adultos; e a exploração sexual 

comercial, remetida somente às adolescentes. Como visto, o fator “escolha” ou “opção” nem 

sempre poderá ser remetido às mulheres adultas, pois grande parte delas alegam não terem 

optado ou escolhido estarem na prostituição. Poder-se-ia, considerar, então, que elas também 

foram prostituídas? Ou estejam em condição de exploração sexual comercial? Do mesmo 

modo, o fator “escolha” e “opção”, em muitos casos são colocados como justificativa pelas 

adolescentes para terem entrado e/ou permanecido no mercado do sexo.  

Em entrevista com uma adolescente que realiza programas na modalidade de 

prostituição de rua em Goiânia, questionei a ela qual avaliação ou sentimento possuía sobre a 

atividade que exerce. Ela diz encarar como algo positivo, pois constrói relações de amizade, 

possui autonomia e argumenta, ainda, que está nesta situação por uma questão de opção, o 

que desconstrói a ideia de que as adolescentes são sempre coagidas: 

De verdade? Eu gosto de vim pra cá. Gosto. Tenho minhas amigas tudinho aqui. 

Não é uma coisa forçada de falar assim: “ah, ela tá lá porque alguém forçou”. Te 

garanto que ninguém entra no motel obrigada. Ninguém obriga ninguém a fazer 

nada. Eu saio com quem eu quero, eu cobro o preço que eu quiser, entendeu? Não é 

ninguém tá me forçando a fazer nada. (adolescente de 16 anos) 

 

Há que se considerar as divergências e incoerências no que se refere ao emprego da 

terminologia “prostituição” quando esta é utilizada para se referir também às práticas sexuais 

remuneradas com crianças e adolescentes. Se, por um lado, alguns autores acreditam que o 

termo prostituição deva ser empregado, somente, para o caso de pessoas adultas, sendo o 

correto quando se referir a práticas sexuais comerciais de pessoas adultas com crianças e 

adolescentes o emprego do termo “exploração sexual comercial”. Algumas organizações, a 

exemplo da OIT, considera a prostituição como uma das piores formas de trabalho que possa 

ser exercida por crianças e adolescente. Em sua convenção 182, de 1992, ao definir as piores 

formas de trabalho infantil, temos:  

para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores formas de trabalho 

infantil" abrange: a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à 

escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a 
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condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento 

forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; b) a 

utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de 

pornografia ou atuações pornográficas; c) a utilização, recrutamento ou a oferta de 

crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico 

de entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; d) o 

trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de 

prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. (OIT, 1999) 

 

Por sua vez, Faleiros (1998), também associa a exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes à prostituição, mas não a considera como uma forma de trabalho, mas 

sim, de escravidão:  

a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes não se configura, em geral, 

como uma relação individual de um agressor ou explorador. Ela se constitui em 

rede, na busca de clientes para um mercado do corpo, sem a opção de quem é usado, 

na busca do lucro, com a sedução do prazer. Ela desconstrói e destrói as relações de 

proteção, de direito e aprendizagem da autonomia, pela intermediação do corpo e 

mercantilização da infância. O corpo da criança e do adolescente se transforma em 

valor de uso e em valor de troca em âmbito nacional ou internacional. As pessoas 

vitimizadas pela exploração, mesmo obtendo algum dinheiro, perdem a autonomia, 

o direito sobre si, a decisão sobre seu corpo e seu destino, com consequências sobre 

seu equilíbrio psicossocial, sua saúde, sua educação. A prostituição, para alguns 

especialistas, não é vista como trabalho e sim como escravidão até mesmo para 

adultos. Para as crianças e adolescentes, representa, de fato, uma forma de 

escravidão, pois estão envolvidas numa relação de opressão da qual é difícil 

escapar. Um dos mecanismos é o constante aumento de sua dívida para com o 

explorador. (p.12) 
 

Ainda sobre as incoerências do emprego da terminologia “prostituição”, Souza e 

Souza (2009), a partir de uma breve revisão da literatura, apresentam algumas das principais 

controvérsias relacionadas à nomeação do fenômeno da “prostituição infanto-juvenil 

feminina”. Para os autores, ainda que seja intensa a mobilização social em torno do problema, 

observa-se que a temática não é alvo de uma produção científica consistente e, muito menos, 

congruente em relação a conceitos e abordagens. Por não existir um consenso em relação à 

expressão denominativa e à conceituação acerca do fenômeno em foco, os trabalhos 

diversificam-se em função das fundamentações teóricas e metodológicas utilizadas como 

referência. Concluem, a partir daí, que as produções sobre o tema da “prostituição infanto-

juvenil”, especificidades importantes são encobertas por discursos e práticas generalizantes, 

alimentando intervenções descontextualizadas e violadoras. 

Do mesmo modo, a definição de “exploração sexual comercial” que é pautada pelas 

resoluções universalmente adotadas no I Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes realizado em Estocolmo em 1996, considera que esta 
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se divide em quatro modalidades, sendo elas: Prostituição, Tráfico de pessoas para fins 

sexuais, pornografia, turismo sexual, distinguidas a seguir:  

Faleiros (2004) define Prostituição como sendo, 

a atividade na qual atos sexuais são negociados em troca de pagamento, não apenas 

monetário, mas podendo incluir a satisfação de necessidades básicas (alimentação, 

vestuário, abrigo) ou ao consumo de bens e de serviços (restaurantes, bares, hotéis, 

shoppings, butiques, diversão). Trata-se de prática pública, visível, não ou 

semiclandestina, utilizada amplamente e justificada como necessidade da 

sexualidade humana, principalmente a masculina, embora farisaicamente 

abominada. (p.78) 

 

 Considero que a definição apresentada pela autora, em alguns aspectos, torna-se 

bastante ampla e genérica, na medida em que ela define a prostituição como a atividade na 

qual “atos sexuais são negociados em troca de pagamento, não apenas monetário”, incluindo 

no roll de trocas a satisfação de necessidades básicas e acesso a bens e serviços. Considero 

que essa dimensão torna-se bastante problemática na medida em que existem situações nas 

quais há “trocas sexuais” sem que haja uma dimensão clara de uma negociação comercial. 

Refletimos, então, sobre a seguinte situação: uma jovem aceita o convite de um homem para 

saírem. Ele a leva para jantar e se divertir e depois vão a um motel e mantém relações sexuais; 

estaria, ela, se prostituindo? E situação na qual uma jovem mantenha uma relação estável com 

um homem e em troca ele a mantenha em suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, 

abrigo) e com acesso a bens de consumo e serviços (restaurantes, bares, hotéis, shoppings, 

butiques, diversão); seria ela uma prostituta? Do mesmo modo, há que se questionar que a 

definição da autora considera a prostituição como prática pública e visível (o que nem sempre 

ocorre, visto que cada vez mais há menos exposição púbica da prostituição), sendo justificada 

como necessidade da sexualidade humana (a função da prostituição não se restringe somente 

ao campo sexual)
16

.  

Diante dessa problemática, com base em algumas leituras e observações empíricas, 

sintetizo o conceito de prostituição, “como uma comercialização clara (contrato) de práticas 

sexuais mediante pagamento monetário (dinheiro), ao qual poderá se agregar, em algumas 

situações, a satisfação de bens (presentes) e serviços (viagens, diversão) ao (a) profissional do 

                                                           
16

 Em pesquisa com mulheres profissionais do sexo em Goiânia, ver Silva (2006), constata-se que, entre elas, 

prevalece o discurso de que a mulher prostituta assume um papel que transcende o campo sexual. Dentro das 

narrativas dessas mulheres, observamos uma justificativa de que os clientes procuram uma profissional não 

apenas para serviços sexuais, mas para conversar e expor seus problemas. Elas alegam que isso é uma prática 

bastante comum, sendo possível até mesmo obter uma estimativa percentual de que cerca de 20% dos clientes as 

procuram apenas para esse fim. Uma entrevistada nos relatou que, muitas vezes, ela tem de assumir o papel de 

“psicóloga” com o cliente, ouvindo seus problemas e desabafos. Ressalta também que, geralmente, eles relatam 

os problemas que têm com a esposa, com os filhos e no trabalho. 
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sexo. Na prostituição, há diferentes categorias de profissionais do sexo (mulheres, homens e 

travestis) que atendem e acompanham clientes (homens e mulheres), de diferentes perfis 

(sexo, idade, classe) e orientações sexuais diversas, não havendo o estabelecimento de 

vínculos afetivos ou de exclusividade (rotatividade de clientes); trabalham por conta própria 

ou de forma agenciada, em ruas, praças, bares, boates, hotéis, prostíbulos, portos, postos, 

rodovias, saunas e garimpos; utilizam, também, como forma de exposição e contato anúncios 

na internet e em jornais. Atuam em ambientes a céu aberto, fechados e em veículos, em 

horários irregulares. Na prostituição, há diferentes modalidades, que envolve não só a 

ocupação espacial, mas, também, o conjunto de práticas materiais e simbólicas inerentes 

atividade, tais como, as formas de exposição, as relações com os clientes, as práticas sexuais, 

as tabelas de serviços e a negociação de pagamentos, além de haver uma dimensão identitária 

do (a) profissional do sexo relacionada ao ofício que exerce”.  

 Sobre o tráfico de pessoas para fins sexuais, no Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo - 

2000), instrumento já ratificado pelo Governo brasileiro, a expressão Tráfico de Pessoas 

significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 

pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 

fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 

aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 

serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos; 

A Pornografia trata-se da representação por qualquer meio (fotos, vídeos, revistas, 

espetáculos, literatura, cinema, publicidade, internet, etc.) de crianças ou adolescentes 

dedicadas a situações sexuais explícitas, simuladas ou reais, ou a representação das partes 

genitais destes com a finalidade de oferecer gratificações sexuais ao usuário/consumidor 

destes materiais. Enquadram-se, nessa categoria, a produção, divulgação e consumo de 

materiais dessa natureza. O Turismo sexual consiste na exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes por pessoas que saem de suas cidades, regiões ou países, em busca de 
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atos/satisfações sexuais. Essa prática articula-se facilmente com as descritas anteriormente. 

(ECPAT, 2002) 

Nessa perspectiva, a terminologia exploração sexual comercial seria, uma espécie de 

conceito guarda-chuva, no qual se abarcaria as diferentes modalidades presentes no mercado 

do sexo - pornografia, turismo sexual, tráfico de pessoas para fins sexuais-, sendo a 

prostituição apenas uma delas. Sendo assim, apenas substituir a terminologia prostituição por 

exploração sexual comercial é algo simplista, que não oferece uma perspectiva de 

compreensão ampla do fenômeno. Diante da exposição até aqui elaborada, considero que o 

termo “exploração sexual” possui um alto valor ético e político, mas pouco poder para definir 

as situações ou práticas às quais ele se refere.  

 

 

1.1.5 Há como definir um único conceito de exploração sexual comercial? 

 

Segundo Breitbach (1988), o processo de conhecimento executa um movimento em 

espiral, pois, partindo do concreto imediato, da aparência das coisas, passa pela abstração 

(analisando e seccionando o todo) e chega novamente ao concreto, desta vez compreendido e 

recomposto em sua real ordem interna. Embora a formulação do conceito se dê numa etapa 

avançada do processo de conhecimento de uma realidade - não se pode dizer que seja a 

última, uma vez que se trata de um processo que se faz e refaz permanentemente -, ele está 

presente na mente do pesquisador desde os primeiros momentos da pesquisa, mesmo que de 

forma implícita.  

O conceito serve, ainda, na perspectiva de Breitbach, como ponto de partida da 

observação, uma vez que designa, por abstração, aquilo que num primeiro momento não é 

diretamente perceptível, e vai, paulatinamente, sendo explicitado na medida em que a 

realidade fenomênica vai sendo desvendada. Portanto, o uso de determinados conceitos em 

detrimento de outros indica a maneira de observar a realidade que figura na mente do sujeito. 

Apontar o caráter abstrato do conceito, todavia, não significa dizer que ele tenha um caráter 

"irreal", ou que ele seja de natureza puramente subjetiva, pois o conceito não é somente um 

pensamento. É importante lembrar que o conceito está conectado, originalmente, com a 

manifestação fenomênica, de vez que o movimento do pensamento para atingir a essência 

parte justamente dessa realidade aparente. O conceito é, portanto, pensamento que expressa a 
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essência do mundo real exatamente naquilo em que ele é mais real; por conseguinte, é 

concreto e objetivo.  

A trajetória do conhecimento, que visa atingir a essência dos fenômenos, passa, 

também, por discernir o mais essencial do menos essencial para a compreensão da realidade. 

Existe, portanto, uma certa hierarquia entre os fenômenos: há os que tem e os que não têm 

fundamento na essência. As categorias, por exemplo, são determinações de existência, ou 

seja, expressam algo tão essencial que, se deixadas de lado, o conhecimento de uma realidade 

pode se tomar inviável, ou, no mínimo, seriamente comprometido. 

A partir dos elementos expostos, é fundamental compreender de que modo ocorreu a 

formulação e/ou reformulação do conceito de “exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes” no Brasil. Visto que, várias são as categorias empregadas na formulação deste 

conceito, a exemplo de violência sexual, abuso sexual, exploração sexual, exploração sexual 

comercial, prostituição, trabalho sexual etc. que na maioria das vezes, ora se confundem, ora 

se complementam, ora se contradizem. Desse modo, é importante compreender o processo 

dialético que se configurou, concebendo que o conceito de exploração sexual comercial ao 

mesmo tempo em que se torna o fio condutor para compreensão do fenômeno é também o 

resultado da observação deste. Diante disso, questiona-se: é possível apontar uma categoria 

utilizada na construção do conceito de exploração sexual comercial que fundamenta a própria 

essência do conceito/fenômeno? Sem essa categoria, seria possível compreender do mesmo 

modo a realidade fenomênica que se apresenta? Quais são os locais de produção desses 

conceitos? (ativistas, acadêmicos, instituições etc.)  

Antes de adentrar, propriamente, nas dimensões do conceito, reflito sobre uma 

situação vivenciada em um evento sobre exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes, ocorrido em Goiânia no ano de 2012. Participei do evento enquanto palestrante 

e na mesa havia uma amiga de outro estado também palestrante e pesquisadora do tema. Pude 

perceber que no decorrer da minha exposição, ela se mostrou incomodada, mas não consegui 

identificar no momento exatamente com o que. Terminada minha fala, foi dada a ela a 

palavra, a qual disse que havia ficado incomodada com minha exposição, na medida em que a 

todo o momento eu utilizei a expressão “o fenômeno” da exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes, pois segundo seu argumento, o termo fenômeno só pode ser utilizado 

quando se referir a fatos ocasionados pela natureza, sobre os quais não temos influencia, uma 

vez que tudo o que ocasionado pela interferência dos indivíduos não seria um fenômeno. 
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Perguntei a ela como a mesma se refere então à questão. Ela disse que como “o problema” ou 

como a “questão” da exploração sexual. Disse a ela que a expressão fenômeno não se 

restringe somente ao mundo natural, mas também ao mundo social, visto que o papel do 

cientista social é, dentre outros, o de observar e compreender os fenômenos sociais.  

Nada melhor para essa discussão do que trazer Durkheim (2007), para o qual, antes de 

mesmo de procurarmos qual método, convém ao estudo dos fatos sociais, (objeto de análise 

sociológica) saber quais fatos chamamos assim. A questão é ainda mais necessária. Segundo o 

autor, porque se utiliza essa qualificação sem muita precisão. Ela é empregada correntemente 

para designar mais ou menos todos os “fenômenos que se dão no interior da sociedade”, por 

menos que apresentem, com uma certa generalidade, algum interesse social. Mas, dessa 

maneira, não há, por assim dizer, acontecimentos humanos que não possam ser chamados 

sociais. Na realidade, há em toda sociedade um grupo determinado de “fenômenos que se 

distinguem por caracteres definidos daqueles que as outras ciências da natureza estudam”. 

Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais: consistem 

em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um 

poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não 

poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e 

em ações; nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência 

individual e através dela.  

Diante disso, fica evidente que há fenômenos que são de ordem social e que se 

distinguem por caracteres definidos daqueles pesquisados por outras ciências da natureza. É 

comum nos referirmos a problemas sociais e que podem se tornar problemas sociológicos, 

como fenômenos. Fala-se em fenômeno da violência, fenômeno da criminalidade, fenômeno 

do desemprego, fenômeno da imigração, dentre infinitos outros. Por que não dizer, então, o 

fenômeno da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes – visto que se configura 

a partir de elementos próprios, sendo de ordem social e que pode ou não estar articulado a 

outros fenômenos sociais. Mas, voltemos aos conceitos. 

 Uma das principais iniciativas para se refletir sobre os conceitos de violência, abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes consiste na pesquisa realizada por Faleiros 

(2000), em que se aplicou como metodologia, além de uma revisão bibliográfica acerca do 

vocabulário básico referente ao tema, a realização de uma oficina na cidade de Brasília, em 

fevereiro de 1999, da qual participaram organizações, estudiosos da temática e ativistas de 



61 

 

 

diferentes estados do Brasil. O resultado da pesquisa foi publicado como: “Repensando os 

conceitos de Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e de adolescentes”, uma obra 

de referência em relação à conceituação do abuso e da exploração sexual de crianças e 

adolescentes no Brasil. Sendo recorrentemente utilizada como referência conceitual em 

diversos trabalhos e pesquisas (artigos, dissertações e teses) que tratam da questão.   

Em anexo à publicação do material, temos um conjunto de definições acerca do abuso 

e da exploração sexual comercial obtidas, tanto pela pesquisa bibliográfica realizada, quanto 

pelas definições elencadas entre as instituições e participantes da oficina realizada em Brasília 

em 1999. A partir daí, é possível encontrar treze definições conceituais para a exploração 

sexual de crianças e adolescentes. Os conceitos serão apresentados aqui de forma sequencial 

para que se tenha uma compreensão na totalidade, posteriormente é realizada uma análise 

sobre o conjunto: 

1. Há exploração sexual, quando na relação se tira proveito indevido do trabalho sexual 

do outro. [Projeto TXAI]. (FALEIROS, 2000) 

 

2. Exploração sexual de crianças e adolescentes: todo tipo de atividade em que uma 

pessoa usa os corpos de uma criança ou adolescente para ter proveito de caráter 

sexual com base numa relação de poder. [BICE, 1996] (FALEIROS, 2000) 

 

3. Exploração sexual de crianças e adolescentes é o fenômeno que não é caudatário do 

sistema de estratificação social e do regime político vigente em uma dada sociedade, 

embora não se restrinja ao lar, tem nele a sua origem e sua ecologia privilegiada: 

pode reproduzir-se em termos de um verdadeiro ciclo de violência, embora vitimize 

meninos, tem na mulher/criança sua vítima mais frequente. [SAFFIOTI In; 

"Crianças Vitimizadas: a Síndrome do pequeno poder", São Paulo, Iglu, 1989] 

(FALEIROS, 2000) 

 

4. Exploração sexual de criança e adolescente, refere-se ao processo de tirar proveito 

do trabalho sexual de outros. Ou seja, ocorre no mercado do sexo. Um comércio 

que tem atividades onde é vendida a própria relação sexual (prostituição) a imagem 

do corpo e de relações sexuais ao vivo (strip-tease, shows eróticos) ou 

fotografado/filmado (pornografia). [Levantamento da situação de exploração sexual 

infanto-juvenil no Estado do Pará]. (FALEIROS, 2000). 

 

5. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um tipo de abuso vitimização 

sexual. Considera-se exploração sexual de criança toda atividade de prostituição 

e/ou pornografia que envolve a participação ou presença de menores de 18 anos. 

[Resumo do Relatório da CPI Prostituição infantil no Distrito Federal]. (FALEIROS, 

2000). 

 

6. Exploração sexual como sendo todo o tipo de atividade em que uma pessoa usa o 

corpo ou a sexualidade de uma criança ou adolescente para tirar vantagem ou 

proveito de caráter sexual, implícito ou não, com base numa relação de poder, 

pagamento com ou coerção física e psicológica. Envolvendo algum tipo de ganho, 

financeiro para o adulto. [Relatório Final da Pesquisa ‘Exploração Sexual Infanto-

Juvenil no Estado de Mato Grosso’, junho, 1998]. (FALEIROS, 2000). 
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7. Especificamente a exploração sexual infanto-juvenil se refere a uma situação que 

surge de maneira violenta na vida deles, alterando seu processo de desenvolvimento 

psicossocial a partir do uso genital de seu corpo, e do abuso de sua situação de 

indefeso, de sua carência de oportunidades para optar livre e autonomamente. No 

caso de exploração sexual de crianças e adolescentes, livre de ser uma opção de 

vida, é caminho sem volta, onde as crianças se iniciam por força de uma infância 

traumática, caracterizada pela violência intrafamiliar, o abuso sexual e a não 

satisfação de suas necessidades básicas.” (Relatório Final da Pesquisa "Exploração 

Sexual Infanto-Juvenil no Estado de Mato Grosso", junho, 1998.) (FALEIROS, 

2000) 

 

8. A exploração sexual comercial infantil é o uso de uma criança para propósitos 

sexuais em troca de dinheiro ou favores em espécie entre a criança, o cliente, o 

intermediário ou agenciador e outros que se beneficiam do comércio de crianças 

para esses propósitos. (Exploração e Violência Sexual da Criança e Adolescentes no 

Pará, Marcel Hazeu). (FALEIROS, 2000). 

 

9. A exploração sexual de crianças é uma questão mais de abuso de poder do que de 

sexo. A indústria bilionária, ilegal, que compra e vende crianças como objetos 

sexuais sujeita-as a uma das mais danosas formas de exploração do trabalho 

infantil, coloca em risco sua saúde mental e física, e prejudica todos os aspectos de 

seu desenvolvimento. Constitui uma das piores violações dos direitos humanos, e foi 

identificada por muitos órgãos nacionais e internacionais como uma forma moderna 

de escravidão. Sua cobertura é transnacional, seu impacto transgeracional. 

(FALEIROS, 2000). 

 

10. A exploração sexual comercial de crianças ocorre virtualmente em todos os países 

do mundo e afeta milhões de crianças. A prostituição, a pornografia, e o tráfico de 

crianças com propósitos sexuais, conecta pequenas cidades e grandes centros 

urbanos interliga os países em desenvolvimento, e os liga a países desenvolvidos: a 

Europa Oriental aos Estados Unidos, o Nepal à Índia, o Brasil ao Japão.” (Doc. 

"Congresso Internacional contra Exploração Sexual", agosto, 1996, Estocolmo e 

Suécia.) 

 

11. A exploração sexual, mesmo a de crianças e adolescentes, refere-se ao comércio das 

relações sexuais. Aqui entram no palco a figura do explorador, do rufião, da dona 

da boate, do aliciador. Crianças em situação de exploração sexual são duplamente 

Vitimizadas: violentadas sexualmente pelos clientes e exploradas por quem tira 

proveito dessas relações, como o dono da boate ou às vezes os próprios pais. (Doc. 

"Ser Social", MARCEL HAZEU, SIMONE FONSECA.) 

 

12. Exploração sexual para fins comerciais trata-se de uma prática que envolve troca de 

dinheiro com/ou favores entre um usuário um intermediário/ aliciador/agente e 

outros que obtém lucro com a compra e venda do uso do corpo das crianças e dos 

adolescentes, como se fosse uma mercadoria. (Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual Comercial de Crianças", UNICEF, 1996.) (FALEIROS, 2000). 

 

13. Exploração sexual comercial define-se como uma violência contra crianças e 

adolescentes, que se contextualiza em função da cultura (do uso do corpo), do 

padrão ético e legal, do trabalho e do mercado. A exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes é uma relação de poder e de sexualidade, mercantilizada, que 

visa à obtenção de proveitos por adultos, que causa danos biopsicossociais aos 

explorados, que são pessoas em processo de desenvolvimento. Implica o 

envolvimento de crianças e adolescentes em práticas sexuais, coercitivos ou 

persuasivos, o que configura uma transgressão legal e a violação de direitos à 

liberdade individual da população infanto-juvenil. (A Exploração Sexual de 

Meninos e Meninas na América Latina e no Caribe, Relatório Final - Brasil, 

Dezembro, 1998.) (FALEIROS, 2000). 
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Em princípio, é interessante mapear de onde vêm os treze conceitos elencados: 02 são 

de ONGs que desenvolvem trabalhos com crianças e adolescentes em situação de exploração 

sexual comercial; 07 são provenientes de relatórios de pesquisas realizadas com recursos do 

governo; 02 são provenientes da realização de congressos internacionais que trataram da 

questão; e apenas 02 são provenientes de pesquisas acadêmicas. Pesquisas realizadas no Pará, 

Mato Grosso e Distrito Federal e uma pesquisa realizada sobre o tema na América Latina, 

constituíram as referências para o substrato conceitual apresentado no encontro. 

Para uma compreensão ampla dos conceitos elencados, é fundamental abordar as 

terminologias e categorias mais recorrentes nas formulações apresentadas, seccionando e 

dissecando cada conceito. Para descrição do fenômeno, há nas formulações elaboradas pelas 

instituições e autores/pesquisadores, a recorrência de terminologias e categorias como: 

exploração sexual, exploração sexual comercial, comércio sexual/mercado sexual, crianças, 

crianças e adolescentes, tirar proveito, trabalho sexual, abuso sexual, escravidão, prostituição, 

pornografia, tráfico para fins sexuais, violência, poder, gênero, violação de direitos humanos, 

satisfação de necessidades, explorador/aliciador, uso do corpo, sexualidade, danos 

biopsicossociais.   

A terminologia exploração sexual sem o adjeto comercial é encontrada em 08 dos 

treze conceitos apresentados. Já a terminologia exploração sexual comercial é utilizada em 

apenas 04 conceitos, o que demonstra que até o ano de 1999, mesmo após a realização do I 

Congresso Internacional contra Exploração Sexual comercial em 1996, agregar o termo 

comercial ao conceito de exploração sexual ainda não era disseminado. Cabe ressaltar que a 

expressão exploração é verificada em todos os conceitos. Sendo normalmente compreendida 

nas formulações apresentadas apenas em seu sentido restrito, ou seja, em situações em que há 

o favorecimento comercial de um terceiro que explora sexualmente a criança ou adolescente. 

As terminologias comércio sexual/mercado sexual é mencionada em apenas 03 conceitos. O 

termo criança de forma restrita é utilizado em 02 conceitos e crianças e adolescentes em 09, 

o que demonstra uma compreensão que a questão não se restringe somente às crianças; em 01 

conceito não há a determinação dos sujeitos e em 03 deles é utilizada a terminologia infanto-

juvenil. A expressão tirar proveito, no sentido de se beneficiar comercialmente, é encontrado 

em 06 formulações. A condição de abuso sexual é mencionada em 03 conceitos. O termo 

trabalho sexual é citado em 05 formulações. A palavra escravidão é mencionada em apenas 

01 dos conceitos; prostituição em 03; e o termo pornografia é mencionado em 03 
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formulações; a questão do tráfico para fins sexuais é mencionada em apenas 01 conceito; a 

condição de violência é citada em 04 formulações. A questão do poder, categoria considerada 

por alguns autores como basilar para compreensão do fenômeno, é mencionada em apenas 05 

conceitos. Os termos aliciador/agenciador são mencionados em 02 formulações; a violação 

de direitos aparece em 02. A expressão uso do corpo é mencionada em 03 conceitos; as 

palavras gênero e sexualidade são citadas apenas 01 vez, assim como as expressões danos 

biopsicossociais e satisfação de necessidades.   

O que se observa por meio dessa breve categorização é que as terminologias e 

categorias mais utilizadas para conceituar o fenômeno da exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes são: tirar proveito (06), poder (05), trabalho sexual (05), violência 

(04), mercado sexual (03), pornografia (03) e uso do corpo (03). O que demonstra que o 

fenômeno é comumente compreendido como: “um trabalho sexual, explorado no mercado do 

sexo, numa relação de poder e violência sobre o uso do corpo de crianças e adolescentes”. 

Ou, ainda, como “o uso do corpo de crianças e adolescentes no mercado do sexo mediante 

uma relação de poder e violência visando o beneficio de terceiros”. Os quais constituíram os 

elementos inerentes à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

Além das definições apresentadas por pesquisadores e instituições que atuam com a 

temática, outras definições também foram formuladas por estudiosos da área, sendo as duas 

últimas que se seguem, as mais citadas em artigos, dissertações e teses que versam sobre o 

tema: 

A exploração sexual comercial é uma violência sexual sistemática que se apropria 

comercialmente do corpo, como mercadoria para auferir lucro. Mesmo inscrito 

como “autônomo" sem intermediários, o uso (abuso) do corpo, em troca de dinheiro, 

configura uma mercantilização do sexo e reforça os processos simbólicos, 

imaginários e culturais machistas, patriarcais, discriminatórios e autoritários. Essa 

"imagem de marca", parafraseando o moderno marketing, não é só característica das 

zonas de garimpo, mas de modernas redes que oferecem nos anúncios "corpinho de 

adolescente", "cara de criança", "loirinha", "moreninha". (FALEIROS, 1998) 

 

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes pode ser definida como 

“uma relação de mercantilização (exploração/dominação) e abuso (poder) do corpo 

de crianças e adolescentes (oferta) por exploradores sexuais (mercadores), 

organizados em redes de comercialização local e global (mercado), ou por pais ou 

responsáveis, e por consumidores de serviços sexuais pagos (demanda)”. (LEAL, 

2003) 

 

Ambos os conceitos se aproximam em vários aspectos dos anteriormente 

apresentados, pois as dimensões do uso do corpo de crianças e adolescentes e sua 

mercantilização são verificáveis nos dois conceitos. Contudo, avalia-se que o conceito 
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elaborado por Leal (2003) de forma sucinta conseguiu elencar todos os elementos 

constitutivos do que se caracterizaria a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes.   

Diante do exposto, e retomando as dimensões de Breitbach (1988), sobre a formulação 

dos conceitos, faz-se o seguinte questionamento: é possível apontar uma categoria utilizada na 

construção do conceito de exploração sexual comercial que fundamenta a própria essência do 

conceito/fenômeno? Sem essa categoria, seria possível compreender do mesmo modo a 

realidade fenomênica que se apresenta? De início, e com base nas discussões anteriormente 

postas, pode-se sugerir que essa categoria seria o “poder”, pois ele oferece a possibilidade de 

realizar interpretações em uma perspectiva psicossocial, sócio-antropológica e cultural sobre o 

fenômeno. Verifica-se, contudo, que eleger uma única categoria não é recomendável, visto 

que a complexidade do próprio fenômeno exige uma intersecção de várias categorias a 

exemplo de exploração, sexo, mercado, trabalho, poder, violência e corpo, sem deixar de 

considerar categorias que não estão tão presentes nos conceitos formulados, mas que auxiliam 

e se tornam fundamentais para a compreensão do fenômeno como gênero, sexualidade, 

raça/etnia, geração e classe social.    

Diante de tantas formulações conceituais sobre a ESCCA, tento formular a seguir, 

arriscadamente, minha própria interpretação e/ou conceito do que seja a exploração sexual 

comercial de adolescentes
17

, compreendia por mim como sendo - a comercialização 

(mercantilização) de práticas sexuais (uso/abuso do corpo) mediante pagamento monetário 

(dinheiro), ao qual poderá se agregar, em algumas situações, a satisfação de bens (presentes) e 

serviços (moradia, viagens, diversão) ao(a) adolescente. Na exploração sexual comercial de 

adolescentes, há diferentes categorias (meninas, meninos e travestis) que atendem e 

acompanham clientes (demanda), de diferentes perfis (sexo, idade, classe) e orientações 

sexuais diversas (homo, hetero e bi) não havendo o estabelecimento de vínculos afetivos ou 

de exclusividade (rotatividade de clientes). Exercem a atividade por conta própria 

(autônomos) ou de forma agenciada (aliciadores/exploradores), em ruas, praças, bares, boates, 

hotéis, prostíbulos, portos, postos, rodovias, casas de massagem, saunas e garimpos 

(modalidades); atuam em ambientes a céu aberto, fechados e em veículos, em horários 

irregulares. A exploração sexual comercial de adolescentes também pode ser exercida por 

                                                           
17

 O conceito aqui formulado tem como referência os conceitos já elaborados por outros autores e organizações, 

uma espécie de síntese para melhor compreender o objeto/fenômeno. A formulação do conceito ora apresentado 

considera apenas a categoria adolescente, visto que a pesquisa focou-se somente nesse grupo.   
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meio da pornografia, turismo sexual e tráfico interno e internacional para fins de exploração 

sexual. Pelo fato de os (as) adolescentes estarem, em sua maioria, em situação de 

vulnerabilidade bio-psíquica-social, a exploração sexual comercial de adolescentes 

caracteriza-se como uma relação de poder (do adulto) sobre o (a) adolescente. O conceito de 

ESCCA aqui apresentado se assemelha ao conceito de prostituição por mim formulado e 

anteriormente exposto, havendo apenas algumas complementações.  

Como se pode verificar, a formulação do conceito de exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes (ESCCA) vem passando por várias transformações nas últimas 

décadas, ora pensando como prostituição, ora pensado como abuso em suas variações, sendo 

ele fruto de percursos históricos. A categoria violência aparece como o cerne para a 

compreensão do fenômeno associado, na maioria das vezes, ao conceito de poder 

compreendido numa relação assimetria entre o adulto e à criança e ao adolescente. Entretanto, 

a própria dimensão da exploração sexual aparece de forma ambígua, seja ela uma 

representação vinculada às dimensões éticas, morais e políticas, seja ela vinculada a uma 

forma de exploração do trabalho sexual infanto-juvenil. Entretanto, uma dimensão pouco é 

explorada na formulação dos conceitos, ou seja, a questão da sexualidade.  

 

  

1.1.6 O conceito da ESCCA e a questão da sexualidade 

 

Para Louro (2010), as possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são sempre 

sugeridas, anunciadas e promovidas socialmente e hoje de forma mais explicita do que antes.  

Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós possuímos “naturalmente”. 

Aceitando essa ideia, fica sem sentido argumentar a respeito de sua dimensão social e política 

ou a respeito de seu caráter construído. A sexualidade seria algo “dado” pela natureza, 

inerente ao ser humano. Tal concepção, usualmente, se ancora no corpo e na suposição de que 

todos vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma. No entanto, podemos 

entender que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, 

convenções. Processos profundamente culturais. Nessa perspectiva, nada há de 

exclusivamente “natural” nesse terreno. Através de processos culturais, definimos o que é – 

ou não – natural; produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, 

as tornamos históricas.  
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Weekes (2010) argumenta que, embora as questões relativas aos corpos e a o 

comportamento sexual têm estado, por muito tempo, no centro das preocupações ocidentais, 

elas eram, em geral, até o século XIX, preocupações da religião e da filosofia moral. O tema 

ganhou, no final do século XIX, sua própria disciplina, a sexologia, tendo como base a 

psicóloga, a biologia e a antropologia, bem como a história e a sociologia. A sexualidade é, 

entretanto, além de uma preocupação individual, uma questão claramente crítica e política, 

merecendo, portanto, uma investigação e uma análise histórica e sociológica cuidadosa.  

Nossas definições, convenções, crenças, identidades e comportamentos sexuais não 

são o resultado de uma simples evolução, como se tivessem sido caudados por 

algum fenômeno natural: eles têm sido modelados no interior de relações definidas 

de poder. A mais óbvia dessas relações têm sido as relações entre homens e 

mulheres, nas quais a sexualidade feminina tem sido historicamente definida em 

relação à masculinidade. Mas a sexualidade tem sido um marcador particularmente 

sensível de outras relações de poder. (WEEKES, 2010, p. 38) 

 

 O autor ainda argumenta que só podemos compreender as atitudes em relação ao 

corpo e à sexualidade em seu contexto histórico específico, ao explorar as condições, 

historicamente, variáveis que dão origem à importância atribuída à sexualidade num momento 

particular e apreendendo as várias relações de poder que modelam o que vem a ser visto como 

comportamento normal ou anormal, aceitável ou inaceitável. Os significados que damos ao 

sexo à sexualidade e ao corpo são socialmente organizados, sendo sustentados por uma 

variedade de linguagens que buscamos nos dizer o que o sexo é, o que ele deve ser e o que 

pode ser. 

 Nessa mesma perspectiva, podemos contextualizar as práticas sexuais envolvendo 

crianças e adolescentes. É necessário percebê-las no contexto de variáveis históricas 

relacionadas à própria sexualidade, pois é em dada época que nossas convenções, crenças e 

comportamentos sexuais têm sido modelados no interior de relações definidas de poder que 

classificam o que vem a ser considerado como comportamento normal ou anormal, aceitável 

ou inaceitável. 

 Para Felipe (2010), as representações de pureza e ingenuidade, suscitadas pelas 

imagens infantis, têm convivido com outras imagens, extremamente erotizadas das crianças, 

especialmente em relação às meninas. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

pedofilia pode ser definida como a ocorrência de práticas sexuais entre um indivíduo maior de 

16 anos com uma criança na pré-puberdade, classificando como doente a pessoa que as 

pratica. No entanto, nem sempre foi assim. Na etimologia da palavra pedofilia, verifica-se que 

na sua origem grega, a palavra “pedófilo” é composta pelo substantivo grego pais, que 
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significa criança, e pelo verbo phileo, que corresponde a amar. A partir dai são encontrados 

dois substantivos gregos paidophilos, aquele de ama as crianças; e paidophilès, aquele que 

ama os meninos. No seu emprego recente, “pedófilo” aparece como aquele que sofre de 

pedofilia, assumindo, assim, um caráter negativo, de doença, de anormalidade. No campo da 

medicina e da psicologia, há divergências quanto à forma de classificação e às estratégias de 

combate à pedofilia. Trata-se de um conceito amplo que pode explicar desde práticas sádicas 

com crianças até a contemplação de fotos sensuais de crianças e adolescentes.  

 Ao realizar uma reflexão sobre a questão da pedofilia e de que modo ela é 

representada pela ideologia ocidental e pela civilização judaico-cristã, Mott (1991), 

argumenta que, 

dentre os tabus sexuais mais repelidos pela ideologia ocidental contemporânea estão 

a pedofilia - relação sexual de adulto com criança pré-púbere - e a pederastia - 

relação sexual de adulto com adolescente - também chamada efebofilia (Dynes, 

1985: 109-110). Tendo como pressupostos que o sexo é sinônimo de pecado, que a 

sexualidade destina-se à reprodução da espécie e só pode ser praticada dentro do 

casamento, por seres maduros - considerando-se a criança como inocente e imatura- 

aproximá-la dos prazeres eróticos equivaleria a profanar sua própria natureza. Daí a 

dessexualização da infância e adolescência impor-se como um valor humano 

fundamental de nossa civilização judaico-cristã. (p.18) 

 

Mott (1991) continua seus argumentos expondo que, ainda mais grave, para a opinião 

pública, são as relações sexuais envolvendo um homem adulto com um menino ou 

adolescente, na medida em que dois tabus cruciais são desrespeitados: o erotismo 

intergeracional e a homossexualidade. Exemplificando que na sociedade norte-americana um 

dos maiores preconceitos contra os gays é a acusação de que representam uma ameaça à 

integridade física das crianças, embora pesquisas comprovem que são, sobretudo, os 

heterossexuais os responsáveis pelo maior índice de violência sexual contra os menores de 

idade. Contudo, considero que essa ideia não é somente algo presente nos Estados Unidos, na 

medida em que no Brasil propaga-se a ideia que o maior problema da pedofilia seria a 

homossexualidade
18

. Tal argumento também é verificado por alguns discursos religiosos 

católicos quando se deparam com os casos de pedofilia envolvendo padres e meninos 

adolescentes.  

Para Felipe (2010), a tentativa de dessexualizar as crianças é um fenômeno recente na 

história ocidental, pois até meados do século XVII, meninos e meninas conviviam com o 

                                                           
18 No cenário nacional, recorrentemente há figuras públicas que insistem em associar a questão da pedofilia à 

homossexualidade, a exemplo do pastor Silas Malafaia, o deputado Jair Bolsonaro e o senador Magno Malta.   
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mundo adulto em todas as suas nuances. Na Índia Antiga, a casta dos nayar estimulava 

experiências sexuais de meninas antes da primeira menstruação. Sabe-se, também, que uma 

das esposas de Maomé tinha apenas 8 anos quando se casou com ele, já com 53 anos. Durante 

a Idade Média e o Renascimento, o ideal de beleza feminina estava calcado em atributos 

tipicamente característicos da infância daquela época. Mesmo nos dias atuais e em muitas 

regiões pobres do Brasil, bem como em outros países com populações miseráveis, as famílias 

costumam oferecer suas crianças, especialmente, as meninas em troca de algum dinheiro.  

Sobre a possibilidade de casamentos envolvendo crianças nos dias atuais, verificamos 

o caso do Iraque, em que um projeto de lei elaborado pelo governo recentemente, permitirá 

que homens iraquianos sejam polígamos e que se casem com meninas com até 9 anos. 

Atualmente, a poligamia é proibida no país, e o casamento é proibido para homens e mulheres 

menores de 18 anos. A lei estabelece novas idades mínimas para o casamento. Os homens, 

agora, poderão se casar aos 15 anos, e as mulheres, aos 9, embora a lei aponte que pessoas 

ainda mais jovens possam se casar, caso tenham a permissão de um tutor, pai ou avô.  

Em reportagem publicada recentemente por diversos meios de comunicação, houve a 

denúncia que em evento de gala, o Hamas foi o patrocinador de um casamento em massa para 

450 casais na cidade de Gaza. A maioria dos noivos estava na casa dos 25 aos 30 anos, 

enquanto a maioria das noivas tinha menos de dez anos. A cerimônia envolveu crianças de até 

quatro anos com a devida autorização da lei do islamismo radical. 

No mesmo intento em demonstrar o processo de dessexualização das crianças e 

adolescentes, Mott (1991) argumenta que 

alguns historiadores têm mostrado que a dessexualização da criança é fenômeno 

recente na história ocidental, e que até meados do século XVII, meninos e meninas, 

inclusive nos palácios reais viam, falavam, ouviam e agiam com mais soltura em 

matéria de sexo do que seus sucessores do período vitoriano (Ariès, 1981; Foucault, 

1980; Schérer, 1974). Em outras sociedades, como na Grécia antiga, a relação sexual 

entre adultos e jovens fazia parte do próprio processo pedagógico (Dover, 1978), e 

contemporaneamente, em dezenas de sociedades tribais da Melanésia, ainda se 

pratica a pederastia ritual compulsória para todos os adolescentes, através da qual os 

homens adultos transmitem seu sêmen, quer por via anal, quer oral, acreditando que 

só assim as novas gerações crescerão fortes e possuirão a semente da vida (Herdt, 

1984). (MOTT, 1991, p.19) 

 

 A questão a se perguntar é: quais as condições fizeram com que determinadas práticas 

sexuais passassem a ser consideradas impróprias, sendo algo de controle por parte de 

autoridades médicas, religiosas e jurídicas. Felipe (2010) argumenta que a definição do que 

deve ser considerado perversão, anormal ou abjeto, depende quase inteiramente do marco de 

referência de determinada cultura.   
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O conhecimento produzido sobre a infância a partir do século XVII, suas 

características e necessidades, foi consolidando aos poucos a ideia da criança como 

sujeito de direitos, merecedora de dignidade e respeito, devendo ser preservada em 

sua integridade física e emocional. No século XIX, foram criadas várias leis para 

garantir proteção e bem-estar à infância, implicando um maior controle do Estado, 

inclusive em relação à sexualidade infanto-juvenil. Passou-se, então, da indiferença 

para com os abusos e práticas sexuais envolvendo crianças, durante vários séculos, à 

vigilância constante da sexualidade infantil, bem como de outras sexualidades, vistas 

a partir de então como potencialmente doentias e perigosas. (FELIPE, 2010, p.61) 

 

 Em contrapartida, uma espécie de culto à infância e à juventude tem ganhado cada dia 

mais espaço nas sociedades ocidentais. A própria dimensão do mercado do sexo envolvendo 

crianças e adolescentes é uma prova disso. O corpo jovem é algo a ser desejado, possuído e 

comercializado.  

 Ao refletir sobre a formulação do conceito de exploração sexual comercial de crianças 

e adolescentes e suas implicações relacionadas à questão da sexualidade, devemos 

compreender que esse conceito, assim como à própria noção da sexualidade, vincula-se a 

percursos históricos, e que sua formulação e representação estão vinculadas às dimensões 

éticas, morais, políticas, jurídicas e religiosas. Seria difícil imaginar que a própria noção da 

exploração sexual de crianças e adolescentes teria o mesmo significado em sociedades e 

culturas em épocas passadas. Com base nas reflexões de Mott (1991), poderíamos pensar que 

os conceitos formulados sobre a ESCCA, atendem a uma ideologia ocidental e judaico-cristã, 

na qual o sexo com crianças (pedofilia) ou com adolescentes (efebolia) seria é uma forma de 

aproximá-los aos prazeres eróticos, o que equivaleria a profanar sua própria natureza. Haveria 

uma intenção de dessexualização da infância e da adolescência.  

Contudo, a prática de relações sexuais com crianças e adolescentes é, nos dias atuais, 

algo tolerável e, em alguns casos, até incentivado, a exemplo do que ocorre em países 

islâmicos ou mesmo o aliciamento, a venda e o tráfico para fins sexuais de meninas em países 

pobres.  

Como as formulações conceituais atendem às demandas sociais, culturais e históricas, 

compreendo que o conceito de ESCCA atende às demandas políticas e jurídicas. Desse modo, 

na formulação dos conceitos sobre a ESCCA, a ideia da criança como sujeito de direitos, 

merecedora de dignidade e respeito, torna-se algo basilar. No mesmo intento, busca-se 

contemplar as dimensões jurídicas, visto que há leis que visam preservar a integridade física e 

emocional de crianças e adolescentes. O conceito está também em consonância com as 

dimensões políticas, na medida em que a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes é, no século XXI, um problema pautado pelo Estado.  
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Como se pôde observar no transcorrer de toda a discussão do capítulo, o “conceito” 

constitui-se, de fato, em uma forma de perceber e, acima de tudo, de conceber determinado 

fenômeno. No decorrer da história percebe-se como o conceito de exploração sexual 

comercial infanto-juvenil foi sendo (re)construído no Brasil, precisamente a partir da década 

de 1990, quando a questão ganha maior visibilidade no país com a instalação das Comissões 

Parlamentares de Inquérito. Categorias como exploração, violência sexual, abuso sexual, 

trabalho sexual, mercado do sexo, prostituição, tornam-se, como visto, basilares para a própria 

formulação e percepção em relação ao fenômeno da ESCCA. Os diversos conceitos sobre a 

ESCCA tentam, de certo modo, dar conta da variedade de relações e modalidades que se 

configuram no mercado do sexo envolvendo crianças e adolescentes. Contudo, as formulações 

desses conceitos não estão isentas de influências de orem política, ética e moral. Dimensões 

da própria dinâmica da cultura devem consideradas para a compreensão do conceito ou 

mesmo do “problema” a que ele se refere. Podemos tomar como exemplo dessa dinâmica, o 

modo como a própria noção de infância, adolescência, corpo e sexualidade foram 

representadas no decorrer da história.  

 Vale ressaltar que parte dos conceitos elaborados sobre a ESCCA permanece em um 

nível de abstração que pouco consegue dar conta das novas dinâmicas da exploração sexual. 

Entretanto, os conceitos até então formulados, conseguem estabelecer correlações entre 

categorias reais ou discursivas como poder, violência e exploração. Considero profícuo que na 

compreensão da ESCCA e, consequentemente, nas (re)formulações dos seus conceitos, os 

sujeitos envolvidos no processo sejam considerados, pois como bem argumentou Souza e 

Souza (2009), torna-se urgente a compreensão de como esses sujeitos negociam o sistema de 

classificação arregimentado para eles próprios, que os comprime dentro de categorias 

homogêneas, sem considerar a possibilidade de posturas diversas e não convencionais. É 

necessário revelar a realidade desses sujeitos, tomando suas experiências, relações, valores e 

representações como objetos privilegiados, em conexão com determinados contextos 

políticos, econômicos, sociais e culturais específicos. 
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Capítulo II - Percepções e sensibilidades sociais sobre a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes 
 

 

Para contextualizar a questão do problema em âmbito mundial, traço, aqui, um 

panorama da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes com base nos dados da 

ONU e do Unicef. Do mesmo modo, realizo um levantamento da situação da ESCCA no 

Brasil nos últimos anos, a partir dos dados coletados pela Matriz Intersetorial de Enfretamento 

da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes e pela Policia Rodoviária 

Federal. Abordo também, os três Congressos Mundiais Contra a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes realizados até então, na Suíça, Japão e Brasil, e quais os impactos 

desses congressos na política de enfretamento à ESCCA no país. No mesmo intento, 

apresenta-se um diagnóstico dos marcos legais e da legislação nacional referentes ao 

enfretamento do problema no Brasil e de que modo vem sendo realizada a atuação dos 

Conselhos de Direitos em âmbito nacional, estadual e local no enfrentamento à exploração 

sexual. Por fim, são abordados os Planos Nacional e Estadual de Enfretamento à Violência 

Sexual Infanto-juvenil e quais seus impactos.  

 

 

2.1 Um panorama em relação à exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes 

 

Conforme o Relatório da ONU sobre a venda de crianças, prostituição infantil e 

pornografia infantil (2003), quantificar a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes no Brasil é uma tarefa difícil. Isso em decorrência de muitos fatores relacionados 

às características do fenômeno. A ilegalidade da exploração sexual de crianças e adolescentes, 

principalmente em suas manifestações relacionadas ao crime organizado, tornam o fenômeno 

invisível e, portanto, difícil de quantificar. Segundo o relator da ONU, Juan Miguel Petit, a 

dificuldade em quantificar a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é 

evidente, principalmente devido à disparidade nas estimativas que são dadas por diferentes 

fontes que variam de 100.000 a 500.000 casos. Os dados disponíveis são aqueles colhidos por 
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programas que dão assistência às vítimas ou por meio do Disque-Denúncia
19

, hoje o disque 

100.  

Segundo Leal (1999), a exploração sexual comercial é um fenômeno que se apresenta 

de forma diversificada e particularizada dentro de uma mesma região, assim como também 

apresenta diferenças entre as regiões. Conforme demonstra seu estudo, teríamos no Brasil o 

seguinte quadro: Norte (exploração sexual, garimpos, prostíbulos, portuária, cárcere privado – 

fazendas e garimpos; prostituição em estradas e nas ruas, leilões de virgens). Centro-Oeste 

(exploração sexual comercial em prostíbulos, exploração sexual comercial nas 

fronteiras/redes de narcotráfico, Bolívia, Brasília, Cuiabá e municípios do Mato Grosso; 

prostituição de meninas e meninos de rua; rede de prostituição, hotéis, prostituição através de 

anúncios de jornais; turismo sexual, ecológico e náutico; prostituição nas estradas). Sudeste 

(pornoturismo; exploração sexual comercial em prostíbulos/cárcere privado; exploração 

sexual comercial de meninos e meninas de rua; prostituição nas estradas). Nordeste (turismo 

sexual; exploração sexual comercial em prostíbulos; pornoturismo; prostituição de meninas e 

meninos de rua; prostituição nas estradas). Sul (exploração sexual comercial de meninos e 

meninas de rua/redes de narcotráfico; denúncia de tráfico de crianças e prostituição nas 

estradas).  

Em âmbito nacional, um dos mais completos panoramas sobre a ESCCA constitui-se 

na Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes. Fruto de parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), o Unicef, a 

Comissão Intersetorial de Enfrentamento do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, e o Grupo de Pesquisa sobre Violência e Exploração Sexual Comercial de 

Mulheres, Crianças e Adolescentes (Violes) do Departamento de Serviço Social (SER) da 

Universidade de Brasília (UnB). A coleta de dados por meio da Matriz Intersetorial tem como 

objetivo subsidiar as políticas públicas para a superação do problema no País.  

O primeiro levantamento realizado pela Matriz Intersetorial ocorreu no período de 

agosto a dezembro de 2004 e foi feito a partir do mapeamento geo-social e político dos 

municípios brasileiros e de dados de pesquisas já realizadas sobre o tema; da CPMI 

(Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) – 2003 – que investigou a exploração sexual de 

                                                           
19 Em 1997, a ONG Abrapia (Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência), 

em parceria com o Ministério da Justiça, colocou à disposição um disque-denúncia para que as pessoas 

denunciassem casos de exploração sexual infanto-juvenil.  
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crianças e adolescentes no Brasil; do mapeamento dos pontos de prostituição nas estradas 

federais onde há registro de casos de exploração sexual comercial de adolescentes – pesquisa 

realizada pela Polícia Rodoviária Federal – e das informações coletadas pelo Disque-

Denúncia.  

Para dar visibilidade ao fenômeno, foi realizado um mapeamento dos municípios que 

foram notificados ou apontados por estudos, pesquisas e outras fontes fidedignas, como 

localidades que apresentavam situação de ESCCA no Brasil. Esta foi uma estratégia adotada 

por falta de uma pesquisa em nível nacional que quantificasse o número de crianças e 

adolescentes nessa situação. 

No ano de 2004, a Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes identificou 932 municípios e localidades brasileiras em 

que ocorrem a exploração sexual comercial infanto-juvenil, destes 292 (31,8%) estão no 

Nordeste; 241 (25,7%) Sudeste; 161 (17,3%) Sul; 127 (13,6%) Centro- Oeste; e 109 (11,6%) 

Norte. 

No período de 2005 a 2010, foi realizado um novo levantamento pela Matriz 

Intersetorial com base nos dados do dique 100
20

. Por meio desses dados, foi possível 

identificar o registro de ESCCA em 2.930 municípios brasileiros, no país existem 5.565 

municípios, desse modo houve o registro em 52%. Dentre as Regiões com maior número de 

registro, as regiões Nordeste (32%) e Sudeste (30%) aparecem como aquelas com maior 

percentual, seguidas da Região Sul (19%), Centro Oeste (11%) e Norte (8%). Ao comparar a 

Matriz 2004 com a de 2011, verifica-se que a concentração dos casos por região permanece 

basicamente os mesmos. Constata-se, também, que há 113 municípios reincidentes que 

continuam a apresentar registro de ESCCA. Tomando por base os estados com maior 

incidência de municípios com Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes temos 

a Bahia (09); seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais (08); Paraíba e Ceará (07); e Santa 

Catarina, Pará, Maranhão e Goiás (06).   

 De acordo com os dados da Matriz 2011, no período de 2005 a 2010, houve 275.638 

registros de violência contra crianças e adolescentes, sendo que 27.644 são relativos à 

                                                           
20

 Esse serviço, coordenado pela Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR), recebe e encaminha denúncias de violação de direitos humanos recebidas de todos os estados 

brasileiros. Com o módulo Criança e Adolescente incorporado pelo Disque Direitos Humanos, o serviço ampliou 

o horário de funcionamento atendendo 24 horas. As denúncias oferecidas ao serviço são registradas no sistema 

pelos teleatendentes e recebem um número de protocolo que também propicia o acompanhamento pelo 

denunciante. 
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ESCCA, o que corresponde a aproximadamente 10% do total de violências registradas. Para 

realização do estudo, foram consideradas as denúncias de prostituição, pornografia, tráfico 

para fins sexuais e exploração no contexto do turismo. Em 2008, o número de registro de 

violências aumentou significativamente e nos anos 2009 e 2010 há um descenso. Isso porque, 

a partir de 2008, o Disque 100 referenciou o Conselho Tutelar como porta de entrada de 

denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes, que passaram a absorver parte 

da demanda que antes chegava exclusivamente ao Disque 100. As regiões com maior 

incidência de registros de ESCCA por grupo de 100 mil habitantes são a Centro-Oeste (25%) 

e a região Nordeste (24%), seguida pela Norte (21%); a Sul (18%) e a Sudeste (12%). 

 Analisando as capitais brasileiras, a cidade de Fortaleza apresenta o maior número de 

registros de exploração sexual comercial com 1.175 casos. Logo em seguida, aparece 

Salvador com 1.042, Rio de Janeiro com 888 e São Paulo 685. Na faixa de 400 registros estão 

Recife, Porto Alegre, Manaus e Belém; com 300 casos encontra-se São Luiz, Brasília e Natal; 

com 200 Belo Horizonte, Goiânia, João Pessoa, Cuiabá e Teresina; com menos de 200 

registros aparecem as demais capitais do país. Em relação aos municípios brasileiros 90% 

deles já foram atendidos pelo serviço (4.995).  

 Outra fonte de dados que nos oferece um panorama da exploração sexual no Brasil é o 

Mapeamento dos Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 

Rodovias Federais Brasileiras, elaborado, a cada dois anos, pela Polícia Rodoviária Federal 

(PRF). A Polícia Rodoviária Federal, órgão da estrutura do Ministério da Justiça e ligado à 

segurança pública, é vista como predominantemente repressiva. Entretanto, as ações 

desenvolvidas no enfrentamento da ESCCA têm como uma das premissas adotar um caráter 

eminentemente preventivo, a partir da inserção de todos os pontos apontados como 

vulneráveis, nas rondas e fiscalizações de rotina da PRF.  

O Mapeamento da PRF foca-se na identificação de pontos vulneráveis e representa 

uma oportunidade de geração de dados, a partir das rodovias, para mapear cenários propícios 

à exploração sexual comercial. É importante, no entanto, ressaltar que no próprio relatório 

elaborado pela PRF há uma diferença significativa entre pontos confirmados, pontos com 

indícios e pontos vulneráveis à ESCCA.  

Os PONTOS CONFIRMADOS são aqueles nos quais um agente confirmou a 

presença de crianças e adolescentes em situação comprovada de exploração sexual, 

realizou a repressão do ilícito e encaminhou as vítimas ao Conselho Tutelar. Os 

PONTOS COM INDÍCIOS são aqueles nos quais o agente identificou indícios, 

recebeu informações, dados, denúncias ou ocorrências passadas, mas não conseguiu 

confirmar a situação apontada. Por último, os PONTOS VULNERÁVEIS são os 
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ambientes ou estabelecimentos nos quais os agentes da Polícia Rodoviária Federal 

identificam características (tais como iluminação, presença de adultos se 

prostituindo, falta de vigilância privada, aglomeração de veículos em trânsito, 

consumo de bebida alcoólica, entre outras) que apresentam um cenário suscetível ou 

propenso à ESCA, ou seja, de VULNERABILIDADE. (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2012, P.13) 

 

 Ao traçar um histórico e evolução do Mapeamento das Rodovias Federais Brasileiras 

que apresentam pontos vulneráveis à ESCCA, o primeiro Mapeamento realizado no ano de 

2003 apontou 844 pontos. Em 2005, houve uma atualização dos dados, tendo um aumento dos 

pontos, que totalizaram 1.222 pontos de risco. Em consequência da grande repercussão e 

utilização da informação gerada pela Polícia Rodoviária Federal, em 2007, com apoio da 

Organização Internacional do Trabalho e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, foi feita a primeira publicação georreferenciada para a divulgação dos 1.819 

pontos vulneráveis à exploração sexual. A publicação ofereceu os pontos indicados no mapa 

do país, com a qualificação do km e do tipo de estabelecimento (bar, posto de gasolina, hotel, 

etc.); apenas o estado do Amapá não indicou pontos vulneráveis. No ano de 2009, a Polícia 

Rodoviária Federal estabeleceu uma parceira com a Organização Internacional do Trabalho e 

Childhood Brasil para o desenvolvimento de uma nova metodologia de critérios para o 4
o 

mapeamento de pontos vulneráveis nas rodovias federais. O mapeamento, realizado em 2009, 

identificou um total de 1.820 pontos vulneráveis à ESCCA nas rodovias federais. Desse total, 

924 foram considerados pontos críticos; 478, com alto risco; 316, com médio risco; e, por 

fim, 102 pontos foram avaliados como de baixo risco. 

Destaca-se, também, que os locais identificados como pontos vulneráveis são 

novamente checados no mapeamento dos pontos confirmados e com indícios, que, realizado 

pela Coordenação de Inteligência, subsidia as operações policiais coercitivas posteriores. No 

biênio 2009-2010 foram identificados 1.820 pontos vulneráveis; em 2011 constatou-se que 73 

destes tornaram-se pontos de efetiva ocorrência e 179 pontos com indícios de ESCCA.  

No ano de 2012, com a atualização do mapeamento, foram registrados 1.776 pontos 

vulneráveis à ESCCA. Avalio que esse número não reflete uma redução real dos pontos 

vulneráveis, devido à margem de erro de 5% sobre o total de pontos mapeados. Em relação ao 

número de pontos encontrados por regiões, temos: Região Norte com, 333 pontos; Região 

Nordeste 371 pontos; Região Centro-Oeste, com 398 pontos; Sudeste, com 358 e Região Sul 

com 316 pontos. No que se refere à dispersão dos pontos encontrados por estados da 

Federação, tendo como critério de classificação, pontos críticos, de alto, médio e baixo risco; 
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o estado de Minas Gerais aparece em 1° lugar com 252 pontos; em segundo lugar, o estado do 

Pará com 208 pontos; o estado de Goiás parece em 3° lugar, com 168 pontos; seguido de 

Santa Catarina em 4° lugar com 113 e, Mato Grosso, em 5°, com 112 pontos.  No total dos 

1776 pontos, 691 são considerados pontos críticos, o que corresponde a 65,9% dos locais 

registrados.   

Com base nos dados pode-se observar que o problema da exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes no Brasil é algo ainda longe de ser solucionado. Os dados da 

Matriz intersetorial demonstram que no ano de 2004 foram identificados 932 municípios 

brasileiros com a ocorrência de ESCCA, sendo que este número aumentou para 2.930 

municípios em 2011, o que corresponde a 52% dos municípios brasileiros. Mesmo que se leve 

em consideração a mudança na forma de notificação dos casos, o número mais que triplicou 

no período. Já os dados apresentados pela Policia Rodoviária Federal por meio do 

mapeamento de pontos de ESCCA realizado bianualmente nas rodovias brasileiras denunciam 

a mesma situação, ou seja, que o número de pontos vem aumentando nos últimos anos: em 

2003 (844 pontos); 2005 (1.222 pontos); 2007 (1.819 pontos); 2009 (1.820 pontos), havendo 

uma pequena redução em 2012 (1.776 pontos).  

Diante do quadro apresentado tanto pela Matriz Intersetorial, quando pela Polícia 

Rodoviária Federal, devemos questionar quais os motivos fizeram com que houvesse essa 

progressão: seria uma maior consciência da população para o problema, o que se reflete nas 

denúncias? Seria a aplicação de metodologias mais eficientes para a identificação dos casos e 

registro dos dados? Ou, de fato, a recorrência do fenômeno vem aumentando? Perguntas 

como estas ainda não possuem respostas conclusivas. É difícil inferir numa explicação que dê 

conta da realidade brasileira como um todo, visto que as particularidades regionais devem ser 

consideradas ao se compreender a questão. Entretanto, acredito que esse aumento no número 

de registros da ESCCA no país se deve à conjunção de três fatores: uma maior consciência e 

sensibilidade da sociedade para a denúncia, formas de identificação e registro mais eficientes, 

e o real aumento da incidência do fenômeno.    
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2.2 Uma agenda internacional: Os congressos mundiais contra a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes 

   

A questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ganha maior 

destaque em 1996, quando se toma como pauta o seu enfrentamento. Em agosto desse mesmo 

ano, ocorreu o “I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”, em Estocolmo, na Suécia, do qual o Brasil foi signatário. Representantes de 

122 países participaram do evento para discutir e estabelecer compromissos contra a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Foi a primeira vez que o governo, a 

sociedade civil e as Nações Unidas se uniram para enfrentar o problema. Como resultado 

deste primeiro encontro, foram elaboradas, no âmbito mundial, diretrizes, programas de ação 

e de cooperação nacionais e internacionais, com o objetivo de erradicar este tipo de violência. 

Dentre as diretrizes retiradas do I congresso, temos:  

a) O Congresso Mundial tem como referência a Convenção sobre os Direitos da Criança; reitera seu 

compromisso em favor dos direitos da criança e convoca todos os Estados em cooperação com as 

organizações nacionais e internacionais e a sociedade civil para: 

 

 Conceder máxima prioridade de ação contra a exploração sexual e comercial de crianças, e designar 

recursos adequados para este fim; 

 Promover uma sólida cooperação entre os países e todos os setores sociais para prevenir a participação 

de crianças no comércio sexual e reforçar o papel da família na proteção das crianças contra a 

exploração sexual e comercial; 

 Divulgar, como matérias delituosas, criminosas, a exploração sexual e comercial de crianças, assim 

como outras formas de exploração sexual, condenando e castigando todos os delinquentes envolvidos, 

sejam estes locais ou estrangeiros, e garantir que as vítimas infantis dessas práticas fiquem livres de 

toda culpa; 

 Examinar e revisar, quando possível, a legislação, as políticas, os programas e as práticas vigentes 

com o intuito de eliminar a exploração sexual e comercial de crianças; 

 Aplicar a legislação, as políticas e os programas para proteger as crianças diante da exploração sexual 

e comercial e reforçar a comunicação e cooperação entre as autoridades encarregadas da execução da 

lei; 

 Promover a adoção, implementação e disseminação das leis, políticas e programas com o apoio dos 

mecanismos pertinentes em nível local, nacional e regional, contra a exploração sexual e comercial de 

crianças; 

 Desenvolver e implementar planos e programas integrais, que incluam as diferenças de gênero, para 

prevenir a exploração sexual e comercial de crianças, protegendo e assistindo às vítimas infantis com 

o intuito de facilitar sua recuperação e reintegração dentro da sociedade; Criar uma situação adequada 

através da educação, mobilização social e atividades de desenvolvimento para garantir que os pais e 

responsáveis possam cumprir seus direitos, obrigações e responsabilidades para proteger as crianças 

contra a exploração sexual e comercial; 

 Mobilizar os políticos e outros aliados importantes, as comunidades nacionais e internacionais, 

englobando as organizações intergovernamentais e as ONGs, para ajudar aos países na eliminação da 

exploração sexual e comercial de crianças; e Ressaltar a importância do papel da participação popular, 

que engloba as próprias crianças, na prevenção e eliminação sexual e comercial de crianças. 
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b) O Congresso Mundial adota a Declaração e Agenda de Ação para a proteção dos direitos da 

criança, em particular a aplicação da "Convenção Sobre os Direitos da Criança" e outros instrumentos 

pertinentes, com o fim de erradicar a exploração sexual comercial de crianças em todo o mundo. 

 

Cinco anos após o evento de Estocolmo, realizou-se em Yokohama, no Japão, em 

dezembro de 2001, o “II Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”, do qual o Brasil também foi signatário. O evento foi organizado em parceria 

pelo Ministério de Negócios Exteriores do Japão, ECPAT (End Child Prostitution, Child 

Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Internacional; United Nations 

Children's Fund (UNICEF); e pelo Grupo de ONGs (NGO Group) que se propõe a monitorar 

a implementação  da Convenção dos Direitos da Criança. O evento contou com a participação 

de mais 37 países que, até então, não tinham participado do evento anterior em Estocolmo. De 

acordo com relatório do II congresso elaborado pelo Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente Yves de Roussan (CEDECA-BA), na fase que antecedeu ao desenrolar do 

Congresso, consultas locais foram realizadas em alguns países com o intuito de analisar as 

conquistas e falhas pontuadas desde o 1° Congresso em Estocolmo. Ademais, foi possível 

identificar, por meio de consultas, estratégias locais e prioridades no enfrentamento da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em diferentes países. As consultas 

tiveram o objetivo de enriquecer o congresso realizado em Yokohama e contribuir 

positivamente para os seus resultados finais.  

Os principais objetivos do 2° Congresso Mundial foram ampliar o compromisso 

político para implementação da Agenda de Ação adotado no 1° Congresso Mundial; analisar 

o progresso obtido na implementação dessa Agenda; compartilhar experiências; identificar as 

áreas mais problemáticas e falhas no enfrentamento; fortalecer o processo de 

acompanhamento pós-Congresso Yokohama, incluindo o enfrentamento às novas formas de 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e a efetivação de novas parcerias, 

proporcionando, assim, um senso renovado de direcionamento e novos desafios. Além desses, 

uma série de novos itens deveriam ser trabalhados na fase posterior a Yokohama, tais como: 

desenvolvimento de planos de ação nacionais; o fortalecimento e expansão da cooperação 

entre os parceiros em todos os níveis; o mapeamento analítico e sistemático das ações 

regionais; a criação de mecanismos de monitoramento independentes; e o desenvolvimento de 

indicadores de curto, médio e longo prazo para estudar o impacto dos programas de 

prevenção, proteção e tratamento.  
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Os seus principais resultados, segundo o ECPAT, foram a reafirmação do 

compromisso da Agenda para a Ação de Estocolmo e o Compromisso Global de Yokohama 

2001, o qual foi adotado durante a sessão plenária final e reafirmou o interesse em proteger os 

direitos das crianças e dos adolescentes contra todas as formas de exploração sexual. Além de 

reconhecer que novos mecanismos de monitoramento deveriam ser criados e as novas 

tecnologias têm de ser enfocadas, os painéis de discussão versaram sobre as lições aprendidas, 

os desafios e as falhas e a ação futura. Na declaração de Yokohama, em seu preâmbulo temos:  

 Nós, representantes de governos, organizações intergovernamentais, organizações não 

governamentais, setor privado e membros da sociedade civil de todo o mundo, reunidos em 

Yokohama, no Japão, no 2 º Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças 

[...] Cinco anos após o primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1996, temos em revista a evolução como um processo 

de acompanhamento para reforçar nosso compromisso de proteger crianças da exploração sexual e 

abuso sexual., 

 

 Reafirmamos, como nossas considerações preliminares, a proteção e a promoção dos interesses e 

direitos da criança a ser protegida contra todas as formas de exploração sexual, e congratulamo-nos 

com os desenvolvimentos seguintes, visíveis em vários países, desde o primeiro Congresso Mundial 

[...].  

 

 Levamos em conta, com satisfação, as consultas regionais realizadas em Bangkok, Tailândia; Rabat, 

Marrocos; Daca, Bangladesh; Montevidéu, Uruguai; Budapeste, Hungria; e Filadélfia, Estados Unidos 

da América, e vários seminários nacionais que levou à o Yokohama Congresso, e atividades conexas, 

incluindo aqueles com a participação dos jovens, e suas conclusões e recomendações que enriquecem 

o conteúdo do nosso seguimento, e encorajar a sua aplicação efetiva por parte dos governos que 

participaram nelas, em parceria com as partes interessadas, incluindo não organizações 

governamentais, organizações intergovernamentais e jovens.  

 

 Reconhecemos que muito mais precisa ser feito para proteger as crianças no mundo, e expressar 

nossas preocupações com os atrasos na adoção de medidas necessárias em várias partes do mundo. 

 

Em novembro de 2008, teve lugar o III Congresso, no Rio de Janeiro, Brasil. Nesse 

encontro, foi apresentada a “Declaração e Pacto do Rio de Janeiro”, que estabelece um acordo 

de ações integradas e sistêmicas para combater a violência sexual imposta ao público infanto-

juvenil em todo o mundo. O evento foi realizado em parceria com o UNICEF, o ECPAT 

International e o NGO Group para a Convenção dos Direitos da Criança. Mais de 3.500 

pessoas de 160 países participaram do Congresso, incluindo 137 delegações de Governos, 

representantes de agências internacionais, de ONGs, do setor privado e 282 adolescentes. Na 

declaração do Rio, em seu preâmbulo, temos:  

Nós, os participantes do III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, representando governos, organizações intergovernamentais, organizações não 

governamentais, instituições de direitos humanos, ouvidores, setor privado, operadores do direito, 

líderes religiosos, parlamentares, pesquisadores e acadêmicos, sociedade civil e crianças e adolescentes,  

reunimo-nos no Rio de Janeiro, Brasil, de 25 a 28 de novembro de 2008, para examinar progressos e 

ações tomadas em seguimento à Declaração e Agenda para Ação de Estocolmo de 1996 e ao 

Compromisso Global de Yokohama de 2001, assim como para identificar lições aprendidas e principais 
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desafios e para nos comprometermos com a implementação dos objetivos e metas de uma Chamada 

para ação para prevenir, proibir, enfrentar e eliminar a exploração sexual de crianças e adolescentes e 

fornecer o apoio necessário às crianças que se tornaram vítimas.  

 

 Reiteramos que a exploração sexual de crianças é uma grave violação do seu direito ao respeito à sua 

dignidade humana e à integridade física e mental e que não pode ser negligenciado em nenhuma 

circunstância.  

 

 Expressamos preocupação com a continuidade dos elevados níveis de exploração sexual de crianças e 

adolescentes em Estados de todas as regiões e com o aumento de determinadas formas de exploração 

sexual de crianças e adolescentes, em particular o abuso por meio da Internet e de tecnologias novas e 

em desenvolvimento, e como resultado da crescente mobilidade de violadores em viagens e no 

turismo.  

 

 Percebemos com grande preocupação o aumento da vulnerabilidade de muitas crianças à exploração 

sexual resultante do aumento da pobreza, da desigualdade social e de gênero, da discriminação, do 

abuso das drogas e do álcool, da contínua demanda por sexo com crianças, da degradação ambiental, 

do HIV/AIDS, dos deslocamentos, ocupações, dos conflitos armados e de outras emergências, que 

enfraquecem a unidade básica da família, responsável pela proteção das crianças, assim como a 

persistente demanda por sexo em todas as regiões e Estados, reforçada por um ambiente de tolerância 

social, cumplicidade e impunidade. 

 

 Relembramos a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989), que convoca os 

Estados Parte a tomarem todas as medidas apropriadas para assegurar que as crianças estejam 

protegidas da exploração sexual, assim como o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos 

da Criança referente à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à Pornografia Infantil, que requer 

que os Estados Parte proíbam, criminalizem e processem judicialmente essas práticas.  

 

 Reconhecemos a participação ativa e significativa de 282 adolescentes de 96 países no III Congresso 

Mundial e suas significantes contribuições contra exploração sexual. Essas contribuições foram 

consolidadas na “Declaração dos Adolescentes para Eliminar a Exploração Sexual” anexa a este 

documento. Encorajamos meninas e meninos adolescentes a continuar suas importantes ações na luta 

contra a exploração sexual por meio da formação de suas redes e da promoção de suas iniciativas de 

igual para igual.  

 

 Recebemos, com satisfação, o trabalho do Comitê dos Direitos da Criança e de outros mecanismos 

internacionais, regionais e nacionais de direitos humanos relevantes para lidar com a exploração 

sexual de crianças e adolescentes. 

 

Após apresentar o contexto de realização dos três eventos, podemos fazer o seguinte 

questionamento: Quais foram os impactos sobre o problema da ESCCA, após a realização 

desses três Congressos Mundiais? Um dos primeiros trabalhos que visou apreender as 

políticas de enfrentamento do fenômeno no Brasil, foi a Oficina de Indicadores sobre 

Violência Intrafamiliar e Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes
21

, 

realizada em Brasília em dezembro de 1997, ou seja, um ano após a realização do I Congresso 

Mundial realizado em Estocolmo. O evento se constituiu em um fórum de discussão reunindo 

pesquisadores, educadores, assistentes sociais, juristas, psicólogos e sociólogos, dentre outros 

profissionais. A Oficina foi realizada em dois dias, com apresentação de trabalhos, discussão 

                                                           
21

 Ver Leal e Cesár (1998) 



82 

 

 

em grupos e em plenárias. Na organização do temário, buscou-se visualizar conceitos e 

indicadores de violência, abuso sexual e exploração sexual; assim como refletir sobre a 

metodologia de construção de indicadores. 

Na avaliação de Faleiros (1998), participante da oficina, a sociedade vem adquirindo 

mais consciência do problema. Muitas pessoas têm utilizado, com mais frequência, o número 

telefônico oferecido pelo Estado destinado às denúncias porque a ligação permite-lhes o 

anonimato. A denúncia pode trazer mais visibilidade ao que é contado, contabilizado, mas é a 

ponta de um iceberg e segue as variações das campanhas, aumentando no momento forte dos 

apelos e diminuindo, em seguida. As informações sobre exploração sexual podem oportunizar 

blitzes de repressão, com repercussão em marketing político, mas também não produzem 

efeitos profundos e sistemáticos para erradicar (ir às raízes) de questões vinculadas à cultura, 

à economia e aos padrões de convivência social.  Para a elaboração de políticas sociais nessa 

área, segundo o autor, é preciso caminhar no sentido de articular o combate à violência com o 

desmonte da violência. O combate pode ser medido pelo número de abusadores 

responsabilizados, pela diminuição das denúncias, pelo número de casas de prostituição 

fechadas, pelo número de vitimizados atendidos com resolutividade.  

Entretanto, considero que as avaliações apresentadas pela oficina, produto das 

discussões, são de ordem genérica e pouco elucidam a atual realidade da ESCCA no Brasil 

naquele período. Os únicos dados abordados de forma empírica foram os apresentados por 

Hazeu e Fonseca (1998), mas se restringem somente ao norte do país, precisamente ao estado 

do Pará. Ao final da oficina, o grupo responsável para apresentar indicadores sobre a 

exploração comercial de crianças e adolescentes, expôs uma síntese das propostas, sendo estas 

também bastante genéricas e sem apontamentos práticos. É interessante notar que, em 

nenhum momento, foi mencionada as diretrizes do I Congresso Mundial contra a Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes que pudessem compor os indicadores sobre o problema. 

Ao que parece, até aquele momento, o evento não havia gerado impacto sobre as discussões 

ou na formulação de políticas de enfrentamento à ESCCA no Brasil.  

Outro trabalho que nos oferece um panorama dos impactos ou não dos Congressos 

Mundiais contra a ESCCA no país, é o Estudo Analítico do Enfrentamento da Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil ESCCA (Período 1996 a 2004)
22

. A 

pesquisa realizada buscou mapear o enfrentamento da exploração sexual comercial de 

                                                           
22

 Ver Leal (2005) 
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crianças e adolescentes, entre 1996 a 2004, nos diferentes setores da política pública 

brasileira; perceber as contradições existentes em relação às reflexões sobre a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes; e analisar os avanços e desafios do 

enfrentamento da ESCCA no Brasil, a partir do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil e das recomendações internacionais (Agenda de 

Estocolmo/1996).  

Segundo Leal (2005), este estudo demonstra que, apesar de todo o processo de 

articulação, mobilização e dos programas e ações desenvolvidos pelo Governo, em parceria 

com as organizações não governamentais e a cooperação internacional, não existe uma 

Política Nacional de Enfrentamento da ESCCA no país. As políticas públicas brasileiras nas 

áreas de saúde, educação, assistência, trabalho, direitos humanos, etc., ainda atuam de forma 

fragmentada e não garantem no orçamento público (Plano Plurianual, PPA) programas e 

ações articulados para construir uma política de informação, que gere o controle social e a 

materialização efetiva do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. O estudo 

mostra, ainda, que as ações priorizadas no enfrentamento do fenômeno, em geral, 

fundamentavam-se na denúncia e na repressão, com pouca visibilidade no âmbito da proteção 

e emancipação. Assim, faz-se necessária, uma análise multidimensional da questão, capaz de 

descortinar as contradições que envolvem a construção social da categoria violência sexual, 

especialmente em relação à comercialização do sexo, envolvendo crianças e adolescentes, em 

diferentes contextos socioeconômicos, culturais, políticos e psicológicos.  

Diante desse quadro, o estudo Analítico propõe três questões fundamentais para 

subsidiar a construção da Política Nacional de Enfrentamento da ESCCA: 

 Como construir uma rede de proteção social para crianças e adolescentes em situação de ESCCA no 

Brasil, considerando as profundas desigualdades sociais, de gênero, raça, orientação sexual e baixo 

acesso às políticas públicas? 

 Como desmobilizar as redes de exploração sexual comercial transnacional, no contexto do crime 

organizado, da migração e do tráfico, se a impunidade é uma realidade do contexto da ESCCA? 

 Como afirmar a necessidade de um novo projeto de sexualidade como direito, numa sociedade que 

ainda se pauta, hegemonicamente, pela repressão e banalização da sexualidade? 

 

Ainda segundo Leal (2005), o estudo permitiu diagnosticar, também, que os 

programas e ações do Governo, em parceria com a sociedade civil, tendem para uma 

precarização das políticas sociais porque dependem de convênios que não garantem a 

continuidade dos mesmos, uma vez que são datados, o que configura a fragilidade da resposta 

ao fenômeno. E, embora a ESCCA esteja na agenda do Governo, na prática, observa-se que 

não há um compromisso do Estado, por meio de políticas públicas.  
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Os resultados das Comissões Parlamentares Mistas de Investigação (CPMIs) 

demonstram que a impunidade é hegemônica em relação à defesa e garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes no Brasil. Esta questão da impunidade é tão forte no cenário do 

enfrentamento da ESCCA que nos programas apontados pelo Estudo, não existem indicadores 

quantitativos e qualitativos do impacto de suas ações na retirada de crianças e adolescentes da 

situação de ESCCA, e nem quantos responsáveis pela violação foram punidos. 

O I e II Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

realizados em Estocolmo (1996) e em Yokohama (2001), são citados no estudo. Contudo, no 

que se refere aos impactos dos dois congressos no Brasil, não há uma avaliação focada nessa 

questão. Mas, o estudo traz um apanhado das várias ações financiadas pela cooperação 

internacional para o enfrentamento do fenômeno no país, e aponta quais as que tiveram 

repercussão em nível nacional, sendo elas: 

 O Seminário contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes nas Américas - 

Consulta das Américas para o Congresso de Estocolmo/1996.  

 A elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil/2000. 

 Pesquisas norteadoras de programas e políticas públicas (destaque para a PESTRAF, 2002).  

 O Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil no 

Território Brasileiro (PAIR). Implementado em sete municípios brasileiros (Corumbá/MS, Campina 

Grande/PB, Feira de Santana/BA, Manaus/AM, Rio Branco/AC, Pacaraima-RR e Belo Horizonte/MG, 

2002-2005).  

 O Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração Comercial Sexual de Crianças e Adolescentes na 

Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina OIT/IPEC (2001-2005). 

 O Encontro Preparatório para a I Conferência Internacional sobre a Pornografia Infanto-Juvenil na 

Internet (2002). 

 O Guia Escolar: Identificação de Sinais de Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes - parceria 

SEDH e UNIFEM (2003).  

 A Matriz Institucional de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

(UNICEF/SEDH-PR, com a coordenação técnica do Grupo VIOLES, SER/UnB 2004). 

 A criação do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e 

sua demanda de monitoramento e avaliação da implementação do Plano Nacional de Enfrentamento 

daViolência Sexual Infanto-Juvenil nos Estados e Município do Brasil (UNICEF/SEDH-PR, 2002)  

 O Plano Turismo Sustentável e Infância (WCF-Brasil, Save the Children Suécia, Ministério do 

Turismo, Convention Bureau e Confederação Nacional do Comércio, 2005-2006). 

 

Como se observa, do I Congresso Mundial contra a ESCCA realizado em 1996, 

passando pelo II Congresso em 2001 e pelo III em 2008 ao ano de 2014, ou seja, um período 

de 18 anos, poucos avanços foram verificados no país. Dados apresentados pela Matriz 

Intersetorial e pela Polícia Rodoviária Federal demonstram um aumento na notificação dos 

casos de ESCCA em todo o Brasil, o que demonstra pouca efetividade nas ações de 

enfrentamento. Contudo, talvez, o avanço mais importante tenha sido a elaboração do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, assim como a criação do 
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Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e sua 

demanda pelo monitoramento e avaliação da implementação do Plano Nacional nos Estados e 

Municípios brasileiros.  

 

 

2.3 Marcos legais para o enfrentamento: os acordos internacionais e a 

legislação brasileira  

 

 Um bom caminho para se compreender a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes e seu enfrentamento está na abordagem dos marcos legais que tratam da questão. 

Alguns estudos são referencias para compreender as legislações em âmbito nacional e 

internacional relacionadas à ESCCA, a exemplo dos trabalhos de Sprandel (2002); Sprandel, 

Carvalho e Romero (2004); e Gomes (2005).  

O trabalho de Sprandel (2002), cuja investigação integra um conjunto de estudos 

realizados pelo Programa Binacional para prevenir e eliminar a exploração sexual comercial 

infanto-juvenil na região de fronteira Brasil/Paraguai, implementado pela OIT em 2001. Teve, 

como finalidade, identificar lacunas nos sistemas legais existentes nos dois países, traçando 

recomendações para uma harmonização legislativa que iniba a exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes e que possam servir de parâmetros para a implementação de medidas 

legais que protejam seus direitos. Em seu estudo, ela pode concluir que o Brasil tem assumido 

uma posição bastante progressista em relação às convenções, acordos, tratados e normas 

internacionais. Contudo, a assinala que o Código Penal Brasileiro requer uma urgente reforma 

a fim de gerar um ambiente legal e efetivamente impeditivo à prática da exploração sexual de 

crianças e adolescentes: 

Em resumo, podemos concluir que o Brasil tem uma boa legislação para o 

tratamento da questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e um Código Penal em processo de revisão. 

Em termos de acordos internacionais, o país se posiciona de forma progressista e 

atualizada. Temos bons programas de governo, mas carecemos de uma política 

nacional para o enfrentamento da questão, que garanta sua unificação e ampla 

execução. (SPRANDEL, 2002, p.11-12) 

 

Cabe ressaltar que, no ano de 2009, algumas alterações foram realizadas no Código 

Penal a fim de adequá-lo à atual realidade. Segundo Vieira (2009), a lei nº 12.015 de 2009, 

que alterou o título VI do Código Penal, acabou limpando a legislação de alguns tipos penais 

que eram resquícios da sociedade da década de 1940, período em que o Código Penal 
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Brasileiro foi editado. Ao mesmo tempo, a referida lei trouxe mais efetividade ao combate de 

questões como a prostituição e o abuso sexual de crianças e adolescentes que anteriormente 

não eram tratadas com a devida intensidade pela lei penal. A primeira grande mudança foi a 

nomenclatura do título VI do Código Penal que antes era “CRIMES CONTRA OS 

COSTUMES”, e com o advento da lei nº 12.015 o título passou a ser chamado de “CRIMES 

CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL”.   

No que se refere às alterações do Código Penal, particularmente, referente à questão 

aqui tratada, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, houve significativas 

alterações, precisamente com a criação do artigo 218-B que trata do último dos crimes contra 

vulneráveis, anteriormente, se tinha como redação da lei: 

Corrupção de menores 

 

Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 (catorze) e 

menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 

induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. 

 

Com as alterações realizadas pela lei nº 12.015 de 2009, temos: 
 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente 

 

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 

induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer 

lascívia própria ou de outrem: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.” 

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável  

 
Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  Incorre nas mesmas penas: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 

artigo; (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído 

pela Lei nº 12.015, de 2009). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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O caput do delito descrito no artigo 218-B se assemelha ao crime descrito no artigo 

228 do código penal (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual), 

porém, temos duas diferenciações que devem ser feitas. Uma no que tange à ação, visto que, 

nesse delito, há a inclusão do verbo submeter. A segunda diferença consiste no fator idade, 

para que haja a tipificação no artigo 218-B, é necessário que a vítima seja menor de 18 anos, 

ou enfermo, ou com deficiência mental, sem necessário discernimento para a prática do ato. 

De acordo com Vieira (2009), esse crime é um tipo alternativo que envolve vários 

verbos “submeter”, “induzir”, “atrair” ou “de qualquer outra forma explorar a sexualidade de 

menor de 18 anos”. Nesse caso, o vulnerável é o menor de 18 anos. A prostituição em si não é 

crime, e quem dela usufrui, quando envolve apenas pessoas maiores e capazes. Contudo, com 

o advento da lei nº 12.015, quem usufrui da prostituição de menor de 18 anos também comete 

crime. Essa foi uma das mudanças mais positivas trazidas pela referida lei, pois, criminalizar 

o consumo da prostituição infanto-juvenil pode ajudar a reduzir a demanda. Embora ainda 

existam várias controvérsias sobre o assunto, o novo título VI do Código Penal Brasileiro é 

muito mais adequado à nossa realidade do que o anterior, haja vista que muito mais do que a 

virgindade moral, pretende-se punir com maior rigor a exploração sexual das crianças e 

adolescentes
23

.  

Observa Sprandel (2002) que o Brasil, ao colocar-se em consonância com as 

legislações internacionais, em relação ao seu posicionamento diante da agenda internacional, 

o país é signatário dos principais acordos relativos ao tema, destacando-se a Declaração sobre 

os Direitos da Criança (1923), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a 

Segunda Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), a Convenção sobre os Direitos 

                                                           
23 Cabe ressaltar que em 21/04/2014, a exploração sexual de crianças e adolescentes passou a ser crime hediondo no 

Brasil. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Com a inclusão no rol de crimes hediondos, a 

exploração sexual de criança ou adolescente passa a ter pena prevista de quatro a dez anos de reclusão, aplicável 

também a quem facilitar essa prática. Os condenados por esse tipo de crime não poderão pagar fiança e não terão 

direito a anistia, graça ou indulto natalino. A pena imposta terá de ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Para a progressão de regime, será exigido o requisito objetivo de cumprimento de, no mínimo, dois quintos da 

pena aplicada, se o apenado for primário, e de três quintos, se reincidente. Pelo texto sancionado, será 

considerado hediondo o crime tipificado no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) de submeter, induzir ou atrair à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou vulnerável. A pena é de 4 a 10 

anos de reclusão e é aplicável também a quem facilitar essa prática ou impedir ou dificultar o seu abandono pela 

vítima. Iguais penas são atribuídas a quem for pego praticando sexo ou outro ato libidinoso com alguém menor 

de 18 e maior de 14 anos no contexto de exploração sexual. Da mesma forma, pode ser enquadrado nesse crime 

o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que ocorre a prática. Se o crime for praticado com o fim 

de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. A Lei do Crime Hediondo (8.072/90) já prevê essa 

classificação para outros dez crimes graves, como estupro de crianças e adolescentes menores de 14 anos e 

pessoas vulneráveis (que não têm condições de discernimento para a prática do ato devido a enfermidade ou 

deficiência mental), latrocínio e sequestro seguido de morte. 
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da Criança (1989), a Declaração de Viena (1993), a Convenção para a Repressão do Tráfico 

de Mulheres e Crianças (1921), o Protocolo da Emenda das Convenções de Genebra de 1921 

e 1933 (Tráfico de mulheres/mulheres maiores) e a Convenção 182 da OIT. Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo 

à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças 

(Protocolo de Palermo - 2000), O Protocolo Facultativo sobre a venda de crianças, a 

prostituição infantil e a pornografia infantil, assinado pelo governo brasileiro em setembro de 

2001.   

Contudo, vale ressaltar que a proteção aos direitos de crianças e adolescentes no 

Brasil, com amparo na legislação nacional possui uma história recente, pois segundo 

Sprandel (2002), a criança brasileira foi tradicionalmente objeto de controle nas políticas 

sociais dos governos republicanos e do regime militar.  

A legislação sobre crianças e adolescentes, no Brasil, está profundamente ligada à 

história política do país. Conforme salienta Faleiros (1995), as políticas públicas do governo 

republicano em relação à criança, historicamente tiveram como preocupação a criação de 

juizados, instituições, reformatórios e delegacias de menores, nos quais a criança era 

recolhida basicamente para proteger a ordem social. O encaminhamento da criança pobre ao 

trabalho precoce e subalterno faz parte desta mesma lógica, corroborada pelo discurso 

eugênico
24

 que predominou no país na virada do século XIX para o século XX. A inscrição 

da criança na política social se dava, pois, não como sujeito, mas como objeto de controle.  

No período pré-Constituinte, surgiram a Frente Nacional de Defesa dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes, a Pastoral do Menor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a Comissão Nacional Criança e 

Constituinte (esta última, uma articulação do setor público federal). Com a redemocratização 

do país, pós-regime militar, houve uma grande articulação da sociedade em torno da 

mudança na legislação e de políticas públicas especiais, que resultou em duas emendas 

                                                           
24 1) Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton (1822-1911), significando "bem nascido". Galton 

definiu eugenia como "o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as 

qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente". 2) O movimento eugênico do final do século 

XIX e início do século XX tem no Brasil uma receptividade ambígua. Isso porque se a eugenia lançava luzes nas 

possibilidades de intervenção no aprimoramento do povo e com isso da própria cultura e civilização, ela 

representava também uma difícil tarefa num país cuja miscigenação era considerada estrutural e evidentemente 

um entrave à evolução e ao progresso. A miscigenação era em si considerada disgênica e um caminho aberto 

para todos os males da vida. (SILVA, 2005) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Termo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://pt.wikipedia.org/wiki/1822
http://pt.wikipedia.org/wiki/1911


89 

 

 

constitucionais de iniciativa popular. Seus textos, fundidos, entraram no corpo da 

Constituição de 1988, notadamente no caput do artigo 227:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.   

 

Em relação à exploração sexual de crianças, o art. 227, § 4o. da nova Constituição 

afirma que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 

do adolescente.  

Como fruto das discussões e debates no que se refere aos direitos de crianças e 

adolescentes, foi aprovado, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

instrumento jurídico inovador por ter como base a concepção de proteção integral, defendida 

pela ONU na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Sobretudo, o ECA superou o 

enfoque repressor e assistencialista das leis anteriores e introduziu na legislação nacional a 

concepção das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos exigíveis em leis. Além 

disso, a questão saiu da alçada exclusiva dos Juízes de Menores por meio da descentralização 

político-administrativa (restringindo o papel dos estados e ampliando as competências e 

responsabilidades dos municípios e da comunidade) e participação da população por meio de 

suas organizações representativas (Conselhos municipais, estaduais e nacional dos Direitos da 

Criança
25

 e dos Adolescentes e Conselhos Tutelares
26

). O Estatuto trouxe um novo paradigma 

em relação à infância e à juventude, tendo por base sua percepção como sujeitos de direitos, 

pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e prioridade absoluta.  

Sobre a aplicabilidade da legislação aos casos de exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes, um meio utilizado para compreender essa discussão foi a realização 

de entrevistas com as delegadas das Delegacias de Proteção às Crianças Adolescentes 

(DPCA) dois municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, o que nos revela que há 

divergências na compreensão e aplicabilidade da lei nos casos que envolvam a questão da 

exploração sexual comercial.  

                                                           
25

 Órgãos deliberativos e controladores da política de atendimento à criança e ao adolescente, nos quais a 

sociedade tem garantida a representação paritária. 
26

 O Estatuto, em seu art. 131, determina que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O 

art. 32 determina que em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

escolhido pela comunidade local. 
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De acordo com levantamento realizado na DPCA de Goiânia, cujo recorte temporal 

contemplou o período de Janeiro de 2010 à junho de 2012, a delegacia recebeu 151 denúncias, 

sendo estas provenientes do Disque 100; e disque 197
27

; dos conselhos tutelares e no próprio 

número da Delegacia. A delegada adjunta afirma, ainda, serem raros os casos em que a 

própria família da adolescente denuncie a situação de exploração sexual. Das referidas 

denúncias no período, apenas 20 tornaram-se inquérito policial. Segundo a delegada, a grande 

dificuldade para que as denúncias virem inquérito policial está no fato de a maioria serem 

infundadas, assim como as provas materiais para que se caracterize a exploração sexual, neste 

caso o pagamento à adolescentes pela relação sexual, bem como a não colaboração das 

vítimas para que se dê andamento a investigação. Avalia que qualquer tipo de vantagem 

econômica auferida pela menina caracteriza a exploração sexual comercial. 

Só que a maioria dos casos não é confirmado né! Quando a gente consegue 

encontrar a suposta vítima, o endereço e consegue entrar em contato com ela, 

quando ela é ouvida em termos de declarações, ela nega. Normalmente, a menor, ela 

não se sente vítima né, do crime de exploração, então, eles negam, e também 

acredito que das denúncias, muitas realmente não tem fundamento. Alguma, a gente 

sabe que tem fundamento, mas como não há colaboração da vítima, isso dificulta a 

gente prosseguir com as investigações. A gente tem um volume muito alto de 

denúncias anônimas. Então, o que a gente pode perceber é que oitenta a noventa por 

cento das denúncias são falsas mesmo. [...] Bom! É, quando a gente percebe, 

realmente, que aquilo tá ocorrendo, normalmente, a vítima diz que praticou a relação 

sexual, mas foi consentida, ou diz que foi porque quis. Dá várias desculpas né, por 

ter praticado a relação sexual com aquele adulto, é, mas não afirma que tenha feito 

isso em troca de qualquer vantagem econômica. Isso dificulta a gente prosseguir. 

Teve alguns casos que a vítima se recusou a passar por exame no IML. Então, isso 

dificulta as investigações, acaba que pra nós isso acaba se tornando uma denúncia 

infundada.  

 

Sobre o grau de conhecimento dos agentes policias no que se refere à caracterização 

do abuso e da exploração sexual e se eles têm plena clareza na tipificação dos casos, a 

delegada avalia que sim: “Eu acredito que sim. Porque a maioria também dos agentes que 

trabalha com a gente são formados, a maioria em Direito, e o que a gente percebe é que eles 

têm o conhecimento sim, da diferença do abuso sexual e da exploração sexual”. 

Do mesmo modo, é interessante observar a interpretação da delegada titular da DPCA 

de Goiânia, sobre os casos que poderiam ser tipificados no Art. 218-B. Em entrevista ela 

menciona um caso que chegou à Delegacia, em que um senhor dava a algumas adolescentes 

dinheiro para elas mentissem relação sexual ele. Mas, na visão da delegada, essa situação não 

caracteriza exploração sexual comercial, pois não havia o favorecimento de terceiros:  

                                                           
27

 O disque 127 é o disque denuncia da Policia Civil. Consiste em um canal aberto entre a Polícia e a sociedade. 

A ligação é gratuita, sendo garantido o anonimato do comunicante. Ele se apresenta como um dos principais 

meios de comunicação entre a sociedade e a Polícia Civil. 
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Na verdade para caracterizar a exploração sexual, eu enxergo a dependência né, 

daquele explorador. Se ele realmente faz igual no caso que o cara coloca pessoas da 

rua pra manter relação sexual com outras pessoas, afim de que ele se mantenha 

financeiramente, aí eu caracterizo exploração sexual. Porque quando ele fornece 

dinheiro pra vítima, mas ele mesmo mantém a relação sexual, eu não caracterizo 

como exploração sexual, né?!  

 

Para a delegada se caracteriza exploração sexual comercial apenas os casos no quais 

há o benefício de um terceiro, ou seja, alguém que lucra com a atividade sexual de uma 

pessoa por ele explorada sexualmente. De fato, no artigo 218-B do Código Penal, 

caracterizado como crime: submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito); completa-se ainda no parágrafo § 1°: se o 

crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Contudo, 

consiste em crime não somente o favorecimento econômico, mas serão penalizados de acordo 

com o parágrafo § 2° todos aqueles quem praticarem conjunção carnal ou outro ato libidinoso 

com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita 

no caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Incorre nas mesmas penas o 

proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas 

no caput deste artigo.  

Para tipificar um caso como crime, a referida delegada leva também em consideração 

a idade da vítima. Caso surja um caso no qual a adolescente tenha a partir de 14 anos de 

idade, para ela não se caracterizaria crime, pois segundo seu argumentando;  

Até porque o quê que acontece, se a pessoa tem mais de quatorze anos, ela mantém 

relação sexual de forma consentida, a própria lei já não prevê crime, né, e se ela 

afirma que o dinheiro estava sendo pra ela e ela manteve a relação sexual, é como se 

ele tivesse presenteando a pessoa [...] então é igual eu falo pra você, o caso concreto 

é que vai nos dizer se existia algum tipo de exploração sexual contra o próprio 

abusador, ele que tá pagando pra pessoa. A não ser que ele esteja pagando realmente 

como se tivesse porque a prostituição não é crime, né, acima de quatorze anos, não 

existe a violência, não existe mais essa presunção, e eu não posso mais caracterizar 

como estupro de vulnerável, então eu só vou fazer a exploração sexual, quando a 

pessoa realmente se mantém com a relação sexual de outra. É que é a questão do 

rufianismo, se você mantém a casa de prostituição, né, ou se você obriga realmente a 

pessoa se prostituir. Mais de quatorze anos, uai, as prostitutas, elas hoje em dia, elas, 

trabalham o quê, você veio pra mim, me paga e eu faço o serviço. Isso não é crime, 

não é, não é crime, por quê? Porque é consentido. A relação, o dinheiro é apenas o 

pagamento, mas a pessoa consentiu, então não existe o crime, o que existe o crime 

com o menor de quatorze anos, é porque a lei não permite que ele autorize né. 

Completou quatorze anos, ela pode pegar o dinheiro e botar no bolso, uai”.  

 

Argumenta, ainda, que caso ocorra com uma situação em que haja o flagrante em uma 

casa de prostituição da presença de uma adolescente acima de 14 anos com um cliente, não se 

faz nada com ele, sendo apenas ouvido como testemunha. “Ele realmente tava pagando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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naquele ambiente, por quê? Porque a pessoa que vai ser autuada é o dono do estabelecimento. 

É a pessoa que provavelmente tá se beneficiando”.  

Ao ser questionada se essa interpretação da lei, em que se enquadra como crime de 

exploração sexual, apenas a situação em que alguém se beneficia financeiramente da prática 

sexual de adolescentes com adultos, seria compartilhada por outros delegados, ela diz não 

saber dizer, alegando, ainda, que:  

Eu acho que com o Direito tem muito isso, tem o lado subjetivo, e eu tenho um 

pensamento da seguinte forma, eu gosto muito de prender, né?! Mas eu penso muito 

nas consequências da prisão, sabe? Existem determinados casos que eu meio que 

penso dez vezes, antes de fazer o procedimento criminal de uma pessoa, porque eu 

acho que e uma coisa muito séria, né?! [...] E essa questão da exploração sexual, 

muitas vezes a gente tem que enxergar da seguinte forma, a lei não prevê crime na 

prostituição, infelizmente as pessoas não conseguem se manter dignamente com um 

trabalho, não é todo mundo que tem as oportunidades na vida, a gente sabe que é o 

nosso maior problema do país hoje, o maior problema é a desigualdade social, né, e 

muitas pessoas tentam diminuir essa desigualdade social, com o que elas tem de 

mais fácil, que é o corpo.  

 

Avalia, ainda, que nos casos em que há uma relação sexual de um adulto com uma 

adolescente menor de 14 anos, mesmo que haja o consentimento ou caracterize no contexto 

do caso, o pagamento ou outro tipo de favorecimento material a adolescente, ela enquadra 

essa situação no crime de estupro de vulnerável. Cabe ressaltar, que, a lei Lei 12.015, de 7 de 

agosto de 2009, trouxe, também, alterações no que se refere ao crime de estupro.  O crime 

de estupro outrora era definido no conteúdo do seu art. 213 como: Constranger mulher à 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça.  

Assim, estava implícito que somente a mulher podia ser a vítima, o agente passivo, 

enquanto que, o homem, somente o homem podia ser o autor, o agente ativo do crime 

de estupro, vez que, conjunção carnal é a cópula vaginal, a introdução do pênis na vagina da 

mulher, admitindo-se, também, a tentativa quando o ato não fosse concretizado por força de 

um motivo qualquer. Outro ato sexual violento contra a vontade da vítima diverso da cópula 

vaginal entre as partes poderia configurar o crime de atentado violento ao pudor que então 

dispunha o art. 214: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça a praticar ou 

permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Assim, no crime 

de atentado violento ao pudor, tanto o homem quanto a mulher podiam ser vítima ou autor do 

delito. 

De uma simples junção da redação dos dois dispositivos citados, ou seja, dos antigos 

artigos 213 e 214 do Código Penal, observamos com a alteração da Lei 12.015, que houve a 

supressão do termo “mulher”, e de resto agruparam-se as duas redações transformando-as em 
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uma só, qual seja o crime de estupro: Art.213. Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 

ato libidinoso. 

No que se refere aos casos que envolvem adolescentes com menos de 14 anos, 

situação que interessa a discussão; a nova Lei trouxe à  baila as figuras qualificadoras do 

crime de estupro nos próprios §§ 1º e 2º do art. 213 e no recém criado art. 217-A. Sendo, esse 

último, relacionado ao estupro de vulnerável. 

Enquanto que, no estupro, de natureza simples (caput do art. 213), o seu agente ativo 

pode ser condenado a uma pena que varia de 6 a 10 anos de reclusão, com a forma qualificada 

decorrente da conduta criminosa em que resulta lesão corporal de natureza grave para a 

vítima, ou sendo essa menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos (§ 1º do art. 213), 

a pena é acrescida e o autor pode sofrer uma reclusão de 8 a 12 anos. Se da conduta resulta a 

morte da vítima (§ 2º do art. 213), a pena passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão, ou seja, 

atinge ao máximo da condenação estabelecida no nosso ordenamento jurídico-penal. 

Ao novo artigo incorporado ao Código Penal entende-se por estupro de vulnerável  

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(quatorze) anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

 

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência. 

 

O novo artigo é  bem mais objetivo e claro do que o seu antecessor. O estupro 

presumido era previsto anteriormente no art. 224 do Código Penal que possuía a denominação 

de presunção de violência. Subentende-se que a redação e o entendimento do crime de estupro 

de vulnerável tenha sido retirado e adaptado do antigo artigo referente à presunção de 

violência, também revogado pela nova Lei. 

A mesma delegada entrevistada relatou-me um caso, que em sua opinião, é algo 

complexo. Refere-se à situação de um adolescente homossexual de 17 anos que é abusado 

desde os 11 por um juiz aposentado e que agora estava aliciando a própria irmã de 14 anos e 

um amigo de 10 de anos de idade. Mesmo se referindo ao caso como uma situação de abuso 

sexual, a delegada afirma que havia a satisfação material, o que, na verdade, caracterizaria 

exploração sexual comercial. Mas compreende que ambos os irmãos são vítimas:  

No caso desses dois adolescentes, eu tenho certeza, eles estavam tendo um benefício 

financeiro muito grande, né?! Muito grande! [...] e eu acho assim, que num caso 

especificamente desses, né, você vê, tem um lado financeiro, né, eles relataram que 

http://www.infoescola.com/direito/ordenamento-juridico/
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esse cidadão dava tudo pra eles, né, ensinou a dirigir, deixava pegar no carro, né, 

como se, deve ser um carro muito bom, porque um juiz aposentado. Então pra um 

adolescente andar num carro dum juiz, é status, né, [...] eu confesso a você que eu vi 

as fotos, e nós lógico vamos investigar essas pessoas como vítimas, até porque, se 

hoje eles estão fazendo algo com a intenção de prejudicar esse abusador, na verdade 

eles foram deturpados, eles perderam a fase da inocência, e realmente se aconteceu 

tudo do jeito que ele conta, ele realmente teve violentada a sua infância, se isso 

começou aos onze anos, a inocência dele, esse cidadão tirou, por mais que ele tenha 

dado os bens materiais, né, tudo que relata que ganhou, ele atraiu esse menino a 

trazer a irmã, ele pediu fotos da irmã, o menino conseguiu convencer a irmã a tirar 

essas fotos, né, só que as posições que a menina tira, é impressionante, acho que 

poucas mulheres da vida teriam coragem de fazer as posições da foto. 

 

Análogo aos casos de Goiânia, os casos de exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes no município de Aparecida de Goiânia chegam em forma de denúncia. Segundo 

a Delegada titular da DPCA, essas denúncias nem sempre são investigadas a contento, visto 

que a delegacia conta com apenas dois agentes de polícia, os quais devem intimar, qualificar e 

investigar em torno de 1.200 inquéritos policiais. Alega, ainda, que de todas as denúncias 

realizadas, poucas são aquelas que, de fato, caracterizam exploração sexual comercial. Avalia 

que esses casos são de difícil investigação em decorrência de algumas fatores: 

Então eles vão até o lugar e na maioria das vezes, é difícil constatar que lá realmente 

haja prostituição né, exploração sexual, e então é uma investigação extremamente 

delicada, porque ela depende de tempo, ela depende de um tempo que na maioria 

das vezes ocorre durante a noite, então é difícil. Normalmente, a exploração sexual 

que chega aqui pra DPCA, ela é através de flagrante, ou seja, alguém ou o próprio 

motel denuncia e a polícia militar vai e flagra aquela situação e traz pra delegacia. 

Então os poucos casos que nós temos de exploração sexual acontecem por meio de 

flagrantes né, porque realmente a constatação disso sem o flagrante, ela é muito 

difícil, ela é muito complicada. 

 

Segundo a delegada, uma das formas de repressão à exploração sexual comercial seria 

um trabalho de fiscalização nos motéis, assim como um trabalho de conscientização dos 

donos desses estabelecimentos, alertando-os que podem responder legalmente por 

negligenciarem as situações em que são pegos, nesses motéis adultos na companhia de 

adolescentes. Alega que os funcionários desses motéis não são orientados para esse tipo de 

situação. “Enfim, existe por parte do proprietário uma negligência em cobrar do funcionário. 

E já que o proprietário não cobra, pra ele é muito mais simples, abrir o portão e deixar o carro 

entrar”. 

E, assim como ocorre em Goiânia, afirma que 90% das denúncias de exploração 

sexual que chegam à delegacia são infundadas. Acredita que hoje a exploração sexual está em 

locais fechados, precisamente, em casas de prostituição, onde a polícia não tem acesso. “Eu 

não posso entrar nesse endereço com mandado de busca e apreensão se eu não sei se tem um 

flagrante lá dentro. Senão né, eu incorro num abuso de autoridade. Então, é muito complicada, 
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essa investigação”. Acredita, assim como a delegada de Goiânia, que seus agentes tem uma 

clareza ao tipificar e diferenciar os casos de abuso sexual e exploração sexual comercial. 

E, ao contrário do que ocorre em Goiânia, quando constatada a situação de exploração 

sexual, enquadra criminalmente o cliente. Avalia, ainda, que por falta de uma equipe de 

psicólogos e assistentes sociais, não há muito o que fazer com as adolescentes, já que o foco 

está na repreensão ao autor:  

E nós não estamos conseguindo reprimir os autores. Então a gente prende, 

eventualmente a gente prende, faz o inquérito rapidamente, bem feito e tem a 

dificuldade no julgamento, ou seja, o julgamento ele é demorado e normalmente o 

autor estaria em liberdade antes do julgamento. Frear os autores, e não estamos 

conseguindo. Agora quanto as menores, o que a delegacia faz é muito pouco, a gente 

só libera. Só libera. Porque na verdade o que eu percebo é o seguinte: por mais que 

haja responsabilização do autor, na verdade do cliente que foi pego com a 

adolescente, é porque na verdade pode virar um ciclo. A menina foi pega naquele 

contexto né e aquele autor pode até ser responsabilizado, mas ela irá continuar. 

 

Uma questão que merece consideração, refere-se ao modo que a sociedade concebe as 

duas formas de violência sexual praticada conta crianças e adolescentes, sendo elas o abuso 

sexual, seja intra ou extrafamiliar, e a exploração sexual comercial.  Isso se reflete até mesmo 

nas denúncias que chegam as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, pois o 

número de denúncias envolvendo o abuso sexual é infinitamente maior do que o número de 

denúncias de exploração sexual. Segundo a delegada da DPCA de Aparecida de Goiânia, até 

mesmo o tratamento dado aos casos é diferenciado, e isso se associa a idade da vítima, 

quando menor de 14 anos e ao tipo de crime, no caso o abuso sexual:  

Acredito que a idade conta. Acredito que a idade conta pro judiciário tanto nas 

medidas cautelares, que às vezes eu peço prisões né, e eles normalmente deferem. E 

por exemplo, tem alguns casos em que nós já prendemos há bastante tempo e eu 

acredito que pela idade, pouca idade da vítima, eles não conseguiram ainda a 

liberdade. Então eles tem um pouco mais de critério em liberar uma pessoa que 

abusou de uma criança do que um que manteve sexo com uma adolescente. 

 

Questionada se haveria um tratamento diferenciado às situações em que uma menina 

menor de 14 anos fosse encaminha à delegacia em decorrência de abuso sexual ou estupro e 

outra também menor 14 anos fosse encaminhada pela situação de exploração sexual 

comercial, a delegada faz a seguinte avaliação:  

Eu não tenho um caso onde eu possa observar uma ou outra, apesar de ser estupro de 

vulneráveis. Mas eu acredito que sim. Porque até pra nós que lidamos aqui é 

diferente. Um foi mediante violência ou grave ameaça o outro foi de forma 

consentida. Até pra nós, nós já temos essa impressão. Apesar de ser uma violência 

incontestável, nós já olhamos a situação de forma diferente. Enfim, aquele que teve 

a violência mesmo, o estupro realmente violento, é... já traz muito mais comoção. 

Então isso eu acho que existe uma diferença sim e talvez eles percebam lá eu 

percebo aqui. De qualquer forma, são vítimas. [...] E até porque por mais que ela 

seja vítima (no caso da exploração) ela teve uma margenzinha de escolha, teve, teve. 
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Só que ela quis aquele celular, ela quis aquela roupa nova. Isso aqui na delegacia eu 

já sinto o diferencial, provavelmente no poder judiciário também. 

 

 Como se observa, há uma diferenciação nos procedimentos legais assumidos pelas 

delegadas entrevistadas. E como bem avaliou uma delas, no direito, há um lado subjetivo, ou 

seja, há diferentes interpretações da mesma lei. O que se pode notar é que a interpretação dada 

por cada delegada aos casos que chegam à delegacia está associada aos seus valores, 

sensibilidades e percepções sociais. Como visto, uma delas não enquadra como crime a 

situação em que uma adolescente a partir de 14 anos venha manter relação sexual de forma 

consentida com um cliente, mesmo que isso incorra em crime como descrito no artigo 218-B § 

2° em que serão penalizados todos aqueles que praticarem conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze). Contudo, a mesma 

delegada, ao se deparar com uma situação de exploração sexual comercial envolvendo uma 

adolescente menor de 14 anos, enquadra a situação como crime de estupro de vulnerável. Esse 

procedimento, entretanto, pode resultar na imprecisão dos dados sobre a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes em Goiânia, visto que muitos casos de exploração sexual 

notificados na delegacia, como descreve o artigo 218-B (exploração sexual), são registrados 

no artigo 217-A (estupro de vulnerável). 

 Em contrapartida, o que se percebe é que a outra delegada cumpre o que está descrito 

em lei, indiciando como criminoso o cliente da exploração sexual ou, como ela mesma 

nomeia, o autor do delito. Ela avalia que os casos envolvendo menores de 14 anos, em que se 

caracteriza o abuso sexual, são trados com maior sensibilidade, severidade e emprenho 

comparado aos casos que envolvem a exploração sexual comercial. O que se percebe diante 

disso, é que concepções, valores e questões morais tornam-se norteadoras da prática das 

delegadas entrevistadas.  

 Situações como essas, remetem-nos a um caso que gerou bastante controvérsia na 

mídia brasileira. No ano de 2009, no Estado do Mato Grosso do Sul, dois homens contrataram 

serviços sexuais de três garotas de programa que estavam em um ponto de ônibus, mediante o 

pagamento de R$ 80,00 por duas delas que, na época tinham 12 e 13 anos, e R$ 60 para a 

terceira que era adulta.  O programa foi realizado em um motel. O Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul (TJMS) absolveu os réus do crime de exploração sexual de menores por 

considerar que as adolescentes já eram prostitutas. E ressaltou, ainda, que haveria 

responsabilidade grave caso fossem eles que tivessem iniciado as atividades de prostituição 

das vítimas. O juiz estadual absolveu os réus porque, de acordo com ele, "as prostitutas 
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esperam o cliente na rua e já não são mais pessoas que gozam de uma boa imagem perante a 

sociedade". O magistrado afirma ainda que a "prostituição é uma profissão tão antiga que é 

considerada no meio social apenas um desregramento moral, mas jamais uma ilegalidade 

penal".  

O caso foi levado ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o qual manteve decisão do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que rejeitou a acusação de exploração sexual, por 

entender que clientes ou usuários de serviços oferecidos por prostitutas não se enquadram no 

crime previsto no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). E apenas 

condenou os dois jovens por portarem material pornográfico, pois, além do programa, eles 

aproveitaram para fazer fotos das meninas nuas. 

 Em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há exploração 

sexual contra uma criança ou adolescente quando o cliente é ocasional. Segundo o relator do 

caso no STJ, ministro Arnaldo Esteves Lima, a Quinta Turma do STJ entendeu que o crime 

previsto no ECA (submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual) não 

abrange a figura do cliente ocasional diante da ausência de “exploração sexual'' nos termos da 

definição legal. Ganhou a hipótese sustentada por Lima de que quem contrata adolescente já 

entregue à prostituição para a prática de “conjunção carnal” não pode ser enquadrado. A 

decisão revoltou magistrados, promotores e defensores dos direitos da Criança e do 

Adolescente. O caso foi recorrido pelo Ministério Público. 

 Outro caso elucidativo da questão pôde ser encontrado no próprio site do STJ. Trata-se 

de um recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

(MP-RS), em face de acórdão proferido na apelação criminal pelo Tribunal de Justiça local 

em que dois homens foram condenados pela prática do crime do art. 244-A, da Lei 

n.º 8.069/90, o qual se refere à ação de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à 

exploração sexual. Foram-lhes cominadas as penas de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa. No relatório direcionado ao MP, 

consta o seguinte texto de apelação: 

Para a caracterização do delito de submissão de menor à prostituição, há a 

necessidade da existência de conduta comissiva dos réus no sentido de impor à 

vítima a prática sexual mediante pagamento. E, no caso concreto, ao contrário do 

quanto exposto, a prova é segura no sentido de que a menor (contando com 15 anos 

de idade na data em que fazia programas na boate dos réus) já era prostituta desde os 

12 anos de idade e, depois da prisão dos acusados, permaneceu fazendo 

programas sexuais. A suposta vítima sequer foi localizada pelo Ministério Público 

para prestar depoimento judicializado. Do termo de declarações na polícia, extrai-se 

que a menor estava na boate dos réus há 07 dias, quando surpreendida pela Brigada 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:com%2015
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Militar e que era a primeira vez que naquele local trabalhava. Entretanto, 

expressamente afirma ter anteriormente trabalhado em outras casas noturnas como 

prostituta e que em sua cidade natal se prostituía nas ruas. Resta, pois, evidente que 

a suposta ofendida exercia por vontade própria a prostituição como meio de vida, 

inexistindo qualquer relato de coerção por parte dos acusados para que essa 

realizasse programas sexuais. Ainda, em juízo foram ouvidas testemunhas que 

corroboraram tais fatos. Diante de todos esses elementos de prova, não há falar em 

tipicidade da conduta atribuída aos denunciados, uma vez ausente da parte 

desses, qualquer ato comissivo de coerção da menor à prática de atos 

sexuais mediante pagamento. Provimento aos apelos dos réus para absolvê-los das 

imputações de submissão de menor à prostituição, forte no inciso III do 

artigo 386 do Código de Processo Penal. 
  

 Contudo, mesmo com tais alegações, o recurso foi negado pelo MP-RS em que consta 

no texto que: 

1. Para a configuração do delito de exploração sexual de criança e adolescente, 

previsto no art. 244-A do ECA, basta a submissão da vítima à prostituição ou 

exploração sexual, sendo irrelevante o seu consentimento. 2. Recurso especial 

conhecido e provido para restabelecer a sentença condenatória.  

 

 Algumas interpretações podem indicar que esses casos elucidam uma questão técnica 

e de interpretação da lei – mas deixa claro que a percepção dos operados do Direito sobre a 

realidade, suas subjetividades, valores morais e uma tolerância cultural sobre a exploração 

sexual de adolescentes são norteadores nessas decisões.  

 

 

2.4 O trabalho infantil
28

 e a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes 

 

O ECA trouxe grandes avanços na proteção de direitos a crianças e adolescentes no 

que se refere ao trabalho infantil e à exploração sexual comercial, pois ele corrobora um 

debate promovido em âmbito internacional sobre sua erradicação. Conforme Sprandel (2002), 

tolerado e até estimulado no Brasil até meados da década de 80, o trabalho infantil só passou a 

ser questionado no bojo das grandes discussões que foram realizadas na Assembleia Nacional 

Constituinte e com a aprovação do ECA. A Organização internacional do Trabalho (OIT) teve 

papel importante neste processo, por meio de seu Programa Internacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil, assim como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

agências internacionais que, a partir do início da década de 90, estimularam a inclusão do 

tema na agenda dos problemas nacionais.  

                                                           
28

 De acordo com a Convenção n. 182 da OIT, o termo criança aplica-se a toda pessoa menor de 18 anos. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Ainda segundo Sprnadel (2002), nota-se que o Fórum Nacional, assim como o PETI
29

, 

não incluem a prostituição entre suas áreas prioritárias de ação. Da mesma forma, a 

prostituição não aparece na publicação: Trabalho Infantil no Brasil, de Simon Schwartzman, 

que tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 1999, a qual 

mostra que em 1998 cerca de 7,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

trabalhavam em nosso país. 

No entanto, após ratificar a Convenção 182 da OIT
30

 sobre as piores formas de 

trabalho infantil, o Brasil inclui a prostituição entre as mesmas. Por trás desta aparente 

contradição, está o posicionamento do Brasil em relação à prostituição infantil, a qual, em 

consonância com o ECA, é compreendida como “exploração sexual”. Ou seja, as crianças e 

adolescentes, no Brasil, por estarem submetidos às condições de vulnerabilidade e de risco 

social, são considerados prostituídas e não prostitutas. Esta discussão como vimos, foi 

abordada no primeiro capítulo. 

Conceitualmente e, para fins de programas oficiais, a prostituição de crianças e 

adolescentes é tratada de forma diversa do tratamento dado à questão do trabalho infantil, 

embora na realidade seja de fato fonte de renda para um número grande, ainda desconhecido 

de crianças, adolescentes e suas famílias. 

A promoção e a defesa dos princípios e direitos fundamentais no trabalho são 

compromissos outorgados pela comunidade internacional à OIT. Sua determinação é dirigir 

ações para promover a justiça e o progresso social com vistas a evitar atitudes e práticas que 

consideram o trabalho humano como simples mercadoria. A Organização Internacional do 

Trabalho combate energicamente o trabalho forçado de adultos e de crianças. Em 1999, ao 

aprovar por unanimidade a Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil, a OIT 

considerou o tráfico e exploração sexual comercial de crianças e adolescentes como práticas 

análogas à escravidão e convocou os países a definirem medidas urgentes e imediatas para sua 

proibição e erradicação. No âmbito do Programa Internacional para Erradicação do Trabalho 

Infantil, conhecido pela sigla em inglês IPEC, a OIT tem desenvolvido, desde 1993, 

programas de combate ao tráfico de crianças e adolescentes para trabalhos forçados, incluindo 

                                                           
29

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) articula um conjunto de ações para retirar crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. O programa compreende transferência de renda – prioritariamente por meio do 

Programa Bolsa Família –, acompanhamento familiar e oferta de serviços socioassistenciais, atuando de forma 

articulada com estados e municípios e com a participação da sociedade civil.  
30

 Convenção Internacional de Trabalho no. 182: Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação 

Imediata para sua Eliminação. 
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a exploração sexual. Após o I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial 

Infantil, realizado em Estocolmo, em 1996, estes programas vêm sendo ampliados e, 

atualmente, há mais de 30 países desenvolvendo intervenções nesta área na Ásia, África, 

América Latina e Europa. 

Ainda que a Convenção dos Direitos da Criança seja um marco legal importante na 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, foi com a Convenção 182 da OIT e os 

Protocolos posteriores que se focalizou mais diretamente o assunto da prostituição de crianças 

e adolescentes. A Convenção 182 e a Recomendação 190
31

, ambas de 1999, tratam das 

“piores formas de trabalho infantil”. A Convenção 182 em seu Artigo 3b, menciona “a 

utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para fins de prostituição, a produção de 

material pornográfico ou de espetáculos pornográficos” (OIT, 1999). A partir desses 

instrumentos, a prostituição deve figurar entre as prioridades nas políticas nacionais, regionais 

e locais de erradicação do trabalho infantil. Ratificada pelo Congresso Nacional, a citada lei 

está vigente no país. Logo, o trabalho sexual de pessoas com menos de 18 anos de idade é 

considerado uma violação à legislação nacional e internacional. 

O art. 1º. da Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil, aprovada por 

unanimidade durante a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, de 01 de 

junho de 1999, define “todo membro que ratifique a presente Convenção deverá adotar 

medidas imediatas e eficazes para conseguir a proibição e a eliminação das piores formas de 

trabalho infantil em caráter de urgência”. Em seu art. 2º, o referido documento indica “Para 

efeitos da presente convenção, o termo criança designa a toda pessoa menor de 18 anos”. 

A Recomendação 190, que complementa a Convenção 182, aponta claramente os 

procedimentos de cooperação nacional e internacional a serem adotados pelos países que a 

ratifica. Os 16 artigos da citada Recomendação detalham as medidas necessárias para o 

desenvolvimento de programas de erradicação das piores formas de trabalho infantil; 

conceitua “trabalho perigoso” e propõem as medidas de aplicação. Entre estas, a necessidade 

de revisão da legislação nacional; a inclusão das diferentes formas de exploração extrema do 

trabalho infantil, tais como a utilização de crianças na prostituição e na pornografia, como 

atos delitivos; a necessidade de simplificar procedimentos judiciais e administrativos e de 

velar para que sejam rápidos e adequados e, dentre outras questões, a de “permitir a todo país 

membro que processe em seu território a seus nacionais que infrinjam as disposições 

                                                           
31

 Recomendação referente à proibição e ação imediata para a eliminação das piores formas de trabalho infantil, 

adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua 87ª Sessão, Genebra, 17 de junho de 1999. 
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nacionais sobre a proibição e eliminação imediata das piores formas de trabalho infantil, 

mesmo quando tais infrações tenham sido cometidas fora de seu território”. 

A exploração sexual foi mencionada na Declaração dos Direitos da Criança de 1959 

sem maiores especificações. A Convenção e os documentos que se seguem (a Convenção 182 

sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil, já mencionada; o Protocolo Facultativo da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre a Venda de Crianças, a Prostituição e a 

Pornografia de 2000; o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado de Pessoas, em especial Mulheres, e Crianças) realmente associaram o uso do 

termo exploração sexual ao abuso sexual e à prostituição infanto-juvenil.   

 Na legislação nacional, essa expressão só apareceu no final dos anos de 1980, em 

artigos relacionados à criança e ao adolescente, particularmente, na Constituição de 1988, no 

caput do artigo 227, que, por sua vez, foi inspirado no anteprojeto da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, aprovada em novembro de 

1989.  

Contudo, nenhuma das declarações, convenções e protocolos define o conceito de 

exploração sexual, apesar de reprimi-la. Há quem a considere, num sentido muito amplo, 

qualquer venda de sexo. Outros, num sentido restrito, referem-se à exploração sexual em que 

a venda de sexo é intermediada com fins de lucro. Ainda, há definições que associam a 

exploração sexual à pessoa que é sujeita à prostituição por meio de ameaça, coerção, fraude, 

rapto, força etc.  

O Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre a Venda de 

Crianças, a Prostituição Infantil e a Pornografia Infantil (UNICEF, 2000) sugere formas de 

implementação das normativas internacionais. O Protocolo define a prostituição infantil de 

modo amplo – “a utilização de uma criança em atividades sexuais mediante remuneração ou 

qualquer outra retribuição” (Art. 2b). E, em seu artigo 1º, declara: “Os Estados Partes deverão 

proibir a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil, conforme disposto 

no presente Protocolo”. Os artigos a seguir, selecionados do Protocolo esclarecem as 

principais dimensões da legislação: 

No Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre a venda de 

crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil (2000), temos: 

Artigo 1º - Os Estados Partes deverão proibir a venda de crianças, a prostituição 

infantil e a pornografia infantil, conforme disposto no presente Protocolo. Art. 2º. - 

Para os fins do presente Protocolo: b) Prostituição infantil significa a utilização de 

uma criança em atividades sexuais mediante remuneração ou qualquer outra 
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retribuição. Artigo 3º - 1. Todos os Estados Partes deverão garantir que, no mínimo, 

os seguintes atos e atividades sejam plenamente abrangidos pelo seu direito criminal 

ou penal, quer sejam cometidos em nível interno ou transnacional ou numa base 

individual ou organizada. (OIT, 2000) 

 

Diante do citado, cabe retomar também o que diz respeito à Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança: 

Art. 34 Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as 

formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em 

especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam 

necessárias para impedir: a) o incentivo ou a coação para que uma criança dedique-

se a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da criança na prostituição ou 

outras práticas sexuais ilegais. (CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇOES 

UNIDAS)  

 

Entretanto, por mais que existam normativas e leis que visem o enfretamento da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, a repressão tem-se mostrado 

ineficiente para combatê-la. De acordo Souza (2010), no mundo, são colocadas no ar, por dia 

na internet, mais de 100 paginas de pornografia infantil, e, mais de cinco milhões de 

adolescentes são vítimas de exploração sexual comercial. A República Dominicana, o 

México, a Guatemala e o Brasil estão entre os principais fornecedores de “mão de obra 

sexual infantil”. Estudos sobre o tema apontam que, além da inserção feminina, há a 

masculina no mercado sexual
32

. Também foi evidenciado o aumento nessas atividades, de 

mulheres, crianças e adolescentes de classe média. O negócio da exploração sexual cresce no 

mundo de maneira incontrolável. Depois do comércio de drogas e de armas, é a atividade 

mais rentável do crime organizado. O turismo sexual, a prostituição infantil e a pornografia, 

são as linhas principais desta lucrativa "indústria" presente em todos os cantos do planeta.  

São atividades criminosas que perpassam o limite dos Estados Nacionais. O estudo de 

Sprandel, Carvalho e Romero (2004) traz a seguinte constatação: 

[...] enquanto no âmbito do direito penal, os crimes sofisticam-se cada vez mais, 

tornando-se transnacionais e desafiando os conceitos clássicos de soberania, as leis 

não acompanham tais evoluções, encontrando extrema dificuldade para liberarem-se 

do princípio da territorialidade. Torna-se, evidente, que para combater tais 

manifestações transnacionais da criminalidade, é fundamental que além da análise 

das legislações nacionais sejam examinadas as inúmeras formas de cooperação 

interjurisdicional existentes ou em estudo. (p.10) 

  

Ainda segundo os autores, na legislação nacional, mesmo que seja necessário certo 

aperfeiçoamento legal, o arcabouço jurídico já se encontra estabelecido. O desafio é ampliar a 

fiscalização do cumprimento das leis, tirar o atual foco direcionado aos trabalhadores sexuais 

                                                           
32

 Ver Alves (2009); Santos e Araújo (2009) 
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e centrá-lo nos agenciadores comerciais do sexo infanto-juvenil. E, além disso, concentrar 

esforços na elaboração e implementação de políticas sociais. Completam, ainda, que a melhor 

forma de contribuir para que adolescentes não se envolvam no trabalho sexual e, ao mesmo 

tempo, ajudar aqueles que quiserem deixar a prostituição autônoma, é criar um leque de 

alternativas de emprego e renda que sejam competitivos com a prostituição. Adolescentes têm 

competências para fazer escolhas. Mais importante do que ignorar a capacidade de escolha, no 

caso da prostituição, é discutir as condições de vida que os (as) canalizaram para esse modo 

de sobrevivência.  

 

 

2.5 Os Conselhos de Direitos  

 

Os conselhos são novos arranjos institucionais definidos na legislação ordinária para 

concretizar a participação e controle social preconizados na Constituição Federal de 1988. São 

organismos que articulam participação, deliberação e controle do Estado. Suas características 

e atribuições são definidas na legislação ordinária. Para tal fim, 

Os conselhos de direitos, também denominados conselhos de políticas públicas ou 

conselhos gestores de políticas setoriais, são órgãos colegiados, permanentes e 

deliberativos, incumbidos, de modo geral, da formulação, supervisão e da avaliação 

das políticas públicas, em âmbito federal, estadual e municipal. (ARZABE, 2004, 

p.02) 

 

A Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 88, inciso II, torna obrigatória a existência de 

conselhos dos direitos da criança e do adolescente em todos os níveis da Federação, 

destacando-se o caráter deliberativo e controlador das ações, assegurada a participação 

paritária. Vejamos: 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: II - criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 

popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, 

estaduais e municipais. (ECA, 2010, p.51) 

 

Existente nas três unidades federadas: nação, estado e município. A relação de poder 

entre esses três tipos de conselhos é de autonomia, concorrência e complementaridade. Ao 

realizar uma comparação das competências dos conselhos em âmbito municipal, estadual e 

nacional, encontramos como atribuições comuns: a elaboração de normas referentes à política 
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nacional, estadual e municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente; o 

acompanhamento da elaboração da proposta orçamentária dos respectivos níveis federados, 

indicando modificações necessárias para a consecução das políticas formuladas (no caso do 

município, essa competência inclui a proposição de “orçamento-programa” para 

funcionamento dos conselhos tutelares); a gestão dos respectivos fundos da criança e do 

adolescente.  

 

 

2.5.1 Atribuições e atuação dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente em relação à ESCCA 

 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)
33

 têm 

três competências: 1) a de buscar a integração e articulação com os conselhos estaduais, 

distrital e municipais dos direitos da criança e do adolescente, demais conselhos setoriais e 

organizações governamentais e não governamentais vinculados à formulação e 

implementação das políticas para infância e adolescência; 2) a de avaliar as políticas nacional, 

estadual, distrital e municipais de atendimento aos direitos da criança e do adolescente; 3) a 

de estimular, apoiar e promover a manutenção de um banco de dados para subsidiar a 

formulação de políticas.  

Embora todas as resoluções do CONANDA estejam relacionadas aos direitos da 

criança e do adolescente, sua atuação mais específica no que se refere à temática da ESCCA 

tem sido em mobilizações e campanhas educativas nacionais de prevenção à exploração 

sexual comercial. Contudo, sua atuação destacada na área foi na formulação e aprovação do 

Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Mais recentemente, 

consta em seu plano decenal 2011/2020 enquanto meta, implementar ações especializadas de 

atendimento a crianças e adolescentes em situação de exploração sexual nas redes de proteção 

das 27 capitais e municípios metropolitanos.  

                                                           
33

 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) foi instituído pela Lei n. 8.242, 

de 12 de outubro de 1991 e, atualmente, está vinculado administrativamente à Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, órgão da Presidência da República. Ele se estrutura em forma de colegiado, cuja composição é 

paritária, integrado por quatorze representantes do Poder Executivo, que são indicados pelos Ministros de 

Estado. É assegurada a participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas e, em igual número, de 

representantes de entidades não-governamentais que se organizam, em âmbito nacional, nas áreas de 

atendimento, promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Seu funcionamento é 

exercido pela Plenária, que se reúne em assembleias ordinárias mensais, com o auxílio das Comissões Temáticas 

e Grupo de Trabalho. 
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 O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA)
34

 tem duas 

competências que não são contempladas nos conselhos municipal e nacional. A primeira é 

acompanhar o reordenamento institucional, propondo sempre, que necessário, modificações 

nas estruturas públicas destinadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente. A 

segunda é apoiar tecnicamente os conselhos municipais dos direitos da criança e do 

adolescente, bem como órgãos municipais e entidades não governamentais na formulação e 

implementação de políticas.   

 Com relação ao enfrentamento à exploração sexual, ele vem participando do Fórum de 

Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto-Juvenil desde sua criação, em 1995. Participou 

ativamente da elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto-

Juvenil e, de forma mais ativa, do Plano Estadual para a mesma finalidade. O CEDECA-GO 

deu apoio logístico para a execução da Pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e 

Adolescentes para Fins de Exploração Sexual Comercial no Estado de Goiás/PESTRAF
35

. 

 Já o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
36

 tem, 

dentre outras competências específicas, a assistência à formulação das políticas sociais 

básicas de interesse da criança e do adolescente; a deliberação da conveniência e oportunidade 

de implantação de programas sociais relacionados a medidas de proteção social e 

socioeducativas, bem como da criação de entidades governamentais; propor sobre a 

destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer; 

proceder à inscrição dos programas de proteção e socioeducativos, tanto de organizações 

governamentais quanto não governamentais. 

                                                           
34

 O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-GO) foi criado pela Lei n. 11.549, de 

16 de outubro de 1991, com alterações na Lei 11.819, de 5 de novembro de 1992, de acordo com o que 

determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n. 8.069/90, artigo 88, inciso II. A primeira 

gestão do CDCA-GO tomou posse em janeiro de 1993. Compõe-se de 22 membros: 11 são representantes do 

Poder Executivo – em que se assegura a participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas nas 

áreas de ação social, trabalho, justiça, educação, saúde e cultura, bem como dos órgãos estaduais e Planejamento 

e da Fazenda; e mais 11 são representantes de entidades não-governamentais, de âmbito estadual, de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. 
35

 LEAL, e LEAL (Orgs.). Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração 

sexual comercial no Brasil – PESTRAF. Brasília: CECRIA, 2002.  
36 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia (CMDCA) foi criado pela Lei 

Municipal nº 6.966, de 12 junho de 1991, com alteração na Lei nº 7.131, de 18 de fevereiro de 1993, de acordo 

com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/90, no seu artigo 88, inciso 

II. O Conselho Municipal é um espaço público institucional com poder deliberativo, coordenador, controlador e 

fiscalizador das ações de atendimento à infância e à adolescência em Goiânia. Compõe-se, de modo paritário, de 

órgãos governamentais e entidades sociais não-governamentais. É vinculado, em virtude de sua importância e 

nível de intervenção, ao Gabinete do Prefeito. A primeira gestão do Conselho tomou posse em julho de 1992, 

com mandato de dois anos, sendo os representantes das entidades não-governamentais eleitos em votação livre, 

direta e secreta em assembleia convocada para esse fim.  



106 

 

 

No que se refere à atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em relação ao enfrentamento à exploração sexual comercial infanto-juvenil no 

município de Goiânia, não há a construção de uma agenda específica para tratar da questão. 

Em entrevista realizada com o presidente do CMDCA, ao ser questionado sobre de que modo 

o Conselho vem pautando a questão da exploração sexual, o mesmo avalia que:  

A pauta da violência contra a criança e ao adolescente, em especial a violência 

sexual contra a criança e ao adolescente, ela em poucos momentos teve figura, teve 

lugar como ponto de pauta. E eu aqui tentando fazer uma memória desse processo, 

não consigo me recordar de algum momento específico, por exemplo, que ela tenha 

figurado como pauta, como uma pauta a ser discutida no Conselho da Criança e do 

Adolescente. É, é um assunto que vem quando nós vamos discutir questões 

relacionadas, por exemplo, a Rede de Atenção a Crianças e os Adolescentes, mas ele 

não figura como um tema com centralidade na pauta do Conselho da Criança e do 

Adolescente, infelizmente.  

 

Ao indagá-lo se haveria, de certo modo, uma hierarquização de temas a serem tratados 

pelo Conselho, o mesmo avalia que não há uma hierarquia formalizada da importância de 

assuntos a serem pautados, mas que esses pontos advêm na medida em que o Conselho é 

provocado acerca de determinado tema/problema. Pondera que não há um diagnóstico que 

propiciasse dizer, de modo técnico, quais questões deveriam ser prioridades na pauta do 

conselho. Tem consciência que cada instituição, orientando-se por uma questão política, trás 

ao Conselho temas que interessa a cada uma delas.  

Quando problematizado se haveria uma invisibilidade institucional do problema da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em Goiânia, o mesmo avalia que, de 

fato, não há uma visibilidade necessária, haja vista que o problema passa de forma 

despercebida e naturalizada. Há os fatos de que os casos de exploração sexual não chegam 

nem mesmo na Rede de Atenção, ou chegam casos mesclados de violência às unidades de 

atendimento que compõem a Rede. Além disso, não se consegue chegar até os casos devido à 

própria dinâmica em que se organiza o mercado da exploração sexual e pela insuficiência de 

unidades que deveriam fazer o atendimento especializado. Em sua avaliação,  

é imprescindível pra o atendimento, para que se alcance esse público com uma 

lógica de busca ativa
37

, mas de busca ativa eficiente, não basta estar na rua, mas é 

preciso estar na rua com um olhar qualificado, com um olhar diferenciado pra que se 

consiga, inclusive com uma postura diferenciada, porque se você vai com essa 

postura de repreensão, você não vai conseguir dialogar, não vai conseguir alcançar, 

então esse conjunto de elementos que diz respeito em grande parte da política de 

atendimento da assistência social no município. Não temos instituições em Goiânia 

hoje que façam um trabalho de busca ativa específico com esse público. Também 

não há um olhar tão específico pra população de crianças e adolescentes em situação 

de exploração, né? E isso quer dizer o que? A pauta não existe. 

                                                           
37

 A questão da busca ativa será melhor elucidada nos capítulos sequentes. 
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 A dimensão de uma invisibilidade institucional sobre a ESCCA é algo confirmado 

pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. E, por mais 

que se reconheça que o problema exista, não há nenhuma ação em Goiânia voltada para a 

questão. Na sua avaliação seria necessário implementar um trabalho de busca ativa aos 

adolescentes, articulado à uma política de atendimento da assistência no município.  

 

 

2.6 Os Planos Nacional e Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil 

 

De acordo com Santos e Ippolito (2004), o encontro para a elaboração e a aprovação 

do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (PNEVSIJ), 

realizado de 15 a 17 de junho de 2000 em Natal (RN), foi resultado de um processo de 

articulação e mobilização protagonizado pela sociedade civil, por instituições governamentais 

e pela cooperação internacional. Ademais, foi uma demonstração da vontade política do 

governo e da sociedade civil no sentido de operacionalizar o combate à violência sexual, com 

metodologias e estratégias adequadas construídas sobre a base do consenso entre as duas 

partes.  

Participaram da discussão e da elaboração do PNEVSIJ representantes do Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público, órgãos dos Executivos federal, estaduais e municipais, ONGs 

brasileiras e internacionais, assim como representantes juvenis e integrantes dos Conselhos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. O encontro foi um marco na 

história da mobilização contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes.

 Depois de apresentado, deliberado e aprovado na Assembleia Ordinária do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, em 12 de julho de 2000, o 

PNEVSIJ se tornou a diretriz nacional para este enfrentamento no âmbito das políticas 

públicas e sociais. Cabe destacar que o documento tem como referência fundamental o ECA, 

ao reafirmar os princípios da proteção integral de crianças e adolescentes, bem como sua 

condição de sujeitos de direito e de pessoas em desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um 

documento legitimado e de referência para as políticas públicas nos níveis federal, estadual e 

municipal. 
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O PNEVSIF constituiu-se em um instrumento de garantia e defesa de direitos de 

crianças e adolescentes que pretende criar, fortalecer e implementar  um conjunto articulado 

de ações e metas fundamentais para assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente 

em situação ou risco de violência sexual. O Plano atende, ainda, ao compromisso político do 

Governo Brasileiro firmado na Declaração e Agenda para Ação, aprovadas no I Congresso 

Mundial Contra Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizado em Estocolmo, em 

agosto de 1996; as recomendações do II Encontro do ECPAT – Brasil realizado em Salvador 

em 1998; aos resultados das pesquisas e impactos das campanhas de âmbito nacional, estadual 

e regional realizadas na década de 1990.  

As condições objetivas para efetivação do Plano Nacional estão fundamentadas na 

exigibilidade do dever da família, da comunidade, da sociedade civil em geral e do Poder 

Público (Constituição Federal do Brasil – Artigo 227 §4º e a Lei nº 8.069/90), sustentado por 

um conjunto articulado de forças e atores governamentais, não governamentais e organismos 

internacionais que, mediante manifesta vontade política, operacionaliza o enfrentamento da 

violência sexual infanto-juvenil, por meio de metodologias e estratégias adequadas, 

construídas sobre bases de consenso entre as partes. O Plano tornou-se referência e ofereceu 

uma síntese metodológica para a estruturação de políticas, programas e serviços para o 

enfrentamento à violência sexual, a partir de seis eixos estratégicos: 

 Análise da Situação – conhecer o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes por 

meio de diagnósticos, levantamento de dados, pesquisas.  

 

 Mobilização e Articulação – fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de combate e pela 

eliminação da violência sexual; envolve redes, fóruns, comissões, conselhos e etc.  

 

 Defesa e Responsabilização – atualizar a legislação sobre crimes sexuais, combater a impunidade, 

disponibilizar serviços de notificação e responsabilização qualificados.  

 

 Atendimento - garantir o atendimento especializado, e em rede, às crianças e aos adolescentes em 

situação de violência sexual e às suas famílias, realizado por profissionais especializados e capacitados.  

 

 Prevenção - assegurar ações preventivas contra a violência sexual. Ações de educação, sensibilização e 

de autodefesa.  

 

 Protagonismo Infanto-juvenil – promover a participação ativa de crianças e adolescentes pela defesa 

de seus direitos e na execução de políticas de proteção de seus direitos.  

 

Em 2003, iniciou-se um processo de atualização do Plano Nacional, coordenado pelo 

Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 

especialmente, para introduzir indicadores de monitoramento e avaliar seu impacto na 

formulação de políticas públicas nessa área. 
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O processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes impôs, em face da diversidade das várias realidades das 

regiões brasileiras e da dimensão continental do país, um amplo e detalhado processo de 

mobilização e debates, de forma a garantir a legitimidade das ações previstas e facilitar o 

monitoramento de sua implementação. A metodologia envolveu a realização de seminários 

regionais e nacionais, colóquios com especialistas, para aprofundamento das chamadas 

”novas formas de violência sexual”, reuniões interinstitucionais para formatação conjunta de 

ações que demandam execução transversal. Como fruto de todo o processo de revisão temos 

em 2013, o novo Plano revisado. 

No que se refere ao Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Contra 

Crianças e Adolescentes, Santos (2007), ele foi elaborado no II Encontro do Fórum Goiano 

Pelo Fim da Violência Sexual Infanto-Juvenil, realizado em Goiânia, GO, nos dias 3 e 4 de 

maio de 2001. O Encontro, além de constituir-se no espaço de discussão e aprovação do Plano 

Estadual, possibilitou, também, o aprofundamento das discussões sobre o perfil das crianças, 

dos adolescentes, das famílias em situação de violência sexual, bem como dos abusadores, a 

partir de estudos e pesquisas em desenvolvimento por estudantes e profissionais que atuam no 

atendimento e na defesa dos direitos infanto-juvenis. O encontro teve como finalidade 

constituir um espaço para discussão, troca de experiências, articulação, avaliação e 

planejamento das ações e estratégias para enfrentamento da Violência Sexual no Estado de 

Goiás.  

Diante do exposto questiona-se: quais foram os impactos dos Planos em âmbito 

nacional e local? Houve, de fato, uma melhor estruturação de políticas, programas e serviços 

para o enfrentamento à violência sexual? Nada melhor para mensurar sua aplicabilidade do 

que um diagnóstico com base nos seis eixos estratégicos que os compõem.  

No que se refere à análise da situação, ao levantar o número de dissertações e teses que 

versam sobre o assunto, percebemos que o tema se tornou, nos últimos anos, algo bastante 

pesquisado nas diferentes regiões brasileiras e por diversas áreas do conhecimento. Em termos 

de uma análise de situação em âmbito nacional, a Matriz Intersetorial de Enfrentamento da 

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, traz um diagnóstico do problema 

no Brasil, demonstrando que o número de municípios em que se constatou a presença da 

ESCCA, quase que triplicou no período de 2004 (932 municípios) a 2010 (2.930 municípios). 

Do mesmo modo, o mapeamento dos pontos de exploração sexual comercial de crianças e 
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adolescentes realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que ocorre bianualmente (2003, 2005, 

2007, 2009 e 2010) também demonstra a mesma situação. Entretanto, é arriscado afirmar que 

o problema tenha aumento no país aos termos como parâmetro apenas o aumento numérico. 

Há que se considerar, como hipótese, que o número de notificações dos casos tenha 

aumentado em virtude do maior número de denúncias, reflexo de uma maior conscientização 

da população diante do problema. Além disso, é confessado pelas próprias fontes dos dados 

que, nos últimos anos, houve um aprimoramento da metodologia para a coleta de dados. Em 

âmbito regional e local, ainda são poucas as pesquisas que se focaram na compreensão da 

exploração sexual comercial infanto-juvenil. 

Sobre a mobilização e articulação, houve de fato, uma melhor articulação em âmbito 

nacional, regional e local para o enfretamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, a exemplo da criação de redes, fóruns, comissões e conselhos. Entretanto, 

percebe-se, ainda, uma confusão de papéis entre as organizações no que se refere às suas 

funções e atribuições diante do problema. Além disso, constata-se a falta de um maior 

comprometimento político por parte das organizações governamentais, principalmente, em 

âmbito regional e municipal para o enfrentamento da ESCCA.   

No que se refere à defesa e responsabilização, temos, no Brasil, uma legislação 

moderna e atualizada que trata da violência e exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, principalmente após o ano de 2009, em que houve uma alteração no Código 

Penal Brasileiro referente aos crimes sexuais. Entretanto, mesmo com uma legislação que 

prevê penas severas a esse tipo de crime, percebe-se uma cultura da impunidade, pois as 

interpretações da lei pelos seus operadores orientam-se por motivações de ordem subjetiva, 

amparadas em valores culturais, a exemplo das sentenças dadas pelos juízes nos casos 

anteriormente expostos, assim como a atuação das delegacias em Goiânia, fato esse que 

fragiliza a responsabilização desses crimes.   

Sobre o atendimento, há, hoje, no país, unidades dentro do Sistema Único da 

Assistência Social que oferecem um atendimento especializado às crianças e adolescentes 

em situação de violência sexual e às suas famílias, os CREAS (Centros e Referência 

Especializados em Assistência Social), os quais, contam com uma equipe especializada e 

capacitada para realizar esse atendimento. Entretanto, é possível perceber que essas unidades 

possuem pouco preparo para lidar com os casos de exploração sexual, visto que a 

experiência, até então, é quase que exclusivamente com os casos de abuso sexual. Contudo, 
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o essencial é que haja um serviço de atendimento permanente para que se possa fazer um 

atendimento especializado. E o mais importante, garantir que as equipes sejam capacitas 

para esse atendimento.  

Nas dimensões da prevenção, as ações de maior impacto sobre o problema têm sido as 

campanhas de sensibilização para o enfretamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes, particularmente, as atividades do dia 18 de maio
38

, dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A intenção com o dia 18 de 

maio é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em 

defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.  

Em termos de políticas públicas voltadas à questão da prevenção no âmbito do SUAS, 

existem as unidades dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que constituem 

em uma unidade pública da política de assistência social sendo responsável pela organização 

e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica nos municípios. Um das 

principais funções do CRAS é prevenir as situações de risco no município ao fortalecer 

vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos. Contudo, pelo menos em Goiânia, 

em visita as unidades dos CRAS, não foi possível identificarmos nenhuma ação específica 

que visasse prevenir a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

No eixo Protagonismo Infanto-juvenil, o que se percebe é uma quase inexistência da 

participação de adolescentes em instâncias políticas que promovam a garantia dos seus 

direitos. As escassas experiências de trabalho com o protagonismo dos adolescentes estão 

nos Conselhos de Direitos em âmbito nacional, regional e local. 

Com base no panorama apresentado, podem-se observar no Brasil, nos últimos anos, 

poucos avanços em relação ao enfrentamento da ESCCA. Dados coletados pela Matriz 

Intersetorial, assim como pela Policia Rodoviária Federal, demonstram um aumento no 

número de casos em todo o país. Na primeira Matriz Intersetorial de 2004 foram notificados 

932 municípios com indicativo de ESCCA, já em 2011 esse número sobe para 2.930 

municípios. Do mesmo modo, o primeiro relatório da PRF de 2003 apresentou 844 pontos 

com indicativos de ESCCA, já em 2012 esse número sobe para 1.776 pontos.  

                                                           
38 A data foi escolhida para marcar o sequestro da menina Araceli Cabrera Sanches, em 18 de maio de 1973. A 

menina de oito anos foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família 

capixaba. 
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Diante desse quadro, podemos refletir em que medida a realização dos Congressos 

Mundiais Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes realizados na Suíça (1996), 

Japão (2001) e Brasil (2008), de fato, conseguiram gerar impactos na política de enfretamento 

à ESCCA. Desde 1996, foram elaboradas diretrizes, programas de ação e de cooperação com 

o objetivo de erradicar o problema. Entretanto, poucos avanços foram verificados, o que 

demonstra pouca efetividade das ações. No Brasil, o avanço mais significativo foi, sem 

dúvida, a elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil, o qual se constituiu em um instrumento de fortalecimento na implementação de um 

conjunto articulado de ações e metas contempladas em seus eixos que visam, como visto, 

conhecer o fenômeno por meio de diagnósticos, levantamento de dados e pesquisas; fortalecer 

as articulações nacionais, regionais e locais, envolvendo redes, fóruns, comissões e conselhos; 

atualizar a legislação, combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação e 

responsabilização; garantir o atendimento especializado e em rede, e por fim, assegurar ações 

preventivas contra a violência sexual.  

Entretanto, mesmo que o plano traga em seu escopo um conjunto de ações articuladas, 

e apesar de todo o processo de articulação, mobilização, programas e ações desenvolvidos 

pelo Governo, não há uma Política Nacional efetiva de Enfrentamento da ESCCA. As 

políticas públicas setoriais nas áreas de saúde, educação, assistência, trabalho, direitos 

humanos, ainda atuam de forma fragmentada e sem garantia no orçamento público. As ações 

priorizadas no enfrentamento do fenômeno fundamentavam-se, como visto, na denúncia e na 

repressão, mas com pouca visibilidade no âmbito da proteção. E mesmo que a sociedade 

venha adquirindo maior consciência do problema, o que se reflete nas denúncias, trazendo 

“maior visibilidade ao problema” e, de certo modo, uma maior repressão, não produzem 

efeitos profundos e sistemáticos nas raízes do problema que são as questões vinculadas à 

cultura, à economia e à política.    
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Capitulo III - A trajetória da pesquisa com a exploração sexual 

comercial de adolescentes 

 

 

 No capítulo que se segue, em um primeiro momento, destaco o exercício de 

transformar um problema social, com necessidade de intervenção, em um problema 

sociológico, com necessidade de compreensão. Tarefa nem sempre fácil. Posteriormente, 

discorro sobre o percurso metodológico da pesquisa, desde a escolha das narrativas como 

forma de apreensão dos dados, ao trabalho de campo, no qual reflito sobre o método 

etnográfico em suas nuances e implicações. De modo detalhado, relato o difícil percurso 

percorrido para se ter acesso às adolescentes para a realização das entrevistas. Por fim, realizo 

uma reflexão sobre as implicações das dimensões de gênero e subjetividade nas interações 

que se estabelecem entre o pesquisador e seus interlocutores no trabalho de campo. 

 

 

3.1 De um problema social a um problema sociológico 

  

Um exercício complexo está em transformar um “problema social” em um “problema 

sociológico”. Ao resgatar uma dimensão histórica da própria sociologia, verificamos que, 

desde as formulações de Durkheim, tendo em vista que suas obras visavam “servir de 

remédio” à crise social, como é confirmado, por exemplo, em um de seus livros mais 

conhecidos, “O suicídio” de 1897, ou até mesmo a distinção entre “normal” e “patológico” 

que é desenvolvida em “As regras do método sociológico” de 1895. Um grande número de 

pesquisas sociológicas, empreendidas, desde então, incidem sobre “problemas sociais”, quer 

se trate da “delinquência”, “drogas”, “imigração”, “desemprego”, dentre outros.  

 Para Lenoir (1998), essa definição socialmente constituída do objeto da sociologia 

reforça-se pela atuação dos sociólogos em diferentes instituições (administrações, empresas, 

organizações sociais, etc.), na expectativa de que eles possam ajudar a resolver um 

“problema”, por definição, “social”. A primeira dificuldade encontrada pelo sociólogo deve-

se ao fato de estar diante das representações preestabelecidas de seu objeto de estudo que 

induzem a maneira de apreendê-lo e, por isso mesmo, defini-lo e concebê-lo. O ponto de 
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partida de qualquer pesquisa é constituído por representações que, como escrevia Durkheim, 

são “como um véu que se interpõe entre as coisas e nós, e acaba por dissimulá-las tanto 

melhor quanto mais transparente julgamos o véu”. Entre essas representações, a que aparece 

sob a forma de um “problema social” constitui, talvez, um dos obstáculos mais difíceis de ser 

superado. Uma das particularidades dos problemas sociais é que, em geral, estes se encarnam 

de forma bastante realista naqueles que apresentam “problemas” a serem solucionados.  

Segundo Silva (1967), muitas vezes, na linguagem quotidiana, são empregadas, 

indiferentemente, as expressões problema social e problema sociológico como se tivessem o 

mesmo significado. Trata-se de uma confusão que é necessário evitar porque, em rigor, é 

completamente distinta a natureza específica dos problemas a que cada uma dessas expressões 

se refere. O problema sociológico é um problema de conhecimento científico que se suscita e 

resolve no âmbito da sociologia. Ao contrário do que poderia parecer, formular corretamente 

um problema deste, não constitui uma tarefa fácil. Em regra, só acessível a quem esteja a par 

do estado de desenvolvimento da ciência em causa e seja dotado de uma imaginação viva e 

treinada na pesquisa.  

As pesquisas sobre alguns nomeados “problemas sociais” são um bom exemplo da 

incidência e peso das definições instituídas que comandam as condições de observação e, ao 

mesmo tempo, as explicações dos fenômenos estudados pelos sociólogos. Lenoir (1998) alega 

ser inútil definir os “problemas sociais” através de uma natureza que lhes fosse peculiar, por 

meio de uma população que apresentasse características especificas. O que é constituído como 

“problemas sociais” varia segundo as épocas e as regiões e pode desaparecer como tal, 

precisamente no momento em que subsistem os fenômenos designados por eles. É o caso, por 

exemplo, da pobreza que, nos Estados Unidos, foi um grave problemas social durante os anos 

de 1930, diminuiu seu índice na década de 1940-1950 e voltou a aparecer nos anos 80; ou, 

ainda, o caso do racismo que só se transformou em um “problema social” nos anos 1960. 

 Além disso, o mesmo problema social pode ser constituído por vários motivos, tal 

como analisa Lenoir (1998), ao exemplificar o caso da “velhice” que, na sua visão remete aos 

problemas de natureza bastante diferentes: a sorte das pessoas idosas mais desprovidas (a 

pobreza), o “desequilíbrio” demográfico (o envelhecimento da população) e, enfim, o 

alongamento da duração da vida biológica e seus efeitos sobre as relações entre gerações, 

tanto na família e no ambiente de trabalho, quanto no funcionamento dos sistemas de 

aposentadoria. O autor argumenta, ainda, que os princípios de classificação do mundo social, 
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até mesmo os mais naturais, a exemplo da idade, referem-se, sempre aos fundamentos sociais. 

Desse modo, para o sociólogo, o que constitui o objeto da pesquisa não é tomar partido nessas 

lutas simbólicas, mas analisar os agentes que as travam, as armas utilizadas, as estratégias 

postas em prática, levando em consideração não só as relações de força entre as gerações e 

entre as classes sociais, mas, também, às representações dominantes das práticas legitimas 

associadas à definição de uma faixa etária. Segue argumentando, que o objeto da sociologia 

da velhice não consiste em definir quem é ou não é velho, ou em fixar a idade a partir da qual 

os agentes das diferentes classes sociais se tornam velhos, mas em descrever o processo 

através do qual os indivíduos são socialmente designados como tais.  

 Ainda para Lenoir (1998), o pesquisador enfrenta, necessariamente, definições 

institucionais de seu objeto, isto é, os problemas colocados às instituições pelas populações 

que elas administram. De fato, para que um “problema” tome a forma de um “problema 

social”, não basta que encontre agentes socialmente reconhecidos como competentes para 

examinar sua natureza e propor soluções aceitáveis; ainda será preciso, de alguma forma, 

impô-lo no cenário dos debates públicos. Por exemplo, a denúncia da condição da mulher 

pelos movimentos feministas nos anos 1960-1970, foi acompanhada por um trabalho de 

mobilização. Ressalta, ainda, que nem sempre um “problema” constitui-se num “problema 

social”, pois somente por meio de um processo de reconhecimento do Estado que 

determinados problemas da vida particular e, apenas, tematizados são transformados em 

problemas sociais que exigem soluções coletivas, muitas vezes, sob a forma de 

regulamentações gerais, direitos, equipamentos, transferências econômicas, etc. Tais soluções 

são elaboradas, quase sempre, por especialistas ou profissionais. Uma das fases essenciais da 

constituição de um problema social é justamente seu reconhecimento como tal pelas 

instâncias estatais. Diante disso, pode-se inferir que o objeto, aqui construído, a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes, constitui-se em um problema social, em virtude 

de seu reconhecimento pelas instâncias estatais e demais instituições da sociedade, buscando-

se soluções para o problema. Além de se constituir um tema/problema que, há vários anos, 

vem gerando debates e mobilizações públicas.  

Mas, de que modo um problema social pode se tornar um problema sociológico? Para 

Dos Santos (2000), compreender um determinado problema científico (sociológico), significa, 

pois, antes de tudo, conhecer a dificuldade que o provoca e o contexto interno ao plano 

científico (teórico, técnico) e externo (histórico, social), no qual ele é produzido. Pode parecer 
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surpreendente considerar que a produção de um "problema científico" também possui 

propriedades sociais. O exemplo do "suicídio" estudado por Durkheim permite ilustrar o que 

precede. O autor, ao propor esse tema de estudo, tem um objetivo científico: explicar a 

variação das taxas de suicídio no tempo, no espaço e segundo os grupos sociais.  Se o suicídio 

está, então, longe de constituir um problema social premente é, pelo contrário, um excelente 

material para demonstrar as principais teses teóricas de Durkheim, visto já existirem 

numerosos escritos, dados e reflexões sobre o fenômeno. Diante de tais questões,  

o problema sociológico surge, é elaborado, transformado, no interior de um campo 

restrito (o campo das disciplinas) que é estruturado pelas instituições profissionais e 

intelectuais, determinado pelo "estado das questões" ou "estado da arte" e 

constrangido pelas normas em vigor; ele aparece de forma deliberada, em função de 

programas de investigação: este é o seu espaço social. O problema sociológico (e 

científico em geral), enfim, só se constitui enquanto problema pertinente como parte 

da rede de relações entre o conjunto dos problemas sociológicos, das problemáticas 

que os articulam, das teorias que se disputam o campo científico. Cada problema 

sociológico toma, portanto, sentido e consistência em relação a um certo número de 

outros problemas sociológicos: tal será analisado como constituindo o espaço de 

problemas (ou "problemática") a que cada novo problema pertence, em que vem 

inserir-se, que vem, numa certa medida, modificar. (DOS SANTOS, 2000, p.15) 

 

 Diante do exposto, compreendo que a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes deixa de ser apenas problema social (com necessidade de intervenção e ação 

política) e passa a ser um problema sociológico (com necessidade de compreensão e 

investigação científica) na medida em que ele é articulado a outros problemas sociológicos, a 

exemplo da violência, da pobreza, do tráfico e uso de drogas, da cultura machista, etc. que se 

articulam a um conjunto de problemáticas em que se insere. Além disso, para sua 

compreensão, serão acionadas, nesse contexto do estudo, categorias analíticas como 

identidade, consumo, gênero e sexualidade etc.; ou seja, aquelas que retêm as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus 

aspectos gerais.   

 

 

3.2 As narrativas como forma de apreensão do fenômeno   

 

 Além da observação dos diferentes espaços para compreensão da dinâmica da 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, emprego como técnica para a coleta 

de dados, a realização de entrevistas semiestruturadas, buscando, por meio delas, as narrativas 

dos sujeitos.   
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 Para Flick (2009), as narrativas produzidas pelos entrevistados, como forma de dados, 

podem ser utilizadas como uma alternativa às entrevistas semiestruturadas. As narrativas 

permitem, ao pesquisador, abordar o mundo empírico até então estruturado do entrevistado, 

de um modo abrangente. Uma narrativa caracteriza-se pelo seguinte: primeiramente, 

delineado a situação inicial (como tudo começou); então, os eventos foram selecionados em 

função da relevância narrativa a partir de todo o conjunto de experiências, apresentando-os 

como uma progressão coerente de eventos (como as coisas se desenrolaram); e, por fim, 

apresentamos a situação final do desenvolvimento (o que aconteceu).  

 A entrevista narrativa é utilizada, principalmente, no contexto da pesquisa biográfica. 

Seu princípio básico de coleta de dados é descrito da seguinte maneira: 

na entrevista narrativa, solicita-se ao informante que apresente, na forma de uma 

narrativa improvisada, a história de uma área de interesse da qual o entrevistado 

tenha participado [...] A tarefa do entrevistador é fazer com que o informante conte a 

história da área de interesse em questão como uma história consistente de todos os 

eventos relevantes, do início ao fim. (HERMANS, 1995 apud FLICK 2009, pg 165) 

 

 Para Weller (2009), ao idealizar essa forma de entrevista, também denominada de 

“narrativa improvisada”, parte-se do princípio que a narração está mais propensa a reproduzir 

em detalhes as estruturas que orientam as ações dos indivíduos. A entrevista narrativa não foi 

criada com o intuito de reconstruir a história de vida do informante em sua especificidade, 

mas de compreender os contextos em que essas biografias foram construídas e os fatores que 

produzem mudanças e motivam as ações dos portadores da biografia. Os princípios básicos 

dessa técnica de coleta de dados busca romper com a rigidez imposta pelas entrevistas 

estruturadas e gerar textos narrativos sobre as experiências vividas, que, por sua vez, nos 

permitem identificar as estruturas sociais que moldam essas experiências.  

 Há, segundo Flick (2009), alguns elementos fundamentais na entrevista narrativa. Ela 

é iniciada com a utilização de uma “pergunta gerativa de narrativa”, que se refere ao tópico do 

estudo e que tem por finalidade estimular a narrativa principal do entrevistado. Se a intenção 

for fazer surgir uma narrativa que seja relevante para a questão de pesquisa, deve-se formular 

a pergunta gerativa com clareza, mas que esta seja, ao mesmo tempo, específica o suficiente 

para que o domínio experimental interessante seja adotado como tema central. O interesse 

pode referir-se à história de vida do informante em geral. Nesse caso, a pergunta gerativa de 

narrativa é muito pouco específica, como por exemplo: “Então, eu gostaria de pedir a você 

que começasse me contando sua história de vida”. Ou, pode visar a um aspecto específico, 

temporal e relacionado a algum tópico da biografia do informante.  
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Como técnica de tratamento dos dados coletados ou precisamente na dimensão 

analítica, Weller (2009) ainda elenca algumas etapas a serem seguidas após a transcrição 

completa da entrevista: o primeiro passo consiste na análise formal do texto, durante o qual o 

intérprete identifica os diferentes tipos de texto e os principais elementos marcadores de 

finalização e inicialização de um novo tópico ao longo da entrevista. Além das passagens 

estritamente narrativas apresentadas pelo narrador em detalhes ou de forma resumida, é 

comum o entrevistado introduzir passagens explicativas ou argumentativas ao longo da 

narrativa. O segundo momento da análise é dedicado à descrição estrutural do conteúdo no 

qual o intérprete analisa detalhadamente cada segmento da narração central e, pelo menos, 

parcialmente, os segmentos relativos à fase de perguntas com o intuito de verificar a função 

destes para a narrativa como um todo e de identificar aqueles que tem apenas uma relevância 

local ou que estão relacionados somente com algumas partes da entrevista. No terceiro passo 

da análise, o intérprete distancia-se dos detalhes observados nos segmentos outrora analisados 

e passa a verificar “as expressões estruturais abstratas de cada período da vida”, colocando-as 

“em relação sistemática umas com as outras”. O objetivo dessa etapa é reconstruir “a 

biografia como um todo, desde a sequência biográfica das estruturas processuais que 

dominaram a experiência em cada ciclo da vida até a estrutura processual”. Após a 

reconstrução do desenvolvimento da entrevista e das experiências centrais que “moldam” a 

biografia do entrevistado como um todo, o intérprete se dedica, no passo seguinte, à análise 

do conhecimento, ou seja, às teorias desenvolvidas pelo entrevistado sobre sua história de 

vida e sua identidade. 

 Ainda para Weller (2009), a análise de narrativas, segundo a proposta de Fritz 

Schütze, tem como um de seus principais objetivos a reconstrução de modelos processuais 

dos cursos de vida. Em outras palavras,  

por meio da análise detalhada de entrevistas narrativas, busca-se elaborar modelos 

teóricos sobre a trajetória biográfica de indivíduos pertencentes a grupos e condições 

sociais específicas tais como mulheres em cargos executivos, indivíduos sem teto, 

entre outros. (p.10) 

 

 Numa dimensão da compreensão e interpretação dos dados coletados, verificamos a 

partir das constatações de Thompson (1995), que o estudo das formas simbólicas é 

fundamentalmente e inevitavelmente um problema de compreensão e interpretação. Formas 

simbólicas são construções significativas que exigem uma interpretação. Elas são ações, falas, 

textos que, por serem construções significativas, podem ser compreendidas.  Os processos de 

compreensão e interpretação devem ser vistos, pois, não como uma dimensão metodológica 



119 

 

 

que exclua radicalmente uma análise formal, objetiva ou estatística, mas como uma dimensão 

que é ao mesmo tempo, complementar e indispensável a eles. Argumenta, ainda, que na 

investigação social, o objeto de nossas investigações é, ele mesmo, um território pré-

interpretado. Assim, quando os analistas sociais procuram interpretar uma forma simbólica, 

por exemplo, eles estão procurando interpretar um objeto que pode ser, ele mesmo, uma 

interpretação, e que pode já ter sido interpretado pelos sujeitos que constroem o campo-

objeto, do qual a forma simbólica é parte. Os analistas oferecem uma interpretação de uma 

interpretação e estão, por sua vez, reinterpretando um campo pré-interpretado.   

O autor expõe, ainda, que os sujeitos que constituem o campo-sujeito-objeto são, 

como os próprios analistas sociais, sujeitos capazes de compreender, de refletir e de agir 

fundamentalmente nessa compreensão e reflexão. Além disso, é devido ao fato de a 

investigação social estar ligada a um campo-objeto que ele é constituído em parte de sujeitos 

capazes de compreensão, reflexão e ação, que os resultados de tal investigação podem, em 

princípio, serem apropriados pelos sujeitos que constituem esse campo, mesmo que na prática, 

por qualquer motivo, os resultados não sejam apropriados. Um exemplo dessa apropriação 

pelos sujeitos pode ser verificado nas pesquisas de opinião sobre as intenções de voto nas 

quais os resultados podem afetar as intenções dos votantes; ou mesmo, uma análise das 

desigualdades sistemáticas que podem estimular protestos que tenham como objetivo reduzir 

ou eliminar as desigualdades. Desse modo, pressupõe-se que os sujeitos que compõem o 

campo/objeto (os/as adolescentes e as pessoas que atuam com a questão) já possuam uma 

compreensão e interpretação do fenômeno aqui pesquisado – a exploração sexual comercial – 

e, teremos, desse modo, uma interpretação de uma interpretação
39

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Segundo Geertz (2008) os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e 

terceira mão. Por definição, somente um "nativo" faz a interpretação em primeira mão: é a sua cultura. E mesmo 

os informantes, até mesmo habitualmente, fazem interpretações de segunda mão — o que passou a ser conhecido 

como "modelos nativos". 
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3.3 O Campo  

 

 3.3.1 O olhar etnográfico  

 

 Em antropologia ou em antropologia social, o que os praticantes fazem é a etnografia. 

E é justamente ao compreender o que é a etnografia, ou mais exatamente, o que é a prática da 

etnografia, é que se pode começar a entender o que representa a análise antropológica como 

forma de conhecimento. Praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por 

diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados que define o 

empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco 

elaborado para uma "descrição densa". (GEERTZ, 2008) 

Sobre o objeto, por excelência, da Antropologia, Magnani (1996) argumenta que, 

apesar de não mais se aceitar - com razão - a oposição entre "sociedades simples" e, muito 

menos, "primitivas" versus "sociedades complexas", para estabelecer o ponto de corte entre 

aqueles grupos tradicionalmente estudados pelos antropólogos e as sociedades urbano-

industriais, não podemos negar que o modo de operar dessa disciplina, seja qual for o 

contexto de seu estudo, carrega, inevitavelmente, as marcas das primeiras incursões a campo, 

haja vista que,  

a Antropologia, lá ou cá, na floresta ou na cidade, na aldeia ou na metrópole, não 

dispensa o caráter relativizador que a presença do "outro" possibilita. É esse jogo de 

espelhos, é essa imagem de si refletida no outro que orienta e conduz o olhar em 

busca de significados ali onde, à primeira vista, a visão desatenta ou preconceituosa 

só enxerga o exotismo, quando não o perigo, a anormalidade. Não se pode 

desconhecer, entretanto, que o estudo das modernas sociedades traz novos desafios e 

problemas para a pesquisa. Trata-se, com efeito, de sociedades organizadas com 

base em princípios que introduzem outra escala e outros graus de complexidade nas 

esferas da economia, do poder, da organização social, da produção simbólica. 

(MAGNANI, 1996, p.05) 

 

Mas a questão que o leitor pode estar se perguntando é: por qual motivo abordar o 

método etnográfico em um trabalho de sociologia? Bem, de início não me agrada conceber a 

Sociologia e a Antropologia como ciências estanques em seus objetos e métodos, mas, sim, de 

estabelecer um diálogo interdisciplinar entre elas, pois são, antes de tudo, ciências sociais.  

Silva (2009) esclarece que, em seu próprio cronograma, a etnografia tem três fases, 

(situar-se, observar e descrever). A vivência do etnógrafo converte tais fases em atividades 
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sincrônicas (andar, ver e escrever), componentes estes, tão inextricáveis que impõem o caráter 

de um relato, de um percurso. 

Para Rocha e Eckert (2008), outras ciências sociais recorrem a determinadas técnicas 

de pesquisas que são singulares ao método de pesquisa qualitativa. Neste caso, trata-se de 

adotar alguns procedimentos técnicos próprios da pesquisa etnográfica, como a observação e 

as entrevistas. O método etnográfico é a base na qual se apoia o edifício da formação de 

um(a) antropólogo(a). A pesquisa etnográfica é constituída no exercício do olhar (ver) e do 

escutar (ouvir) que impõe ao pesquisador um deslocamento de sua própria cultura para se 

situar no interior do fenômeno por ele(ela) observado, o que ocorre por meio da sua 

participação efetiva nas formas de sociabilidade das quais a realidade investigada se lhe 

apresenta.  

As autoras argumentam, ainda, que se o método etnográfico é composto por inúmeros 

procedimentos, incluindo levantamento de dados de pesquisa probabilística e quantitativa 

(demografia, geografia, etc.), a observação direta é, sem dúvida, a técnica privilegiada para 

investigar os saberes e as práticas na vida social e reconhecer as ações e as representações 

coletivas na vida humana. As primeiras inserções no universo de pesquisa conhecidas como 

“saídas exploratórias” são norteadas pelo olhar atento ao contexto e a tudo que acontece no 

espaço observado. A curiosidade é logo substituída por indagações sobre como a realidade 

social é construída. O pesquisador deverá, antes de tudo, estar disposto a vivenciar a 

experiência de intersubjetividade, sabendo que ele próprio passa a ser objeto de observação.  

Ainda para Rocha e Eckert (2008), a escolha do tema de pesquisa leva a opção pela 

inserção em um contexto específico que responderá as demandas intelectuais do pesquisador. 

Dificuldades ou impedimentos são levados em conta em relação às condições sociais 

concretas na busca pela reciprocidade almejada. Sobretudo, as pessoas devem estar cientes da 

intenção do pesquisador e somente na disponibilidade e cumplicidade, a pesquisa tem sua 

continuidade. O esforço de construir este cenário social é fundamental para que os futuros 

leitores possam compartilhar dos matizes que orientaram os procedimentos sociais nos atos 

interativos, bem como ter o mínimo de dados sobre as disposições sociais que estavam em 

jogo nas interações do pesquisador.  

Silva (2009), sobre o ver e escrever em etnografias, considera tais labores como 

atividades distintas, que se sucedem, ao passo que, 
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além de ver, o etnógrafo deve escrever o que viu. Ocorre que ver, sendo diferente de 

olhar pura e simplesmente, implica uma organização do que foi olhado, espiado, 

espionado, entrevisto, reparado, notado, percebido ao longo do percurso etnográfico. 

Ver implica um olhar que se organiza. A matéria do olhar, isto é, o que o olhar 

modela, é a matéria do escrever, isto é, aquilo que a escrita modela. Enquanto anda e 

olha, o etnógrafo está sendo teleologicamente movido para uma escrita e está 

permanentemente entrevendo uma tarefa ao cabo de tudo: escrever. (p.181-182) 

 

Diante do exposto, para alguns, a forma que irei apresentar o percurso metodológico 

da pesquisa possa parecer, demasiadamente, detalhado, descritivo em seus pormenores. Não 

se trata, apenas, e, simplesmente, de um modo prolixo de apresentar os dados, mas opta-se, 

aqui, por uma escrita etnográfica. Mas qual seria a singularidade da escrita etnográfica? 

A cada investida “em campo”, o (a) etnógrafo (a), segue o modelo clássico fundado 

pelos primeiros antropólogos que se aventuravam em viagens para conhecer os povos 

nominados na época de exóticos, simples e distantes. Trata-se do registro escrito em notas, 

diários ou relatos das experiências observadas ou escutadas no cotidiano da investigação. Este 

ato de escritura define a capacidade de recriar as formas culturais que tais fenômenos adotam 

e permite exercitar a habilidade de lhes dar vida novamente, agora, na forma escrita, com base 

em uma estrutura narrativa. Eis alguns pontos em comum entre o método etnográfico e o 

romance e que aproxima a Antropologia da Literatura. (ROCHA e ECKERT, 2008). 

Sobre a alegoria etnográfica Clifford (2008) trata a própria etnografia como uma 

performance com enredo estruturado por histórias poderosas. Encarnadas em relatos escritos, 

tais histórias, simultaneamente, descrevem acontecimentos reais e fazem afirmações 

adicionais, morais, ideológicas e mesmo cosmológicas. A escrita etnográfica é alegórica, tanto 

no nível de seu conteúdo (o que ela diz sobre as culturas), quanto na sua forma (o seu modo 

de textualização). 

Diante do exposto, mais do que a dimensão de uma escrita etnográfica, a proposta 

metodológica da pesquisa buscou exercitar um olhar etnográfico. Obviamente, levando-se em 

consideração o contexto e as possibilidades reais com as quais a pesquisa foi realizada. Pois, 

nem sempre a interação tão almejada na pesquisa etnográfica é possível: “A interação é a 

condição da pesquisa. Não se trata de um encontro fortuito, mas de uma relação que se 

prolonga no fluxo do tempo e na pluralidade dos espaços sociais vividos cotidianamente por 

pessoas no contexto urbano” (ROCHA e ECKERT, 2008).  

Sobre isso, vale destacar que no trabalho de campo realizado, a própria dinâmica dos 

espaços pesquisados, não permitiu, na maioria das vezes, uma interação prolongada, ou 

mesmo a tão propagada observação participante. Em um primeiro momento, ao interagir com 
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seus possíveis informantes, é necessário que o (a) pesquisador (a) tenha em mente o modo que 

irá se apresentar aos sujeitos, para que possíveis mal entendidos não ocorram. No contexto da 

pesquisa realizada, os primeiros contatos com os (as) adolescentes tiveram como forma de 

interação a proposta de trabalho oferecida pelo o Projeto Invertendo a Rota, sendo ela, o 

atendimento psicossocial.  

 

 

3.3.2 A porta de entrada - O Projeto Invertendo a Rota  

 

Antes de entrar propriamente no percurso metodológico da pesquisa, cabe, de início, 

uma apresentação do Projeto Invertendo a Rota, pois foi no âmbito das atividades desse 

projeto que parte dos dados da pesquisa foram coletados.  

No início de 2004, nasce o Projeto Invertendo a Rota: Ações de Enfrentamento da 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil em Goiás
40

, também denominado (Proinvert). Trata-se de 

um projeto de pesquisa-ação criado e implementado pelo Centro de Estudo, Pesquisa e 

Extensão Aldeia Juvenil (CEPAJ)
41

, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

Goiás), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil (PROEX). Sua finalidade 

primeira foi desenvolver metodologias de trabalho que subsidiem a implementação dos 

Planos Nacional e Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, com a 

articulação de ações entre organizações não governamentais e governamentais.  

O projeto foi desenvolvido por professores, pesquisadores, estudantes e profissionais 

que trabalham com a temática em organizações governamentais e não governamentais de 

Goiânia e da região metropolitana, por meio de uma combinação única de prática social e de 

conhecimento acadêmico. Por essa razão, o Proinvert operou com base na tríade movimento 

social–universidade–governo. Entre 2004 e 2006, primeira fase
42

 de sua vigência, ele foi 

coordenado de forma colegiada por representantes de diversas organizações.  

                                                           
40

 Parte da descrição do Projeto Invertendo a Rota, aqui apresentada, foi retirada de Santos e Araújo (2009).  
41

 O CEPAJ é um programa permanente vinculado ao Instituto Dom Fernando (IDF), que articula ensino, 

pesquisa e extensão a serviço de um projeto político e pedagógico de construção da cidadania e de justiça social, 

bem como promove ações com crianças, adolescentes e suas famílias cujos direitos encontram-se ameaçados 

e/ou violados. 
42

 O Proinvert, em virtude dos diversos convênios firmados para sua execução, foi desenvolvido em três fases 

distintas: a primeira, corresponde ao período de 2004 a 2006 (com Recursos da Petrobrás); a segunda 

corresponde ao período de 2007 a 2008 (com Recursos da Secretaria Especial de Direitos Humanos/SEDH); e a 

terceira, no período de 2011 a 2012 (com Recursos da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP/Ministério da 

Ciência e Tecnologia). 
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Os objetivos iniciais do Proinvert partiram da caracterização do fenômeno da 

exploração sexual comercial infanto-juvenil na região metropolitana de Goiânia
43

; construção 

e sistematização de metodologias de trabalho para o enfrentamento da exploração sexual de 

crianças e adolescentes; e, por fim, o monitoramento documentário e avaliativo das ações no 

enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil em Goiânia.  

Em virtude da experiência acumulada na pesquisa com o tema da prostituição, 

desenvolvida por mim no mestrado
44

, fui convidado a integrar a equipe do Projeto Invertendo 

a Rota enquanto coordenador do Programa de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento 

de Metodologias de Enfrentamento da Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Este programa, 

considerado o guarda chuva do Proinvert, teve, por objetivo, sistematizar as ações 

desenvolvidas por outros programas do Projeto. Seus procedimentos metodológicos 

vincularam-se à perspectiva da pesquisa-ação, na qual a ação e a pesquisa são atividades 

distintas, porém articuladas e desenvolvidas simultaneamente. Por esse motivo,  

Quando falamos de pesquisa, estamos pensando em pesquisa-ação, isto é, uma ação 

em nível realista, sempre acompanhada de uma reflexão autocrítica objetiva e de 

uma avaliação dos resultados. Como o objetivo é aprender, não devemos ter medo 

de enfrentar as próprias insuficiências. Não queremos ação sem pesquisa, nem 

pesquisa sem ação. (BARBIER, 1985, p. 38): 

 

A pesquisa desenvolvida pelo Proinvert destacou-se por seu pioneirismo referente 

tanto à sua natureza de pesquisa-ação, quanto à sua ênfase em soluções, não apenas no 

conhecimento do problema. De forma mais detida, realizei o processo de monitoramento e de 

registro das ações desenvolvidas pelo “Programa Educação Social nas Rotas”
45

. Este 

Programa foi o primeiro voltado para a exploração sexual comercial infanto-juvenil a ser 

implantado em Goiás. Seus principais objetivos foram: traçar a geografia e a configuração da 

prostituição infanto-juvenil na região metropolitana de Goiânia, abrangendo, além da capital, 

os municípios de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Trindade e Anápolis; realizar um 

                                                           
43

A Região Metropolitana de Goiânia, também denominada por Grande Goiânia, é 

uma conurbação de cidades ao redor de Goiânia que engloba treze municípios. É a região mais expressiva do 

estado de Goiás, contendo cerca de 35% de sua população total .  
44

 Pesquisa realizada no âmbito do mestrado em Sociologia da Universidade Federal de Goiás que, 

posteriormente, resultou no livro: Prostituição - artes e manhas do Ofício, Editora Cânone (2006). 
45

 O termo educação social, mais precisamente, a educação social de rua, é uma prática há décadas empregada 

nas intervenções com crianças e adolescentes em situação de rua no país. Por meio de uma perspectiva educativa 

e do trabalho social, o educador social realiza uma intervenção junto à população-alvo com uma ação 

sóciopedagógica que impulsione a conscientização dos indivíduos, motivando-os a participarem ativamente para 

o seu próprio desenvolvimento. As rotas foi o termo utilizado para se referir ao mapeamento dos pontos de 

exploração sexual comercial infanto-juvenil em Goiânia e região metropolitana. O termo alude ao emprego 

utilizado em pesquisas com o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, nas quais comumente 

encontramos a expressão “Rotas do Tráfico”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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levantamento do perfil dos adolescentes em situação de exploração sexual comercial; criar e 

implementar uma metodologia de abordagem com esses adolescentes e desenvolver uma ação 

socioeducativa voltada, tanto para adolescentes envolvidos com a exploração sexual, quanto 

para potenciais facilitadores da exploração sexual.  

Por se tratar do primeiro projeto focado na questão da exploração sexual comercial 

infanto-juvenil em Goiânia, não se tinha como buscar referências em outros trabalhos 

realizados anteriormente. Desse modo, pude levar muito da metodologia utilizada por mim na 

pesquisa realizada com a prostituição adulta em Goiânia
46

, o que contribuiu 

significativamente com o delineamento da pesquisa.  

A criação e implementação de uma metodologia de abordagem direcionada a esses 

adolescentes foi, sem dúvida, o grande desafio do Programa Educação Social nas Rotas. As 

estratégias de abordagem nortearam-se por dois quesitos: o tipo de modalidade
47

 a ser focado 

pelas intervenções, a exemplo de: ruas e espaços abertos de entretenimento
48

, casas 

fechadas
49

, postos e rodovias
50

; e eventos itinerantes;
51

 e as categorias existentes na 

prostituição infanto-juvenil (meninos, meninas e adolescentes travestis).  

Para traçar a geografia e a configuração da exploração sexual comercial infanto-

juvenil na região metropolitana de Goiânia, o percurso metodológico foi dividido em três 
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 Pesquisa realizada no ano de 2003, no contexto do mestrado em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, 

cujos dados obtidos resultaram na dissertação: Mulheres da vida? Um estudo sobre prostituição feminina. 

Posteriormente, publicada em forma de livro com o título “Prostituição: artes e manhas do ofício”: Cânone 

2006. 
47

 Uma modalidade de prostituição engloba tanto o local espacial em que os profissionais do sexo atuam quanto 

aspectos materiais e simbólicos inerentes à atividade, tais como as formas de exposição, as relações com os 

clientes e modos de negociação de programas sexuais. 
48

 O termo “rua” engloba todos os locais de acesso público, tais como logradouros, avenidas, feiras livres e áreas 

públicas de lazer (parques, praças, bosques etc.); os “espaços abertos de entretenimento”, por conseguinte, 

incluem os locais que não se encontram ao ar livre, mas que possibilitam o acesso público de pessoas, a exemplo 

de bares, restaurantes e lanchonetes. 
49

O termo “casa fechada” designa os locais reservados, quase que exclusivamente, para o exercício da 

prostituição, a exemplo de bordéis, casas de massagem e boates que oferecem shows de striptease. 
50

 Os termos “postos e rodovias” se referem aos postos de gasolina localizados nas rodovias que cortam o estado. 

Locais bastante freqüentados por profissionais do sexo que vão à busca de potências clientes, em sua maioria 

caminhoneiros. 
51

 O termo “eventos itinerantes” serve para denominar festas que não possuem local fixo para sua realização ou 

que acontecem em determinados períodos do ano, a exemplo da Exposição Agropecuária de Goiânia que além da 

mostra de animais, produtos e máquinas agrícolas, promove a instalação de barracas de comidas e bebidas, 

montagem de boates e realização de shows, o que atrai um público anual estimado em setecentas mil pessoas; a 

Festa do Divino Pai Eterno (realizada na cidade de Trindade, considerado o evento religioso mais tradicional do 

estado de Goiás que, além de dezenas de celebrações religiosas, como as missas e a famosa romaria, oferece 

diversão para os milhares de participantes nas barracas de comidas, bebidas e música montadas por toda a 

cidade.  
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etapas: 1° - mapeamento dos pontos de exploração sexual infanto-juvenil
52

; 2° - checagem in 

loco
53

 desses pontos, a exemplo de ruas, bares, boates, parques, casas fechadas e postos de 

gasolina; 3° - observação desses espaços
54

. Para o levantamento do perfil dos adolescentes na 

exploração sexual comercial - meninos, meninas e travestis -, foram aplicados questionários a 

fim de obter variáveis como idade, grau de escolaridade, renda familiar, orientação sexual, 

violência e redução de danos.  

Todo o trabalho de pesquisa realizado pelo Proinvert resultou em algumas 

publicações, sendo que fui responsável, juntamente com coordenação geral do projeto, pela 

produção de dois livros: O enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil: uma análise 

de situação. Goiânia: Cânone Editorial. (2007) e O enfrentamento da exploração sexual 

infanto-juvenil: metodologia de trabalho e intervenção. Goiânia: Cânone Editorial. 2010. O 

primeiro livro é o resultado inicial da pesquisa-ação realizada pelo Proinvert com dados 

coletados no período de março a junho de 2004. Em seu escopo, o livro traz informações 

sobre Goiás referentes à produção do conhecimento e às políticas públicas voltadas para o 

enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil nas áreas de promoção, controle e 

responsabilização. O segundo livro foca-se nas metodologias de trabalho e intervenção, que 

do ponto de vista de sua abordagem, inaugura um novo campo de produção acadêmica sobre a 

ESCCA, que consiste em discutir: “o que fazer” e “como fazer” o enfrentamento da 

exploração sexual comercial infanto-juvenil.  

Esses dois livros trazem um rico material de pesquisa sobre a questão da exploração 

sexual comercial infanto-juvenil em âmbito regional, mas ambos estiveram focados em uma 

produção do conhecimento que servisse de subsídios para a implementação dos Planos 

Nacional e Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Além disso, a 

pesquisa realizada, em si, visou contemplar alguns dos objetivos específicos do Plano 
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 O levantamento dos pontos de exploração sexual comercial infanto-juvenil na cidade de Goiânia e entorno, foi 

feito a partir do conhecimento dos atores do sistema de garantia de direitos e da Rede de Atenção a Mulheres, 

Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual. Reuniões foram realizadas com os diferentes órgãos e 

entidades de Goiânia que lidam, de forma direta ou indireta, com a exploração sexual infanto-juvenil. 
53

 Uma vez levantados, realizou-se uma checagem exploratória, que consistiu em conferir os pontos em 

diferentes dias e horários, visto que a geografia da prostituição desloca-se conforme as categorias espaço-

temporais. A equipe foi distribuída em dois turnos, o primeiro com início as 14 e término às 20 horas e o 

segundo, das 20 às 2 horas. A checagem foi feita todos os dias da semana, com o intuito de registrar os dias e 

horários de funcionamento de cada ponto. 
54

 A terceira etapa consistiu na observação dos pontos. Mas qual seria a diferença entre as etapas de checagem e 

de observação? A diferença estava na natureza da observação: ao passo que, na checagem, a observação foi 

realizada a distância, principalmente de dentro de um veículo, ou a pé, na observação propriamente dita foi 

efetuada uma radiografia dos pontos de prostituição, buscando verificar o tipo de ambiente, os elementos que 

favoreceriam a prática da prostituição e, sobretudo, a atuação de adolescentes no trabalho sexual. 
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Nacional sendo eles: Realizar investigação científica, visando compreender, analisar, 

subsidiar e monitorar o planejamento e a execução das ações de enfrentamento da violência 

sexual contra crianças e adolescentes. E, além disso, garantir o atendimento especializado às 

crianças e adolescentes em situação de violência sexual consumada. E mesmo que no segundo 

livro a questão da caracterização do fenômeno da exploração sexual comercial infanto-juvenil 

seja abordada, a finalidade da pesquisa esteve focada no - conhecer para intervir - ou seja, a 

produção de uma metodologia de intervenção com o fenômeno.  

Em decorrência de todo o trabalho desenvolvido pelo Proinvert, ele recebeu, no ano de 

2009, o reconhecimento da Finep
55

 como o melhor projeto de Inovação em Tecnologia Social 

da Região Centro-Oeste. Como premiação, foram destinados recursos para que o mesmo fosse 

novamente retomado, agora, no período de 2011 a 2012. Para a execução dessa nova fase de 

desenvolvimento, tive o convite, por meio da coordenação do Instituo Dom Fernando da 

PUC-Goiás, para coordenar as ações do projeto, cujo objetivo foi consolidar as metodologias 

de trabalho e intervenção para o enfretamento da exploração sexual de crianças e adolescentes 

em Goiânia e sua região metropolitana. 

Em relação ao novo delineamento do Projeto, foram desenvolvidos os seguintes 

programas: 1) Educação Social nas Rotas - cuja finalidade foi realizar abordagens com 

crianças e adolescentes em situação de exploração sexual comercial (meninos, meninas e 

adolescentes travestis) em diferentes pontos (modalidades) no município de Goiânia e região 

metropolitana, com o objetivo de realizar o trabalho de redução de danos; sensibilização para 

os direitos da cidadania; encaminhamento para a Rede de Atenção
56

; e o incentivo à 

grupalização. 2) Programa Rota da Cidadania: educação, saúde, assistência e 
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 A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação que tem por missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio 

do fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições, públicas ou privadas, que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento. O Prêmio FINEP de 

Inovação -  foi criado para reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem 

fins lucrativos e inventores brasileiros, desenvolvidos no Brasil e já aplicados no País ou no exterior. 
56

 A Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, ou simplesmente 

denominada Rede de Atenção, surgiu de uma articulação realizada pelo Fórum Goiano pelo Fim da Violência 

Sexual Infanto-Juvenil e pelo Fórum Goiano de Mulheres, a partir das discussões sobre a rota de tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual. A representatividade na Rede se efetiva por meio de uma coordenação 

executiva, composta por membros de instituições governamentais e não governamentais, cuja responsabilidade é 

estabelecer relações com legitimidade, buscando garantir a implantação e a continuidade dos trabalhos. Os 

principais objetivos da Rede são: promover a articulação entre os atores sociais governamentais e não 

governamentais envolvidos na elaboração de estratégias de enfrentamento do fenômeno; capacitar profissionais 

para o atendimento especializado de pessoas envolvidas em situações de violência (de ordem física, psicológica 

ou sexual) e em casos de negligência; ampliar e implantar serviços nessa área; otimizar recursos humanos e 

materiais na construção de um modelo de atendimento para outras cidades de Goiás e do Brasil. (SANTOS e 

ARAÚJO, 2009) 

http://premio.finep.gov.br/
http://premio.finep.gov.br/
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profissionalização - cuja finalidade foi desenvolver um trabalho de fortalecimento e 

articulação da Rede de Atenção. 3) Programa Repropondo: Atendimento a Autores de 

Violência Sexual - o qual ofereceu atendimento psicológico (individual, em grupo ou 

familiar) a autores de violência sexual contra crianças e adolescentes. 4) Programa Tecendo a 

Rede da Cidadania: Capacitação de Recursos Humanos – sendo realizado um curso gratuito 

de Especialização em Violência e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, com a 

finalidade de aperfeiçoamento da prática social de trinta técnicos operadores de serviços de 

atenção a criança e ao adolescente, do Estado de Goiás, prioritariamente, com profissionais 

que atuam nas unidades dos Centros de Referência Especializados em Assistência Social 

(CREAS)
57

. 

 

 

3.3.3 A busca pelos sujeitos da pesquisa 

 

Parte da coleta de dados para a caracterização da exploração sexual comercial de 

adolescentes em Goiânia e região metropolitana, efetuou-se mediante o registro das 

informações coletadas junto ao Programa Educação Social nas Rotas, no período de junho de 

2011 a junho de 2012. As informações foram coletadas por meio do registro do trabalho de 

abordagem realizado com os (as) adolescentes pela equipe do Proinvert, também denominado 

de busca ativa
58

.  O trabalho realizado pela equipe foi registrado em relatórios de campo, 

constituindo-se uma fonte para a coleta de dados. Cabe ressaltar, que houve uma 
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O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, integrante do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, constitui-se numa unidade pública estatal, pólo de referência, coordenador e 

articulador da proteção social especial de média complexidade, responsável pela oferta de orientação e apoio 

especializados e continuados a indivíduos e famílias com direitos violados, direcionando o foco das ações para a 

família, na perspectiva de potencializar e fortalecer sua função protetiva. O CREAS presta atendimento 

prioritário a crianças, adolescentes e suas famílias nas seguintes situações: crianças e adolescentes vítimas de 

abuso e exploração sexual; violência doméstica (violência física, psicológica, sexual, negligência); em situação 

de mendicância; adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa de Liberdade Assistida e de Prestação 

de Serviços à Comunidade; dentre outros.  
58 O sentido mais comum atribuído à busca ativa, muito usado nas ações de vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária e saúde do trabalhador, é ir à procura de indivíduos com o fim de uma identificação 

sintomática, principalmente das doenças e agravos de notificação compulsória. O princípio da busca ativa é 

talvez a característica mais marcante das práticas itinerantes. O termo busca ativa também passou a ser usado 

para denotar uma postura política de trabalho sob a bandeira da integralidade do cuidado, que pressupõe atender 

às necessidades de saúde, além da demanda espontânea (LEMKE e SILVA, 2010). Além da área da saúde o 

princípio da busca ativa também é empregado pelos programas da área da assistência social, particularmente 

com famílias em situação de vulnerabilidade social. De um modo geral, a busca ativa visa ir ao encontro 

daqueles que não procuram pelos serviços, seja nas unidades de saúde ou assistência social.   
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concomitância entre a pesquisa realizada pelo Proinvert, focada no registro de metodologias 

de intervenção e a realizada por mim, focada, dentre outros aspectos, na caracterização do 

fenômeno da ESCCA em Goiânia e Região Metropolitana, mediante o levantamento de 

algumas variáveis como violência, uso de drogas, dimensões do consumo, construção das 

identidades, dinâmicas internas da exploração sexual, dentre outras; apreendidas por meio das 

narrativas dos sujeitos pesquisados, tanto os/as adolescentes quanto os profissionais de atuam 

com a questão.  

Além disso, a pesquisa visou estabelecer, também, uma correlação entre os dados 

coletados pelo Proinvert anteriormente (2004-2006), e os dados atuais (2011-2012), a fim de 

compreender quais as mudanças ocorreram com o fenômeno em Goiânia e região 

metropolitana nos últimos anos.  

Cabe ressaltar que, desde o início, tive a clareza de que minha pesquisa seria 

executada paralelamente às ações do Proinvert. Obviamente, estar na coordenação do projeto, 

favoreceu-me na coleta de dados, assim como me propiciou reflexões apuradas, tanto teóricas 

quanto práticas, pois estive diariamente em contato com objeto da pesquisa. Apesar disso, 

para viabilidade do estudo, a primeira providência foi buscar uma autorização junto a PUC-

Goiás para que eu pudesse coletar os dados da pesquisa no âmbito das atividades do Projeto, o 

que me foi concedida por meio de termo de anuência da instituição.   

A coleta de dados foi iniciada pelo mapeamento dos pontos de exploração sexual 

comercial de adolescentes, sendo: 1) levantamento dos pontos, 2) checagem in locus, 3) 

observação e, por fim, a 4) abordagem dos (as) adolescentes. Vale ressaltar que todas as 

etapas foram registradas em relatórios de campo preenchidos pelos educadores sociais e por 

técnicos do projeto que realizavam o trabalho, no quais constam informações detalhadas de 

cada ponto. Todos os relatórios foram sistematizados, criando-se um banco de dados com o 

histórico de cada ponto, servindo como fonte de dados da pesquisa.  

Além das quatro etapas iniciais da pesquisa de campo, o estudo previa a aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas. Entretanto, as primeiras impressões do trabalho de 

campo alteraram significativamente a metodologia traçada para a coleta de dados na pesquisa, 

pois não se estava encontrando os (as) adolescentes nos diferentes espaços. A proposta 

metodológica inicial era aplicar questionários com cerca de 50 adolescentes (meninos, 

meninas e adolescentes travestis) e realizar entrevistas semiestruturadas com cerca de 20 

deles, cujo objetivo era obter um levantamento tanto do perfil desses (as) adolescentes quanto 
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da dinâmica da exploração sexual por meio de suas narrativas. Para se chegar a essa 

estimativa, levei em consideração o número de adolescentes encontrados na fase anterior do 

projeto 2004/2006 em que foram identificados cerca de 120 adolescentes, entre meninos, 

meninas e travestis. 

Diante disso, a estratégia para se chegar a esses/essas adolescentes, assim, como a 

coleta de dados, teve que ser repensada. A questão colocada é: se não é possível encontrá-los 

(as) em espaços que antes havíamos encontrado (ruas e espaços aberto, casas fechadas e 

postos e rodovias) onde estariam então? Por outro lado não levei, enquanto hipótese, a ideia 

que a exploração sexual comercial infanto-juvenil em Goiânia e região metropolitana, tenha 

sido erradicada, mas sim que a dinâmica tenha assumido uma nova configuração, 

particularmente, no que se refere à sua visibilidade.  

Uma estratégia empregada para se chegar aos adolescentes, além das observações e 

abordagens no trabalho de campo, foi realizar um levantamento em instituições 

governamentais e não governamentais que poderiam ser a porta de entrada para esses/essas 

adolescentes em casos de denúncia e/ou encaminhamento para atendimento, a exemplo dos 

CREAS, dos Conselhos Tutelares, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, do 

Juizado da Infância e Juventude, do SOS criança, dentre outras.  

O contato inicial com os CREAS de Goiânia efetuou-se por meio de uma reunião geral 

com a presença dos coordenadores das cinco unidades existentes na capital, sendo as mesmas 

divididas por regiões (Norte, Noroeste, Oeste, Leste e Centro-Sul). As unidades dos CREAS 

são, no contexto da Rede de Atenção, as unidades responsáveis para o atendimento aos casos 

de exploração sexual. Após essa reunião inicial, foi retirada uma agenda de visitas a todas as 

unidades de Goiânia. No decorrer das visitas, deparei-me com outro dado, o de que nenhuma 

das unidades de Goiânia havia recebido, nos últimos anos, encaminhamento de crianças ou 

adolescentes em situação de exploração sexual comercial. Os casos de violência sexual contra 

crianças e adolescentes, que chegam aos CREAS, são quase que exclusivamente, os de abuso 

sexual.   

Nos municípios de Senador Canedo, Anápolis e Trindade, os objetivos das visitas às 

unidades dos CREAS foram os mesmos, ou seja, buscar casos de exploração sexual comercial 

infanto-juvenil. E, a exemplo do que ocorre em Goiânia, foi-me relatado que não havia 

nenhum caso de exploração sexual sendo acompanhado. Diante desse quadro, a questão que 

se coloca é: por qual motivo casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 
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não chegam às unidades dos CREAS que, em tese, seriam a porta de entrada na Rede de 

Atenção? 

Outras buscas foram realizadas junto aos Conselhos Tutelares de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia. Em Goiânia, existem cinco Conselhos Tutelares localizados em diferentes regiões 

da cidade (Norte, Noroeste, Campinas, Leste e Centro-Sul). Várias visitas a esses conselhos 

foram realizadas, pois na maioria das vezes, não havia a presença de nenhum conselheiro e, 

em alguns casos, encontra-se apenas um deles. Nas conversas com os conselheiros obtive o 

primeiro diagnóstico: a maior parte deles não sabem fazer uma distinção entre os casos de 

abuso sexual e exploração sexual comercial. Quando indagados se nos últimos meses, o 

conselho havia recebido casos de exploração sexual comercial, a reposta era quase sempre 

afirmativa, relatando-me que a maioria das denúncias que chegam ao conselho são referentes 

a este problema. Contudo, quando percebia a falta de distinção por parte do conselheiro entre 

um fenômeno e outro e, esclarecia ao mesmo que se entende por “exploração sexual 

comercial”, a “prostituição”, a resposta tornava-se negativa, ou seja, de que esses casos não 

chegam aos conselhos. Porém, quase sempre me indicavam alguns locais em Goiânia em que, 

na percepção deles, poderiam se tratar de pontos de exploração sexual comercial infanto-

juvenil. Além disso, percebe-se que nos conselhos tutelares, há uma falta de comunicação 

entre os conselheiros, assim como uma desinformação sobre os casos que são acompanhados 

de modo geral pela unidade. Era comum o conselheiro afirmar que se havia no conselho, 

algum caso referente a essa questão, não era do seu conhecimento, pois poderia estar sendo 

acompanhado por outro conselheiro. Outra questão que dificultou a coleta de informações foi 

a inexistência de uma sistematização de dados, não sendo possível obter uma estatística das 

denúncias registradas no conselho relacionadas à violação dos direitos de crianças e 

adolescentes. Esse fato, além de dificultar uma coleta precisa dos dados, acaba por influenciar 

na extensão do problema no município, visto não ser possível obter dados estatísticos precisos 

das denúncias que chegam aos conselhos tutelares.  

No município de Aparecida de Goiânia, há três conselhos tutelares localizados em 

diferentes bairros da cidade. São eles Santa Luzia, Garavelo e Central. Na busca por casos de 

exploração sexual comercial infanto-juvenil nessas instituições, deparei-me com a mesma 

situação de Goiânia, ou seja, de que esses casos não chegam aos conselhos. E, a exemplo do 

que ocorreu em Goiânia, os conselheiros indicavam possíveis locais na cidade que poderiam 

ter a presença de adolescentes em situação de exploração sexual comercial.    
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 A busca por informações ocorreu, também, nas Delegacias de Proteção à Criança e ao 

Adolescente (DPCA) dos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O objetivo era 

buscar dados em relação às denuncias que chegam à delegacia e, se possível, obter 

autorização para realizar uma pesquisa sobre os inquéritos policias envolvendo casos de 

exploração sexual comercial infanto-juvenil. Além disso, a proposta foi, também, realizar 

entrevistas com as delegadas, no intuito de obter informações sobre a atuação da polícia em 

relação à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

Na DPCA de Goiânia, foram solicitados dados referentes a casos de exploração sexual 

comercial infanto-juvenil, registrados na delegacia no período de 2010 a 2012. Em relação às 

denuncias, foi repassada pela delegada uma lista contento informações sobre o número de 

denúncias, sua fonte, data que foi realizada, nome das vítimas, autor da denúncia e o local. 

Contudo, não foi possível ter acesso aos inquéritos policiais instaurados no referido período, 

visto que já haviam sido encaminhados à Justiça. Porém, as delegadas titular e adjunta foram 

entrevistadas no intuito de obter, por meio de suas narrativas, as formas de percepção e 

atuação sobre a questão da ESCCA. 

 Na DPCA do município de Aparecida de Goiânia, obtive dados sobre o número de 

denúncias que chegaram à delegacia, bem como a permissão para ter acesso aos inquéritos 

policias instaurados. Pudemos realizar, também, uma entrevista com a delegada titular, na 

qual ela pôde dar sua avaliação sobre a atuação da delegacia em relação a esses casos e seu 

grau de conhecimento sobre como se configura o fenômeno no município. 

Na busca por dados foram realizadas, também, visitas ao Juizado da Infância e 

Juventude de Goiânia. Na primeira visita, a assistente social informou-me que no juizado 

chegam alguns casos de denúncia de exploração sexual, mas que somente se tem acesso a eles 

enquanto estão com a promotoria e que após a audiência os mesmos são arquivados. Obtive 

também, a informação que naquele momento, não havia nenhum caso de exploração sexual 

sendo acompanhado. Numa segunda visita, conversai com a psicóloga do Juizado, que me 

apresentou dois casos de ESCCA. Um deles envolvia cinco irmãos que, ao que tudo indica, 

após serem abandonados pela mãe, estariam sendo explorados sexualmente por um vizinho 

idoso. O outro caso envolve uma situação em que a mãe, usuária de drogas, estaria 

explorando sexualmente a própria filha. Entretanto, naquele momento todos os menores 

envolvidos estavam em situação de abrigo por decisão judicial. Desse modo, solicitei 

formalmente à juíza uma autorização para ter acesso aos menores, para que pudesse 
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entrevistá-los. A autorização foi concedida, mas ao entrar em contato com o abrigo, fui 

informado que eles não mais se encontravam no local. Em uma terceira visita ao Juizado, foi 

possível realizar entrevistas com agentes de proteção que se encontravam de plantão no dia. O 

intuito era obter junto eles, informações sobre a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes em Goiânia, a partir das intervenções realizadas pelo Juizado.  

Em visita ao SOS criança
59

 busquei por casos de adolescentes que chegaram à unidade 

e que houve a constatação de estarem em situação de exploração sexual comercial. Em 

conversa com a coordenadora geral da unidade e com uma das assistentes sociais, foi possível 

obter informações gerais desses casos. A coleta dados efetuou-se, também, sobre os 

prontuários dos (as) adolescentes que passaram pela unidade nos últimos anos e que foi 

constatada a situação de exploração sexual comercial.  

Outra instituição visitada foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
60

, 

precisamente o CAPS Girasol, localizado na Região Sul de Goiânia e que tem como público 

crianças e adolescentes envolvidos com álcool e drogas. Em reunião com a equipe, obtive a 

informação que no ano de 2012, a unidade havia atendido somente um caso em que foi 

constatada situação de exploração sexual comercial, um adolescente de 16 anos, mas que não 

se encontrava mais em atendimento. No mesmo contexto da visita, houve uma reunião com a 

equipe do Consultório de Rua – que consiste em um projeto da Secretaria Municipal de Saúde 

– mas que se encontra sediada no CAPS Girassol, o qual tem como objetivo realizar o 

trabalho de busca ativa com a população em situação de rua de Goiânia, oferecendo 

atendimento médico. A equipe é composta por quatro psicólogas, uma enfermeira, um médico 

e um professor de educação física, que percorrem a cidade em uma Kombi na busca por essa 

população. No veículo, os profissionais contam com prontuários e materiais para curativos e 
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 O SOS criança é uma unidade pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia (SEMAS), 

compondo uma das unidades da denominada alta complexidade. A unidade possui uma equipe de técnicos e 

educadores sociais que realizam o trabalho de busca e acolhimento de crianças e adolescentes que estejam em 

situação de risco. A unidade conta com dois alojamentos, a Casa das Flores, destinada às meninas; e a Casa 24 

horas, destinada aos meninos. 
60

 Os CAPS´s pertencem a Rede de Atenção às pessoas com transtornos mentais ou com dependência a álcool e 

drogas. São serviços abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário às essas pessoas, realizando o 

acompanhamento clínico e a ressocialização por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O objetivo dos CAPS´s é oferecer um atendimento feito por 

uma equipe transdisciplinar que acompanhe os pacientes e diminua possíveis internações. Entre esses 

profissionais estão terapeutas ocupacionais, enfermeiros, musicoterapeutas, educadores físicos, médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, artistas cênicos e arteterapeutas. Em Goiânia, existem oito unidades do CAPS 

distribuídas em diferentes regiões da cidade. Cada unidade trabalha com um tipo específico de atendimento 

(transtorno mental em adultos, transtorno mental infantil, dependência por álcool e drogas com adultos, 

dependência por álcool e drogas com adolescentes) 
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primeiros socorros. Não há macas e quando há necessidade de atendimento mais complexo, os 

moradores de rua são levados para as unidades de saúde da Rede Municipal. Como a equipe 

está diariamente nas ruas, principalmente no período noturno, a proposta da reunião foi 

levantar dados sobre a visão desses profissionais em relação à exploração sexual infanto-

juvenil. A equipe relatou-me não ter percebido a presença de crianças e adolescentes em 

situação de “prostituição”, mas confessaram “não ter um olhar apurado para essa questão”. O 

mencionado “olhar apurado”, talvez, esteja relacionado à falta de um olhar mais atento às 

dinâmicas das ruas para que se possa identificar “sinais ou indícios” que haja crianças e 

adolescentes em situação de exploração sexual comercial.  

Outra instituição visitada foi o Centro de Educação Comunitária de Meninas e 

Meninos (CECOM), unidade vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil da 

PUC-GO, que se constitui em um espaço de convivência comunitária para crianças, 

adolescentes, famílias e desempregados, sendo referência de apoio aos bairros das regiões 

Oeste e Noroeste de Goiânia e aos Municípios circunvizinhos. Na instituição, não havia 

nenhum caso de adolescente que tenha sido constatada situação de exploração sexual 

comercial.  

Houve, também, a busca por adolescentes em situação de exploração sexual comercial 

no Projeto Vira Vida
61

, implementado em Goiânia no final do ano de 2012. No período da 

visita, segundo semestre de 2013, estavam em atendimento no projeto cerca de 39 adolescente 

e jovens. De acordo com sua equipe técnica, não era possível identificar com precisão quantos 

desses (as) adolescentes encontravam-se em situação de exploração sexual, mas que havia a 

suspeita de duas adolescentes, uma menina e uma travesti, com a quais pude realizar 

entrevistas. Inicialmente, o projeto destina-se a adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial. Contudo, em virtude do baixo número de encaminhamentos, o projeto resolveu não 

restringir o atendimento apenas aos casos confirmados, mas a todos (as) adolescentes 

encaminhados pela Rede de Atenção que estivessem em situação de vulnerabilidade para a 

exploração sexual.  

Observa-se, com base nesse levantamento, é que há uma “invisibilidade” institucional 

do problema em Goiânia. A maioria dos casos que chegam às unidades de atendimento são, 
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 O Projeto Vira Vida, criado em 2008 por iniciativa do Conselho Nacional do SESI, oferece capacitação 

profissional e atendimento psicossocial a adolescentes e jovens, entre 16 e 21 anos, que se encontram em 

situação de exploração sexual. O Projeto compreende um processo socioeducativo que contempla formas de 

restituição dos direitos fundamentais, incluindo educação continuada para elevação da escolaridade, atendimento 

psicossocial, formação profissionalizante, além de encaminhamento para o mercado de trabalho. 
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prioritariamente, os de abuso sexual. Alguns fatores são determinantes para que isso ocorra: a) 

falta de clareza conceitual do profissional no acolhimento do (da) adolescente na unidade em 

relação à exploração sexual comercial, comumente compreendida enquanto abuso, o que 

fragiliza uma melhor compreensão da realidade; b) o preconceito institucional vivenciado por 

parte dos (as) adolescentes ao buscarem pelo atendimento nas unidades, o que faz com que 

busquem pelos serviços; c) o preconceito de grande parte da sociedade, que vê a condição de 

exploração sexual comercial do (a) adolescente como uma questão de “escolha”, o que 

interfere na incidência da denúncia, o que normalmente ocorre com as situações de abuso 

sexual. 

A invisibilidade do fenômeno, por parte das instituições, é também identificada em 

outras capitais brasileiras, a exemplo do trabalho de Marquez (2009), o qual é realizado uma 

pesquisa sobre o turismo sexual a partir da perspectiva da exploração sexual infanto-juvenil 

na cidade de Salvador/BA. São apresentadas pelo autor informações obtidas acerca das 

percepções sobre a inexpressividade de notificações de turismo sexual enquanto subcategoria 

da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes pelas vias pesquisadas. A partir da 

constatação da ausência de registros sobre o turismo sexual envolvendo crianças e 

adolescentes na cidade de Salvador, os relatos dos entrevistados convergem cada vez mais 

para a percepção sobre a invisibilidade do fenômeno. Pois, além da quase inexistência de 

notificações de denúncias, os profissionais de instituições governamentais e não 

governamentais indicam dificuldades no reconhecimento de situações de turismo sexual, 

sendo complexo diferenciá-las dos casos de exploração sexual que ocorrem fora do âmbito da 

atividade turística. A partir daí, a pesquisa indica que o turismo e a exploração sexual são 

percebidos pelos entrevistados como universos que não se distinguem quando há a 

participação de crianças e adolescentes. Para a autora, o tema pesquisado possui um caráter 

fugidio, escorregadio e por se tratar de uma atividade ilegal, não se consegue apreender sua 

exata dimensão. Os profissionais revelam, também, a dificuldade de aproximação com 

meninos e meninas explorados sexualmente.  

A questão da invisibilidade institucional da exploração sexual comercial também foi 

verificada na pesquisa realizada por Nabozny (2008), cujo fio condutor da pesquisa estava 

relacionado à compreensão da correlação entre a produção do espaço e a Rede de exploração 

sexual comercial infanto-juvenil feminina na cidade de Ponta Grossa/PR. Segundo dados do 

autor, uma das principais ações de coibição das práticas sexuais comerciais que envolvem 
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meninas, clientes e aliciadores no município de Ponta Grossa - são as blitz que ocorrem numa 

parceira entre o Conselho Tutelar e a Policia Rodoviária Federal. Entretanto, a prática das 

blitz teve números inexpressíveis registrados no Conselho Tutelar. De fevereiro a setembro de 

2003, foram realizadas oito operações, nas quais não houve nenhum caso registrado de 

exploração sexual. No ano de 2004, houve outra intervenção, na qual se constatou a presença 

de três adolescentes: uma menina de dezessete anos encontrada em uma boate e um menino 

de quinze anos em outra, e o registro de uma adolescente de dezesseis anos num posto de 

combustível.  

Esses dados ilustram a dificuldade de localizar meninas diretamente inseridas na 

exploração, pois, mesmo com a denúncia e tentativa de flagrante por parte da polícia, as 

meninas também exercem uma postura ativa fugindo da apreensão. A identificação da 

situação torna-se difícil já que, geralmente, há uma negação por parte da adolescente de estar 

se prostituindo. Além disso, a dificuldade torna-se ainda maior pelo fato de que é pouco 

provável a ocorrência de um flagrante do programa entre as meninas e os clientes. Além 

disso, os registros das blitz são enquadrados como “menor encontrada em um local e horário 

impróprio”. Nesses registros, não se contempla, por exemplo, a categoria exploração sexual 

comercial ou prostituição infanto-juvenil. Os itens de possíveis enquadramentos são: abuso 

sexual, mendicância, crianças em lugares e horários indevidos.  

Pelo exposto, é possível afirmar que alguns fatores contribuem para a invisibilidade 

institucional dos casos de exploração sexual comercial: os tabus e preconceitos ligados à 

concepção de que as vítimas de exploração sexual o fazem por simples opção ou escolha; a 

insuficiência de programas governamentais devidamente qualificados para o atendimento e 

proteção às vítimas; uma maior articulação entre as unidades que compõem a Rede de 

Atenção, o que favoreceria um melhor fluxo dos encaminhamentos; e a falta de um maior 

envolvimento e comprometimento de autoridades dos diferentes níveis do poder público com 

o problema. 

 

 

3.3.4 O percurso para as entrevistas 

 

Para a coleta de dados, além da observação de campo e a abordagem dos sujeitos nos 

diferentes espaços, foram realizadas vinte entrevistas, sendo as mesmas divididas em duas 
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categorias: a) as entrevistas com agentes institucionais; e b) as entrevistas com os (as) 

adolescentes e com informantes-chave
62

 para a compreensão do fenômeno. Na primeira 

categoria, foram realizadas entrevistas: com as delegadas titular e adjunta da Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município de Goiânia; com a delegada titular 

da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município de Aparecida de 

Goiânia; com a psicóloga da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da 

Igualdade Racial. (SEMIRA); com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e adolescente do Município de Goiânia; com o presidente da Associação Afro LGBT 

de Goiânia (entidade que desenvolve trabalho junto aos adolescentes que se encontram em 

situação de exploração sexual comercial em Goiânia); com o coordenador da Pasta LGBT da 

Diretoria de Política para as Mulheres do Município de Anápolis (a qual desenvolve um 

trabalho com adolescentes travestis em situação de exploração sexual no município de 

Anápolis).  

Na segunda categoria, foram realizadas entrevistas: com uma adolescente de 17 anos, 

que atua como dançarina em boates de show strip-tease em Goiânia e na realização de 

programas sexuais; com uma adolescente de 16 anos que além de realizar programas sexuais, 

também alicia outras adolescentes; com duas adolescentes de 13 e 14 anos que se envolveram 

em um caso de exploração sexual bastante noticiado na imprensa local; com duas 

adolescentes travestis, ambas com 16 anos, que se prostituem nas ruas de Goiânia; com uma 

adolescente de 12 anos, vinda do estado do Tocantins, que segundo ela própria é explorada 

sexualmente pela mãe; com duas adolescentes de 16 e 17 que realizam programas em uma 

tradicional área de prostituição em Goiânia; com uma adolescente de 16 e a uma travesti de 

17 anos, atendidas pelo Projeto Vira Vida; com uma aliciadora de mulheres para programas 

sexuais, que, ao que tudo indica, também é aliciadora de adolescentes; com um cliente da 

exploração sexual que estava em cumprimento de pena na Agência Prisional de Goiânia.  

No total das vinte entrevistas, onze foram com os (as) adolescentes em situação de 

exploração sexual comercial e as nove restantes com pessoas ligadas às instituições ou que 

pudessem ser informantes-chave. Todas as entrevistas foram transcritas e categorizadas, a fim 

de se obter uma apreensão do fenômeno a partir das narrativas dos diferentes sujeitos. Além 
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 Trata-se de pessoas consideradas fontes de informação por estarem profunda e diretamente envolvidas com os 

aspectos centrais da pesquisa. Neste caso, houve a entrevista com uma aliciadora de jovens garotas para 

programas sexuais e um cliente da exploração sexual comercial. 
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da realização de entrevistas, houve o registro de informações em diário de campo, a partir das 

conversas informais realizadas com profissionais que atuavam nas instituições.  

As entrevistas classificadas como institucionais, foram realizadas por meio de visitas 

às instituições anteriormente citadas, nas quais se buscava por casos de exploração sexual 

comercial ou por pessoas que, de algum modo, lidam com a questão. A realização dessas 

entrevistas foi efetuada sem maiores problemas, havendo por parte dos entrevistados, 

receptividade com os propósitos da pesquisa. A maior dificuldade deu-se com os (as) 

adolescentes, pois, como mencionado anteriormente, não estava sendo possível encontrá-los 

(as) nos diferentes espaços em que houve observação de campo. Além disso, nas visitas às 

instituições que seriam a porta de entrada para os casos de denúncia, também não foi possível 

encontrá-los.  

Diante de tal realidade, em determinados momentos, pensei que a pesquisa estaria 

inviabilizada e que a metodologia traçada, ou seja, a realização de entrevistas, não seria 

possível. Porém, no dia 11 de agosto de 2011, foi publicado como manchete nos principais 

jornais de Goiânia, assim como em alguns sites de notícia de âmbito nacional, o caso em que 

um professor da Rede Pública de Ensino de Goiânia havia sido pego em flagrante por 

policiais, em um motel na companhia de três adolescentes, com 11 e 13 anos de idade.     

Uma das matérias jornalística sobre o caso trazia a informação que as meninas, após o 

flagrante no motel, haviam sido encaminhadas para o Hospital Materno Infantil, uma unidade 

de referência no atendimento aos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 

contato com o Hospital para maiores informações do caso, fui orientado a procurar pela 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município de Aparecida de 

Goiânia, local onde residiam as três adolescentes.  

Na DPCA de Aparecida de Goiânia, obtive acesso ao inquérito policial referente ao 

caso, assim como o endereço das adolescentes. Em posse do endereço, as técnicas do 

Proinvert foram à casa de cada uma delas propor atendimento psicossocial ofertado pelo 

Projeto, além de informá-las que, paralelo ao atendimento, uma pesquisa de doutorado seria 

realizada.  

No caso da primeira adolescente de 13 anos, inicialmente sua tia foi quem procurou 

pelo atendimento no Projeto mediante o encaminhamento dado pelo Hospital Materno 

Infantil. Posteriormente, foram realizadas duas visitas domiciliares à adolescente, a qual 

reside apenas com a avó. Houve o aceite para o atendimento pela adolescente e pelos 
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familiares. A segunda adolescente, também com 13 anos de idade, reside com a tia, havendo 

também o aceite para o atendimento. Entretanto, passado alguns dias voltei ao local e obtive a 

informação que a adolescente e a tia haviam se mudado para a cidade de Rio Verde, interior 

do estado de Goiás. A terceira adolescente de 12 anos, mas que na ocasião do flagrante no 

motel estava com 11 anos, reside com mãe. Não demonstrou interesse pelo atendimento 

psicossocial, mesmo que a mãe tenha concordado e insistido para que aceitasse. No entanto, 

concordou em conceder uma entrevista para a pesquisa.  

Além dessas três adolescentes, fui à procura de uma quarta adolescente de 16 anos. E 

que, segundo consta no inquérito policial, seria a pessoa que aliciou a demais adolescentes 

para o programa. Todas as quatro entrevistas foram realizadas individualmente na sede do 

Projeto, normalmente após o atendimento psicossocial e com duração média de 1 hora cada. 

Não tive nenhuma dificuldade na realização das entrevistas, pois as quatro adolescentes 

mostraram-se receptivas e abertas às perguntas.   

Junto à DPCA de Aparecida de Goiânia, tive também acesso a outro inquérito policial, 

no qual constava que um senhor de 64 anos havia sido pego em flagrante em um motel na 

companhia de uma adolescente de 14 anos, em que se constatou uma situação de exploração 

sexual comercial. Em visita domiciliar à adolescente e a seus pais foi proposto atendimento 

psicossocial. Entretanto, mostram-se pouco receptivos à proposta do atendimento e da 

pesquisa.     

Outra adolescente entrevistada, 17 anos, estava em atendimento com uma das 

psicólogas do Proinvert. A entrevista foi realizada fora a sede do Projeto, no mesmo local em 

que eram realizadas as sessões terapêuticas, no Centro de Estudos, Pesquisas e Práticas 

Psicológicas (CEPSI) da PUC-GO. Duas outras entrevistas foram realizadas com duas 

adolescentes travestis, ambas com 16 anos, que estavam abrigadas na sede do SOS Criança.   

O contado com outra adolescente, 12 anos de idade, foi obtido pelo levantamento 

realizado no Juizado da Infância e Juventude do município de Aparecida de Goiânia. Segundo 

as informações, uma menina havia sido encontrada perambulando próximo a um terminal de 

transporte coletivo e, ao que tudo indicava, poderia estar em situação de exploração sexual 

comercial. Ela foi encaminhada a um abrigo e mediante autorização da Juíza pude entrevistá-

la. Semanas depois, em visita ao SOS Criança em Goiânia, encontrei a mesma adolescente e 

ao pesquisar seu prontuário pude constatar que ela já havia passado pela unidade do SOS 
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diversas vezes, assim como por vários abrigos do interior do estado de Goiás. Outras duas 

adolescentes, 16 e 17 anos, foram entrevistadas na sede do Projeto Vira Vida.  

Além das adolescentes encontradas em contexto institucional, foi possível realizar 

entrevista com duas adolescentes, 16 e 17 anos de idade, que se prostituem em uma conhecida 

“zona de prostituição” em Goiânia, o Bairro São Francisco
63

. No local, havia sido feito 

trabalho de observação e abordagem, em que foi verificada a presença de adolescentes. Este é, 

talvez, o único local em Goiânia, na modalidade ruas e espaços abertos, em que foi possível 

identificar claramente adolescentes em situação de exploração sexual comercial. Cabe 

salientar que mesmo após o término das atividades do Proinvert, em junho de 2012, voltei 

algumas vezes ao local. Esse retorno deu-se em decorrência de uma entrevista realizada com 

os agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, que me informaram 

que haviam sido realizadas buscas no local, precisamente nos motéis, e foi encontrado cerca 

de dez adolescentes em situação de exploração sexual comercial.  

Duas outras entrevistas foram realizadas com informantes-chave, sendo eles: uma 

mulher que atua como aliciadora de jovens para programas sexuais; e com um cliente da 

exploração de sexual comercial, detento na Penitenciaria Odenir Guimarães, o qual era 

mesmo indivíduo que foi pego no motel na companhia das três adolescentes, também 

entrevistadas.  

Por meio da descrição de toda a trajetória para a realização das entrevistas é possível 

perceber o árduo trabalho realizado. A experiência de campo demonstra que nem sempre o 

percurso metodológico traçado inicialmente é possível de ser cumprido. Cabe, a partir aí, o 

pesquisador repensar os caminhos a serem percorridos. De início, imaginei que os sujeitos da 

pesquisa estariam simplesmente “à minha espera” nos locais nos quais imaginei poder 

encontrá-los (ruas, bares, boates etc.) Contudo, o campo me apresentou outro contexto e 

realidade. Realidade que começa, a partir dessas entrevistas, ser pouco a pouco desvendada.  

  

 

 

 

                                                           
6363

 O Bairro São Francisco, denominado por muitos moradores de Goiânia como São Chico, trata-se de uma 

notória e antiga zona de prostituição de rua em Goiânia. Há na região uma concentração de motéis, o que 

favorece a prática da prostituição.   
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3.4 Algumas reflexões acerca do trabalho de campo 

  

Quando se realiza um trabalho de campo, muitas dificuldades são vivenciadas por nós 

pesquisadores. Contudo, nem sempre essas dificuldades são relatadas e quando o são nem 

sempre são apresentadas de modo a conferir um grau de reflexão sistemática e apurada sobre 

os caminhos percorridos. Minha intenção não é realizar um ensaio sobre o trabalho de campo 

em ciências sociais, precisamente sobre o método etnográfico, mas apenas trazer algumas 

reflexões sobre minha experiência. O objetivo é expor algumas questões relativas ao trabalho 

de campo e as práticas da pesquisa, particularmente, as dificuldades concernentes ao tema por 

mim pesquisado.  

 Ao pesquisar determinado tema, um primeiro passo é realizar uma pesquisa 

bibliográfica, ou seja, ler sobre a questão, seja para se embasar teoricamente, seja para tomar a 

experiência de outros pesquisadores como norteadores para sua própria pesquisa. Para isso, 

tive como referência pesquisas anteriormente realizadas com a exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes (COSTA, 2005; BARROS, 2005; ALVES, 2009; ELLERY, 2003; 

BENEDETTI, 2000) Porém, mesmo que essas pesquisas tenham servido como fonte de 

inspiração, uma questão que se deve ter em mente é – não há um caminho das pedras – afinal, 

por mais que alguns pesquisadores nos tragam algumas reflexões a partir das suas 

experiências no trabalho de campo, devemos entender que as demandas da nossa própria 

pesquisa são de outra ordem, e somente nós mesmos teremos que negociar com elas.  

 Logo no início, algumas questões já se colocam como desafiadoras, pois meu estudo 

destina-se a compreender a exploração sexual comercial de adolescentes em suas diversas 

modalidades, (ruas e espaços abertos, casas fechadas e postos e rodovias). Além disso, trata-se 

de uma atividade criminosa que envolve, em muitos casos, uma rede articulada de exploração.  

Sobre a ESCCA exercida nas ruas cabem algumas reflexões. O próprio contexto da 

rua, traz, em si, alguns intervenientes, particularmente se tomarmos como princípio os 

sentidos atribuídos por DaMatta (1987) sobre a casa e a rua. Para o autor, estes espaços 

constituem-se em esferas de significação social que fazem mais do que separar contextos e 

configurar atitudes, pois contêm visões de mundo ou éticas específicas. Nesse sentido, o 

normal, o esperado e o legitimado é que a casa e a rua demarquem fortemente mudanças de 

atitudes, gestos, roupas, assuntos e papéis sociais para todos os membros de nossa sociedade. 

Além disso, há toda uma representação da rua como lócus de perigo, insegurança, 
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competitividade e desrespeito, e neste caso específico não trato da rua de forma genérica, mas 

a rua enquanto cenário da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Em que 

elementos como perigo, insegurança e competitividade maximizam-se.  

Ao embrenhar-me no “universo da prostituição”, alguns elementos como violência, 

uso e tráfico de drogas foram relativizados, isso após compreender que este “universo” 

consiste num microcosmo no qual se reproduzem elementos normativos da nossa própria 

cultura, principalmente, se desenvolvermos o exercício de transformar, na perspectiva de 

Velho (1981), o exótico em familiar.  

 Um desafio foi constar que na ESCCA, assim como na prostituição adulta de rua, 

coexistem diferentes categorias de adolescentes, (meninas, meninos e adolescentes travestis). 

Desse modo, as estratégias de inserção em campo levaram em conta as singularidades de cada 

grupo, no que se referem as suas práticas materiais e simbólicas, pois se tratam de diferentes 

identidades e como tal suas diferenças devem ser compreendidas e respeitadas. Além disso, na 

interação do pesquisador com seu “objeto”, aspectos da subjetividade tanto dos informantes 

ou interlocutores quando do próprio pesquisador tornam-se reflexivas ao se pensar as 

diferentes formas de aproximação, interação e dialogo no contexto da pesquisa. E por mais 

que tivesse referências de trabalhos de campo de outros pesquisadores que tiveram contato 

com as mesmas categorias de informantes, os contextos e os indivíduos com os quais me 

deparei na pesquisa eram outros. Diante disso, o único caminho a ser seguido, já que não há 

uma receita pronta em como agir em campo, foi guiar- me pela sensibilidade, pois entendo 

que ser sensível num trabalho de campo é algo fundamental.  

Compreendo por ser sensível saber, a partir da emissão de sinais dos seus informantes, 

o que, quando e como perguntar, ou simplesmente, às vezes, nem perguntar, pois gestos, 

posturas e comportamentos podem nos dizer muito mais do que palavras. E saber que, acima 

de tudo, do outro lado do que chamamos de “informante”, há um indivíduo singular com 

sonhos, medos, desejos, angustias, seguranças e inseguranças, assim como do lado de cá 

também há um pesquisador com as mesmas singularidades e subjetividades. Nas entrevistas 

realizadas com os (as) adolescentes sempre tive em mente essas dimensões, buscando uma 

postura que prezasse pela sensibilidade diante dos sujeitos. Além disso, considero que as 

pesquisas realizadas anteriormente por mim com a prostituição de rua adulta em Goiânia, no 

contexto do mestrado, assim como a pesquisa com os (as) adolescentes em situação de 

exploração sexual comercial, no contexto do Proinvert, tornaram-se experiências norteadoras 
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para a pesquisa do doutorado. 

 A questão da subjetividade no contexto do trabalho de campo é algo que alguns 

autores já veem problematizando, a exemplo do trabalho organizado por Grossi (1992), no 

qual algumas antropólogas nos trazem suas experiências vivenciadas no trabalho de campo e 

de que modo os aspectos da subjetividade são problematizados. Segundo Grossi (1992, p.06),  

A necessidade de se pensar na relação do pesquisador com o seu objeto de estudo, 

tem sido uma preocupação recente na Antropologia, apesar das referências já 

clássicas a autores como Malinowski, Levi-Strauss, Evas Pritchard e outros, em 

inúmeros capítulos introdutórios de trabalhos na área. Estas referências, no entanto, 

sempre se constituem mais como algo periférico nas discussões sobre o trabalho de 

campo, do que como uma discussão específica da Teoria Antropológica.  

 

A perspectiva de Grossi é pensar a relação entre o pesquisador e seus informantes em 

campo como algo central na construção de etnografias, conceitos e teorias na Antropologia. 

Segundo ela, muitas vezes nos perguntamos - como foi possível que dois antropólogos 

tenham chegado a observações tão díspares sobre um mesmo grupo ou manifestação cultural? 

A proposta da autora “é pensar a diferença da interpretação como inerente à própria relação 

subjetiva que vai marcar indelevelmente cada trabalho de campo, experiência marcada pela 

biografia individual de cada pesquisador”. (GROSSI, 1992, p. 8) 

 Ao pensar a questão da subjetividade a partir das dimensões de gênero, Grossi também 

problematiza a questão do gênero do pesquisador e suas implicações no trabalho de campo.  

Com o relativismo se aceita que a Antropologia foi por muito tempo etnocêntrica. 

Com a inserção das mulheres no campo antropológico se descobre também que a 

Antropologia era androcêntrica, que a “busca do outro” era sempre a de um homem 

falando com e em nome de outros homens. Margareth Mead, Ruth Benedict e 

algumas de suas seguidoras vão ser as primeiras a pensar as culturas não só do ponto 

de vista dos homens, mas também das mulheres. Seguindo esta postura, Anette 

Weiner vai às Ilhas Trobiandesas e descobre ao escutar e observar as mulheres, que 

há outra troca tão importante quanto o famoso Kula descoberto por Malinowisk, o 

Dala, riqueza das mulheres, ligada às cerimônias de vida e de morte. Malinowisk 

não tinha visto nada disso porque não teve acesso ao universo feminino. (GROSSI, 

1992, p. 10-11) 

 

 Diante da ideia em se ter ou não acesso ao “universo feminino”, a questão que 

coloquei foi: no decorrer da pesquisa eu, enquanto homem teria acesso ao universo das 

meninas que se encontram na exploração sexual comercial? Uma questão fartamente 

propagada no trabalho de campo seria a do (a) antropólogo (a), enquanto revestidos de um 

“terceiro gênero”, nem homem, nem mulher, mas um ser neutro e assexuado. Contudo, o que 

pude verificar é que - na prática, a teoria é outra - e nas interações do (a) pesquisador com 

seus informantes o gênero torna-se um demarcador fundamental no trabalho de campo.  
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A experiência, na pesquisa, demonstrou que alguns demarcadores da diferença são 

preponderantes, ou seja, por ter um sexo, entenda-se ser homem, por assumir uma 

representação do masculino, entenda-se de um gênero inteligível, tornaram-se elementos que 

em alguns momentos facilitaram e em outros dificultaram a pesquisa. Ser homem traz em si 

elementos simbólicos que para as adolescentes denotavam, num primeiro momento, um 

“cliente em potencial”, o que facilitou as primeiras abordagens. Contudo, feitas as devidas 

apresentações e esclarecimentos, deixo de ser um cliente e passo a ser “lido” enquanto 

pesquisador, figura pouco familiar no contexto pesquisado. Mas a questão é que, ser homem e 

do gênero masculino, gerou situações em que as informantes acreditavam não poder haver 

uma sintonia clara no que diziam e minha compreensão. Havia momentos no decorrer das 

entrevistas em que diziam “bem, estou te falando essas coisas, mas não sei se você entende 

porque você é homem e não sei se os homens entendem essas coisas de mulher”.  Por essa 

frase, fica claro que, por mais que o pesquisador tente “entrar” em alguns “universos”, neste 

caso o “universo feminino”, o gênero será sempre um demarcador corporificado na interação 

com o outro. Tenho a plena consciência que a mesma pesquisa feita por uma pesquisadora 

utilizando-se os mesmos instrumentos e com as mesmas informantes resultaria em outro 

estudo. Afinal, além das subjetividades até aqui expostas, o que fazemos em etnografia é 

interpretar e nosso trabalho de pesquisa nada mais é do que fruto de nossas interpretações. 

 Sobre o acolhimento e a leitura do pesquisador pelos sujeitos pesquisados, podemos 

citar Silva (2009) para o qual: 

O modo como o etnógrafo é acolhido terá sempre correspondências com a imagem 

que o intruso projeta. Isso, no entanto, está inextricavelmente enredado na (s) 

maneira (s) particular (es) com que a imagem projetada é decodificada entre os 

nativos. A acolhida depende de tudo isso e a circulação do etnógrafo é orientada 

pelas múltiplas angulações com que a cena é percebida. Logo, o trajeto no campo 

não decorre apenas dos móveis do etnógrafo. O campo é também um território 

demarcado, com limites que impõem múltiplos significados aos percursos trilhados 

ou possíveis e muitas fronteiras, zonas de transição, ambiguidade. (p.177) 

 

Para Berreman (1975), um dos pontos fundamentais para o bom desenvolvimento da 

pesquisa é, sem dúvida, o que ele chama de “controle de impressões”, cujo passo inicial 

consiste na apresentação do pesquisador ao grupo a ser analisado. Aponta o autor ainda que, 

ao se analisar uma sociedade fechada, o repúdio em relação aos estranhos é quase sempre 

recorrente, pois estes são quase sempre vistos como inimigos potenciais. Por isso, desde o 

início da inserção em campo, nos expomos, com a maior clareza possível, os objetivos e as 

intenções da pesquisa.  
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Sobre a questão da corporificação e negociação do gênero do pesquisador no trabalho 

de campo, cabe registrar uma situação vivenciada no decorrer de uma entrevista realizada 

com uma adolescente de doze anos, vinda do estado do Tocantins, que já passou por todas as 

formas de violência, desde negligência, violência física e sexual. A entrevista foi realizada em 

um abrigo para o qual ela havia sido encaminhada pelo Juizado da Infância e Juventude, após 

ter sido encontrada perambulado pelas ruas. Além nós, estava presente no momento da 

entrevista a assistente social do Proinvert. Sua presença justificava-se por dois motivos: para 

que avaliasse o caso para possíveis encaminhamentos; e por considerarmos que a presença de 

uma mulher pudesse favorecer uma maior desinibição por parte da adolescente.  

No decorrer da entrevista, a adolescente em nenhum momento olhou no meu rosto, 

permanecendo todo o tempo com a cabeça baixa. Relatou sua história de vida com muita 

emoção, demonstrando, em muitos momentos, as fragilidades e feridas de uma menina de 

doze anos, que desde os oito anos de idade é explorada sexualmente pela própria mãe e 

abusada sexualmente pelo padrasto. Em determinado momento da entrevista, ela diz ter ódio 

de todos os homens, mas que havia gostado mim pelo fato de ter sido “bomzinho” com ela. 

Diante disso, constatei que em virtude de suas experiências de vida, sua representação dos 

homens é associada a algo ruim, pois sempre envolveu interações permeadas pela violência 

sexual. Confesso que, mesmo tendo experiência na realização de entrevistas com outras 

adolescentes, me sensibilizei com sua história de vida, afinal, diante mim havia uma menina 

de apenas doze anos, olhar infantil e maturidade de uma criança de seis anos, mas com uma 

trajetória de vida permeada pela violência em suas diversas formas.  

Sobre a interação no trabalho de campo, um fator merece ser comentado. Nas 

abordagens com os (as) adolescentes realizadas pela equipe do Proinvert, levamos sempre em 

consideração que a equipe fosse composta por educador (es) e educador (as), por entendermos 

que isso poderia facilitar as interações com os (as) adolescentes. Percebemos que a presença 

de uma mulher facilitava a interação nas abordagens com as meninas; justificada talvez por 

uma afinidade e identificação com o gênero feminino; já com os meninos verificamos que a 

abordagem era facilitada com a presença de um educador, talvez pelo mesmo motivo. Além 

disso, a presença de pessoas de ambos os sexos na equipe poderia facilitar a observação de 

alguns espaços que pudéssemos encontrar situações de exploração sexual comercial, a 

exemplo dos banheiros masculinos dos terminais de transporta coletivo de Goiânia, espaço 

interditado, nesse caso, a entrada das educadoras. Já as abordagens com as adolescentes 
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travestis, não percebemos nenhuma dificuldade de interação tanto com as educadoras quanto 

com os educadores do Projeto. Considero que a experiência de pesquisa com as travestis 

profissionais do sexo adultas, obtida na pesquisa do mestrado, facilitou a interação com esse 

grupo, visto que conhecia alguns “códigos” do grupo, a exemplo da linguagem compreendida 

apenas por aqueles que possuem alguma familiaridade com essa categoria.   

Outro aspecto que gerou certo desconforto no trabalho de campo foram as 

circunstâncias em que algumas entrevistas foram coletadas, a exemplo das realizadas com as 

adolescentes que se prostituem nas ruas. Duas delas foram realizadas na região do Bairro São 

Francisco, antiga “zona de prostituição” de Goiânia. Pelo fato dessa categoria de adolescente 

ter uma grande rotatividade temporal e espacial
64

; por não terem um horário fixo de 

permanência no local; e pela difícil visibilidade dessa categoria nas ruas; os momentos que 

dispunham para conceder a entrevista deveriam ser aproveitados. As duas entrevistas foram 

realizadas na própria rua em que “faziam ponto
65

”. O primeiro desconforto esteve em 

entrevistá-las no horário que estavam em atividade, o que poderia atrapalhar tanto o trabalho 

delas quanto a entrevista. Vários clientes passavam pela rua a procura de programas sexuais e 

por vê-las acompanhadas iam embora. Já os clientes conhecidos por delas, as chamavam no 

veículo em que estavam e ao referirem-se a mim, perguntavam-nas de quem se tratava. Por 

diversos momentos as entrevistas foram interrompidas por essas circunstâncias. E, por 

estarem na presença de outras profissionais do sexo, quase sempre havia interferência de 

alguma amiga na conversa. Além disso, percebi que para elas expor questões de cunho íntimo 

na presença de uma amiga gerava constrangimento.  

  

                                                           
64

 As adolescentes não permanecem no ponto por muito tempo, pois a todo o momento saem com os clientes.  
65

 Expressão que se remete ao próprio ato de se prostituir nas ruas, outra expressão comumente utilizada, além de 

“fazer ponto” é “fazer rua”. 
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Capítulo IV - Compreendendo as identidades de adolescentes em 

situação de exploração sexual comercial 

 

 

A identidade trona-se uma “celebração móvel”. O sujeito, na atualidade, assume 

identidades diferentes que não são unificadas e, por vezes, tornam-se contraditórias. A 

identidade é marcada pela diferença que se constrói em um contexto relacional. São com essas 

perspectivas de Stuart Hall e Kathryn Woodward que inicio o capítulo que se segue, cujo 

objetivo é compreender as identidades de adolescentes que se encontram em situação de 

exploração sexual comercial. Para isso, dimensões da identidade estigmatizada elaboradas por 

Erving Goffman são acionadas. No campo reflexivo sobre as identidades de gênero há 

identidades que subvertem aos binarismos, a exemplo da identidade travesti. A partir disso, 

são problematizadas as formulações teóricas iniciais sobre gênero, e que não conseguem 

abarcar a complexidade dessas identidades. Compreendo, também, que a identidade na 

contemporaneidade, liga-se ao consumo e ao corpo. Além disso, uma compreensão das 

identidades torna-se profícua ao realizar as intersecções entre gênero, classe social e 

raça/etnia, categorias fundamentais para a compreensão dos sujeitos aqui pesquisados. 

 

 

4.1 Identidade e diferença 

 

Um conceito importante e hoje vastamente discutido e debatido pela teoria social e 

aplicado para a compreensão dos indivíduos na sociedade contemporânea é o de identidade. 

Na tese o empregarei na tentativa de compreender os (as) adolescentes que se encontram em 

situação de exploração sexual comercial. Para isso, tomo como referência autores como Hall 

(2005), que tem como propósito explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na 

modernidade tardia
66

 e avaliar se existe uma “crise da identidade”, em que consiste essa crise 

                                                           
66

 Não pretendo aqui discutir as dimensões conceituais das denominadas modernidade tardia ou pós-

modernidade, mas apenas apresentar algumas considerações sobre o conceito. As dimensões da modernidade 

tardia associadas especificadamente à questão da identidade provocam profundas transformações. Esse processo 

estaria segundo Stuart Hall, intimamente relacionado ao caráter das mudanças provocadas, sobretudo, pela 

globalização. Assim sendo, Stuart Hall procura apresentar as principais mudanças ocorridas na identidade já que, 

antes da Era Moderna, o indivíduo encontrava sua identidade ancorada em apoios estáveis (tradições, estruturas) 



148 

 

 

e em que direção ela está indo. Seus argumentos partem da afirmação de que as identidades 

estão sendo “descentradas”, isto é, deslocadas ou fragmentadas. 

Em um processo de apreensão dos indivíduos numa dimensão sócio-histórica, Hall 

(2002) aborda três concepções diferenciadas de identidade, cada uma equivalente a um 

período histórico - sendo reflexo de um momento social e de formas de pensar específicas de 

sua época - são elas: o primeiro seria o sujeito do Iluminismo que estava baseado numa 

concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades da razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, 

que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e permanecia com ele ao longo da sua 

existência; segundo era o sujeito sociológico, que refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo do sujeito não era autônomo e autossuficiente, 

mas era formado na relação com “outras pessoas importantes para ele”. Desse modo, a 

identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade; e o sujeito pós-moderno, 

conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial, ou permanente. Com o 

sujeito pós-moderno, a identidade torna-se uma “celebração móvel”.  

Para o autor, o próprio conceito de identidade é demasiadamente complexo para ser 

definitivamente posto à prova. Segundo Hall (2005), “as velhas identidades, que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado.” (p.7). Para ele, um 

tipo diferente de mudança estrutural estaria transformando as sociedades modernas no final do 

século XX. 

Em sua avaliação, está ocorrendo uma fragmentação das então denominadas paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, nos 

                                                                                                                                                                                     
o que deixa de acontecer com a modernidade, emergindo então uma concepção mais social do sujeito. Já na 

modernidade tardia, a concepção de identidade passa por transformações substanciais: o sujeito passa por um 

profundo processo de descentramento, que tem origem, por exemplo, nas teorias revolucionárias de Marx, Freud, 

Saussure, Foucault e outros. Aliás, completa o autor, não são apenas as identidades individuais que passam, na 

modernidade tardia, por um processo de transformação, o mesmo ocorrendo, por exemplo, com as identidades 

culturais/nacionais, igualmente deslocadas pela globalização. Para muitos teóricos, filósofos e sociólogos, a 

época atual é marcada por fenômenos que representam um divisor de águas com a Modernidade. A pós-

modernidade surge com a desconstrução de princípios, conceitos e sistemas construídos na modernidade, 

desfazendo todas as amarras da rigidez que foi imposta ao homem moderno. Para a maioria dos autores, a pós-

modernidade é traçada como a época das incertezas, das fragmentações, da troca de valores, do vazio, do 

niilismo, do imediatismo, da efemeridade, do hedonismo, da substituição da ética pela estética, do narcisismo, da 

apatia, do consumo de sensações e do fim dos grandes discursos. Vale ressaltar que o próprio termo não é um 

consenso dentro da sociologia. Giddens caracteriza a sociedade atual como “moderna tardia”, Beck como 

“moderna reflexiva”, Bauman como “pós-moderna” ou “modernidade liquida” e Lipovetsky como a “Era do 

vazio”. 

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/incerteza.html
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tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Esse deslocamento ou 

descentração do sujeito tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos, 

constitui, em sua avaliação, uma “crise da identidade” para o indivíduo. Em sua concepção, o 

sujeito está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. O próprio processo de identificação através 

do qual ele projeta suas identidades culturais tornou-se mais provisório, variável e 

problemático. Para o teórico em questão, 

a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor do “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando 

em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. [...] A identidade plenamente unificada, completa, segura 

e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada um 

das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2002, 

p.12-13). 

 

Para Hall (2002), os argumentos até aqui apresentados tornam-se perceptíveis na 

medida em que são verificáveis em situações concretas, pois são nessas situações que 

percebemos as consequências políticas da fragmentação ou pluralização das identidades. Há, 

na atualidade, o que o autor denomina de “um jogo das identidades”. Para compreensão de 

como opera esse jogo, alguns elementos devem ser considerados: as identidades são 

contraditórias, elas se cruzam ou se deslocam mutuamente, as contradições podem ser entre 

diferentes identidades que o indivíduo aciona, seja ela amparada na classe, na “raça”, na etnia 

e em posições político-ideológicas; essas contradições atuam, tanto fora, atravessando grupos 

políticos, quanto na subjetividade de cada indivíduo. Não há uma identidade “mestra” única e 

abrangente na qual se possa, de forma segura, basear uma política, a exemplo da identidade de 

classe; as paisagens políticas do mundo moderno são fraturadas por identificações rivais e 

deslocantes, decorrentes da erosão da “identidade mestra” dando lugar a emergência de novas 

identidades, pertencentes à nova base política definida pelos novos movimentos sociais
67

: o 

feminismo, as lutas negras, os movimentos ecológicos etc. Na medida em que a identidade 

                                                           
67

 O paradigma dos Novos Movimentos Sociais - NMS - parte de explicações mais conjunturais, localizadas em 

âmbito político ou dos microprocessos da vida cotidiana, fazendo recortes na realidade para observar a política 

dos novos atores sociais. As categorias básicas deste paradigma são: cultura, identidade, autonomia, 

subjetividade, atores sociais, cotidiano, representações, interação política etc. os conceitos e noções analíticas 

criados são: identidade coletiva, representações coletivas, micropolítica do poder, política de grupos sociais, 

solidariedade, redes sociais, impactos das relações políticas etc. (GOHN , 2002, p.15) 
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muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação 

não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Esse processo é constituído por uma 

mudança de uma política de identidade para uma política da diferença.    

Todo esse percurso ocorre, ainda, segundo o autor, em meio a um momento de 

radicalização do processo de globalização. O desenvolvimento incessante das tecnologias de 

transporte e comunicação liga cada vez mais o local ao global. A maior interdependência 

global leva a um colapso das identidades tradicionais, ligadas ao local, e produz uma 

diversidade cada vez maior de estilos e identidades. E se, por um lado, o acesso as 

informações provenientes de muitos lugares do mundo hibridiza, por outro, também, 

homogeneíza, torna-se, assim, um processo duplo. De um lado, as identidades que antes eram 

locais podem ser encontradas agora em qualquer local, ou seja, tornam-se desterritorializadas. 

De outro, certos padrões se encontram em todos os lugares, padrões que se relacionam ao 

consumo: 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

‘identidades partilhadas’ – como ‘consumidores’ para os mesmos bens, ‘clientes’ 

para os mesmos serviços, ‘públicos’ para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. [...] 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 

– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 

‘flutuar livremente’. (HALL, 2005, p.74-75) 

 

 Com base nas formulações de Hall (2005), é possível compreender de que modo 

ocorre a construção das identidades das adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial. De percebê-las enquanto identidades fragmentadas, múltiplas, e por vezes, 

contraditórias. Essa dimensão de múltiplas identidades pode ser compreendida, como visto, 

no contexto do jogo das identidades, processo em que as identidades se cruzam ou se 

deslocam mutuamente, apresentando as contradições entre as diferentes identidades que o 

indivíduo aciona. Por meio das narrativas dessas adolescentes, é possível constar algumas 

dimensões que trazem contradições e conflitos na percepção que possuem sobre suas 

identidades, pois a condição de “fazer programas” pode ser compreendida, por parte de 

algumas, como uma forma de colocá-las em uma situação de “superioridade” em relação a 

outras meninas e do mesmo modo, poderá também inferiorizá-las. Vejamos um exemplo: 

Eu me sinto mais mulher do que muitas por aí, viu. Porque isso daqui, mesmo eu 

falando que eu gosto, que tenho amiga. Isso daqui não é vida pra ninguém, quem 

olha, igual eu te falei, quem olha de fora vê a gente como uma mulher suja, sabe? 

Mas eu me sinto mais mulher do que muitas por ai. (Alexandra 16) 
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De acordo com sua narrativa, o fato de estar na prostituição a faria “mais mulher” do 

que “muitas outras mulheres”, enaltecendo a coragem de ganhar seu sustento em uma 

ocupação socialmente desprezada. Ela percebe ou cria certa dignidade em sua atividade de 

fazer programas. Em contrapartida, o fato de fazer programas sexuais acarretaria a ela uma 

condição de repúdio social, sendo vista como uma “mulher suja”. Percebe-se, a partir daí, que 

há um jogo das identidades que se cruzam e se contradizem. Essa contradição atua tanto de 

fora, concepção negativa que as pessoas teriam sobre ela, quanto de dentro, ou seja, sua 

subjetividade, a concepção que tem de si mesma. 

Outra autora que também opera com o conceito de identidade é Woodward (2000). 

Para a ela, a primeira perspectiva que se deve ter é a de que a identidade é relacional, ou seja, 

a identidade para existir depende de algo fora dela, ou seja, de uma identidade que ela não é, 

mas que, entretanto, fornece condições para que ela exista. Sendo assim, a identidade é 

marcada pela diferença que é sustentada pela exclusão: se o indivíduo é uma coisa, não pode 

ser outra. Além disso, a identidade é marcada por meio de símbolos, pois existe uma 

associação entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa. Determinadas marcas 

e produtos consumidos por uma pessoa podem funcionar como um significante importante da 

diferença e da identidade e em muitos casos, o fato do indivíduo usar determinado produto 

pode diferenciá-lo ou aproximá-lo de determinado grupo. Assim, a construção da identidade é 

tanto simbólica quanto social. 

Segundo Woodward, para que se compreenda como a identidade funciona, é preciso 

conceitualizá-la e dividi-la analiticamente em suas diferentes dimensões. Para ela, ainda que a 

base da discussão sobre essas questões está a tensão entre as perspectivas essencialistas e não-

essencialistas sobre a identidade. Uma definição essencialista da identidade de um grupo 

sugeriria que existe um conjunto autêntico de características que todos do grupo partilham e 

que não se altera ao longo do tempo. A identidade, aí, é vista como fixa e imutável. Algumas 

vezes, essas características estão ancoradas em aspectos concebidos como “naturais”, como, 

por exemplo, a etnia, a “raça” e as relações de parentesco. Uma definição não-essencialista 

focaliza as diferenças, assim como as características comuns ou partilhadas, tanto entre os 

próprios membros do grupo quanto entre os membros de outros grupos.  

Diante do exposto, questiona-se: haveria aspectos que fixariam as identidades de 

adolescentes que se prostituem? De que modo isso ocorre? O que se percebe é que 

características normalmente atribuídas às profissionais do sexo adultas como sendo pessoas 
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que levariam uma vida desregrada, promíscua, sem responsabilidades e sem vínculos 

familiares e afetivos são, por extensão, também atribuídas as adolescentes que se prostituem.  

Desse modo, quando se reflete sobre o processo de construção da identidade da mulher 

profissional do sexo, verificamos que, de um modo geral, ela é essencializada. Como observa 

Gaspar (1985), ao serem descritas pelos clientes, as profissionais do sexo são classificadas 

como sendo todas iguais. Os clientes as veem como perigosas, sedutoras, escandalosas e 

violentas, atributos que consideram inerentes a toda e qualquer prostituta e que conferem a 

esse grupo um conjunto preciso de características imputadas a todos os membros do grupo, 

sem alteração. No caso das adolescentes, adjetivos como “suja” e “vagabunda” são 

recorrentes em suas falas quando se referem ao modo que acreditam serem vistas pela 

sociedade. 

Woodward (2000), afirma, ainda, que a identidade é relacional, e sua diferença é 

estabelecida por uma marcação simbólica em relação a outras identidades. A marcação 

simbólica é o meio pelo qual se atribui sentido às práticas e às relações sociais, definindo, por 

exemplo, quem é excluído e quem é incluído ao grupo. É por meio da diferença social que 

essas classificações da diferença são “vividas” nas relações sociais. A conceitualização da 

identidade envolve o exame dos sistemas classificatórios que mostram como as relações 

sociais são organizadas e divididas em ao menos dois grupos em oposição – “nós e eles”. 

Woodward ressalta que as identidades não são unificadas e podendo haver contradições no 

seu interior que devem ser negociadas, a exemplo do que já expôs Hall (2005). Em muitos 

momentos, os indivíduos se vêm numa difícil tarefa em negociar suas identidades, pois pode 

haver discrepâncias entre o nível coletivo e o nível individual no processo de construção da 

identidade, ou seja, em alguns momentos os indivíduos afirmam sua identidade por meio da 

identificação com um grupo – a exemplo das identidades nacionais, étnicas e raciais - já em 

outros, a identificação dá-se numa dimensão individual, em algo particular. Por fim, o nível 

psíquico também deve fazer parte da explicação do porque as pessoas assumem suas posições 

da identidade e se identificam com elas, pois ele, juntamente com a dimensão simbólica e a 

social, é necessário para uma completa conceitualização da identidade. 

Ao retomar a questão de como a diferença é marcada em relação à identidade, 

podemos verificar que: 

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 

diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por 

meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas formas de diferença – a 
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simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas 

classificatórios. Um sistema classificatório aplica um princípio de diferença a uma 

população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a todas suas 

características) em ao menos dois grupos opostos – nós/eles; eu/outro 

(WOODWARD, 2000, p.39-40). 

 

Complementa ainda, que ao analisarmos como as identidades são construídas, essa 

construção aparece, mais comumente, sob a forma de oposições binárias. E, tendo como base 

a teoria linguística saussureana
68

 sustenta que as posições binárias – constitui-se a forma mais 

extrema de marcar a diferença – sendo essenciais para a produção do significado. Acrescenta, 

além disso, que a diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou da 

marginalização daqueles que são definidos como os “outros”. Nesse dualismo, um dos termos 

é sempre valorizado mais que o outro: um é a norma e o outro é o “outro” – visto como 

“desviante ou de fora”. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo
69

, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos movimentos 

sociais que buscam resgatar as identidades sexuais dos constrangimentos da norma e celebram 

a diferença.  

Considerando o sistema classificatório entre o “nós” e os “outros”, como as 

adolescentes se percebem? Nas entrevistas pôde-se apreender que há uma dicotomia criada 

entre as adolescentes entre o “nós”, neste caso, as meninas que fazem programas e as 

“outras”, as meninas que não fazem. Contudo, há que se considerar que o processo de 

atribuição negativa ao “outro”, aqui se dá de forma inversa, pois o “desviante e o de fora”, 

passa a ser o “nós”, ou seja, as meninas que se prostituem. Percebe-se que essas adolescentes 

                                                           
68

 Saussure, em seu Cours de Linguistique Générale, diz que a língua é o mais importante dos sistemas de 

signos. Ele a considera o mais complexo e o mais utilizado dentre os chamados sistemas de expressões sígnicas, 

mesmo sendo a língua, para ele, apenas uma parte do universo semiológico. Para Saussure, “o signo lingüístico 

é, pois, uma entidade psíquica de duas faces”, é ainda “a combinação do conceito e da imagem acústica”. 

Embora as palavras conceito e imagem possam designar oposição, Saussure resolveu substituí-las 

por significado e significante, acreditando que tais palavras pudessem expressar com maior clareza a idéia de 

oposição entre os principais elementos do signo: conceito e imagem. O significante é a apresentação física do 

signo, de forma sonora e/ou imagética. O significado é o conceito que permite a formação da imagem na mente 

de um indivíduo quando ele entra em contato com o significante; portanto, a representação da imagem é o que 

podemos chamar de significado. O signo, para Saussure, é um elemento binomial, a sua natureza é dicotômica. O 

significado e o significante traduzem as pontas da bifurcação do signo, agem dialeticamente, embora sua relação 

de reciprocidade seja considerada pelo próprio Saussure como arbitrária. (SILVA, 2003) 
69

 Gilberto Freyre nos anos de 1930, já falava-nos em hibridismo cultural em sua obra Casa Grande & Senzala. 

Mas Néstor García Canclini é considerado por muitos como o pioneiro nos estudos sobre o hibridismo das 

culturas latino-americanas. Em sua análise, na América Latina, a abrupta interpenetração e coexistência de 

culturas estrangeiras e heterogêneas geraram processos de mesclagem que, em diferentes momentos do século 

XX, serão chamados de ocidentalização, aculturação, transculturação, globalização e hibridismo. Dentro dessa 

perspectiva, são alvo de sua atenção às lógicas das culturas populares, a recepção e o consumo de bens 

simbólicos e a hibridação cultural gerados pela heterogeneidade multitemporal, bem como por impactos da 

globalização. 
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assimilam toda a carga de atributos negativos que a sociedade lhes atribui. 

Eu vejo que as pessoas pensam é que, não vale nada, que é putinha, que é isso, que é 

aquilo. “Sabe aquela menina lá”, essa que foi pega no motel. (adolescente de 17 

anos) 

 

Ah, eu acho que pra eles, acho não, tenho certeza, é tipo “ah aquilo lá não presta, 

aquilo alí é puta, aquilo lá é vagabunda”. Assim, acho que não tem o mínimo de 

respeito né. (adolescente de 13 anos) 

 

 Nesse sistema de classificação identitária, o sentimento que aflora entre as 

adolescentes que se prostituem, vistas como possuidoras de um “comportamento desviante”, é 

o de busca por uma identidade que acreditam não possuir, neste caso a das adolescentes que 

não se prostituem, sendo estas as consideradas “normais”. Na comparação entre o “eu” e o 

“outro”, as dimensões de “puro” e “impuro”, “sujo” ou “limpo”, tornam-se demarcadores 

dessas identidades: 

Ah eu sentia. “Ah aquelas meninas não faz, eu queria ser igual elas”. Eu ficava 

pensando isso, mas eu pensava “agora não tem como eu voltar, pro passado” Ai eu 

tipo assim, eu sentia me suja sabe, perto delas. (adolescente de 12 anos) 

 

 As adolescentes que se prostituem seriam as “sujas e impuras” e as “outras” as “limpas 

e puras”. Neste contexto de classificação, podemos citar as formulações de Mary Douglas 

(1976) em que o puro e o impuro representam um sistema organizado de significados 

enquanto tentativa de ordenar o mundo que nos cerca. Douglas afirma que pensar sobre 

pureza implica assimilar a poluição como experiência correlata e em seguida observar que 

nesta correlação, entre pureza e poluição, há a continuidade das estruturas de um sistema 

social. Defende que quando em uma sociedade os comportamentos, ações, ideias, categorias 

sociais, instituições são ordenados, são também classificados como puros ou impuros de 

modo que o perigo da desestabilização social seja evitado, de modo que o grau de organização 

e de estabilidade de uma sociedade reflete o nível de consenso e legitimidade alcançado pela 

ordenação e hierarquização de experiências, puras ou impuras, em si mesmas não unitárias, 

inerentemente desordenadas. Para a autora, a sujeira é vista como desordem e o pensar sobre 

as coisas impuras deve passar por uma reflexão sobre a ordem e a desordem. Neste caso, o 

fazer programas sexuais imputaria a quem o pratica uma condição de impuros, não 

necessariamente, numa dimensão restrita ao corpo, mesmo que essa também seja considerada, 

mas a uma classificação de desordem social.  

Na dimensão entre o “nós” e o “outro”, as adolescentes em situação de exploração 

sexual comercial, acabam por classificar de modo depreciativo outras adolescentes que não se 

prostituem, mas que por meio de uma conduta considerada social e moralmente desviante, 
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também são discriminadas. Na avaliação dessas adolescentes, as garotas que mantêm relações 

sexuais com vários parceiros, mesmo que de forma não comercial, são denominadas 

pejorativamente por “periguetes”
70

. Como mencionou uma entrevistada: “Tipo, num cobra, é 

puta do mesmo jeito, é piriguete, é vagabunda. É do mesmo jeito, cê fazendo ou não, na boca 

do povo é isso”. (adolescente de 17 anos).  

Giddens (1993), ao abordar a mudança social e o comportamento sexual de jovens
71

, 

avalia que em décadas passadas a virgindade antes do casamento, por parte das garotas, era  

apreciada por ambos os sexos. As garotas mais sexualmente ativas eram depreciadas pelas 

outras, assim como pelos homens que buscavam “se aproveitar” delas. Segundo o depoimento 

de um homem de 45 anos, a maior parte dos rapazes conseguia tais conquistas apenas 

“circulando com uma daquelas garotas, as vadias”. O autor complementa ainda que, 

quando observamos a atividade sexual dos adolescentes hoje, a distinção da garota 

decente/grota vadia ainda se aplica em certo grau, assim como a ética da conquista 

masculina. Mas outras atitudes, por parte de muitas adolescentes em particular, 

mudaram radicalmente. As garotas acham que tem o direito de se envolver na 

atividade sexual, incluindo a relação sexual, em qualquer idade que lhes pareça 

apropriada. (p.19) 

 

Nascimento (2008), em pesquisa sobre as representações do termo “piriguete” e 

“putão” em letras de música de pagode baiano, argumenta que toda gíria ou palavra surge em 

um contexto sócio-histórico específico. Portanto, é um fenômeno ideológico por excelência. 

Para além de simples gírias, elas deixam marcas da subjetividade dos sujeitos e carregam 

significados culturais e representacionais de gênero. São representações do feminino e do 

masculino construídas pelo discurso e encerram sentidos de posições assimétricas dos 

sujeitos, envolvendo relações de poder. Desse modo, o tipo de masculinidade identificado na 

representação do “putão” tem um valor “positivo”, reforça a masculinidade hegemônica e a 

virilidade, assim como reitera os estereótipos de superioridade, força e dominação como 

atributos inquestionáveis do masculino, natural e universal. Enquanto que o termo “piriguete” 

está situado no outro extremo da representação binária e tem um sentido pejorativo, negativo. 

Por certo, é importante ressaltar que tanto os estereótipos da piriguete quanto do putão são 
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 Segundo consta no site “dicionarioinformal.com.br”, há várias definições para o termo periguete ou piriguete 

sendo: 1) Mulher que se veste como prostituta; mulher oferecida; vadia; vagabunda; galinha; mulher que não se 

valoriza; mulher fuleira. 2) Garota que sai para as baladas ou para as festas para se divertir, dançar, beber e ficar 

com vários caras quase ao mesmo tempo; baladeira; vulgar no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de 

andar, no modo de agir; o mesmo que pirigueti ou piri. 3) Mulher fácil que paquera abertamente os homens, 

normalmente com o intuito de tirar alguma vantagem, como carona, roupas, joias, pagamento de contas e ajuda 

financeira em geral.   
71

 Giddens (1993) tem como referência a pesquisa realizada por Lillian Rubin, em 1989.  
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construídos a partir da sexualidade. No caso da piriguete, está relacionado às representações 

da mulher fácil, disponível, a ninfomaníaca dominada pelos desejos desenfreados, a mulher 

poderosa pelos seus atributos sedutores. Nesse sentido, as relações de gênero (relações de 

poder) emergem nos enunciados construídos e tomados como naturais pelo senso comum a 

partir de sua naturalização. Segundo o autor, nas letras das músicas de pagode, é comum 

encontrar sinônimos para o termo periguetes, tais como pidona, galinha, fuleira, canhão, fruta, 

cachorra, cachorrona e até o seu correspondente em Inglês (dog). Seguindo a assimetria que 

se encontra na base da linguagem, todas são denominações usadas para “(des)qualificar” as 

mulheres. Além de serem usados para nomear as mulheres, esses termos contém qualificações 

que remetem as representações do corpo erotizado como objeto de desejo masculino e produto 

de consumo. 

 Algumas das adolescentes entrevistadas alegam que mesmo antes de fazerem 

programas já eram “mal faladas” no bairro que residiam
72

. De acordo com uma adolescente de 

dezessete anos que realiza programas, assim como alicia outras adolescentes, ao se referir à 

prima aliciada por ela, me relata que: “Cê é do mesmo jeito. Cê é puta, igual no caso que eu te 

falei. Ela era tão falada (referindo-se a prima), mais tão falada, que quando isso aconteceu 

num foi surpresa pra ninguém, sabe?”. Outra adolescente de doze anos alega que mesmo antes 

de descobrirem que fazia programas também passava pela mesma situação: “Ah, eu já era 

muito falada na boca do povo, ai eu pensei ‘nossa, agora eu vou ser mais falada ainda!”. O 

que se observa é que essas adolescentes, mesmo antes de começarem a fazer programas, já se 

encontravam em uma condição de vulnerabilidade ao preconceito, talvez por terem uma 

conduta de “liberdade sexual” reprovada socialmente. Contudo, na medida em que 

começaram a se prostituir e principalmente pelo fato de terem tido essa condição desvelada e 

exposta a todos, trouxe a elas uma situação de maior preconceito e de discriminação. Como 

consta nas seguintes falas:  

Aí eu me sentia muito mal sabe? Quando aconteceu esse negócio eu voltei pro 

colégio e era muitos comentários. “Nossa, aquela menina foi aquela que saiu com o 

velho. Falava um monte de coisa” (adolescente de 12 anos) 

 

Aí eu me senti envergonhada de mais sabe? Assim, nossa eu nem sabia o que eu 

fazia da minha vida, porque todo mundo passava e olhava assim de lado. Outros, 

apesar que tem um cara lá perto de casa que ele é dono de um pit dog, nossa ele 

antes tinha o maior respeito, aí esses dias ele perguntou, no tempo que aconteceu ele 

virou pra mim e falou - “e aí quanto que você cobra?”. Nossa pra mim isso foi ruim, 
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 Refiro-me aqui especificamente ao caso das três adolescentes que foram pegas em um motel com um cliente. 
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porque as pessoas assim que cê tinha mais intimidade, que cê brincava, conversava, 

é ruim sabe. (Adolescente de 13 anos) 

É porque, às vezes eu passava e falavam assim - “e aí vamo juntar um dinheiro, tá 

barato de mais”. Sabe? não falava meu nome, mas claro que tava falando pra mim, 

bem na hora que eu passava. Uma rodinha de menino na faixa de dezessete, dezoito, 

e dezenove anos por aí, eles falava sabe? (Adolescente de 13 anos) 

O que eu acho difícil? ... Ah o jeito que a pessoa olha pra gente quando descobre, 

sabe? O olhar da pessoa, porque aqui... quando uma pessoa descobre o que você faz 

aqui, eles te olham como uma mulher suja, sabe? Que não tem caráter, sabe como é 

que é, né? Isso aí é o mais difícil, você olhar... você encarar as pessoas de frente. 

(adolescente de 16 anos) 

 

   De certo modo, o “nós” e o “outro” tornam-se categorias binárias na classificação das 

identidades. Entretanto, nem sempre o binarismo torna-se uma categoria suficiente para 

compreensão das identidades, pois, nem sempre se podem classificar de forma maniqueísta às 

adolescentes em apenas dois grupos: “as que se prostituem” e “as que não se prostituem”, 

visto que há, de certo modo, identidades que transitam entre esses dois polos, como é o caso 

das denominadas “periguetes”. Elas estariam em uma “fronteira” identitária entre “as 

adolescentes que se prostituem” e as “que não se prostituem”. Há que se ressaltar que no caso 

específico dessas três adolescentes, todas alegam que antes de começaram a se prostituir já 

eram “mal faladas” no bairro, o que poderia enquadrá-las na categoria das “periguetes”. 

Diante disso, há que se refletir até que ponto a condição do estigma sofrido foram 

determinantes para começarem a se prostituir.  

Ao serem questionadas sobre o que diferenciaria uma “periguete” de uma “garota de 

programa”, elas avaliam que a primeira não cobra, já a garota de programa sai apenas por 

dinheiro. Porém, se entendermos que as denominadas “periguetes” também buscam de algum 

modo vantagem econômica, quais os elementos dariam às “garotas de programa” uma 

condição de diferenciação em relação às periguetes? O Ministério do Trabalho e Emprego 

incluiu a categoria “profissional do sexo” no Código Brasileiro de Ocupação (CBO)
73

 - item 

5198-05 - desde o ano de 2002. No documento encontramos definições que caracterizariam 

um (a) profissional do sexo
74

. Mesmo que se trate de adolescentes, a definição presente na 
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 A Classificação Brasileira de Ocupação - CBO - Descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura 

hierarquizada que permite agregar as informações referentes à força de trabalho, segundo características 

ocupacionais que dizem respeito à natureza da força de trabalho (funções, tarefas e obrigações que tipificam a 

ocupação) e ao conteúdo do trabalho (conjunto de conhecimentos, habilidades, atributos pessoais e outros 

requisitos exigidos para o exercício da ocupação). 
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 No referido documento encontramos - Títulos - 5198 - 05 Profissional do sexo - Garota de programa, Garoto 

de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Puta, Quenga, Rapariga, Trabalhador do 

sexo, Transexual (profissionais do sexo), Travesti (profissionais do sexo). Descrição sumária - Batalham 
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CBO descreve a prática que exercem.  

O que se pode perceber é que o fato de uma “mulher” ou adolescente, seja qual for sua 

idade, ter uma conduta de “liberdade sexual”, precisamente na quantidade de parceiros 

sexuais que possa ter, não a caracterizaria como uma “garota de programa” ou profissional do 

sexo. A dimensão de um contrato comercial claramente definido entre a profissional do sexo, 

que oferta serviços sexuais, e o cliente que os compra, seja talvez um ponto demarcador entre 

uma mulher que se prostitui das demais.  

 

 

4.2 Identidade e estigma  

 

As narrativas das adolescentes anteriormente listadas demonstram, além de uma 

construção dicotômica da identidade “nós” e os “outros”, também aspectos do estigma. 

Compreender a construção da identidade de adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial, invariavelmente recai sobre uma identidade estigmatizada. Para tal compreensão, 

remeto-me às formulações de Goffman (1988) para o qual atributos indesejados são 

considerados estigmas, havendo, segundo o autor, três tipos de estigma nitidamente 

diferentes: um de ordem física, ligado ao corpo; outro de ordem moral, ligado ao caráter 

individual; e, por fim, os relacionados à origem, ou seja, à linhagem do indivíduo. 

Ao refletir sobre a identidade social do indivíduo, Goffman afirma que há uma 

discrepância entre a identidade social real de um indivíduo relativa aos atributos que a pessoa 

realmente possui, e sua identidade virtual, que está relacionada com características potenciais 

ou expectativas que um indivíduo faz em relação a outro. Nesse sentido, a pessoa 

estigmatizada seria desacreditada, pois a ela seria atribuída uma identidade vista como real, ou 

seja,  

sugeriu-se inicialmente que poderia haver uma discrepância entre a identidade 

virtual e a identidade real de um indivíduo. Quando conhecida ou manifesta, essa 

discrepância estraga a sua identidade social; ela tem como efeito afastar o indivíduo 

da sociedade e de si mesmo de tal modo que ele acaba por ser uma pessoa 

desacreditada frente a um mundo não receptivo. (GOFFMAN, 1988, p. 20) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
programas sexuais em locais privados, vias públicas e garimpos; atendem e acompanham clientes homens e 

mulheres, de orientações sexuais diversas; propagandeiam os serviços prestados. As atividades são exercidas 

seguindo normas e procedimentos que minimizam as vulnerabilidades da profissão. (BRASIL, 2002) 
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Mas, como opera o processo de estigmatização de adolescentes que se encontram em 

situação de exploração sexual comercial? Essas adolescentes emitem algum tipo de 

informação social que permita identificá-las como estando em tal condição? Há mecanismos 

criados por elas para encobrir a “visibilidade” do estigma?  

Sobre a imputação de uma identidade estigmatizada, ou seja, a atribuição de elementos 

depreciativos ao outro, podemos retomar algumas narrativas anteriormente já citadas, mas que 

elucidam essa questão:  

Eu vejo que as pessoas pensam é que, não vale nada, que é putinha, que é isso, que é 

aquilo.  (adolescente de 17 anos). 

 

Ah, eu acho que pra eles, acho não, tenho certeza, é tipo ah aquilo lá não presta, 

aquilo alí é puta, aquilo lá é vagabunda. (adolescente de 13 anos).  

 

Tipo, num cobra, é puta do mesmo jeito, é piriguete, é vagabunda. É do mesmo 

jeito, cê fazendo ou não, na boca do povo é isso. (adolescente de 17 anos).  

 

O termo “puta” traz, em si, uma gama de elementos depreciativos a quem a ele é 

remetido. Ser “suja”, “promíscua” e “vagabunda” são características associados ao termo. 

Para Melo (2012), a identidade social estigmatizada destrói atributos e qualidades do sujeito, 

pois exerce um poder sobre suas ações e reforça a deterioração da sua identidade social, 

enfatizando os desvios e ocultando o caráter ideológico dos estigmas. A sociedade impõe a 

rejeição, leva à perda da confiança em si e reforça o caráter simbólico da representação social 

segundo a qual os sujeitos são considerados incapazes e prejudiciais à interação sadia na 

comunidade. Fortalece-se o imaginário social da doença e do "irrecuperável" no intuito de 

manter a eficácia simbólica. 

A maioria dos trabalhos que enfocam a construção da identidade dos indivíduos 

estigmatizados, se orienta pela perspectiva do interacionismo simbólico como suporte teórico, 

ainda que privilegiando os aspectos dessa teoria relacionados à questão do estigma. O tema é 

apresentado como uma área de investigação em que estão bastante explícitas as dimensões 

que constituem a identidade do indivíduo: o desempenho de papéis, a situação de status e, 

principalmente, o que Goffman (1988) chama de manipulação da identidade. 

O autor aponta, ainda, que no estudo do estigma é preciso se ater ao que ele chama de 

informação social. Essa informação social, assim como o signo que ela transmite, é reflexiva e 

corporificada, ou seja, é transmitida pela própria pessoa a quem se refere. Alguns signos que 

transmitem informação social podem ser acessíveis de forma frequente e regular e, se 

buscados e recebidos habitualmente, podem ser chamados de símbolos. Alguns símbolos 



160 

 

 

podem automaticamente associar um indivíduo a seu status social como, por exemplo, um 

distintivo militar na lapela ou uma aliança na mão esquerda. Entretanto, ao tomar os símbolos 

como marcas de estigma, deve-se levar em conta a sua visibilidade. Sobre isso afirma:  

Tradicionalmente, a questão do encobrimento levantou o problema da “visibilidade” 

de um estigma particular, ou seja, até que ponto o estigma está adaptado para 

fornecer meios de comunicar que um indivíduo o possui. A visibilidade é, 

obviamente, um fator crucial. Já que é através da nossa visão que o estigma dos 

outros se torna evidente com maior frequência, talvez o termo visibilidade não crie 

muita distorção. Na verdade, o termo mais geral “perceptividade” seria mais preciso 

e “evidenciabilidade” mais preciso ainda. (GOFFMAN, 1988, p. 58-59) 

 

Contudo, nem todos os símbolos de estigma podem ser percebidos de modo evidente e 

imediato, como os de ordem congênita (cor da pele) ou os permanentes, como uma cicatriz 

por mutilação, sendo possível, nesse caso, desenvolver um processo de encobrimento do 

estigma. Ainda segundo Goffman, o processo de encobrimento da identidade estigmatizada 

torna-se um ciclo que pode começar com um encobrimento inconsciente que o interessado 

pode não descobrir nunca; daí passa-se a um encobrimento involuntário que o encobridor 

percebe, com surpresa, no meio do caminho; em seguida, há o encobrimento “de brincadeira”, 

o encobrimento nos momentos não-rotineiros da vida social, como em férias, em viagens; a 

seguir, vem o encobrimento em ocasiões rotineiras da vida diária, como no trabalho e em 

instituições de serviço; finalmente, há o desaparecimento, o encobrimento completo do 

estigma em todas as áreas da vida, o qual se torna um segredo só conhecido pelo encobridor.  

Além disso, para Goffman, o indivíduo que tem um atributo diferencial secreto se 

encontra durante a sua rotina diária em três tipos de lugar: lugares proibidos ou inacessíveis, 

nas quais as pessoas de sua situação estão proibidas de ir e onde a exposição significa 

expulsão; lugares públicos, nos quais pessoas desse tipo são tratadas cuidadosamente e, às 

vezes, penosamente, como se estivessem desqualificadas para uma aceitação rotineira quando, 

na verdade, de uma maneira ou de outra estão; e, por fim, lugares retirados, onde pessoas 

desse tipo podem se expor sem que precisem esconder o seu estigma. Desse modo, o mundo 

espacial do indivíduo estará dividido em várias regiões, segundo as contingências nelas 

contidas para a manipulação da identidade social e pessoal. 

Para entender como se lida com uma identidade estigmatizada, é preciso focalizar a 

rotina diária do indivíduo, pois é ela que vincula as diversas situações sociais que ele 

vivencia. Na perspectiva de Goffman, à medida que as pessoas relacionam-se mais 

intimamente, como no caso da família, a aproximação categórica cede, pouco a pouco, à 

compreensão e à avaliação realista das qualidades pessoais. Entretanto, a despeito dessa 
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crença sobre o estigma e a familiaridade, quanto maior o grau de intimidade entre as pessoas, 

mais estas se preocupam em esconder algo que possa ser vergonhoso. 

Outrossim, quais informações são passadas pelas adolescentes que permitam 

identificá-las como estando em tal situação? Sobre isso, saliento que as narrativas 

anteriormente expostas são de três adolescentes que tiveram sua condição a todos revelada, 

pois foram pegas em um motel com um cliente. Desse modo, veio à tona uma condição ou 

precisamente o desempenho de um papel (fazer programas), que até então era encoberto por 

elas. A partir daí, houve o que Goffman denomina de informação social, ou seja, a 

perceptividade ou evidenciabilidade do estigma.  

E em relação àquelas adolescentes que não tiveram sua condição de fazer programas 

exposta, quais mecanismos são utilizados por elas para encobrir sua condição estigmatizante? 

Para isso, como sugere Goffman, é necessário focalizar a rotina diária dessas adolescentes, ou 

seja, a situações sociais vivenciadas por elas cotidianamente. Contudo, de início, é necessário 

fazer uma divisão das adolescentes em dois grupos: numa primeira situação, há as 

adolescentes que não se expõem aos clientes, seja na rua ou em casas de prostituição. Neste 

caso, os programas sexuais são negociados de forma acobertada por meio de contatos 

telefônicos ou por intermédio de um aliciador; numa segunda situação, há as adolescentes que 

se expõem na rua, “fazendo ponto”, como é denominada essa prática ou ainda há aquelas que 

estão em prostíbulos ou boates. Na primeira situação, a condição velada de fazer programas 

permite a adolescente uma manipulação e encobrimento da sua identidade na medida em que 

não é de conhecimento público sua condição; já na segunda situação a adolescente está 

exposta de forma pública, o que traz a ela uma situação de maior de vulnerabilidade ao 

estigma. Entretanto, nas duas situações as adolescentes tentam encobrir sua condição de 

estigma. Na maioria dos casos, os familiares dessas adolescentes não tem a ciência do que 

fazem e somente com o passar do tempo, pessoas bem próximas a adolescente, a exemplo de 

amigas tomam conhecimento.  

Quais seriam os mecanismos utilizados por elas para encobrir sinais que delatem seu 

estigma? Uma ideia do senso comum é acreditar que a menina que se prostitui emitiria sinais 

para que sua condição fosse lida, como a forma de vestir-se (roupas provocantes e sensuais, 

salto alto) e maquiar-se e comporta-se (performance corporal no intuito de atrair o cliente). 

Entretanto, o que pude perceber é que as adolescentes entrevistadas não emitem sinais que 

posam ser lidos como “indicativos” de estarem se prostituindo; mesmo que existam aquelas 
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que se apresentem dentro de um “tipo ideal” estereotipado da garota que se prostitui. As 

adolescentes com as quais pude realizar entrevistas se vestem de modo convencional, ou seja, 

como qualquer outra adolescente de sua idade. Essa não diferenciação das adolescentes em 

situação de exploração sexual comercial em relação às demais adolescentes contribui para a 

invisibilidade do fenômeno na medida em que nem sempre é possível identificá-las. 

 

 

4.3 Subversões das identidades 

 

Ao retomar a perspectiva da identidade, da diferença e dos binarismos, encontramos as 

reflexões de Silva (2000), para o qual a identidade também se estrutura em torno de oposições 

binárias, isto é, em torno de duas classes polarizadas entre aquilo que se é e aquilo que não é; 

para compreensão dessa operação, imaginemos quando alguém diz: sou jovem, sou negro, sou 

heterossexual, automaticamente demarca-se aquilo que não é, ou seja, velho, branco e 

homossexual. As afirmações da identidade são, na verdade, parte de uma extensa cadeia de 

negações, de diferenças. Da mesma forma, as afirmações sobre a diferença só fazem sentido 

se compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a identidade. Concluí-se então, que 

“assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. 

Identidade e diferença são, pois, inseparáveis”. (p.75). 

Desse modo, verifica-se que o processo de produção da identidade oscila entre dois 

movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e estabilizar a 

identidade; de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. A teoria 

cultural e social pós-estruturalista tem percorrido os diversos territórios da identidade para 

tentar descrever tanto os processos que tentam fixá-la quando àqueles que impedem sua 

fixação.  Têm sido analisadas, assim, as identidades nacionais, as identidades de gênero, as 

identidades sexuais, as identidades raciais e étnicas. Em síntese, Silva (2000) nos oferece a 

seguinte formulação:  

Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, 

um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A 

identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A 

identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está ligada a 

sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de 

poder. (SILVA, 2000, p. 97) 
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A relação do princípio das oposições binárias trazidas por Silva (2000) têm como base 

as formulações do filosofo Jacques Derrida, para o qual essas oposições binárias configuram 

uma relação assimétrica de poder.  “Nós” e “eles”, por exemplo, constitui uma típica oposição 

binária, não sendo preciso dizer qual o termo é, aqui, privilegiado. As relações de identidade e 

diferença ordenam-se, todas, em torno de posições binárias: masculino/feminino, 

branco/negro, heterossexual/homossexual. Dessa forma, questionar a identidade e a diferença 

como relações de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais elas se 

organizam.  Ressalta-se aqui, que no processo de compreensão das identidades nem sempre o 

principio do binário torna-se suficiente, pois algumas identidades, a exemplo das identidades 

étnicas e das identidades de gênero - travestis e transexuais – fogem ao principio do binário.   

Sobre essa questão, Silva (2000) expõe que é nas próprias linhas de fronteiras, nos 

limiares, nos interstícios, que se coloca em evidência a instabilidade da identidade, que sua 

precariedade se torna mais visível. O hibridismo, por exemplo, tem sido analisado em relação 

ao processo de produção das identidades nacionais, raciais e étnicas. Na perspectiva da teoria 

cultural contemporânea, o hibridismo – a mistura, a conjunção, o intercurso entre as diferentes 

nacionalidades, raças e etnias – coloca em xeque aqueles processo que tendem a concebê-las 

como separadas, divididas e segregadas. Do mesmo modo, a teorização cultural 

contemporânea sobre gênero e sexualidade ganha centralidade. Ao chamar a atenção para o 

caráter cultural e construído do gênero e da sexualidade, a teoria feminista e a teoria queer 

contribuem, de forma decisiva, para o questionamento das posições binárias – 

masculino/feminino, heterossexual/homossexual – nas quais se baseia o processo de fixação 

das identidades de gênero e das identidades sexuais. A possibilidade de “cruzar fronteiras” e 

“estar na fronteira”, de ter uma identidade ambígua, indefinida é uma demonstração do caráter 

“artificialmente” imposto das identidades.  

Ao realizar uma crítica ao conceito de gênero, precisamente nos binarismos, Piscitelle 

(2008) apoia-se em Butler, cuja radicalidade de sua formulação consiste em compreender 

gênero como relacional, mas não no sentido de tratar-se de relações entre homens e mulheres, 

ou entre masculino ou feminino, mas porque pensa em gênero como um fazer, como uma 

atividade que é performada. Ela propõe afastar o gênero de ideias como a relação entre 

masculinidade e feminilidade, pois o binário masculino/feminino não esgotaria o campo 
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semântico do gênero. A autora afirma que a existência de transgêneros
75

 sugere que o gênero 

se desloca além desse binarismo naturalizado. Desse modo, as formulações teóricas iniciais 

sobre gênero até então apresentadas, não conseguem abarcar a complexidade das identidades 

de gênero
76

 presentes na sociedade contemporânea, identidade estas encontradas presentes no 

universo da prostituição, assim como entre adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial, particularmente as adolescentes travestis.  

A perspectiva relacional e dicotômica para a compreensão do gênero não consegue dar 

conta da complexidade identitária dos indivíduos. Contudo, nos últimos anos a própria noção 

de gênero tem sido problematiza a partir de formulações inovadoras de algumas autoras, a 

exemplo de Butler (2003) que nos apresenta uma desconstrução do conceito de gênero no 

qual está baseada toda a teoria feminista. Discute a dualidade sexo/gênero utilizado como 

pilar fundacional na política feminista. Ao fazê-lo, aponta a inexistência de um sujeito para 

ser representado nas teorias feministas, que se embasam em perspectivas desnaturalizadoras 

ao definir sexo como naturalmente adquirido, distintamente do gênero, culturalmente 

construído.  

Desse modo, ao compreender a identidade travesti, formulações preliminares sobre 

gênero, tornam-se inoperantes na medida em que essa identidade não pode ser compreendida 

num contexto relacional entre corpo/biológico e gênero/cultural, pois a construção da 

identidade travesti subverte toda uma compreensão naturalizada tanto sobre o corpo biológico 

quanto sobre o gênero masculino e feminino.  

A partir daí, percebo que algumas identidades de gênero e identidades sexuais, a 

exemplo das adolescentes travestis, subvertem os binarismos. No decorrer da pesquisa, foi 

possível entrevistar três adolescentes travestis, duas delas se encontravam em situação de 

exploração sexual comercial e a outra diz não se prostituir, mas que conhece bem as nuances 

da prostituição. Por meio de suas narrativas, é possível estabelecer uma correlação entre a 

construção de uma identidade travesti, associada às suas história de vida e à condição de 
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 As palavras “transgênero” ou “trans” são utilizadas para reunir, numa só categoria, travestis e transexuais 

como sujeitos que realizam um trânsito entre um gênero e outro. (CEPESC, 2009). 
76

 A expressão “identidade de gênero” foi utilizada primeiramente no campo médico-psiquiátrico justamente 

para designar o que estas disciplinas consideravam “transtornos de identidade de gênero”, isto é, o desconforto 

persistente criado pela divergência entre o sexo atribuído ao corpo e a identificação subjetiva com o sexo oposto. 

Nos últimos anos, outros campos da ciência, bem como as próprias pessoas que se identificam como travestis, 

transexuais, transgêneros, trans ou intersexuais, têm retomado esse conceito, seja para questionar a perspectiva 

que avalia tais variações como patologias, seja para reivindicar direitos relativos ao reconhecimento social da 

identificação com o sexo assumido pela pessoa, quando a aparência e os comportamentos são diferentes daqueles 

esperados para o sexo atribuído no nascimento com base nas características anatômicas. (CEPESC, 2009) 
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estarem na exploração sexual comercial.  

No primeiro caso, temos uma adolescente travesti de dezesseis anos, negra, alta, 

magra, cabelos crespos na altura dos ombros, seios pequenos, voz doce e temperamento 

calmo. No momento da entrevista, vestia bermuda jeans e camiseta. Nasceu em uma cidade 

do interior do estado de Goiás. E, em virtude de conflitos com a mãe, que segunda ela é 

alcoólatra e mantinha um triângulo amoroso com um homem e uma mulher, resolveu sair de 

casa. Diz ter sido abusada pelo companheiro da mãe e por um tio quando ainda criança, mas 

alega que a mãe não acreditou. Aos onze anos, começou a tomar hormônios
77

 e aos doze 

começou a se travestir. Fugiu de casa nessa época vindo para Goiânia. Ao chegar à cidade, foi 

morar na casa de uma cafetina travesti, começando a se prostituir nas ruas de Goiânia no 

sistema de cafetinagem
78

. Diz que parte do dinheiro que ganha com os programas é repassado 

para a cafetina a qual está ligada, para cobrir as suas diárias, e o restante investe em roupas e 

sapatos. Expõe que irá aplicar silicone nos seios e nas nádegas por meio de uma cafetina
79

, a 

qual lhe cobrou 900 reais para aplicação nos seios e 2.900 reais para as nádegas. Externaliza o 

desejo de fazer a cirurgia de redesignação sexual
80

, mas diz ter medo em virtude da 

possibilidade de perder o prazer nas relações sexuais, o que nos dá um indicativo que sua 

identidade possa ser transexual
81

. Teve um relacionamento estável com um rapaz de 25 anos, 
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 Vários são os sites na internet que trazem dicas sobre a questão da terapia hormonal. Segundo informações do 

site http://reicla-trans.blogspot.com.br/, o qual posta matérias destinadas ao público travesti e transexual. A 

utilização de hormônios (estrogênio), caso queira permanecer com efeitos femininizantes no corpo, é para a 

vida toda. O melhor tratamento, com as mudanças mais profundas, é obtido quando o paciente tem entre 18 e 28 

anos. Os efeitos da mudança física podem ser sentidos em grande maioria nos primeiros dois anos, quando a 

quase totalidade das mudanças pode ser notada. 
78

A organização da cafetinagem de travestis em Goiânia funciona sob a tutela de algumas cafetinas, geralmente 

uma travesti mais velha, que está há mais tempo nas ruas. Há pelo menos quatro grandes cafetinas que controlam 

os principais pontos de prostituição de travestis em Goiânia, localizados na região Central, na região do Bairro 

de Campinas, na região do Bairro São Francisco, e na região dos motéis na BR 153. O sistema da cafetinagem 

será melhor descrito em capítulo subsequente.  
79

 Para transformação corporal as travestis utilizam-se do procedimento de aplicação de silicone, geralmente o 

industrial, em várias partes do corpo, a exemplo dos seios, pernas, nádegas e rosto. Alegam que a prótese médica 

de silicone é muita cara, havendo como alternativa a aplicação do silicone industrial. Esse procedimento é 

denominado de “bombar” o corpo. O procedimento normalmente é realizado por uma cafetina travesti, 

denominada de “bombadeira”. 
80 A Cirurgia de Redesignação Sexual (CRS) é o termo para os procedimentos cirúrgicos pelos quais a aparência 

física de uma pessoa e a função de suas características sexuais são mudadas para aquelas do sexo oposto. Outros 

termos para CRS incluem: cirurgia de redesignação de gênero, cirurgia de reconstrução sexual, cirurgia de 

reconstrução genital, cirurgia de confirmação de gênero e mais recentemente cirurgia de afirmação de sexo. Os 

termos comumente usados "mudança de sexo" ou "operação sexual" são considerados imprecisos. Os 

termos genitoplastia de feminilização e genitoplastia de masculinização são mais usados pela área médica em 

alguns países. 
81

 Patologizada pelas ciências biomédicas e pela Psiquiatria, a transexualidade até hoje figura como transtorno 

mental na classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde (CID-10) e na Psiquiatria (DSM). Em seu 

livro “A (re)invenção da transexualidade: sexualidade e gênero na experiência transexual”. A socióloga 

http://reicla-trans.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
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moraram em uma cidade do interior do estado de Goiás, mas segundo ela, ele bebia muito e a 

agredia fisicamente. Por causa dele, diz ter tentado suicídio cortando os pulsos (as marcas são 

bem visíveis), diz ainda amá-lo muito. Avalia que o contexto da rua e da prostituição lhe 

favoreceu para a construção de um novo corpo, pois passou a ter contato com outras travestis 

que passaram pelo mesmo processo. 

Em pesquisa realizada anteriormente
82

, verifiquei que na construção da identidade, o 

uso do silicone, para as travestis que realizam programas sexuais, não somente relaciona-se à 

transformação do corpo, mas também à própria dinâmica da prostituição, que envolve 

aspectos ligados ao jogo de sedução estabelecido entre a travesti e o cliente no ato da 

negociação do programa. Além disso, envolve fatores mais subjetivos, que passam por 

questões mais complexas, que vão desde a necessidade de se obter um corpo mais atraente e 

feminino até a própria construção de sua identidade. Além de proporcionar a possibilidade de 

um maior faturamento, o silicone e seus efeitos no corpo irão influenciar no comportamento 

da travesti nas ruas, o qual envolve toda uma performance para mostrar ao cliente os atributos 

corporais que ela adquiriu em virtude do silicone.  

O uso do silicone e dos hormônios proporciona para a travesti não somente uma 

transformação física do corpo, mas, também, certo status junto ao grupo. Segundo alguns 

relatos, a travesti que não possui silicone, ou que o possui em menor quantidade, se sente 

inferior às demais, pois sua autoestima está relacionada ao corpo que adquiriu. O que se pode 

concluir sobre os usos do silicone e dos hormônios pelas travestis é que eles vão além da 

construção de um novo corpo, pois se referem à elaboração de uma nova identidade.  

Para Benedetti (2000, p.47), “quando os sujeitos alteram seus corpos alteram também 

sua identidade social. É este o processo executado pelas travestis: elas investem na fabricação 

de um novo corpo para moldarem e incorporarem a identidade social de travesti”. E completa, 

ainda, dizendo que a identidade social do indivíduo passa também pela questão da sua 

orientação sexual, e que a identidade de uma travesti não pode estar automaticamente 

vinculada à categoria generalizante de “homossexual”, mesmo que as travestis mantenham, 

ainda que não exclusivamente, práticas sexuais homoeróticas. A identidade de uma travesti 

está, antes, associada à fabricação de um novo corpo do que às suas práticas e orientações 

                                                                                                                                                                                     
Berenice Bento busca desconstruir o conceito de transexualidade como doença, apresentando-a como um 

conflito identitário que contraria as normas de gênero. Em linhas gerais, podemos considerar que os homens e 

as mulheres transexuais apresentam uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio sexo 

anatômico e desejam fazer uma transição de seu sexo de nascimento para o sexo oposto. 
82

 Ver Silva (2006) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_transexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher_transexual
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sexuais. 

Incluir a travesti na categoria homossexual é simplificador e estanque, pois o processo 

de construção da identidade de gênero é fluido e complexo e, no caso das travestis que se 

prostituem, esse processo implica desde a construção de um novo corpo até a aprendizagem 

do feminino. Como coloca Benedetti (2000, p.58), “os diversos espaços de prostituição de 

travestis servem de camarim e palco para o processo de transformação do gênero”. Segundo o 

mesmo autor, o uso do hormônio e, consequentemente, seus efeitos no corpo e nas relações, 

parecem ser um instrumento ritual de passagem, porque é junto com os seios e as formas 

redondas do novo corpo que a travesti (re)nasce para o mundo, em identidade que se afirma e 

se comunica. Esse rito de passagem que se estabelece pelo uso do silicone e dos hormônios é 

complementado pela vestimenta, pelo salto alto, pela maquiagem e por toda uma gama de 

artifícios utilizados no aprendizado de se tornar mulher. 

Uma questão que merece ser problematizada é a incompreensão sobre a identidade 

travesti, tendo em vista que ela acarreta posturas de preconceito por parte daqueles que 

trabalham com o atendimento a esses (as) adolescentes, o que resulta no preconceito 

institucional. A queixa de uma adolescente entrevistada foi a de que quando deu entrada no 

SOS nas primeiras vezes, ficou na Casa das Flores, alojamento destinado às meninas, mas 

saiam comentários que ela poderia estuprar alguma delas. E que após isso resolveu ir para o 

alojamento masculino. Diz que pelo fato de conhecer a maioria dos meninos na unidade, não 

sofre tanto preconceito, mas que os adolescentes homossexuais novatos que chegam à unidade 

sofrem muita discriminação. Em suas palavras: 

Eu escolhi ficar aqui, do lado dos meninos porque quando eu tava na Casa das 

Flores, surgia muitos comentários e eu me sentia muito mal por isso. Porque eles 

achavam errado: “o quê que eu, um homem tá fazendo na Casa das Flores e de 

repente ele pode até estuprar uma menina lá”. Gente eu gosto não é de menina é de 

homem. Eu falava isso pra eles. E assim, eles achavam um absurdo isso. Surgiam 

vários outros comentários com o meu nome, aí eu pedi até pelo amor de Deus pra 

passar pro lado dos meninos. Na época tinha muitos meninos e eles não quis aceitar. 

Mas como eu conheço a metade dos meninos daqui, todos me respeitam, já 

acostumaram comigo, só novatos que chegam que são homossexuais que eles 

xingam e eu peço pra eles pararem, alguns param outros não. (adolescente travesti 

de 16 anos) 

  

Mesmo que sua identidade de gênero seja a feminina, com orientação homossexual, o 

que prevalece na compreensão por parte dos técnicos da unidade é seu sexo biológico. Bento 

e Pelúcio (2012) argumentam que, apesar das mudanças políticas e sociais em relação às 

transexualidades e travestilidades, elas ainda são consideradas como transtornos mentais. A 

patologização da sexualidade continua operando com grande força, não mais como 
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“perversões sexuais” ou “homossexualismo”, mas como “transtornos de gênero”. Se o gênero 

só consegue sua inteligibilidade quando referido à diferença sexual e à complementaridade 

dos sexos, quando se produz no menino a masculinidade e na menina a feminilidade, a 

heterossexualidade está inserida aí como condição para dar vida e sentido aos gêneros. Os 

argumentos utilizados para a diferenciação dos gêneros apoiam-se na diferença sexual dos 

corpos, entendida como “natural”, leia-se, “normal e imutável”. Por esse prisma, as 

identidades derivariam dessa base natural: o corpo. Como se observa, a inteligibilidade do 

gênero do outro ainda é, de certo modo, essencializada pelo sexo biológico. Parte-se do 

pressuposto heterormativo, que exige uma linearidade sem fissuras e incongruências entre 

sexo genital, gênero, orientação sexual e práticas sexuais.  

Por meio das reflexões de Butler (2003), é possível se compreender a identidade 

travesti a partir da performatividade do gênero, pois ela propõe uma definição de gênero em 

termos de performance. Além disso, Butler é considerada uma das principais referências da 

denominada teoria queer
83

. Essa inovadora teoria se colocou contra tudo aquilo que 

considerou essencialista, que tomavam a diferença sexual como uma verdade natural ou pré-

discursiva e, finalmente, contra quaisquer imposições normativas de formas determinantes de 

masculinidade e feminilidade. Observa-se, ainda, que essa teoria tem expandido o seu 

potencial analítico para além das especificidades de cada orientação sexual ou identidade de 

gênero. Mais do que comportamentos, a teoria queer disseca, sobretudo, dicotomias, rótulos e 

normas. 

Na compreensão da fluidez da construção das identidades, posso citar o caso de outra 

(o) adolescente travesti de 16 anos. Por que me refiro “a ela” ou “a ele” de forma imprecisa 

com os artigos “o” ou “a”, visto que por uma questão da identidade de gênero, a maneira 
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 Segundo Miskolci (s.d.), em fevereiro de 1990, Teresa de Lauretis empregou pela primeira vez a denominação 

Teoria Queer para contrastar o empreendimento analítico que um conjunto de pesquisadores desenvolvia em 

oposição crítica aos estudos sociológicos sobre minorias sexuais e de gênero. A escolha do termo queer para se 

autodenominar, ou seja, um xingamento que denotava anormalidade, perversão e desvio, destacava o 

compromisso em desenvolver uma analítica da normalização focada na sexualidade. Desta forma, os teóricos 

queer delimitavam um novo objeto de investigação: a dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das 

relações sociais. [...] O termo inglês queer é antigo e tinha, originalmente, uma conotação negativa e agressiva 

contra aqueles que rompiam normas de gênero e sexualidade. Recentemente, foi adotado e resignificado pelo 

conjunto de teóricos que, em oposição aos estudos de minorias, decidiu privilegiar uma perspectiva crítica sobre 

os processos sociais normalizadores. Nas palavras de Guacira Lopes Louro, o queer designa “a diferença que 

não quer ser assimilada ou tolerada, e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora.” 

(LOURO, 2001 apud MISKOLCI, s.d) De qualquer forma, queer permanece uma denominação aberta que 

abrange tanto esta corrente teórica quanto os movimentos sociais contemporâneos que defendem culturas sexuais 

marginalizadas. Não há identidade entre a corrente de estudos e os movimentos, no máximo uma coalizão em 

constante diálogo. Para Louro (2004), queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 

extraordinário.  
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apropriada seria “a travesti”. No momento da entrevista, ele estava de “menininho” como ele 

próprio se autodenominou. Segundo seu relato, hoje ele não é mais travesti, mas que se 

travestia há tempos atrás. Relatou-me que nasceu na cidade de Imperatriz, no estado do 

Maranhão, onde viveu até os seis nos de idade. Veio para Goiânia com a mãe e aos dez anos 

de idade, saiu para as ruas, mesmo período que começou a se travestir. Alega ter sofrido muita 

agressão do padrasto por ser homossexual. Nesse período, foi para Belo Horizonte pedindo 

carona e lá começou a se prostituir em um ponto de prostituição de travestis. Iniciou os 

programas sexuais nas ruas, mas declara que gosta mesmo é de ficar em BR
84

. Seu primeiro 

programa foi com um “amigo”, que tinha acima de trinta anos de idade, que lhe pagou 

duzentos reais; com esse dinheiro comprou roupa, sapato e maquiagem.  

Em Goiânia, fez ponto em vários locais de prostituição de travestis, pagava a diária do 

ponto às cafetinas, mas alega não ter morado na casa de nenhuma delas. Relata ainda, que 

viajou por vários estados do Brasil na companhia de outra amiga, também adolescente 

travesti. Nessas viagens, pegava carona com caminhoneiros, “pagando” a carona com sexo; 

ficou cerca de dois anos como andarilho (a), ou como ele mesmo coloca - “correndo o país”. 

Diz que todo o dinheiro que ganhava com os programas usava para se travestir (roupas, 

maquiagem, sapatos etc.) Alega ter usado hormônio, mas que “já colocou tudo para fora
85

”. 

Afirma que atualmente gosta de estar como “menino”, e avalia que “esse negócio de ser 

travesti” e fazer programa é somente uma questão de fase e que sua identidade de gênero é de 

fato masculina (com orientação homossexual) e não feminina, não sendo, portanto, travesti. 

Como ele próprio diz: “Esse negócio de travesti e por fases, esse negócio de programa é por 

fases. Pelo menos no meu caso foi por fases, entendeu? Sou homossexual mesmo. Travesti 

mais não. Foi só uma fase na minha vida, que eu pretendo nunca mais relembrar”. Afirma que 

faz um ano que não se traveste.  

Relata, ainda, que últimos dois anos esteve em um relacionamento estável com um 

homem de 35 anos, o qual conheceu em um Shopping em Goiânia, mas havia duas semanas 

que tinham terminado o relacionamento. A mãe faleceu há cerca de cinco meses, tem dois 

irmãos de sete e doze anos, todos moram atualmente com a avó. Diz que hoje está 
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 O ficar em BR refere-se à situação em que se busca como “ponto para prostituição” os postos de gasolina 

localizados nas rodovias que cortam o país. E, como mencionado anteriormente, são locais bastante frequentados 

por profissionais do sexo que vão à busca de potências clientes, em sua maioria caminhoneiros. 
85

 A terapia hormonal é algo a ser seguido por toda a vida, caso a travesti ou transexual queira manter um corpo 

feminilizado. Caso optem em interromper o processo, acreditam que tudo o que tomaram ou injetaram e expelido 

pelo corpo, seja pela urina, seja pela ejaculação.  
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“pegando
86

” mais do que antes, e que costuma ficar com “outros caras” em boates, nas quais 

entra com identidade falsa. Afirma que se por ventura tiver alguma dificuldade financeira, 

voltará a fazer programas.  

Diante dessa narrativa pude constatar, por meio da pesquisa, que o contexto da 

prostituição entre as travestis pode, em alguns casos, se tornar um modo de impor uma 

identidade compulsória
87

 “em ser e/ou tornar-se travesti” aos muitos adolescentes que se 

percebem apenas como homossexuais. É comum os relatos de algumas travestis, hoje na 

prostituição, que afirmam que se “tornaram” travestis apenas por exigência da rua, pois 

alegam que quando começaram a se prostituir apenas como “meninos”, não conseguiam 

tantos programas. Adolescentes ou jovens rapazes que começam a se prostituir em pontos de 

prostituição de travestis, sem ainda terem passado por uma transformação corporal pela 

travestilidade – particularmente pelo uso de hormônios e silicone - são denominados 

pejorativamente pelas travestis como “Gayinhas”, ou seja, rapazes que possuem uma 

identidade homossexual com trejeitos afeminados, mas que afirmam não serem e nem 

almejarem tornarem-se travestis. Vale ressaltar que a denominação aqui empregada de 

“meninos”, não se refere aos indivíduos que se dedicam a prostituição masculina, os 

denominados garotos de programa ou michês
88

.   

Em pesquisa realizada com travestis profissionais do sexo
89

, pude perceber que o uso 

do silicone, para a travesti, não somente relaciona-se à transformação do corpo, mas também à 
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 Popularmente, a expressão “pegar alguém” ou mesmo “ficar com alguém”, seria manter algum tipo de contato 

íntimo ou sexual com outra pessoa de forma eventual. Neste caso, não se aplica uma dimensão comercial da 

relação, a exemplo de um programa sexual. 
87

 Alguns adolescentes homossexuais constroem uma identidade travesti apenas para atender as exigências da 

prostituição e às imposições das cafetinas. Identidade compulsória é uma terminologia criada por mim para 

referir-me a esses casos. 
88

 Para Perlongher (1987), o termo michê é usado para denominar uma espécie sui generis de cultores da 

prostituição: varões geralmente jovens que se prostituem sem abdicar dos protótipos gestuais e discursivos da 

masculinidade em sua apresentação perante o cliente. O autor utiliza a expressão “prostituição viril” para 

diferenciar essa variante de prestação de serviços sexuais em troca de uma retribuição econômica de outras 

formas vizinhas de prostituição homossexual, tanto a exercida pela travesti quanto a de outros dois gêneros, que, 

segundo ele, são minoritários: o homossexual efeminado que vende seu corpo, o chamado “michê-bicha”; e um 

tipo de transição, que parece estar emergindo ainda timidamente, o “michêgay”. Para ele, em princípio, ocorre 

uma espécie de continuum na prostituição homossexual, que vai desde a “feminilidade” da travesti até a 

“masculinidade” do michê. O que interessa é que, numa mesma modalidade de prostituição – no caso, a 

prostituição masculina –, podem-se encontrar categorias que se concentram em dois pólos distintos. Esses pólos 

relacionam- se a identidades de gênero e representações articuladas a performances gestuais e discursivas que, 

sem sombra de dúvida, são fundamentais nas interações estabelecidas entre o profissional do sexo e seu cliente. 

Num vértice do pólo, está a figura da travesti, que se prostitui vendendo uma representação artificial da 

feminilidade; e, no outro, a figura do michê, que representa a masculinidade também em seu excesso e cuja 

representação gestual e discursiva se dá pela virilidade. 
89

 Ver Silva (2006).  
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própria dinâmica da prostituição, que envolve aspectos ligados ao jogo de sedução 

estabelecido entre elas e o cliente no ato da negociação do programa. Além disso, envolve 

fatores mais subjetivos, que passam por questões mais complexas, que vão desde a 

necessidade de obter um corpo mais atraente e feminino até a própria construção de uma 

identidade.  

Na concepção de uma travesti entrevistada, o silicone e seus benefícios estão 

relacionados a uma situação de poder. Para ela, o poder de uma travesti é diretamente 

proporcional à quantidade de silicone que ela tem no corpo: “quanto mais silicone, mais a 

gente se sente cobiçada, mais atraente, mais gostosa. Então, quanto mais silicone mais aqué
90

 

pra você”. E ressalta, ainda, que a travesti com mais silicone no corpo, torna-se mais 

requisitada pelos clientes. Portanto, além de proporcionar a possibilidade de um maior 

faturamento, o silicone e seus efeitos no corpo irão influenciar no comportamento da travesti 

nas ruas, o qual envolve toda uma performance para mostrar ao cliente os atributos corporais 

adquiridos. O uso do silicone e dos hormônios proporciona para a travesti não somente uma 

transformação física do corpo, mas, também, certo status junto ao grupo. Segundo alguns 

relatos, a travesti que não possui silicone, ou que o possui em menor quantidade, se sente 

inferior às demais, pois sua autoestima está relacionada ao corpo que adquiriu.  

O adolescente entrevistado alega que mesmo havendo, em alguns casos, a imposição 

de uma identidade travesti para aqueles adolescentes que se denominam apenas como 

homossexuais. Para muitos deles, o próprio contexto da prostituição, torna-se o meio pelo 

qual constroem uma identidade travesti. Alegando que metade desses adolescentes buscam 

pela construção de uma identidade travesti:   

A identidade de gênero da metade é a identidade feminina, eles querem ser travestis. 

Eles estão na rua ao ponto de uma cafetina que banca todo o seu processo de 

travesti, e depois que banca todo o seu processo de travesti. Eles vão viver na rua 

como travesti pagando, pra uma cafetina, toda a sua mutação do corpo. (Adolescente 

travesti de 16 anos) 

 

A narrativa desse adolescente, em particular, elucida o processo de fluidez das 

identidades. Ao argumentar que “ser travesti” foi apenas “uma fase” da vida e que hoje se 

percebe apenas como homossexual, atesta que as posições binárias – masculino/feminino, 

                                                           
90

 Aqué, na linguagem das travestis, quer dizer dinheiro. Boa parte dos termos usados pelas travestis vem do 

bajubá ou pajubá, uma linguagem popular construída de palavras de vários dialetos e línguas africanas 

(umbundo, kimbundo, kikongo, nagô, egbá, ewe, fon e yoruba) misturadas com palavras em português e usada 

pelas travestis. Inicialmente foram reproduzidas em terreiros de candomblé e, posteriormente, por 

comunidades LGBTs. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Umbundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kimbundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kikongo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nag%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egb%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ewe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yoruba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT
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heterossexual/homossexual que, de certo modo, fixariam as identidades de gênero e as 

identidades sexuais, é algo a ser problematizado. Ao retomar as reflexões de Silva (2000), 

percebemos que a possibilidade de “cruzar fronteiras” e “estar na fronteira”, de ter uma 

identidade ambígua, indefinida é uma demonstração do caráter “artificialmente” imposto das 

identidades. Além disso, no processo de construção identitária dos indivíduos, há, como visto 

anteriormente, o que Hall (2005) denomina de “um jogo das identidades”. A partir daí, 

percebe-se que as identidades são contraditórias, se cruzam ou se deslocam mutuamente e que 

essas contradições podem se dar entre diferentes identidades que o indivíduo aciona. Essas 

contradições atuam tanto fora, atravessando grupos políticos, quanto na subjetividade de cada 

indivíduo.  

 Giddens (2002), ao refletir sobre modernidade, identidade e reflexividade, argumenta 

que a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta os aspectos 

mais pessoais da nossa existência. Embora seu foco seja o “eu”, a ênfase principal de suas 

reflexões é compreender os surgimento de novos mecanismos de autoidentidade que são 

construídos pelas instituições da modernidade, mas que também as constituem. Considera que 

as transformações da autoidentidade e a globalização são dois polos da dialética do local e do 

global nas condições da alta modernidade. Desse modo, mudanças em aspectos íntimos da 

vida pessoal estão diretamente ligados ao estabelecimento de conexões sociais de grande 

amplitude.  

Para o autor, “a modernidade rompe o referencial protetor da pequena comunidade e 

da tradição, substituindo-as por organizações muito maiores e impessoais”. A busca pela 

autoidentidade é um problema moderno, talvez originado no individualismo ocidental. Nos 

tempos pré-modernos, a ênfase na individualidade estava ausente, a linhagem, o gênero e o 

status social inerentes as identidades eram relativamente fixos. A ideia de que cada pessoa 

tem um caráter único e singular é característico da modernidade. Entretanto, a autoidentidade 

se torna problemática na modernidade, pois o indivíduo se sente desamparado não somente do 

apoio psicológico, mas do sentido de segurança oferecidos em ambientes mais tradicionais. 

Nessa situação entra a terapia que, para Giddens (2002), não é simplesmente um meio de lidar 

com novas ansiedades, mas uma expressão da reflexibilidade do eu. Com base na análise de 

livros de autoterapia, avalia que essas obras trazem perguntas centrais aqueles que vivem na 

modernidade: “O que fazer?”, “Como agir?”, e “Quem ser?”.  
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Giddens ressalta que em vez de falarmos em termos gerais do “indivíduo”, do “eu” ou 

da “autoidentidade” como distintivos da modernidade, podemos começar a fazer um 

mapeamento dos pontos específicos do que é a terapia e o que ela faz. A partir daí alguns 

elementos são derivados: 

1) O eu é visto como um projeto reflexivo, pelo qual o indivíduo é responsável”. 

Somos não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos. [...] 2) O eu tem uma 

trajetória de desenvolvimento a partir do passado em direção ao futuro antecipado. 

[...] 3) A reflexividade do eu é continua, e tudo penetra. A cada momento, ou pelo 

menos a intervalos regulares, o indivíduo é instado a auto-interrogar-se em termos 

do que está acontecendo. [...] 4) Fica claro que a autoidentidade, como fenômeno 

coerente, supõe uma narrativa – a narrativa do eu é explicitada. [...] 5) O futuro é 

pensado como cheio de possibilidades, mas não aberto ao livre jogo das 

contingências. Tanto quanto possível, o futuro deverá ser ordenado exatamente por 

aqueles processos de controle temporal e interação ativa de que depende a 

integração da narrativa do eu. [...] 6) A reflexividade do eu se estende ao corpo, 

onde o corpo é parte de um sistema de ação em vez de um ser mero objeto passivo. 

(...) Experimentar o corpo é uma maneira de tornar coerente o eu como um todo 

integrado, uma maneira do indivíduo dizer ‘é aqui que vivo’. [...] 7) A auto-

realização é entendida em termos de equilíbrio entre oportunidade e risco. “O 

indivíduo deve enfrentar novos riscos decorrentes da ruptura com os padrões 

estabelecidos de comportamento – inclusive o risco de que as coisas possam ficar 

piores do que estavam”. [...] 8) O tecido moral da autoidentidade é a autenticidade, 

baseada em “ser verdadeiro consigo mesmo. 9) O curso da vida é visto como uma 

série de passagens. [...] 10) A integridade pessoal, como realização de um eu 

autêntico, vem da integração das experiências da vida com narrativa do 

autodesenvolvimento. (GIDDENS, 2002, p.74-78) 

 

 Outro aspecto abordado pelo autor para compreensão das identidades está relacionado 

ao estilo de vida.  Para ele, a modernidade confronta o indivíduo com uma complexa 

variedade de escolhas e ao mesmo tempo oferece pouca ajuda sobre o que escolher. Na alta 

modernidade, não só seguimos estilos de vida, mas somos obrigados a fazê-lo. Dessa maneira, 

um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de 

práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem 

necessidades utilitárias, mas porque forma material a uma narrativa particular da 

autoidentidade. (GIDDENS, 2002, p.79). 

 

Os estilos de vida são ligados a práticas cotidianas e rotineiras como os hábitos de 

comer, vestir, agir, lugares frequentados etc. Mas as rotinas estão abertas às mudanças. Cada 

pequena decisão que é tomada no nosso cotidiano contribui para a alteração dessas rotinas e, 

portanto, para a reformulação do eu. São escolhas não só de como agir, mas também sobre 

quem ser. Entretanto, essa multiplicidade de escolhas não quer supor que todas as escolhas 

são abertas a todos. A seleção ou mesmo a criação de estilos de vida é influenciada por 

pressões de grupo e pela visibilidade de determinados estilos, ou limitada a determinadas 

condições socioeconômicas. Contudo, não podemos imaginar que “estilos de vida” se 

restringem apenas a classes mais abastas. Se assim fosse, os pobres seriam excluídos da 
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possibilidade de escolher um estilo de vida. De fato, divisões de classe e desigualdades, como 

as de gênero e etnicidade, podem ser definidas em termos do acesso diferencial e as formas de 

auto-realização. Estilos de vida se referem também a decisões tomadas em condições de 

limitações materiais.  Num mudo de opções variadas de alternativas de estilos de vida, o 

planejamento de vida assume especial importância.  

O planejamento de vida pressupõe um modo específico de organizar o tempo porque 

a construção reflexiva da autoidentidade depende tanto da preparação para o futuro 

quanto da interpretação do passado, embora ‘retrabalhar’ os eventos passados seja 

sempre importante nesse processo. (GIDDENS, 2002, p.83) 

  

 No contexto de assumir um estilo de vida associado a uma construção reflexiva da 

autoidentidade, faz-se o seguinte questionamento: pode-se inferir que as (os) adolescentes em 

situação de exploração sexual pesquisadas (os) possuem essa consciência reflexiva? Giddens 

(2002) argumenta, como visto, que ao selecionarmos um estilo de vida, dispomos de uma 

pluralidade de escolhas ressaltando, claro, que essas escolhas são limitadas às condições 

socioeconômicas. Desse modo, questionamos: quais escolhas essas adolescentes tiveram? 

Essas escolhas dão há elas uma dimensão sobre quem são? Há um planejamento sobre quem 

serão no futuro?  

Nas narrativas das adolescentes entrevistadas, não se percebe uma consciência clara 

sobre suas escolhas associadas à busca por determinado estilo de vida. Externalizam desejos 

de autonomia, liberdade e possibilidade de acesso a bens de consumo. De modo geral, a forma 

de encararem a vida não as difere de outras adolescentes que se encontram na mesma faixa 

etária. Em que dúvidas e incertezas são presentes, sonhos são externalizados, e desejos de 

consumo são idealizados. Talvez, a dimensão singular dessas adolescentes esteja na 

afirmativa de Giddens (2002), já mencionada, em que: “A história de vida é construída e 

reconstruída com base no que vivemos e no que buscamos”. A experiência vivenciada na 

exploração sexual comercial fez com que parte dessas adolescentes vislumbrassem outras 

possibilidades para o futuro, particularmente as adolescentes que tiveram sua condição de 

exploração sexual exposta
91

.    

Em suas falas é recorrente mencionarem que a experiência vivenciada com a 

exploração sexual seja esquecida, almejando a construção de um futuro pautado, 

normalmente, na formação escolar:  

                                                           
91

 Refiro-me aqui ao caso das adolescentes que foram pegas no motel com o cliente.  
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Assim, na minha cabeça é esquecer o quê que aconteceu comigo, sabe? Porque 

várias pessoas acusa, “nossa aquela menina é...”. Esquecer sabe? Pensar que isso 

não aconteceu, mas querendo ou não isso aconteceu.  (adolescente de 16 anos) 

 

Igual, eu tô estudando, eu já vou completar dezessete anos esse mês. Eu quero 

estudar, terminar meus estudos, fazer uma faculdade, casar. (adolescente de 16 anos) 

 

Então, eu tô estudando, quero assim, terminar meus estudos, eu penso em formar, 

em ser médica ou então veterinária. Assim, nossa, no futuro eu penso em ter um 

bom emprego, ganhar um bom salário, ter minha casa, ter meu carro, ter a minha 

vida, sabe? (adolescente de 13 anos) 

 

 Ressalta-se que as três adolescentes, no período em que foram entrevistas estavam 

estudando e cursando o ano compatível com suas idades. E, como visto, veem na formação 

escolar e na qualificação profissional, adquirida por meio de um curso superior, a 

possibilidade de uma mobilidade social. A mesma perspectiva de uma qualificação 

profissional enquanto expectativa de futuro foi também externalizada por uma adolescente 

travesti,  

Meu sonho é morar aqui em Goiânia, formar numa faculdade... de fazer enfermagem 

sabe. Ah, eu sonho ser enfermeira, ai ajudar os pacientes, ajudar quem precisa sabe? 

E me formar numa grande faculdade, fazer novas amizades, ter a minha casa, ganhar 

o meu dinheiro, do meu suor, do meu trabalho e colocar minha mãe junto comigo, 

mesmo a minha mãe bebendo, eu quero a minha mãe perto de mim, sabe? 

(Adolescente travesti de 16 anos) 

  

Outra adolescente travesti alega que por sofrer muita discriminação teve que 

abandonar a escola, mas considera que o único meio pelo qual terá respeito e uma vida digna 

será pelos estudos e na possibilidade de conseguir um bom trabalho.  

Assim, a escola eu parei, né, porque assim, teve muito, muito preconceito, e aí 

assim, jogava muita piadinha pra mim e tal, e assim, eu não queria aquilo pra mim, 

eu queria assim, ser uma travesti respeitada, sempre tive isso na minha cabeça, que 

eu queria ser uma travesti respeitada e pra mim ali não dava. Aí eu fui e saí, fiquei 

dois anos fora da escola, e fui... e fui assim, fazendo a minha imagem. Hoje eu sei 

assim, hoje eu sei como é que a... como é que uma travesti tem que ter um estudo. 

Porque hoje assim, é fácil você falar que quer ser um viado, uma travesti, pior é 

você levantar todo dia na sua cama e você ter que se vestir, você ter que sair na rua, 

aguentar tudo, e você ficar de cabeça erguida. Hoje tem que ter um estudo. Tem que 

ter um estudo, uma faculdade, um serviço bom, porque se não, é que nem eu falo, é 

patamar. Ou você tem um estudo, uma vida digna, ou você tem que colocar uma 

saia, uma roupinha e tem que ir pra rua se prostituir pra você ganhar dinheiro, 

porque hoje nada é fácil.  (Adolescente travesti de 17 anos) 

 

Em um dos abrigos do SOS criança, unidade pertencente à Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Goiânia, há como procedimento matricular os (as) adolescentes que se 

encontram fora da escola, assim como o encaminhamento para algum curso 

profissionalizante. Entretanto, uma adolescente travesti diz que já iniciou vários cursos, não 

terminando nenhum deles, pois na sua concepção, os cursos são um “atraso de vida”, como 
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argumenta: “Não, mas eu quero só estudar mesmo e trabalhar, não quero fazer porra de curso 

nenhum, porque isso é um atraso com a vida da gente”. (adolescente travesti de 16 anos). 

Contudo, na perspectiva de outra adolescente travesti de 17 anos, um curso profissionalizante 

poderá ser o meio pelo qual poderá conseguir um emprego:  

Eu penso, mas depois que você entra, depois que você tem a vida fácil, o dinheiro 

fácil, é difícil demais. Eu penso em fazer curso, voltar a estudar, ano que vem eu vou 

voltar a estudar a noite, eu penso em fazer curso, entendeu? Porque... eu faço os 

curso aí eu tenho uma... como é que fala? É... como que fala quando a gente tem 

curso, a gente tem qualificação, né? Aí é mais fácil arrumar um serviço bom, né. 

 

Já outra adolescente de 16 anos vê na exploração sexual a possibilidade de ter, 

futuramente, acesso a bens materiais como casa própria e automóvel. Argumentando, ainda, 

que não terá receio em dizer aos futuros filhos de que modo adquiriu esses bens: 

Ah, eu quero comprar minhas coisas, eu quero... eu quero, quando eu tiver pelo 

menos meus vinte nove, trinta anos, eu quero ter uma casa, um carro bom, pra mim 

mostrar pra minha filha assim, ou filho: eu trabalhei disso, mas olha o que... olha o 

que a mãe tem, entendeu? 

 

A mesma adolescente expõe, ainda, que seu sonho é ser comissária de bordo e que 

poderá usar o dinheiro ganho com a prostituição para fazer uma faculdade: 

Meu sonho era ser comissária de bordo. Acho bonito viu. Mas, acho que eu... tenho 

cabeça pra isso ainda não. Ah... sou muito doidinha, sabe? Meio sem juízo. Foi igual 

eu te falei, sabe? Eu estudo ainda, meu sonho é ser comissária de bordo, então... vou 

tentar usar esse dinheiro pra mim fazer alguma coisa, né? Se eu conseguir me 

formar, fazer planos de alguma coisa eu faço. Se não... nem sei... (Adolescente de 16 

anos) 

 

As narrativas acima expostas corroboram a dimensão de Giddens (2002) de uma 

construção reflexiva da autoidentidade em que o planejamento de vida pressupõe um modo 

especifico de organizar o tempo, dependendo tanto da preparação para o futuro quanto da 

interpretação do passado. E, ainda, na perspectiva do autor, podemos observar nas narrativas 

dessas adolescentes um planejamento de vida com o qual podem responder “Quem serão no 

futuro”. 

 

 

4.4 Corpo e identidade 

 

Outra dimensão importante da identidade, afetada fortemente pela reflexividade é o 

corpo. Para Giddens (2002), o corpo não é somente uma identidade física que “possuímos”, é 

um sistema de ação e sua imersão prática nas interações da vida cotidiana é uma parte 
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essencial da manutenção de um sentido coerente de autoidentidade. Completa, ainda, que o 

corpo inclui aparência, postura, e sensualidade. A aparência é o conjunto de características da 

superfície de um corpo (incluindo modos de vestir); a postura é a forma como a aparência é 

utilizada pelos indivíduos nos ambientes nos quais se passam as atividades cotidianas; e a 

sensualidade é a forma como o corpo é utilizado em relação ao prazer e a dor. Ao contrário 

das culturas pré-modernas, temos relativa liberdade de escolha a respeito dos modos de se 

vestir. Apenas relativa porque apesar de termos mais liberdade de escolha quanto à 

vestimenta, muitas situações sociais, ou posições específicas, assim como pressões de grupo e 

recursos econômicos, limitam esse tipo de escolha. A postura é bastante influenciada pela 

pluralização dos ambientes de interação; temos de interagir de modos diferentes em uma 

grande gama de espaços diferentes. A possibilidade de manter uma postura constante nos 

mais diversos espaços onde possa se desenrolar uma interação é um dos meios mais 

importantes pelos quais se constrói uma autoidentidade coerente: 

Nos ambientes pós-tradicionais da alta modernidade, nem a aparência nem a postura 

podem ser consideradas definitivas; o corpo participa de maneira muito direta do 

princípio de que o eu deve ser construído. Regimes corporais, que também se 

referem diretamente aos padrões de sensualidade, são o meio principal pelo qual a 

reflexividade institucional da vida social moderna se centra no cultivo – quase se 

poderia dizer na criação – do corpo. (GIDDENS, 2002, p.96) 

  

Para Goellner (2010), o corpo deve ser pensado como algo produzido na e pela 

cultura. Essa perspectiva rompe com o olhar naturalista sobre o qual muitas vezes o corpo é 

observado explicado, classificado e tratado. Essa desnaturalização mostra que o corpo é antes 

de tudo histórico:  

O corpo é provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções 

consoante o desenvolvimento científico e tecnológico e cada cultura bem como suas 

leis, seus códigos morais, as representações que cria sobre os corpos, os discursos 

que sobre ele produz e reproduz. (p.28)  

 

Falar do corpo é falar de nossa própria identidade, visto a centralidade que este 

adquiriu na cultura contemporânea, a exemplo do mercado de produtos e serviços 

relacionados ao corpo, a sua construção, aos seus cuidados, mas também ao seu controle.    

Para Maroun e Vieira (2008), o corpo contemporâneo, ou melhor, o imaginário 

relativo ao corpo contemporâneo, difere de qualquer outro período histórico já presenciado. 

Nunca se teve uma preocupação tão grande com a beleza, a juventude e o prazer. A eterna 

busca pelo hedonismo se apresenta, também, como fator determinante nesse processo. Apesar 

de o corpo ter sido deixado de lado ao longo da história pelo racionalismo humano, ele 

sempre ressuscita. O que não é diferente nos dias de hoje. Cada vez mais, o corpo é alvo de 
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grandes preocupações e questionamentos. Assistimos, especialmente nos grandes centros 

urbanos do mundo ocidental, uma crescente glorificação do corpo, com ênfase cada vez maior 

na exibição pública do que antes era escondido e, aparentemente, mais controlado. 

Os usos e representações do corpo são um bom caminho para compreender de que 

modo as identidades são construídas, pois é nele que se exprimem muitas das demarcações 

identitárias. Para o entendimento do corpo humano como suporte de signos, apoio-me em 

Rodrigues (1979), para qual o corpo é um objeto cognitivo. O autor afirma que, para 

compreendê-lo sociologicamente, para que se possa transformá-lo em objeto das Ciências 

Sociais, é necessário apenas aplicar a ele a distinção que os sociólogos formulam entre os 

chamados “aspectos instrumentais” e os denominados “aspectos expressivos” do 

comportamento humano. Decorrentes desses aspectos, têm-se, respectivamente, a atividade 

instrumental do corpo, que procura saber para que ele serve, e a atividade expressiva, que é 

simbólica, à qual convém indagar o que está sendo dito.  

Ainda segundo Rodrigues (1979), mesmo que o homem assuma esse caráter “natural” 

e “universal” do corpo, a mais simples observação em torno dele poderá demonstrar que o 

corpo humano, como sistema biológico, é formatado pela religião, pela ocupação, pelo grupo 

familiar, pela classe social e por outros intervenientes sociais e culturais. Sob esse enfoque, o 

corpo pode ser tomado como um dado social que se expressa por códigos e símbolos: 

O corpo porta em si a marca da vida social, expressa-o a preocupação de toda 

sociedade em fazer imprimir nele, fisicamente, determinadas transformações que 

escolhe de um repertório cujos limites virtuais não se podem definir. Se 

considerarmos todas as modelações que sofre, constataremos que o corpo é pouco 

mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade imprime formas segundo 

suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade projeta a fisionomia do seu 

próprio espírito [...]. Em cada sociedade poder-se-ia levantar o inventário dessas 

impressões-mensagens e descobrir-lhes o código: bom caminho para se demonstrar, 

na superfície dos corpos, as profundezas da vida social. (RODRIGUES, 1979, p. 62-

63) 

 

Desse modo, um ponto fecundo está em compreender de que modo os (as) 

adolescentes em situação de exploração sexual comercial, dentro de um quadro de aspectos 

instrumentais e expressivos, percebem e representam seus corpos e que tipo de sinais são 

emitidos por ele. Ou seja, perceber o que está sendo dito e o que esse corpo significa, pois, a 

partir daí, é possível entender as demarcações identitárias.  

Quando se pretende compreender os corpos de indivíduos que se encontram na 

prostituição, normalmente, adota-se a perspectiva de compreendê-lo como mercadoria. No 

que se refere particularmente à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ao 
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retomarmos a definição elaborada no I Congresso Mundial Contra Exploração Sexual 

Comercial de Crianças, realizado em Estocolmo em 1996, verificamos que a percepção é a 

mesma, visto que,  

a exploração sexual para fins comerciais trata-se de uma prática que envolve troca 

de dinheiro com/ou favores entre um usuário um intermediário/ aliciador/agente e 

outros que obtém lucro com a compra e venda do uso do corpo das crianças e dos 

adolescentes, como se fosse uma mercadoria. (I Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual Comercial de Crianças, UNICEF, 1996.) 

 

Costa (2005) aponta que, como toda mercadoria na economia capitalista, o corpo 

precisa ser anunciado para ser vendido ou comprado. A lei da oferta e da procura impera 

como estratégia de promoção da prostituição que não respeita idade, cor ou raça. Nesse 

mercado, que se sofistica a cada dia, o importante são os atributos físicos e os serviços que a 

garota pode oferecer. Em pesquisa realizada com meninas adolescentes em situação de 

exploração sexual comercial na cidade de Fortaleza – CE, a autora argumenta que,  

ao adentrar a realidade da prostituição, percebi como certos acontecimentos servem 

para ratificar na vida das informantes a condição de mercadoria. Essa metáfora 

parece adequada quando passo a analisar a experiência de vida das adolescentes que 

vivenciam uma realidade baseada na compra e venda de seus corpos. A condição de 

ser “objeto”, mercadoria ou produto é percebida pelas informantes, pois elas 

entendem que os fregueses as usam e depois jogam fora como um objeto descartável 

que depois de ser utilizado não tem mais serventia. (COSTA, 2005, p. 113) 

 

A pesquisadora relata que enquanto estava em campo, coletando dados, pôde observar 

por ocasião de suas visitas ao farol do Mucuripe (local de prostituição), o movimento de 

meninas adolescentes e mulheres adultas que transitavam no local a espera da escolha dos 

clientes. Os carros passavam lentamente para que os homens pudessem ver e escolher a 

garota. Feito isso, paravam o veículo e a chamavam, mantendo um diálogo durante o qual a 

garota permanecia do lado de fora do carro. Após alguns minutos de conversa, quando 

negociavam o preço e o serviço a ser prestado, eles saíam. Essa cena comprova mais uma vez, 

segundo a pesquisadora, a condição de mercadoria das informantes, visto que “o freguês 

escolhe o produto na prateleira onde há várias opções, no entanto ele leva para casa aquele 

que mais lhe agrada, seja pela aparência, pelo preço ou pela eficiência, além de descartar 

aquele com prazo de validade vencido”. (COSTA 2005, p.114). A autora argumenta, ainda, 

que existe uma falta de empowerment entre as adolescentes, visto que a própria estrutura da 

economia capitalista produz um quadro de exclusão social em que as elas não têm direito de 

exercer a cidadania e o direito sobre o próprio corpo que se tornou uma mercadoria do sistema 

mercantilista. 
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Em pesquisa realizada anteriormente
92

, pude perceber que a exposição dos corpos para 

programas sexuais é fartamente verificado nos anúncios de jornais, por meio dos 

denominados serviços de “acompanhantes”. Nos anúncios de mulheres, as formas do corpo, a 

cor e a tez da pele, a cor dos olhos e o tipo do cabelo são recorrentes. Adjetivos como negra, 

morena, loira e ruiva são acompanhados de outros, como “linda negra”, “gata morena” e 

“loira perfeita”. Em relação ao corpo, são comuns expressões como “corpo perfeito”, “corpo 

lindo”, “corpo violão”. Quanto às características psicológicas, as associações estão voltadas 

para atributos usualmente relacionados à feminilidade, como “doce”, “carinhosa” e “meiga”, 

contrapondo-se a outras características, como “selvagem” ou “fogosa”. Expressões como 

“sigilo total”, “alto nível” e “bom nível” são usadas para testar o grau de confiabilidade da 

profissional. É comum encontrarmos, nos mesmos anúncios, atributos que se remetem a 

jovialidade de quem oferta os serviços sexuais, a exemplo de “jovem ninfeta”, “linda ninfeta”, 

“jovem tipo colegial” etc.  

 E as adolescentes, o que elas pensam sobre essa questão de seus corpos serem 

considerados uma mercadoria? Nas narrativas, é possível perceber que elas possuem uma 

consciência que seus corpos tornam-se uma mercadoria a ser comercializada. Contudo, elas se 

referem ao ato de “manter relações sexuais de forma remunerada” apenas como “sair com os 

caras”, sendo evitada a expressão “fazer programas”. Entretanto, em suas falas é recorrente 

utilizarem a expressão “vender o corpo”, visto por elas como algo negativo, como se observa 

nas seguintes falas:  

É difícil cê reconhecer, mas querendo ou não, isso é prostituição. Porque cê tá 

vendendo seu corpo, cê tá sujeito a pegar uma doença, tipo uma AIDS, um trem bem 

forte. Isso vai marcar pra sempre. (Adolescente de 16 anos) 

 

É errado porque eu falo assim, porque vender o próprio corpo, acho que é um dos 

piores pecados que existe, né? E também existe tantas maneiras de ganhar dinheiro, 

trabalhando com honestidade. (Adolescente de 13 anos) 

 

Assim, o que mais pesou pra mim foi o fato de eu vender o meu corpo, sabe? Eu 

acho que, assim o que me teve mais problema, o que pesou mais minha consciência. 

Nossa teve um tempo que eu nem... Só vivia trancada dentro do meu quarto, isso foi 

um dos, pesou demais pra mim. (Adolescente de 13 anos) 

 

O que se observa é que as adolescentes, em situação de exploração sexual comercial, 

assimilam e reproduzem a ideia difundida tanto pelo senso comum, quanto pelas formulações 

conceituais sobre a exploração sexual comercial, que o corpo no mercado do sexo é algo que 

se pode vender e comprar. Nesse mercado, há a comercialização e a produção da mesma 
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mercadoria, ou seja, serviços e produtos sexuais. O sexo é uma mercadoria altamente 

vendável e valorizada, principalmente o sexo-jovem. Nas narrativas das adolescentes, o ato de 

“vender o corpo” é compreendido por elas como algo degradante, indigno, pecaminoso e 

gerador de culpa.   

Do mesmo modo, Costa (2005), em sua pesquisa com adolescentes em situação de 

exploração sexual comercial, verifica que, 

ao adentrar a realidade da prostituição, percebi como certos acontecimentos servem 

para ratificar na vida das informantes a condição de mercadoria. Essa metáfora 

parece adequada quando passo a analisar a experiência de vida das adolescentes que 

vivenciam uma realidade baseada na compra e venda de seus corpos. A condição de 

ser “objeto”, mercadoria ou produto é percebida pelas informantes, pois elas 

entendem que os fregueses as usam e depois jogam fora como um objeto descartável 

que depois de ser utilizado não tem mais serventia. (113) 

 

Bauman (2008) argumenta que as pessoas são a todo tempo aliciadas, estimuladas ou 

forçadas a promover uma mercadoria atraente e desejável. Para tanto, fazem o máximo 

possível e usam os melhores recursos que têm a disposição para aumentar o valor dos 

produtos que estão vendendo; e os produtos que são encorajados a colocar no mercado são 

elas mesmas. As pessoas são ao mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as 

mercadorias que promovem. O marketing exige que os indivíduos remodelem a si mesmos 

como mercadorias, ou seja, como produtos que são capazes de obter atenção e atrair demanda 

e fregueses.  

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 

ressuscitar e recarregar de maneira perpetua as capacidades esperadas e exigidas de 

uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte daquilo 

que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem 

fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável. A 

característica mais proeminente da sociedade de consumidores – ainda que 

cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em 

mercadorias. (BAUMAN, 2008, p. 20) 

 

Ao trabalhar, a partir do viés da transformação do corpo em mercadoria na sociedade 

contemporânea, Maroun e Vieira (2008), partem do princípio de que a cultura do consumo 

não surgiu na contemporaneidade, mas que atingiu o seu ápice na atualidade e, com isso, 

influencia as mais diversas esferas da vida social contemporânea. Trata de entendermos a 

dinâmica que se instaura no sentido do consumo de corpos fabricados, moldados, 

(re)modelados e (re)construídos.  

Ainda para os autores, o desejo de felicidade dos indivíduos na atualidade, 

independentemente do sexo, raça ou posição social, vem sendo mesclado pelo conjunto 
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simbólico das mercadorias. Parece-nos relevante indicar que a felicidade almejada, ao menos 

na sociedade ocidental, passa, substancialmente, pela condição corporal das pessoas. O corpo 

bonito, jovem e atraente virou um requisito de sobrevivência, uma espécie de obrigação a ser 

cumprida com direito à culpabilização daqueles que não se entregam a esse fim. 

Diante desse contexto, uma das perspectivas que poderíamos partir para compreender 

o corpo daqueles que o ofertam no mercado do sexo seria que a representação que possuem de 

seus corpos tanto como um sistema de significação quanto como uma forma de atribuição de 

sentido, está, de certo modo, relacionada à oferta desses corpos no mercado do sexo.  

Em pesquisa realizada com as profissionais do sexo adultas na cidade de Goiânia
93

 

parto da hipótese de que elas tinham uma relação erotizada com o próprio corpo, a partir da 

qual buscava artifícios para se tornar atraente a todo custo, visto que, no jogo da atração e da 

sedução estabelecido entre elas e seu possível cliente, seria utilizada predominantemente a 

performance corporal. Para entender o corpo em relação ao aspecto da atividade instrumental, 

ou seja, para compreendê-lo em seu sentido mais utilitarista, fundamento-me em Mauss 

(1974), que elabora a seguinte concepção de técnica corporal: 

Entendo por essa palavra as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e 

de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos [...] as técnicas possuem uma 

especificidade, mas esta especificidade é o caráter de todas as técnicas. Toda técnica 

propriamente dita tem sua forma. (MAUSS, 1974, p. 211-213)  

 

Essa perspectiva de técnica corporal pode ser remetida, assim como em outras 

ocupações, para o ofício da prostituição, na qual se utiliza o corpo no jogo da sedução com o 

cliente. Em virtude da sua ocupação, o corpo da mulher profissional do sexo passaria por todo 

um processo de treinamento, no qual sua maneira de se vestir, de andar, de olhar e de se 

comportar estaria intimamente ligada ao jogo da sedução e da atração. Esse processo de 

construção estaria também ligado à busca de uma eficácia, pois o objetivo da profissional do 

sexo é, prioritariamente, a obtenção de favores ou de dinheiro. Em princípio, parece lógico 

deduzir que a percepção que essas mulheres têm em relação aos seus corpos estaria ligada a 

um corpo erotizado e extremamente sexualizado, o que, de certo modo, nortearia sua 

percepção e desempenho no ofício que exercem. Entretanto, mesmo que a noção de erotização 

esteja presente nos seus relatos, pude notar que elas apresentam outras formas de significação 

em relação ao próprio corpo.  
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Para obter dados sobre os cuidados com o corpo e sua relação com o ofício que 

exercem, perguntava que representação elas têm do próprio corpo, se há relação entre ele e o 

ofício que exercem e se isso implica algum cuidado especial. O que pude perceber é que, 

embora a estética e a sensualidade não deixem de ser mencionadas, elas são colocadas, na 

maioria das falas, em segundo plano, sendo o corpo percebido como um instrumento de 

trabalho que exige manutenção para um bom funcionamento. Nas falas das mulheres, é 

sempre recorrente a preocupação em evitar as doenças sexualmente transmissíveis ou a Aids.  

E ao contrário do que crê o senso comum, bombardeado pela excessiva oferta de 

meios de manutenção da forma física, da beleza e da juventude perenes – academias, 

cosméticos, cirurgias, regimes, medicamentos etc. –, as profissionais do sexo revelaram, de 

modo geral, uma concepção mais utilitarista e menos hedonista do corpo. Para elas, o corpo é 

fundamentalmente um instrumento de trabalho. Em suas falas, é explícita a preocupação com 

os cuidados de saúde, com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, com idas 

periódicas ao ginecologista, etc. Para essas mulheres, seu corpo é seu único meio de trabalho 

e a doença é definida como um obstáculo à possibilidade de trabalhar. 

Entretanto, haveria, por parte das adolescentes em situação de exploração sexual 

comercial, uma preocupação com a estética e a busca por um corpo belo e atraente? Como 

anteriormente explicitado, as representações e transformações do corpo, particularmente entre 

as adolescentes travestis em situação de exploração sexual, estão ligadas à necessidade de 

obter um corpo mais atraente e feminino, o qual envolve toda uma performance para mostrar 

ao cliente os atributos corporais adquiridos, o que as tornam mais requisitadas pelos clientes, 

proporcionando a elas, além da possibilidade de um maior faturamento, a própria construção 

de sua identidade.  

Mas e entre as meninas, haveria uma preocupação relacionada à estética e a aparência? 

O que se pôde observar é que entre as adolescentes, não há uma grande preocupação em 

relação à estética e a aparência, particularmente no momento de se apresentar aos possíveis 

clientes. Como nos relata uma adolescente entrevistada: 

Foi igual eu te falei, eu começo a fazer academia, eu páro. Nossa... mas eu nunca fiz 

tratamento estético não, sabe? Eu bronzeio, essas coisa... compro creme, compro 

produto e tal... mas... . Não... igual, só as roupas que eu saio pras festas. Minhas 

roupas de sair pra festa eu não uso aqui... não venho pra cá, sabe? Mas eu venho 

assim, de calça, bermuda. Hoje eu tô de calça, mas tem dia que eu venho de 

bermudinha, blusinha. Não venho nem tão arrumada, nem tão desleixada. 

(Adolescente de 17 anos) 
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 Um ponto comum observado entre as adolescentes entrevistadas é o desejo e 

preocupação em se vestirem com melhor esmero quando saem para se divertir em outros 

espaços, a exemplo de festas e boates. Nesses momentos, dizem ter uma maior preocupação 

com o cabelo, roupas e acessórios. Uma entrevistada diz que costumar ir sempre a um bar 

localizado em uma região nobre de Goiânia e que nunca repete a mesma roupa: “Você acha 

que eu vou pro [...] com a mesma roupa? Não. Se eu vou lá todo dia, eu vou todo dia com 

uma roupa diferente”. (adolescente de 16 anos). Vale esclarecer que nesses espaços, as 

adolescentes vão somente no intuito de divertirem-se, sem e intenção da realização de 

possíveis programas sexuais.  

Mesmo afirmando não terem uma preocupação com a vestimenta quando estão nas 

ruas realizando programas, o que se percebe é que a preocupação com uma “melhor 

produção” não é algo que possa dificultar a atração dos clientes pelas adolescentes que se 

prostituem, podendo, inclusive, ser um item diferencial. Na opinião de uma profissional do 

sexo que alicia adolescentes em uma zona de prostituição de rua em Goiânia, “quanto mais 

simplicidade melhor”, pois as meninas que frequentam seu ponto se vestem de forma mais 

simples, o que na sua opinião as tornam mais “joviais”. Ao ser indagada  se  há uma diferença 

na forma  de se vestir entre as mulheres que se prostituem na região,  ela alega que: “Tem 

diferença, até os homens comentam. Tem ali... ali embaixo tem... lá você vai achar umas 

meninas assim... tchan tchan tchan... mais chique assim, elas andam só no salto e coisa. O 

estilo daqui é mais jovial, entendeu?” 

 A questão de se vestirem de forma discreta, seja, talvez, um modo de não levantarem 

nas famílias a suspeita que possam estar exercendo alguma atividade que não saibam, visto 

que, normalmente, os pais e familiares desconhecem a atividade que exercem. As 

adolescentes entrevistadas que se encontravam no local, estavam vestidas de maneira simples. 

De modo bem diverso do que possa imaginar no senso comum sobre as mulheres que se 

prostituem, ou seja, com roupas extremamente curtas, decotadas e justas ao corpo, 

acompanhadas do salto alto e maquiagem em excesso.  

Um dos indicativos para identificar uma adolescente que esteja se prostituindo seria, 

em tese, pela vestimenta. Entretanto, como observado, esse elemento não as diferencia de 

outras adolescentes comuns. Desse modo, ao questionar a uma adolescente em situação de 

exploração sexual comercial se há algum elemento que possa identificar a adolescente que 

realiza programas sexuais, ela alega que:  
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E difícil! É difícil porque... é difícil porque ninguém vem escrito “eu sou garota de 

programa”, não tem jeito, né. A não ser aquelas que já se vestem pra apresentar o 

corpo e se coloca numa posição de vitrine pra vender aquilo que ela tem pra vender. 

Mas as outras que... muitas... essas meninas que não estão inseridas nesse mercado 

como algo visível lá na vitrine, numa boate e tudo, elas fazem, uma grande maioria, 

escondendo da família. Então, pra esconder da família ela tem que agir 

naturalmente. Que não se suspeite. (Adolescente de 17 anos) 

 

 Pode-se constatar que, no mercado da exploração sexual de adolescentes, o corpo 

jovem é um atrativo que satisfaz os desejos dos clientes. Em entrevista com uma aliciadora 

que possui um esquema de ofertar “suas meninas” aos clientes por meio de contatos 

telefônicos. Ela relatou-me que os clientes sempre buscam por meninas bem jovens, ao ser 

questionada sobre o porquê dessa preferência ela avalia:  

Olha, eu não sei porque, pra te falar a verdade, o que eles mais alegam, por exemplo 

quem tem filho, eles odeiam. Todos, 100%. A menina, a menina que tem filho, as 

que saí pra mim, ou elas tem silicone, ou umas seis, cinco que tem o seio perfeito 

ainda, por incrível que pareça. Mas a maioria reclama que não quer menina numa tal 

idade, por que a menina num tá com o corpo já tão bonito.  

  

Nesse caso em específico, a clientela da aliciadora busca por meninas cada vez mais 

jovens, um critério no processo de escolha da “mercadoria”, em que se associa a juventude 

das garotas a um corpo belo e perfeito. Recusam, inclusive, garotas que têm filhos por 

acreditarem que seus seios em virtude da amamentação não são mais tão belos. O corpo 

jovem em nossa cultura assume a representação do desejável, do belo, daquilo que nem 

sempre se pode ter, mas pode-se comprar e usar, satisfazendo desejos e fantasias.   

A hipervalorização de um corpo jovem como o principal atrativo para os clientes 

procurarem por adolescentes é algo percebido por elas próprias,  

Vai por beleza, por tipo, é novinha e tal. É, peitinho durinho, bundinha, num tem 

barriga, num vai me encher o saco, eu quero que ela tem, não, eu quero que ela me 

dá e ela quer o que eu tenho, entendeu? Tô pagando, ela num vai me exigir respeito, 

num vai me exigir fidelidade e tal. Só que meu dinheiro e eu só quero pegar ela, 

então pronto. (adolescente de 17 anos) 

 

Aí eu acho que é tipo assim, que é mais novinha, tudo corpinho bonitinho, essas 

coisas, as vezes também as mulheres tá velha, sei lá, alguma coisa assim. (risos).  

Mas eu acho que é pelo fato disso, dessas meninas ser novinha, ter corpinho 

bonitinho, assim. (adolescente de 13 anos) 

 

 A mesma avaliação é exposta por uma aliciadora de adolescente que atua no esquema 

da prostituição de rua em Goiânia. Ao questioná-las se há, de fato, uma preferência dos 

clientes pelas adolescentes ela argumenta: 

A maioria prefere. Se você ficar aqui uma hora, você fica dentro do seu carro 

observando. A mais novinha é a que mais faz programa aqui, é a menina que você 

fez a entrevista agora, ela é a que mais sai aqui, entendeu? E tem meninas mais 

bonitas do que ela, loira do olho verde e tal, umas que fica ali em cima tem 23 ou 24 
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anos, eu não sei porque, mas a preferência deles é as ‘novinha’. Não importa etnia, 

cor, entendeu? Altura, se é gorda, se é nada... tem outras aqui que vem de bis aqui, 

que elas tem 17 ou 16 é de menor também, e ela... faz muito programão com a vida 

daquele jeito. Elas... Ela chega aqui, o cara larga ela aqui, já chega outro e pega ela 

pra levar ela pro motel, é incrível. Eu não sei porque, um dia eu vou até perguntar 

pra eles. Pra um cliente meu vou perguntar porque, quê que elas tem de diferente 

que a gente não tem. (Risos) A gente que é mais velha.  

 

 Na avaliação de uma psicóloga entrevistada que desenvolve um trabalho com 

adolescentes homossexuais e travestis, estando parte deles em situação de exploração sexual 

comercial, há uma relação de poder que se estabelece entre o (a) adolescente (com o poder da 

juventude) e o cliente (com o poder econômico):  

 

Percebo isso onde a unanimidade é maior. São as classes mais pobres e as periferias. 

Onde não é dada a cidadania. São as classes mais pobres e as periferias. Não são 

sujeitas a cidadania. Por que eu tô falando isso? Quando a gente trabalha o 

protagonismo juvenil de meninos gays e travestis, a gente percebe muito isso. Sabe? 

A gente percebe é... principalmente os meninos gays, que tem uma facilidade muito 

grande de trabalhar a atividade sexual e a passividade sexual, se tá entendendo? E os 

meninos gays trabalham muito.... muito no sentido de seduzir, o que eles falam; 

“Ah, olha a juventude ne mim, olha o meu corpo, olha minha ereção e aquela 

maricona
94

 não vai querer, não vai pagar o quanto eu quero?”, sabe. Você vê isso 

muito na frase que eles falam. Quando a gente tá trabalhando o protagonismo, com 

esses jovens gays e essas travestis, né, de 14,15 anos, a gente percebe isso 

claramente, o jogo da sedução com o corpo e a juventude na relação com o outro que 

não tem isso, ele vai ter que bancar com outra coisa. [...] não consigo entender a que 

ponto chega também esse jovem usar esse poder, sabe, muitas vezes a gente como 

outros profissionais da psicologia o tanto que ele seduz o outro, para ele conseguir 

também... Esse aspecto. [...] Eu tô atendendo dois jovens, eram três, que tavam 

envolvidos nessa situação, se usaram dessa sedução do corpo, “eu sou mais bonito, 

eu é que fico de pinto duro, cê esqueceu?!” Sabe? “É eu que... Né? Tenho essa 

virilidade toda, fico até de pinto duro a noite toda, você não fica, você é maricona”. 

 

A relação que se estabelece entre o (a) adolescente, possuidor de corpo jovem e 

desejado, e o cliente, possuidor do dinheiro, configura-se como uma relação de poder. Essa 

perspectiva é adotada e perpassa todas as formulações do conceito de exploração sexual 

comercial, visto que nos diversos conceitos formulados é sempre presente a dimensão em que 

se estabelece o uso do corpo de crianças e adolescentes no mercado do sexo mediante uma 

relação de poder visando alguma forma de benefício. Entretanto, essa relação é percebida por 

grande parte dos estudiosos do tema como uma relação assimétrica e unilateral do poder. O 

poder do adulto sobre o (a) adolescente.  

Sobre a dimensão do poder em um contexto relacional e multilateral, Elias (2008) 

considera que, no decorrer do processo de desenvolvimento das sociedades, o equilíbrio de 

poder tem sido extremamente desigual. Pessoas e grupos o exerciam de uma forma brutal e 
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inescrupulosa. Entretanto, as associações negativas relacionadas ao conceito de poder podem 

impedir que se faça uma distinção entre os dados factuais a que o conceito de poder se refere 

e a avaliação que se faz desses dados. Para o autor, há um equilíbrio de poder que não se 

manifesta, unicamente, nas relações entre os estados, mas o poder constitui um elemento que 

permeia todas as relações humanas. Há, segundo ele, um equilíbrio de poder que se configura 

de modo, pelo menos bipolar, sendo usualmente, multipolar. Esse equilíbrio de poder, não 

deve ser compreendido como um episódio extraordinário, mas como uma ocorrência 

quotidiana. Ao refletir sobre a relação de equilíbrio de poder entre pais e filhos e entre 

escravos e seus senhores, Elias alega:  

Desde que nasce, a criança tem poder sobre os pais, e não só os pais sobre a criança. 

Pelo menos a criança tem poder sobre eles, desde que estes lhe atribuam qualquer 

tipo de valor. No caso contrário, perde o seu poder. [...] Igualmente bipolar é o 

equilíbrio de poder entre um escravo e o seu senhor. O senhor tem poder sobre o 

escravo, mas o escravo também tem poder sobre o seu senhor, na proporção da 

função que desempenha para o senhor — é a dependência que o senhor tem 

relativamente a ele. Nas relações entre pais e filhos e entre senhor e escravo, as 

oportunidades de poder são distribuídas muito desigualmente. Porém, sejam grandes 

ou pequenas as diferenças de poder, o equilíbrio de poder está sempre presente onde 

quer que haja uma interdependência funcional entre pessoas. (ELIAS, 2008, p. 81) 

 

Ainda segundo esse autor, o poder não é algo material que um indivíduo possua e 

outro não, ao passo que é uma característica estrutural de todas as relações humanas. As 

relações acima descritas mostram de modo simplificado o caráter relacional do poder. Os 

modelos de jogos de competição podem tornar evidentes as configurações de poder. Contudo, 

devemos levar em consideração que, nas relações de poder, a força entre os adversários é 

variável. Os modelos de jogos ajudam a mostrar como os problemas sociológicos, a exemplo 

do poder, se tornam mais claros se os reorganizarmos em termos de equilíbrio.  

Entendida como uma forma de violência do adulto sobre o (a) adolescente, a 

exploração sexual comercial está, segundo alguns autores, intimamente ligada às relações que 

envolvem o uso do poder. Uma relação de força (física, política, psicológica), de alguém que 

a possui, no caso o adulto, que faz seu uso, visando alcançar vantagens previamente definidas. 

“A violência sexual, praticada por adultos contra adolescentes é uma relação de poder, 

autoritária, na qual estão presentes e se confrontam atores/forças com pesos/poderes desiguais 

de conhecimento, autoridade, experiência, maturidade, recursos e estratégias”.  

Entretanto, avalio que essa relação de poder não se dá apenas de forma unilateral, visto 

que os (as) adolescentes no contexto dos programas sexuais exercem sobre o cliente “o poder” 

de possuir um corpo jovem e desejado. Contudo, considero pertinente ressaltar que não quero 
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advogar em favor da ideia que as adolescentes exerceriam sobre os clientes simplesmente o 

papel (poder) de sedutoras, pois isso poderia recair na concepção, recorrentemente alegada 

pelos próprios autores da violência sexual, que foram elas quem os seduziram, eximindo-se da 

culpa. Mas, apenas compreender as reais possibilidades de “poder” que a adolescente possa 

ter sobre o cliente.  

Assim como Elias (2008) considera a bipolaridade e o equilíbrio de poder existente 

entre a criança e seus pais, na medida em que os pais atribuam valor a criança; e entre o 

escravo e seu senhor, na medida em que há uma dependência do senhor relativa ao seu 

escravo. Compreendo que, mesmo que seja distribuído de forma desigual, com grandes ou 

pequenas diferenças, há um equilíbrio de poder entre a adolescente e o cliente, pois, segundo 

Elias, onde quer que haja uma dependência funcional entre as pessoas, neste caso, a 

adolescente com o poder do corpo jovem e desejável e o cliente com o poder aquisitivo, há 

um equilíbrio de poder.  

Para Giddens (2002), a questão do corpo na teoria social recente está particularmente 

associada ao nome de Foucault
95

. O qual analisou o corpo em relação a mecanismos de poder, 

concentrando-se particularmente no surgimento do poder disciplinar nas circunstâncias da 

modernidade. O corpo se torna o foco do poder e, esse poder, em vez de tentar “marcá-lo” 

externamente, o submete a disciplina interna do autocontrole. Os mecanismos disciplinares 

produzem “corpos dóceis”, ou seja, controlados e regulados sobre seus impulsos e desejos, o 

poder aparece aqui, como uma força de repressão. Entretanto, Giddens avalia que, por mais 

importante que seja a interpretação de Foucault, sua visão deixa a desejar, pois ele não 

consegue analisar a relação entre o corpo e a agência, pois corpo e poder é igual a agência.  

 Sobre as possibilidades de agência, para Long e Ploeg (1996), em termos gerais, a 

noção de agência atribui ao ator individual a capacidade de processar a experiência social e de 

delinear formas de enfrentar a vida, mesmo sob as mais extremas formas de coerção. Dentro 

dos limites da informação, da incerteza e de outras restrições (físicas, normativas ou político-

econômicas) existentes, os atores sociais são “detentores de conhecimento” e “capazes”. Eles 

procuram resolver problemas, aprender como intervir no fluxo de eventos sociais ao seu 

entorno e monitorar continuamente suas próprias ações, observando como os outros reagem 

ao seu comportamento e percebendo as várias circunstâncias inesperadas. A ação depende da 

capacidade do indivíduo de “causar uma mudança” em relação a um estado de coisas ou curso 
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de eventos pré-existente. Isso implica que todos os atores (agentes) exercem um determinado 

tipo de poder, mesmo aqueles em posições de extrema subordinação. “todas as formas de 

dependência oferecem alguns recursos com os quais aqueles que são subordinados podem 

influenciar as atividades dos seus superiores”. E, dessa forma, eles participam ativamente 

(apesar de nem sempre no nível de consciência discursiva) na construção de seus próprios 

mundos sociais.  

 

 

4.5 Gênero, suas intersecções e a ESCCA  

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes faz parte de uma cultura baseada em 

concepções de infância, adolescência, sexualidade e de violência que não estão descoladas das 

relações econômicas, de gênero e de raça/etnia que configuram a estrutura da nossa sociedade.  

Para Faleiros (1997), os valores e prerrogativas culturais que definem o papel sexual 

masculino tradicional são o poder, a dominação, a força, a virilidade e a superioridade. Os 

valores e prerrogativas culturais que definem o papel sexual feminino são a submissão, a 

passividade, a fraqueza e a inferioridade. A tradição da supremacia masculina ensina rapazes 

e homens que os traços femininos são sem valor; são sem mérito; e as mulheres devem ser 

tratadas com inferioridade. Com o estereótipo da supremacia masculina, os homens aprendem 

a ter expectativas sobre seu nível de necessidades sexuais e sobre a acessibilidade feminina. A 

dominação e a subordinação são sexualizadas, o que leva à ideia de que os homens têm o 

direito aos serviços sexuais da mulher. Uma vez que o uso das mulheres como objeto pelos 

homens esteja legitimado ou enraizado na cultura, o terreno está preparado para todas as 

formas de tráfico, prostituição, sexo turismo e abuso sexual de crianças e adolescentes do 

sexo feminino.  

Conhecer e se reconhecer numa perspectiva de gênero para prevenir o abuso e 

violência sexual é, antes de tudo, estudar a forma como fomos socializados, como agimos e 

nos comportamos diante dos papéis de homens e mulheres. As culturas de cada região, de 

cada sociedade e de cada família criam, muitas vezes, modelos estereotipados que fazem com 

que homens sejam agressivos e competitivos entre si, que desrespeitem das mais diversas 

formas, mulheres adultas, adolescentes ou meninas, inclusive sexualmente. (LIMA, 2005) 
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Discutir sobre a categoria gênero não é uma tarefa fácil, devido às diferentes teorias e 

perspectivas que foram formuladas nas últimas décadas. Ao resgatar, historicamente, os 

primeiros trabalham que objetivaram desnaturalizar as noções sobre “o ser homem” e “o ser 

mulher”, verificamos que essa empreitada teórica e empírica esteve a cargo da Antropologia. 

Nessa produção, podemos citar o pioneiro trabalho de Margaret Mead que na década de 1930 

publicou Sexo e Temperamento em Três Sociedades Melanésias (Mead 1935), resultado de 

uma longa e minuciosa pesquisa científica, que discute e põe em xeque conceitos tradicionais 

sobre o masculino e o feminino. Na obra, aborda-se o que chamamos, habitualmente, de 

"construção cultural do gênero" e tem seu ponto de partida na constatação inicial de que 

"mulher" e “homem" são entidades diferentes, preenchidas com conteúdos variáveis, através 

das sociedades.  

 Nesse período, ainda não havia se cunhado a terminologia gênero para compreensão 

das relações entre os sexos. Na década de 1940, outra obra clássica é publicada, agora não por 

uma Antropóloga, mas uma filósofa, Simone de Beauvoir, em seu livro O Segundo Sexo 

(1949), segundo Safiotti (1999), qualquer que seja a avaliação que se tem de O Segundo Sexo, 

não se podem negar dois fatos: seu pioneirismo e sua influência em muitas gerações, assim 

como na academia. Ainda segundo Safiotti, se, ainda hoje, as relações homem-mulher são 

amplamente consideradas um tema secundário, podemos imaginar o significado de uma 

escritora de projeção mundial ter dedicado ao estudo da mulher, fase de resgate da identidade 

feminina que precedeu a formulação do conceito de gênero.  

 Na década de 1970, outro texto clássico é publicado, O tráfico de mulheres. Notas 

sobre a ‘Economia Política’ do sexo, de Gayle Rubin (1975), que pela primeira vez, 

apresenta-se a ideia do sistema sexo/gênero. Ao se debruçar sobre a leitura de diversos 

autores, a exemplo de Marx, Freud e Lévi-Strauss, Rubin nos traz valiosas reflexões. Para 

Piscitelli (2003), em O Tráfico de mulheres, Rubin procura rever as bases da teoria freudiana 

e lévi-straussiana, e suas implicações para o feminismo e o movimento gay, e propõe por fim, 

uma análise marxista dos sistemas sexo/gênero. Ela afirma que “os sistemas sexo/gênero não 

são produtos não históricos da mente humana; são produtos da atividade humana histórica”, 

busca, neste texto, uma economia e uma política dos sistemas sexo/gênero obscurecida pelo 

conceito de ‘troca de mulheres’. Ainda segundo Piscitelli (2003), citar Gayle Rubin é quase 

um lugar comum nos trabalhos realizados no campo dos estudos de gênero, avalia ainda que, 

“Traffic in Women” é, sobretudo, lembrado (e, a partir de finais da década de 1980, também 
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criticado) por ter traçado a distinção entre sexo e gênero, oferecendo elementos para a 

elaboração do conceito de gênero.  

Gênero, enquanto conceito e como categoria de análise aparece no trabalho de Joan 

Scott (1995), segundo a qual apenas recentemente as feministas começaram a utilizar a 

palavra “gênero” mais seriamente, num sentido literal, como maneira de se referir à 

organização social da relação entre os sexos. Na sua utilização mais recente, o termo gênero 

parece ter sua aparição inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter, 

fundamentalmente, social das distinções baseadas no sexo. A palavra indica uma rejeição do 

determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. Para 

Scott ao apreendermos gênero como categoria de análise história e relacional, afirma que 

devemos nos interessar pela história tanto de homens como das mulheres e que não 

deveríamos tratar somente o sexo sujeito, assim como um historiador de classe não pode fixar 

seu olhar apenas sobre os camponeses. Ela complementa ainda, que o objetivo é compreender 

a importância dos sexos, isto é, dos grupos de gênero no passado histórico. O objetivo é 

descobrir o leque de papéis e de simbolismo sexuais nas diferentes sociedades e períodos, e 

encontrar qual era o seu sentido e como eles funcionavam para manter a ordem social ou para 

mudá-la. Ao se tomar o Gênero como categoria de análise histórica, alguns questionamentos 

devem ser realizados ao empregá-lo: “Como o gênero funciona nas relações sociais humanas? 

Como o gênero dá sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? As 

respostas a essas questões dependem de uma discussão do gênero como categoria analítica” 

(SCOTT, p. 74).    

 Ao ampliar a utilização da categoria gênero não como sinônimo de “mulheres”, mas 

como construções culturais e sociais que atribuem papéis aos homens e mulheres numa 

perspectiva relacional, verifica-se que:  

Os livros e artigos de todos os tipos que tinham como tema a história das mulheres 

substituíram, nos últimos anos, nos seus títulos o termo “mulheres” por “gênero”. 

[...] o termo “gênero” visa sugerir a erudição e a seriedade de um trabalho, pois 

“gênero” parece se ajustar à terminologia científica das ciências sociais, 

dissociando-se, assim, da política (supostamente ruidosa) do feminismo. O termo 

“gênero”, além de um substitutivo para o termo mulheres, é também utilizado para 

sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação 

sobre os homens, que um implica o estudo do outro. [...] Além disso, o termo 

“gênero” também é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. Seu 

uso rejeita explicitamente explicações biológicas [...] Em vez disso, o termo 

“gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” – a criação 

inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. 

Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas de homens e de mulheres. “Gênero é, segundo esta definição, 

uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado”. (SCOTT, p. 75) 
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No esteio de Scott, outra autora que tece reflexões sobre gênero é Saffioti (1999) que, 

do mesmo modo, aponta a ambiguidade e a multiplicidade que o conceito abarca no sentido 

de que a categorização feminino x masculino apresenta-se como um regulador das relações 

sociais. Esta visão dicotômica é fomentadora da reiteração constante dos papéis sexuais: 

papéis destinados aos homens e papéis destinados às mulheres. Para superar estas abordagens, 

é preciso uma compreensão de que estes papéis são construídos conforme a sociedade.  

Numa apreensão da categoria gênero como categoria analítica e sua problematização, 

encontramos as reflexões de Machado (1998) para a qual a generalização do uso do conceito 

de gênero no campo intelectual, precisamente na sociologia, antropologia, história, literatura, 

filosofia e psicologia, nos anos oitenta e noventa, trouxe consigo o compartilhamento da 

radicalização da ideia da desnaturalização biológica das categorias de homem e mulher e da 

radicalização da construção simbólica - entendendo-se, aqui, à natureza da dimensão social e 

cultural - das noções de feminino e masculino. No campo intelectual brasileiro, o uso do 

conceito de gênero se tornou cada vez mais disseminado e ainda que parcialmente, esteja 

sendo usado como sinônimo dos estudos de mulheres, ele instaurou uma nova metodologia de 

análise por muitos de seus usuários no campo intelectual. 

Podemos falar da construção de um novo paradigma metodológico pelas análises de 

gênero. Em virtude de alguns aspectos: em primeiro lugar, porque estamos diante da 

afirmação compartilhada da ruptura radical entre a noção biológica de sexo e a noção social 

de gênero. Em segundo lugar, porque estamos diante da afirmação do privilegiamento 

metodológico das relações de gênero, sobre qualquer substancialidade das categorias de 

mulher e homem ou de feminino e masculino. Em terceiro lugar, porque estamos também 

diante da afirmação da transversalidade de gênero, isto é, do entendimento de que a 

construção social de gênero perpassa as mais diferentes áreas do social. Estes se constituem, 

na visão da autora, os três pilares que permitem diferenciar a proposta paradigmática dos 

estudos de gênero frente à proposta metodológica dos estudos sobre mulheres. 

Além disso, ainda para Machado (1998), ao acionar-se a categoria gênero, não são 

poucas as diversidades teórico-epistemológicas e as diversidades das perspectivas 

disciplinares que diferenciam as (os) pesquisadoras (es) de gênero. No entanto, o único 

paradigma metodológico que se conseguiu construir foi quando se propôs que a área de 

“estudos de mulheres” fosse substituída e suplantada pelos estudos das relações de gênero. 

Entretanto, observa-se um desconstrucionismo de gênero face às epistemologias feministas, 
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pois a partir do contexto americano, as referências mudam em comparação com o campo 

brasileiro, porque as proposições de construção de paradigmas foram mais ambiciosas. Os 

estudos de gênero e as indagações sobre as epistemologias feministas introduziram, ao lado 

dos outros estilos de fazer ciência social, um estilo que desse mais lugar à reflexão sobre a 

subjetividade do (a) autor (a) e da construção das subjetividades dos sujeitos sociais.  

No que se refere à compreensão das identidades, um ponto profícuo está na 

compreensão das interseccionalidades. A esse respeito encontramos as formulações de 

Piscitelli (2008), a qual expõe que o final da década de 1990 está marcado pela emergência de 

categorias que aludem à multiplicidade de diferenciais que, articulando-se a gênero, permeiam 

o social, já que na década de 2000, a utilização dessas categorias foi amplamente difundida. 

Para contextualizar a questão, a autora retoma a contribuição do conceito de gênero que na 

década de 1970, refletido como construção cultural, variável e arbitrária tinha se difundido de 

maneira extraordinária. Esse conceito, pensado no marco da distinção entre sexo e gênero, era 

considerado como um avanço em relação à categoria mulher. Contudo, nos finais dos anos de 

1980, várias autoras no âmbito de diferentes tradições disciplinares produziram textos críticos 

sobre gênero (SCOTT, 1988; STRATHERN, 1988; HARAWAY, 1991; BUTLER, 1990) em 

que questionaram os pressupostos presentes na distinção sexo/gênero. Um dos motivos foi a 

fixidez e unidade que essa distinção conferia às identidades de gênero, ao formular a 

existência de uma base biológica imutável que dividia a humanidade em dois sexos e, 

consequentemente, em dois gêneros. Outro aspecto problematizado foi a universalidade 

atribuída a essa distinção. A produção crítica sobre gênero possibilita perceber uma 

convergência no que se refere a problematizar os modelos teóricos totalizantes. A reflexão 

está em associar a diferença sexual a outras diferenças: 

Essas leituras críticas do conceito de gênero, formuladas no plano teórico, 

coincidem com intensas reivindicações, internas ao movimento feminista, relativas à 

diferença, formuladas por mulheres negras, do Terceiro Mundo e por feministas 

lésbicas (HARAWAY, 1991). Entretanto, as reelaborações teóricas não 

incorporaram as exigências de prestar atenção a outras diferenças, para além da 

sexual, de maneira homogênea. Na história do pensamento feminista, a relação com 

outras diferenças têm sido tensa, uma vez que algumas correntes consideravam que 

dar peso a elas debilitava um pressuposto político relevante: a identidade entre 

mulheres. Os escritos críticos de finais da década de 1980 tendem a reconhecer essas 

diferenças. Entretanto, esse reconhecimento nem sempre se expressou no plano 

analítico e, quando ele existiu, muitas vezes privilegiou uma única diferença 

articulada a gênero. Algumas das autoras que se envolveram nas reformulações 

críticas do conceito de gênero enunciaram a importância de considerar 

conjuntamente classe, raça e gênero. (PISCITELLI, 2008, p. 265) 
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Ainda segundo Piscitelli (2008), os questionamentos presentes nas formulações dessas 

autoras continuaram sendo elaborados com intensidade durante a década de 1990, sob a 

intensa pressão dos movimentos políticos. No bojo desse movimento e na procura de 

categorias analíticas alternativas, surge a formulação dos conceitos “categorias de articulação” 

e/ou “interseccionalidades”. A proposta de trabalho com essas categorias é oferecer 

ferramentas analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades. 

Segundo Piscitelli, as interseccionalidades são formas de capturar as consequências da 

interação entre duas ou mais formas de subordinação. Gênero não é o único fator de 

discriminação, pois outros fatores estão operando conjuntamente.  

Para Castanha (2008), tratar a violência sexual como uma questão pública tem levado 

à compreensão do problema na dimensão de um fenômeno social que se constrói com múl-

tiplos elementos e que envolve aspectos cultural, social, econômico e político, e se expressa 

nas relações sociais de classe, de gênero e de raça/etnia. As dinâmicas sociais e comerciais 

que se estabelecem entre exploradores e vitimizadas (os), desencadeiam relações assimétricas 

e desigualdades de natureza: geracional, que envolvem adultos e crianças; de gênero, 

implicando relações entre homens e mulheres; étnico/raciais, por relacionar brancos e negros 

ou mulatos e indígenas, e de classe, já que pelo comum são as classes mais abastadas que 

exploram e oprimem desta forma as crianças e adolescentes das famílias mais pobres.  

Desse modo, na compreensão do fenômeno da exploração sexual comercial de 

adolescentes a intersecção entre as categorias classe, gênero, raça/etnia e geração deve 

realizada, pois são elas que permitem compreender a condição de vulnerabilidade que os 

sujeitos se encontram.   

A violência contra a mulher, muito expressa nas relações intrafamiliares, interpessoais 

e em outras situações, ainda é demonstrada pelas dinâmicas das relações de afeto/poder e o 

seu efeito chega muitas vezes à agressão física, psicológica, sexual. Essa forma expressa de 

violência traz, muitas vezes, problemas de saúde ou ainda provoca a diminuição da autoestima 

da pessoa e da estima por outras. Meninas, adolescentes e mulheres que passam pela 

imposição do gênero, ou seja, da força, do abuso físico e sexual, da agressão, da humilhação, 

ou de outras formas de violência, tornam-se pessoas vulneráveis e mais facilmente são 

colocadas na exploração sexual comercial. (LIMA, 205, pg.136) 

 Leal (1999, pp.9-10) destaca, ainda, que, o caráter substantivo da exploração sexual 

está dado pelo caráter de “dominação”, na relação social e invisível que se estabelece entre 
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explorado e explorador. A relação de poder, muitas vezes, baseia-se na violência individual, 

mas em geral, responde a uma construção social que sustenta essa desigualdade, fazendo 

socialmente aceitável a condição de gênero e de estratificação socioeconômica. São esses 

sistemas de estratificação social que fazem com que a desigualdade seja aceita naturalmente.  

No entanto, a natureza sexual dessa exploração conduz, obrigatoriamente, a uma 

análise ideológica dessa realidade e desse conceito. Todas as pesquisas do fenômeno indicam 

que a grande maioria das crianças e adolescentes exploradas sexualmente são do sexo 

feminino e os exploradores do sexo masculino. Neste sentido podemos afirmar que o contrato 

sexual firmado tem um caráter de gênero. (FALEIROS, 2000) 

Diógenes (2008) em pesquisa realizada com a ESCCA em Fortaleza, alega que 

estamos discutindo aqui um fenômeno que tem, seguramente, cara, endereço, etnia e gênero 

em seus mais intricados e contraditórios graus de exclusão. Não estamos tratando de um perfil 

imaginário. Estamos alicerçados por dados que evidenciam, com precisão, quem são as 

crianças e adolescentes exploradas e explorados sexualmente, onde estão, como vivem e 

dialogam com as políticas públicas de atendimento e o que têm a dizer. Quanto à questão de 

gênero, pôde-se verificar em sua pesquisa que 68,3% são do sexo feminino, enquanto que 

31,7% são do sexo masculino. 

A pesquisa realizada por Diógenes pode ser tomada como parâmetro para o Brasil, 

visto que, com pequenas variações estatísticas, em qualquer parte do país a exploração sexual 

comercial atinge prioritariamente meninas.  

Em pesquisa realiza em Goiânia, Santos e Araújo (2009), ao aplicar questionários com 

45 adolescentes entre novembro de 2004 e fevereiro de 2005, constataram que dos 45 

adolescentes, 23 eram meninas, 16, meninos e 6, adolescentes travestis, que correspondem a  

52%, 35% e 14%, respectivamente. Com isso, os dados demonstram que a maior proporção 

de adolescentes na exploração sexual comercial em Goiânia é do sexo feminino, o que 

confirma dados de pesquisas anteriores realizadas (SANTOS, 2002; SOUSA; MORAIS 

NETO, 1997) e em outras partes do país (SILVEIRA, 1984; VAZ, 1994; PINTO, 1995; 

SILVA et al., 1997). Contudo, tais pesquisas chegam, em alguns casos, a apontar um 

percentual de 100% de meninas, remetendo à ideia de que a exploração sexual infanto-juvenil 

é marcadamente feminina. 
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Esses dados podem ser remetidos ao âmbito mundial, pois segundo dados do Unicef, 

no total, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são vítimas de 

exploração sexual no mundo. 

Como estaria essa realidade hoje em Goiânia? Explorarei aqui, algumas categorias de 

articulação e/ou interseccionalidades observadas na pesquisa. O estudo teve como base a 

coleta de dados qualitativos, não sendo possível trazer com precisão estatística o perfil dos 

(as) adolescentes pesquisados referente às categorias gênero, raça/etnia e classe social. 

Contudo, por meio das observações e campo e das entrevistas realizadas é possível trazer 

algumas inferências sobre essas categorias.  

No que se refere à categoria gênero, o maior número de adolescentes em situação de 

ESCCA em Goiânia, é do sexo feminino; das 11 entrevistas realizadas 08 foram com meninas 

e 03 com adolescentes travestis, não sendo possível, por questões inerentes ao campo
96

, 

entrevistar adolescentes do sexo masculino.  

Sobre a relação entre gênero e violência, a pesquisa realizada anteriormente por Santos 

e Araújo (2006) aponta que no caso das meninas, 61% disseram ter sofrido violência e, dentro 

desse contingente, a agressão física e sexual aparecem com 50%, seguidas pela agressão 

verbal, com 37%. Em relação aos meninos, 34% disseram ter sofrido violência, sendo a 

agressão física apontada em 50% das respostas e, com o mesmo percentual, a agressão verbal. 

Entre as adolescentes travestis, 67% já sofreram violência, sendo que a agressão física surge 

em 83% das respostas, a agressão verbal, em 50%, e a sexual, em 17%. O maior percentual de 

agressão é encontrado entre as adolescentes travestis (67%), seguido pelas meninas (61%) e 

pelos meninos (34%). Pela compreensão desses dados, o índice de violência entre as 

adolescentes do sexo feminino e as travestis é quase o dobro em relação aos meninos. Isso 

apenas reafirma que, em virtude de questões socioculturais, as mulheres são mais vulneráveis 

à violência, principalmente as de ordem física e sexual. Além disso, tal vulnerabilidade 

vincula-se, também, à orientação sexual e, principalmente, à identidade de gênero, o que, no 

caso das adolescentes travestis, as tornam as maiores vítimas da violência, representada pelos 

crimes de transfobia
97

. A respeito da fonte de violência, 75% dos meninos apontaram pessoas 

desconhecidas; entre as meninas, as agressões partem de policiais em 50% dos casos; entre as 
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 A dificuldade de acesso aos adolescentes do sexo masculino em situação de exploração sexual comercial será 

descrita no capítulo seguinte. 
97

 A transfobia refere-se à discriminação contra as pessoas transexuais e transgêneros. Seja intencional ou não, a 

transfobia pode causar severas consequências para quem a sofre.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
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travestis, o percentual de violência policial é maior, sendo mencionada em 83% dos 

questionários.  

Nas entrevistas por mim realizadas foi possível verificar que das 09 adolescentes 

entrevistadas, 03 relataram ter sofrido violência
98

, destas, 02 delas sofreram abuso sexual e as 

03 já haviam sofrido violência física por parte de clientes. Das 03 adolescentes travestis 

entrevistadas, todas disseram ter sofrido violência física e sexual por parte de familiares ou 

clientes. Mesmo em suas devidas proporções, verificamos que a violência física ou sexual é 

algo presente na vida dessas adolescentes e, nos casos das adolescentes travestis, essa 

incidência é ainda maior. 

No quesito raça/etnia, não foi questionado as adolescentes em qual categoria cor/raça
99

 

elas se classificariam (autoatribuição), de modo que o método de identificação aqui aplicado 

será o de heteroatribuição. Das 08 adolescentes entrevistadas, classificamos 07 delas como 

sendo da cor parda
100

 e uma da cor preta. Das 03 adolescentes travestis classifico 02 delas 

como sendo da cor preta e 01 parda. Num primeiro momento, podemos deduzir que os (as) 

adolescentes negros (pretos e pardos) são as vítimas preferenciais para a ESCCA, como 

aponta alguns estudos no Brasil (REIS, 1998; ELLERY, 2003).  

Contudo, há que se considerar a proporção dessa população no Estado de Goiás.  

Segundo último censo do IBGE (2011), no estado de Goiás, do total populacional pouco mais 

de 41% se declaram de cor ou raça branca enquanto a maioria (50,01%) se declararam de cor 

parda. Os que se declaram de cor preta, amarela ou de etnia indígena foram 6,53%, 1,64% e 

0,14%, respectivamente. A soma daqueles que se declararam pardos e pretos totaliza 56,54%. 
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 Os relatos que retratam os contextos da violência serão abordados no capítulo seguinte. 
99

 O método de identificação racial é o procedimento estabelecido para decidir acerca do enquadramento dos 

indivíduos nos grupos definidos pelas categorias da classificação. Existem basicamente três métodos de 

identificação racial. O primeiro é a autoatribuição, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe seu grupo 

(método empregado pelo IBGE que divide a população do país em cinco grupos: pretos, pardos, brancos, 

amarelos e indígenas.). O segundo é a heteroatribuição, no qual outra pessoa define o grupo do sujeito. O 

terceiro método é a identificação de grandes grupos populacionais dos quais provieram os ancestrais por 

intermédio de análise genética. (IBGE, 2011) 
100

 Segundo Alves (2010), a maioria dos pesquisadores brasileiros constroem a classificação de negro com base 

nos dados de cor da pele pesquisados pelo IBGE. O negro seria a soma das pessoas que se autodeclaram 

“pardas” e “pretas”. O manual do recenseador do censo demográfico IBGE não esclarece com muitos detalhes o 

que são as cores branca e preta, mas explica um pouco mais o que são as classificações amarela e indígena e diz 

que os pardos são aqueles que tenham alguma miscigenação: mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça. 

Pardo, na definição do manual é uma mistura de cor, ou seja, é uma pessoa gerada a partir de alguma 

miscigenação, seja ela “mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça. Pelo exposto, percebemos que é um erro 

se classificar como NEGROS todos os indivíduos que se autodeclaram pardos.  
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Há que se levar em consideração o fato de que quase 60% da população do estado de Goiás 

ser composta por pretos e pardos. Isso não quer dizer que esse dado anule a dimensão da 

vulnerabilidade a ESCCA pela questão da raça/etnia, mas deve ser considerado.  

No quesito classe social, a questão renda familiar foi questionada às adolescentes, 

entretanto nenhuma delas soube dizer com precisão esse dado, de modo que tive que inferir 

essa informação tendo como base em suas narrativas dados que pudessem me remeter às suas 

oportunidades de vida e estilos de vida: 

Os diferentes estratos sociais podem se caracterizar pelo compartilhamento de um 

mesmo modo de vida, com valores comuns, comportamentos, atitudes, hábitos 

aproximados e acesso às oportunidades de vida, ao mercado de trabalho e ao 

mercado de bens materiais ou simbólicos. (AGUIAR, 2007, p. 31).  

 

Mesmo pertencentes às camadas populares, tendo por base os bairros que residem 

(periféricos) e as ocupações profissionais dos pais ou responsáveis (atividades que exigem 

baixa qualificação profissional), todas elas relataram não passar por grandes privações, sendo 

comum dizerem ter uma “boa condição de vida”, referindo-se ao acesso à moradia e 

alimentação. E, mesmo antes de realizarem programas sexuais, já tinham acesso a bens de 

consumo (roupas, sapatos etc), mesmo que de forma não satisfatória. Uma delas chegou a 

fazer aulas de balé clássico e dança contemporânea (hoje dança em uma boate como striper). 

Das 08 adolescentes, 05 delas estavam estudando no momento, cursando séries escolares 

compatíveis a idade (todas em escolas públicas). As outras 03 alegam terem deixado de 

estudar após começarem a realizar programas.   

Como se observa, mesmo que as adolescentes apresentem condições de vida, que de 

algum modo, podem torná-las vulneráveis à exploração sexual comercial, como ser mulher, 

jovem, e proveniente de camadas populares. O perfil dessas adolescentes diferencia-se das 

adolescentes retratadas por pesquisas realizadas principalmente nas regiões Norte e Nordeste, 

em que a condição de pobreza e miséria faz com que muitas delas tornem-se as vítimas 

preferenciais da exploração sexual comercial.   

 

 

4.6 Identidade e consumo 

 

 “Compro, logo existo”. É com essa frase que inicio a exposição, numa perspectiva de 

compreender o consumo como algo central em nossa sociedade. A ideia é correlacionar 
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identidade e consumo, visto que na atualidade o “ser” e o “ter”, de certo modo fazem parte de 

um mesmo construto que se correlaciona à compreensão dos indivíduos na sociedade 

contemporânea. Além disso, a questão do consumo é ponto fundamental para se compreender 

a identidade dos (as) adolescentes em situação de exploração sexual comercial, uma vez que 

independente das alegações que expliquem ou justifiquem a inserção desses (as) adolescentes 

nessa prática, a exemplo da pobreza, desigualdade e exclusão; disparidades regionais; 

violência familiar (abuso sexual, negligência, abandono); consumo abusivo de drogas; 

abandono escolar; perda da proteção social; impunidade; ação das Redes de Exploração; 

cultura machista; e dimensões de raça, gênero e etnia; que, de modo articulado, explicariam a 

questão. Nas narrativas dos (as) adolescentes, um fato esteve presente em todas elas, o 

consumo, pois independente das vulnerabilidades identificadas no contexto de vida de cada 

adolescente, o consumo perpassa todas as narrativas.  

 A possibilidade de ter acesso a bens de consumo é percebida por pessoas que atuam 

com a questão da ESCCA, como um fator preponderante para que muitas (os) meninas (os) 

adolescentes comecem a realizar programas, como se observa nas seguintes falas: 

Então, é sabido que aquela menina se prostitui. Aquela menina ela faz sexo por 

dinheiro, faz sexo por dinheiro pra ir pra lan house, faz sexo pra ter um celular. Faz 

sexo pra ter uma roupa nova, pra sair no fim de semana. É o excesso de apego ao 

bem material né, nós já tivemos muitas aqui que se prostituíram por roupa nova. 

Consumo. Várias vem aqui e o motivo de ter feito aquele programa, nenhuma foi 

por prazer, nenhuma foi pra afrontar pai ou mãe ou algo assim, e sim estão visando 

algum benefício econômico pra adquirir algum bem. (Delegada da DPCA de 

Goiânia) 

 

Olha, eu acho que, bens materiais. Sabe assim associado a essa falta de estrutura 

familiar, né, é o mundo que a gente vive hoje, a necessidade pelo consumo, de você 

ter sempre a necessidade de se apresentar bem, para os outros né, para mostrar que 

você tem alguma coisa, né, porque esses adolescentes eles não precisam mostrar que 

eles moram em tal lugar, e andam em tal carro, eles precisam ter alguma coisa pra 

mostrar, né, então à falta de estrutura familiar, associado à vontade de liberdade e 

mais os objetos materiais que precisam ter pra se firmar como pessoas. (Delegada da 

DPCA de Aparecida) 

 

Douglas e Isherwood (2009) realizam uma definição antropológica do consumo na 

medida em que, em vez de supor que os bens sejam em primeiro lugar necessários à 

subsistência, suponhamos que sejam necessários para dar visibilidade às categorias da cultura. 

Os bens são, portanto, a parte visível da cultura. A escolha dos bens cria continuamente certos 

padrões de discriminação, superando ou reforçando outros. Os bens são, portanto, a parte 

visível da cultura. O consumo usa bens para tornar firme e visível um conjunto particular de 

julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos. O indivíduo usa o 
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consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo, sua família, sua localidade, seja na cidade 

ou no campo, nas férias ou em casa. O consumo é um processo ativo em que todas as 

categorias sociais estão sendo continuamente redefinidas.  

 Para Barsbosa e Campbel (2006) o consumo é visto como algo ambíguo porque, às 

vezes, é entendido como uso e manipulação e em outras como compra, esgotamento e 

realização. Esse esgotamento começa com a etimologia do termo. Consumo deriva do latim 

consumere, que significa usar tudo, esgotar e destruir, e do termo inglês consumation, que 

significa somar e adicionar. No Brasil, o significado do termo ficou mais associado ao 

primeiro significado.  Essa dimensão de esgotamento não diz respeito somente à exaustão de 

bens materiais, mas a uma dimensão física e emocional a consumição do individuo. Mas o 

que é o consumo?    

Do ponto de vista empírico, toda e qualquer sociedade faz uso do universo material 

a sua volta para se reproduzir física e emocionalmente. Os mesmos objetos, bens e 

serviços que matam nossa fome, nos abrigam do tempo, saciam nossa sede, entre 

outras “necessidades” físicas e biológicas, são consumidos no sentido de 

“esgotamento”, e utilizados também para medir nossas relações sociais, nos conferir 

status, “construir” identidades e estabelecer fronteiras entre grupos e pessoas. Para 

além desses aspectos, esses mesmos bens e serviços que utilizamos para nos 

reproduzir física e socialmente nos auxiliam na “descoberta” ou na “constituição” de 

nossa subjetividade e identidade. (BARSBOSA e CAMPBEL, 2010, p. 22) 

 

Por que o consumo acabou por ocupar um lugar tão central em nossas vidas? Por que 

as atividades geralmente associadas o termo “consumo”, como procura, compra e utilização 

de bens e serviços que atendam a nossas necessidades ou satisfazem os nossos desejos são 

consideradas tão importantes? Para Campbel (2006), essas questões nada tem haver com “por 

que consumimos?”, pois, para tal questão, há uma série de respostas que vão desde a 

satisfação de necessidade, a busca do prazer, a afirmação de um status etc. Contudo, é 

possível compreendemos que o consumo tenha uma dimensão que o relacione com questões 

do “ser e saber”.  

Para o autor, há dois aspectos cruciais do consumismo moderno, o primeiro é o lugar 

central que é ocupado pelo desejo, “o querer e desejar está no cerne do fenômeno do consumo 

moderno”; o segundo é seu desenfreado e irrestrito individualismo. Essas duas questões 

sustentam-se e a ligação crucial entre as duas é o simples fato de que o consumismo moderno 

está mais preocupado em saciar vontades do que em satisfazer necessidades. Além disso, que 

existe um tópico no qual é relativamente fácil perceber a conexão entre os dois, e este está 

relacionado ao tema da identidade.  
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Nas discussões do consumismo moderno, há a ênfase ao significado de consumir em 

relação à afirmação e até mesmo à construção da identidade. E, na mesma perspectiva de 

outros autores, Campbell (2006) concorda com o fato de que o senso de identidade de um 

indivíduo, não é mais claramente determinado como antes. Os indivíduos, na sociedade 

contemporânea, não te um conceito fixo ou único do Self. Para ele, longe de exacerbar a “crise 

da identidade”, o consumo é, na verdade, a principal atividade pela qual os indivíduos 

geralmente resolvem esse dilema. O consumo e, mais especificamente o fazer compras, pode 

ser visto como um processo pelo qual os indivíduos resolvem o “problema” da identidade 

pessoal. “Eles descobrem quem são” monitorando suas reações a vários produtos e serviços, 

estabelecendo seus gostos e desejos específicos.  

Isso porque o consumo, que, no sentido aqui tratado por mim pode ser visto como 

uma atividade que envolve a exploração do self, também pode ser visto como uma 

resposta à insegurança ontológica ou à angústia existencial. Ou seja, o consumo 

pode nos confortar por nos fazer saber que somos seres humanos autênticos – isto é, 

que realmente existimos. Nesse caso, o slogan “compro, logo existo” dever ser 

entendido em seu sentido literal. (CAMPBELL, 2006, P. 56) 

 

 A frase “compro, logo existo”, obviamente imitada de outra famosa de Descartes 

“penso, logo existo”, indica algo um pouco diferente. Sugere que a atividade de comprar não 

só é um meio pelo qual as pessoas descobrem quem elas são, como fornece a elas a 

comprovação básica de sua existência.    

Aí assim, eu tinha gostado daquela ideia deu ter o meu dinheiro, deu gastar com o 

que eu quiser, de eu não depender, sabe? Aí eu comprava roupa, a ideia era eu 

comprar roupa, eu andar bonita, era eu ter o que quer, sem depender dos outros 

assim. (adolescente de 13 anos) 

 

   Nesse contexto, podemos compreender que o desejo de consumo ou pelo consumo, 

externalizado pelas adolescentes estaria relacionado à afirmação, à construção e à busca de 

uma identidade. O saber “quem são” pelo consumo daria a elas uma noção de existência real, 

o “consumo, logo existo” remete-se, além de uma dimensão de existência, a própria busca por 

uma cidadania que, na maioria das vezes, por serem mulheres e pobres a elas é negada.    

Há de outro lado uma coisa relacionada à própria lógica de sobrevivência e aí não tô 

dizendo de sobrevivência que pra comprar o arroz, pra comprar a carne do final de 

semana, enfim não tô dizendo disso, mas para o acesso a um lugar de dignidade 

enquanto perspectiva de cidadania de consumo é que me parece influenciar muito 

também nisso, né.  [...[ É, eu acho que isso tá misturado aí no meio, então como que 

isso se processa? Se processa de um, um monte de razões, por um monte de valores 

que, mas que eu acho que teriam dois eixos aí, um eixo das violências que se somam 

e um outro eixo da cidadania de consumo, aí que vai favorecer aí as duas coisas se 

encontram ali de uma forma muito cruel pra, pra meninos, meninas, mulheres, né? 

(Presidente do CMDCA) 
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 Na avaliação exposta pelo entrevistado, é possível observar que a ideia do consumo, 

como forma de exercício de uma cidadania, é compreendida como um dos fatores que 

levariam muitas adolescentes a buscarem pelo mercado do sexo. Da relação entre consumo e 

cidadania, lembramos as reflexões de Canclini (2010), para o qual, as maneiras de consumir 

alteram as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Os indivíduos percebem que, 

muitas das perguntas próprias dos cidadãos, – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, 

como posso me informar, quem representa meus interesses – recebem sua resposta mais por 

meio do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa, do que pelas regras 

abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos. É coerente nos 

sentirmos convocados como consumidores, ainda quando se nos interpela como cidadãos. 

Vamos nos afastando da época em que as identidades se definiam por essências a-históricas: 

atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se 

pode chegar a consumir.  

Ainda para Canclini (2010), as culturas nacionais até o século passado pareciam 

sistemas razoáveis para preservar certas diferenças e enraizamento territorial, que mais ou 

menos coincidiam com espaços de produção e circulação de bens, a ideia era consumir 

produtos nacionais que estavam à mão e costumavam ser mais baratos que os importados. 

Uma peça de roupa e um carro eram mais acessíveis de fossem nacionais. Procurar bens e 

marcas estrangeiras era um recuso de prestígio e, às vezes, uma opção por qualidade. 

Contudo, essa posição não parece ter muito sentido quando compramos um carro da Ford 

montado na Espanha, mas com peças que são produzidas em diversos outros países. Os 

objetos perdem a relação de fidelidade com os territórios originários. A internacionalização 

foi uma abertura das fronteiras geográficas de cada sociedade para incorporar bens materiais e 

simbólicos das outras.  

O autor avalia ainda, que para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é 

preciso desconstruir as concepções que julgam os comportamentos dos consumidores como 

predominantemente irracionais e as que somente veem os cidadãos atuando em função da 

racionalidade dos princípios ideológicos. Com efeito, costuma-se imaginar o consumo como o 

lugar do suntuoso e do supérfluo, no qual os impulsos primários dos indivíduos poderiam 

alinhar-se com estudos de mercado e a táticas publicitárias. O consumo serve para pensar na 

medida em que selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos 
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publicamente valioso, o modo de nos integrarmos e nos distinguirmos na sociedade, de 

combinamos o pragmático e o aprazível.  

Ao consumir, também se pensa, se escolhe e reelabora o sentido social e, é preciso se 

analisar como esta área de apropriação de bens e signos intervém em formas mais atrativas de 

participação do que aquelas que habitualmente recebem o rótulo de consumo. Em outros 

termos, devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo que sustente, nutre 

e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos.  As visões sobre cidadania e 

consumo podem mudar se a tomarmos também como processos culturais. Esses estudos 

coincidem com os estudos sobre cidadania cultural que são realizados nos Estados Unidos, em 

que o ser cidadão não tem haver somente com os direitos reconhecidos pelo Estado, mas 

também com as práticas sociais e culturais que dão sentido ao pertencimento. Na América 

Latina, a experiência dos movimentos sociais está levando a uma redefinição no que se 

entende por cidadão, não somente em relação aos direitos à igualdade, mas também em 

relação aos direitos à diferença.   

Para Barbosa e Campbell (2006), os mesmo objetos, bens e serviços que matam nossa 

fome, saciam nossa sede, entre outras “necessidades” físicas e biológicas, são também 

consumidos e utilizados para medir nossas relações sociais, nos conferir status, construir 

identidades e estabelecer fronteiras entre grupos e pessoas. Para além desses aspectos, esses 

mesmos bens e serviços nos auxiliam na “descoberta” ou na “constituição” de nossa 

subjetividade e identidade. O consumo, enquanto meio e busca de um status ou como 

construção de uma identidade, pode ser percebido na narrativa a seguir, em que muitos 

meninos homossexuais em situação de ESCCA, consomem determinadas marcas e produtos 

para lhes auferir certo status e distinção: 

Um dos motivos maiores é a condição financeira. Muitos vem de família de baixa 

renda, famílias que não tem condição financeira de dar tudo que o adolescente quer. 

Hoje pra você ser o homossexual se você não andar bem vestido, se você não andar 

com roupa de marca, você, no modo de nós homossexuais verem, você é uma 

bichinha qualquer. Uma bichinha de lá. Ai eles tem essa visão de querer andar bem 

vestido, bem arrumado e a família não tem condição de dar tudo isso a eles. Eles vão 

procurar na rua que é um meio fácil de ganhar dinheiro. Querem roupas de marca, ir 

a aonde quer, frequentar as boates, todos adolescentes frequentam boates e querem 

frequentar boates. (presidente do Grupo Afro LGBT) 

 

Ao pensar o consumo em conexão com a cidadania, Canclini (2010) procura um 

marco conceitual em que possam ser considerados de modo conjunto o consumo cultural com 

a dimensão de uma cidadania. Em outros tempos, o Estado era quem dava ao indivíduo a 

variedade de participação que pudesse ter na vida pública. Atualmente, é o mercado quem 
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estabelece as formas de participação do indivíduo na vida pública por meio da ordem do 

consumo. Os novos vínculos entre o Estado e sociedade não pode ser revisado sem levar em 

consideração as novas condições culturais entre o público e o privado. As mudanças culturais 

estão ocorrendo em todos os campos, a exemplo da definição do senso de pertencimento e 

identidade que está cada vez menos organizado por lealdades locais ou nacionais e mais pela 

participação em comunidades desterritorializadas de consumidores (consumidores de 

diferentes localidades consomem os mesmo produtos); há, também, uma passagem do cidadão 

representante de uma opinião pública ao cidadão interessado em desfrutar de certa qualidade 

de vida. Para o autor, “devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo que 

sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos”.   

Ao compreender os aspectos relacionados ao consumo em termos se suprir nossas 

“necessidades”, verificamos que o ato de consumir, sem que haja uma “necessidade”, é algo 

reprovável por parte de algumas adolescentes entrevistadas. Para elas, muitas meninas não 

precisariam ou não deveriam se prostituir para ter acesso a determinados bens de consumo, 

considerados fúteis, mas sim caso houvesse uma necessidade real: 

Eu acho que são motivos fúteis, entendeu? Porque a maioria que tá aqui, você viu? 

Umas menininhas bonitinha, elas vem pra cá pelo dinheiro, pra roupa, pra calçado, 

cabelo, entendeu? Totalmente fútil. (Adolescente de 17 anos) 

É igual a W. ela tem a família dela pra sustentar, entendeu. Eu tenho só uma filha, 

ela tem uma família grande, entendeu? Aí agora tem meninas aqui que a gente 

percebe, que é só roupa, calçado, é telefone caro, drogas, essas coisas assim, 

entendeu? (Adolescente de 17 anos) 

 

 Como se percebe, o ato de consumir estaria também ligado a uma noção de 

moralidade. Sobre isso, Barbosa e Campbell (2006) argumentam que historicamente, as 

representações negativas do consumo são instauradoras do olhar ocidental sobre ele. Na 

antiguidade Ocidental, considerava-se que o consumo além do razoável afetava o caráter do 

homem. Esse paradigma “clássico” perdurou por toda a Idade Média e se estendeu até os 

tempos modernos. No século XIX, época em que uma sociedade de consumo nos termos em 

que conhecemos hoje já se encontrava plenamente estabelecida na França, o luxo e a vontade 

de consumir eram preocupações dos moralistas e políticos. Existia uma profunda divisão entre 

o desejo de consumir e a culpa causada por esse desejo.  

Na avaliação da adolescente anteriormente citada, algumas meninas se prostituiriam 

por ter necessidade. Já outras, querem apenas ter acesso a bens de consumo considerados 

supérfluos. Há, desse modo, um critério entre o que seria o “básico” e o “supérfluo”, numa 

hierarquia de necessidades. Uma aliciadora de jovens argumenta que muitas delas nem 
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precisariam se prostituir, pois já tem acesso ao que “precisam”, mas buscam suprir outras 

“necessidades”: 

Elas procuram por uma questão unicamente financeira. Unicamente sapato, bolsa, 

roupa. Você entendeu? porque essa mesma menina que tô falando, ela vive uma vida 

de princesa, ela tem carro, ela tem moto, ela é gerente de uma loja, ela ganha dois 

mil e quinhentos por mês, mora com o pai e com a mãe, ela não tem filhos, ela 

colocou prótese de silicone agora, fez lipo, sendo que não precisava, não precisava, 

corpo perfeito, entendeu? (aliciadora) 

 

 Já uma adolescente, em situação de ESCCA, argumenta que nem precisaria comprar o 

que compra (roupas e acessórias), pois não lhe falta, mas que quer ter acesso às coisas que a 

mãe nem sempre tem condições de lhe dar, além de se tornar independente, como 

descrevemos a seguir: 

Eu comprei roupa pra mim, apesar que não faltava, não tava precisando. Não faltava 

roupa pra mim não, mas às vezes assim se a gente passava em um lugar, via e 

gostava, né, eu peguei fui e comprei. Aí eu comprei roupa, gastei com essas bobeiras 

mesmo de brinco, pulseira, colar, essas coisas. Então, num era sempre, que ela podia 

me dar o que eu queria né. Aí eu comecei, a ser independente por isso. (adolescente 

de 13 anos) 

 

Do ponto de vista cultural, Barbosa e Campbell (2006), consideram que necessidades 

básicas são aquelas consideradas legítimas e, cujo consumo não nos suscita culpa, pois podem 

ser justificados moralmente. Os supérfluos, como o próprio nome indica, são dispensáveis e 

estão associados ao excesso e ao desejo. É necessário que a aquisição de um bem supérfluo 

seja convertida em algo moralmente e socialmente aceitável. Para tanto, desenvolvem-se 

argumentos do tipo: “se comprar agora estarei economizando mais tarde”; “eu mereço já que 

trabalho tanto”; “se for esperar sobrar dinheiro não compro nunca”. O consumo implica, 

portanto, uma economia moral, cujos pressupostos informam nossas práticas e representações.  
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Capítulo V - Exploração sexual comercial de adolescentes: 

invisibilidade? 

 

 

Neste capítulo, abordo a questão da ESCCA em suas “novas dinâmicas e 

configurações”. Por meio da pesquisa de campo, pude perceber que em Goiânia e em sua 

região metropolitana o fenômeno mudou em seus diversos aspectos. As várias modalidades da 

exploração sexual comercial de adolescentes são descritas no sentido de compreender seus 

“novos cenários”. A apreensão dessa realidade é descrita por meio das narrativas dos sujeitos 

entrevistados que, de algum modo, são atores nesse cenário, sejam eles os (as) adolescentes, 

aliciadores e clientes. O sistema da exploração sexual comercial de meninas, meninos e 

adolescentes travestis é descrito em suas várias dimensões. Um diagnóstico sobre a 

exploração sexual comercial de adolescentes em bairros da periferia é igualmente realizado. 

Por fim, apresentamos a dinâmica dos espaços fechados, particularmente, as boates de 

Goiânia que oferecem shows de stripe tease.  

 

  

5.1 Um novo cenário
101

 

 

 Por meio de pesquisas realizadas em diversas capitais e demais cidades brasileiras 

(ALVES 2009; NABOZNY, 2008; MARQUEZ, 2009; COSTA, 2005), percebemos que a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes assumiu, nos últimos anos, novas 

configurações. Diante desse cenário, a questão é: essa mesma realidade é percebida na cidade 

e Goiânia e região metropolitana? Se sim, o que fez com que a geografia da exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes assumisse novas dinâmicas e configurações? Para 

responder a essas indagações, farei de início, um paralelo entre os dados coletados sobre a 

                                                           
101

 Utilizarei aqui o termo cenário em alusão ao empregado no teatro em que o cenário - é o espaço real ou 

virtual, onde a história de passa. Nesse primeiro momento, irei me ater a simplesmente mapear os diversos 

espaços - cenários - em que se desenvolve ou possa se desenvolver a exploração sexual comercial de 

adolescentes.  
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ESCCA nos anos de 2004 a 2006, pelo Projeto Invertendo a Rota, e os dados coletados por 

mim, no período de 20011 a 2013
102

. Para melhor elucidar essa comparação, descreverei o 

que foi encontrado nas observações na pesquisa de campo nesses dois períodos – 2004 a 2006 

e 2011a 2013- a partir das diversas modalidades de exploração sexual comercial sendo elas: 

ruas e espaços abertos, postos de rodovias e casas fechadas.   

 O ponto de partida para a ida a campo foram os dados coletados pelo Proinvert em 

pesquisa anteriormente realizada
103

 e, com a qual, irei dialogar de forma recorrente. Com base 

no mapeamento dos pontos de exploração sexual comercial de adolescentes anteriormente 

realizado pelo Proinvert, traçai um mapeamento dos pontos nos quais haveria o processo de 

coleta de dados, subdivididos por modalidades. No ano de 2005, em uma primeira checagem 

de possíveis pontos de exploração sexual comercial, o Proinvert detectou cerca de cento e 

vinte locais que ofereciam indícios de prostituição em Goiânia. Entretanto, nessa primeira 

checagem, não foi possível definir os locais que, de fato, pode-se contatar a exploração sexual 

infanto-juvenil. A constatação desses locais ocorreu, somente, no processo das abordagens.  

Em uma segunda etapa de checagem, encontrou-se evidências de prostituição, tanto de 

adultos quanto de adolescentes, em pelo menos sessenta pontos em Goiânia. De acordo com 

Santos e Araújo (2009), esses pontos encontravam-se espalhados por toda a cidade, mas havia 

uma concentração maior na região central, precisamente nos bares e nas principais avenidas. 

Um número significativo de pontos foi localizado em bairros próximos ao centro, tais como 

Vila Nova e Setor Rodoviário, assim como em bares da periferia, principalmente na Região 

Noroeste, e em postos de gasolina localizados nas saídas da cidade de Goiânia.  

Em posse desse mapeamento
104

, realizai, por meio do trabalho de campo, um novo 

processo de checagem e observação desses locais, que resultou no mapeamento de 97 pontos 

subdivididos nas seguintes modalidades: Ruas e espaços abertos de entretenimento (65 

pontos); Postos e Rodovias (12 pontos); Casas fechadas (20 pontos). Houve um aumento 

numérico, visto que, além dos locais anteriormente listados, no decorrer das observações, 

novos pontos haviam surgido desde a pesquisa anterior, sendo integrados ao mapeamento. A 
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 Cabe ressaltar que mesmo com o término das atividades do Proinvert em março de 2013, dei continuidade à 

coleta de dados em campo até o final do ano de 2013. 
103 Ver: SANTOS, Benedito Rodrigues dos; ARAÚJO, Rogério. O enfrentamento da exploração sexual 

infanto-juvenil: metodologia de trabalho e intervenção. Goiânia: Cânone, 2009. 
104

 Goiânia, há alguns anos, era subdivida em doze regiões: Central, Sul, Macambira/Cascavel, Mendanha, 

Noroeste, Vale do Meia Ponte, Norte, Leste, Campinas, Sudeste e Sudoeste.Tal divisão diminuiu, trazendo hoje 

sete regiões: Centro, Sul, Sudoeste, Leste, Noroeste, Norte e Oeste. A cidade possui 819 bairros ou setores 

regularizados. 
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seguir, estabelecei um paralelo entre o mapa da exploração sexual comercial infanto-juvenil 

em Goiânia e região metropolitana entre 2004-2006 e entre 2011 a 2013 numa dimensão 

comparativa entre o que foi encontrado anteriormente e o que se encontrou recentemente. Nos 

itens a seguir, não me aterei a um detalhamento das configurações dos espaços, mas, apenas, 

apresento as impressões preliminares do que foi visto por meio de um processo de checagem 

dos pontos mapeados.  

 

 

5.1.1 Ruas e espaços abertos de entretenimento 

 

Para Santos e Araújo (2009), o termo “rua” engloba todos os locais de acesso público, 

tais como logradouros, avenidas, feiras livres e áreas públicas de lazer (parques, praças, 

bosques etc.); os “espaços abertos de entretenimento”, por conseguinte, incluem os locais que 

não se encontram ao ar livre, mas que possibilitam o acesso público de pessoas, a exemplo de 

bares, restaurantes e lanchonetes. Em ambos os espaços, em virtude do grande fluxo de 

pessoas, podem se tornar pontos para o exercício da prostituição adulta e da exploração sexual 

comercial infanto-juvenil. 

5.1.1.1 Dados anteriores – De acordo com a pesquisa de Santos e Araújo (2009), nas 

ruas de Goiânia, constatou-se que a exploração sexual comercial de adolescentes
105

 era 

exercida basicamente em duas regiões de Goiânia: Região Central e Região Campinas. A 

primeira, com a predominância da prostituição masculina, se concentrava na Avenida Goiás e 

ruas circunvizinhas
106

, havendo também, em dois parques situados na região central de 

Goiânia (Bosque dos Buritis e Bosque do Botafogo), com a presença significativa de 

adolescentes do sexo masculino, especialmente no Bosque do Botafogo. Com base no 

trabalho realizado no local, constatou-se que o referido parque era frequentado, basicamente, 

por moradores da região durante os períodos matutino e vespertino, para a prática de 

caminhadas e ciclismo; contudo, no início da noite, era tomado por homossexuais e por 

profissionais do sexo masculino. Tanto as ruas e avenidas da região central, quanto os 

                                                           
105

 Na pesquisa realizada anteriormente, não foi encontrada a presença de crianças, mas somente adolescentes. 

De acordo com o ECA, Art. 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
106

 Essa avenida integra o plano original de Goiânia e, juntamente com as avenidas Tocantins e Araguaia, forma 

o traçado urbanístico da cidade, constitui um dos pontos de maior fluxo de pessoas durante o dia, pois conta com 

bancos, escritórios de advocacia e cursinhos pré-vestibulares. No período diurno, ela é utilizada para fins 

comerciais e, à noite, é ocupada por michês e sua clientela. 
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bosques, tratam-se de espaços frequentados por homossexuais para a busca de possíveis 

relações sexuais, denominados pelo público homossexual como espaços de “pegação”, 

expressão que alude à prática sexual. Segundo a pesquisa de campo, os banheiros dos 

terminais de transporte coletivo à época também se constituía como locais de exploração 

sexual comercial de meninos adolescentes. Esses terminais localizam-se em diversas regiões 

da cidade e todos revelaram a presença de adolescentes. Tais espaços apresentavam outra 

configuração da prostituição masculina juvenil. Ainda segundo Santos e Araújo (2009),  

Por se tratar de um espaço de grande rotatividade, há uma grande movimentação nos 

banheiros durante todo o dia, principalmente no período entre 18 e 19 horas. 

Contudo, alguns adolescentes relatam que a prática sexual nos banheiros vem sendo 

dificultada devido às fiscalizações: ‘Agora é assim, tem um segurança que fica lá 

dentro do banheiro por causa disso. Como lá está fechado, nós ficamos na porta, aí 

nós ficamos como michês. Eles passam e procuram, aí a gente vai. No terminal 

agora eu tomei medo’ (relato de um adolescente de quinze anos). Assim como 

ocorre nos bosques, os banheiros públicos não são utilizados exclusivamente para a 

prática de sexo comercial, pois se trata de um local buscado pelo público 

homossexual, o que acaba facilitando o exercício da prostituição masculina. (p.63) 

 

Uma dificuldade encontrada na pesquisa anterior refere-se à definição de quais 

adolescentes frequentavam o local com o objetivo único de se prostituírem. Muitos deles 

buscam apenas satisfação sexual, mediante pagamento ou não. Alguns adolescentes relataram 

que, nas situações em que alguém não lhes despertava desejo sexual, mas ofertava dinheiro 

por troca de sexo, eles não recusam. Entretanto, era incomum encontrar um adolescente que 

assumisse a atividade de fazer programas como fonte de renda. 

No caso das adolescentes do sexo feminino, de acordo com os dados da pesquisa 

anterior (SANTOS e ARAÚJO, 2009), elas eram encontradas na Avenida Paranaíba, região 

central, local em que havia maior concentração de travestis adultas. A Região Campinas, em 

contrapartida, apresentava quase que exclusivamente a prostituição feminina adulta, assim 

como a de travestis. Os locais em que se constatou a visibilidade de meninas adolescentes foi 

no bairro de Campinas (especificamente na Avenida Anhanguera, próximo à Praça A), nas 

ruas circunvizinhas e no Setor Aeroviário, principalmente nas ruas próximas ao terminal 

rodoviário e ao terminal de transporte coletivo do Dergo
107

. Ressalto, ainda, que os bairros 

supracitados, constituem antigas zonas de prostituição em Goiânia. Na região, dados do 

Proinvert informam que, houve pelo menos dez estabelecimentos em que foi verificada a 

presença de profissionais do sexo adultas e adolescentes, sendo que o número de adolescentes 
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 O terminal do Dergo foi nomeado em função da antiga sede do Departamento de Estrada e Rodagem de 

Goiás. A sigla também denomina a região, mesmo que a divisão político-administrativa da cidade não a 

reconheça como denominação oficial. 
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era menor. Essas informações fornecidas por órgãos e instituições que trabalhavam com esse 

público em Goiânia apontavam que esse número era, consideravelmente, maior há alguns 

anos, mas foi reduzido devido a diversas operações de fiscalização e de combate promovidas 

pelo Ministério Público Estadual e pelo Juizado da Infância e Juventude, por meio da Rede de 

Incomodação
108

. 

Na pesquisa anterior, verificou-se que em bairros mais periféricos, a prostituição de 

rua não era tão acentuada. Entretanto, havia uma visibilidade significativa de meninas que 

“faziam ponto” em duas regiões da cidade: a primeira é nomeada como região dos motéis, 

localizada às margens da rodovia (BR 153) que dá acesso a Aparecida de Goiânia; e a 

segunda encontrava-se na denominada Região Mendanha, hoje Região Oeste, igualmente 

caracterizada por uma concentração de motéis, precisamente no Bairro São Francisco, 

conhecido popularmente por São Chico. Nesses locais, havia, também, a presença de travestis, 

não tendo sido verificada a prostituição masculina.  

Quanto aos espaços abertos de entretenimento, particularmente os bares, alguns pontos 

funcionavam na região central da cidade. Em dois deles, localizados próximos à Avenida 

Araguaia e à Avenida Anhanguera, verificou-se a prostituição de adolescentes de ambos os 

sexos. Outro ponto na mesma região com indícios de prostituição de adolescentes localizava-

se próximo à Avenida Paranaíba, em que havia uma concentração de bares em torno de uma 

praça (denominada popularmente como Praça da Cirrose). 

5.1.1.2 Dados atuais – Na região central, ainda é possível encontrar algumas ruas e 

avenidas utilizadas para a prática da prostituição. Na região há, como anteriormente 

constatado, a predominância da prostituição masculina. Na pesquisa, houve processo de 

observação de campo tanto no período diurno quanto noturno nas principais avenidas que 

compõem o traçado urbanístico do centro da cidade, sendo elas: Avenida Goiás, Avenida 

Araguaia, Avenida Tocantins e Avenida Paranaíba. Na Avenida Goiás, após o período das 

22h, ainda é possível encontrar uma concentração de garotos de programa, comumente 

denominados de michês. Mas, nas ruas circunvizinhas à Avenida Goiás é onde se observa 

                                                           
108 Não mais existente, e sem poder obter informações precisas do período de sua vigência, obtive informações 

que a denominada de “Rede de Incomodação”, constitui-se em uma ação conjunta que invocou diversos órgãos 

fiscalizadores de Goiânia. Entre outras providências, objetivou apurar situações de risco de crianças e 

adolescentes envolvidos com a exploração sexual comercial. Para o enfrentamento da questão, pensou-se 

inicialmente em adotar medidas de natureza policial e administrativa, com a presença de agentes da Polícia Civil 

e Militar, da Guarda Civil, de funcionários da Prefeitura e de membros do Conselho Tutelar nos locais 

identificados como pontos de exploração sexual comercial infanto-juvenil, resultando no fechamento de alguns 

estabelecimentos comerciais.   
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uma maior concentração deles, precisamente nas Ruas 2 e 3; há, também, na proximidade 

dessas ruas, um bar frequentado, essencialmente, pelo público homossexual. Entretanto, 

mesmo que se trate de jovens rapazes, em nenhuma das observações foi possível constar a 

presença de adolescentes. Nas avenidas Tocantins e Araguaia, não foi verificada a presença da 

prostituição, seja masculina ou feminina; mas cabe ressaltar que na Avenida Tocantins 

localiza-se um bar/boate destinado ao público LGBT. Já na Avenida Paranaíba, foi verificado 

apenas a prostituição de travestis adultas, mas em uma menor proporção comparando-se aos 

anos anteriores.  

Outros locais observados foram dois Shoppings localizados na Região Central da 

cidade (o Banana e o Araguaia), também buscados como locais de encontro para os flertes 

entre homossexuais. Também aí, nada constatei em relação à presença de adolescentes em 

busca de práticas sexuais comerciais. Vale salientar que, anos atrás, havia um bar localizado 

na Rua 24, no centro, em que era notória a presença da prostituição masculina (adultos e 

adolescentes), assim como a de travestis (adultas e adolescentes), também reconhecido como 

um ponto para o tráfico e uso de drogas, mas que, em virtude de intenso processo de 

fiscalização, realizado por diversos órgãos foi fechado. Outro local observado foi a 

denominada Praça da Cirrose, localizada próxima a Avenida Paranaíba e que concentra alguns 

bares. Esse local, assim como o referido bar da Rua 24, era conhecido como um ponto em que 

havia uma grande concentração de profissionais do sexo, particularmente travestis e michês. 

Por diversas vezes, estive no local no período noturno, mas nada me ofereceu indícios de que 

pudesse haver exploração sexual comercial de adolescentes.   

No que se refere aos bosques localizados na região central, houve observação de 

campo no bosque dos Buritis, mas nada foi constatado em relação à prostituição. Anos atrás 

alguns frequentadores homossexuais já relatavam que em virtude de constantes rondas 

policias no local, estava “complicado” a prática de relações sexuais. Já o bosque do Botafogo, 

reconhecidamente um local de “pegação” entre homossexuais, esteve no decorrer da pesquisa, 

interditado em virtude da construção de um viaduto. Outras áreas verdes da cidade, 

localizadas em regiões nobres, também foram observadas, a exemplo do Parque Flamboyant, 

Jardim Botânico e Parque Vaca Brava
109

. Mas, nada foi constatado em relação à exploração 

sexual comercial de adolescentes.  
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 Em pesquisa etnográfica realizada nesse local, Perilo (2012) analisa as sociabilidades de jovens em 

logradouros públicos e não-comerciais na cidade de Goiânia. No referido parque há um local denominado por 

“Área Fértil” em que aos domingos é frequentado por dezenas de adolescentes LGBTs.   
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Nos terminais de transporte coletivo urbano, também houve processo de observações, 

particularmente, os localizados no trecho da Avenida Anhanguera
110

, sendo eles: Padre 

Pelágio, Dergo, Praça de Bíblia e Novo Mundo, que compõem o denominado Eixo 

Anhanguera. Nesses terminais, há um fluxo de milhares de pessoas cotidianamente, pois são 

pontos de fluxo para as diversas regiões da cidade. E, a exemplo do que ocorria em anos 

anteriores, é verificável a presença de dezenas de homossexuais, adultos e adolescentes que 

buscam nos banheiros públicos dos terminais a possibilidade de relações sexuais eventuais. 

Entretanto, ainda é difícil constatar quais adolescentes buscam nos banheiros públicos dos 

terminais a possibilidade da realização de programas sexuais.  

No que se refere ao mapeamento dos pontos de exploração sexual comercial de 

adolescentes do sexo feminino e travestis, a região do Bairro de Campinas, precisamente, nas 

imediações da Praça A, ainda se constitui em um local com grande presença da prostituição. 

Entretanto, ao contrário do que foi verificado em anos anteriores, em que se constatava um 

número expressivo de adolescentes no local, foi possível encontrar somente mulheres e 

travestis profissionais do sexo adultas. Mas, ainda há uma demarcação territorial entre as 

mulheres que se concentram nas ruas próximas ao terminal de transporte coletivo, e as 

travestis que se concentram próximo à Avenida Anhanguera em sentido à região central.  

A região próxima ao Terminal do Dergo, por sua vez, ainda se constitui em uma 

região de prostituição. Grande parte dos estabelecimentos ainda existe, mas o número de 

mulheres é bem menor comparando-se aos anos anteriores
111

. A presença de adolescentes 

também não foi verificada, mesmo se tratando de um local em que anos atrás era comum a 

presença de adolescentes do sexo feminino. A justificativa para a redução do número de 

mulheres na região dá-se, em grande medida, à constante violência sofrida por elas por parte 

de policias nos últimos anos. Dezenas de reportagens vêm denunciando essa questão, a 

exemplo da publicada pelo site “Artemisa Noticias” intitulada: “O perigoso convívio entre 

prostituição e violência em Goiânia”, de agosto de 2008.   

 

                                                           
110

 A Avenida Anhanguera, foi uma das primeiras avenidas a serem construídas em Goiânia, sendo a mais 

extensa da cidade com 14 km de extensão. É uma das principais avenidas de comércio e um das artérias da 

cidade, em que liga a região oeste à região leste.   
111

 Em pesquisa realizada por mim, há cerca de dez anos na região, ver Silva (2006), verificava-se que a 

prostituição feminina do tipo trottoir, na cidade de Goiânia, concentrava-se basicamente na região denominada 

Dergo. Segundo estimativa das instituições que desenvolviam projetos direcionados especificamente a essa 

modalidade de prostituição, encontravam-se, nessa região, cerca de duzentas mulheres espalhadas por várias ruas 

pertencentes aos bairros Aeroviário e Rodoviário, compondo, desse modo, a categoria mais numerosa dentre os 

profissionais que se dedicam à prostituição na cidade de Goiânia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
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Por volta das 17 horas, cerca de 10 mulheres estavam no local, quando foram 

surpreendidas por uma viatura da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) da 

Polícia Militar (PM) de Goiás. Mesmo sem encontrar qualquer irregularidade ou 

desrespeito à legislação, já que no Brasil a prostituição não é uma prática criminosa, 

os policiais desceram da viatura e jogaram spray de pimenta nos olhos das mulheres. 

Com a visão prejudicada e sem possibilidades de defesa, as profissionais foram 

alvos de chutes, socos, pontapés e ameaças de morte. (SOUZA, 2008) 

 

 Tudo leva a crer que as constantes represálias policiais e fiscalizações por parte de 

órgãos públicos no local, não afugentaram somente as profissionais do sexo adultas, mas, 

também, a presença das adolescentes. Visto como um local, que além da prostituição é 

conhecido como um ponto de tráfico e uso de drogas, na região há constantemente batidas 

policiais. As próprias mulheres relatam que adolescentes se prostituindo na região, hoje em 

dia, é algo menos visível, alegando o constante e ostensivo policiamento no local.  

Já as denominadas regiões dos motéis, são dividas em duas localidades, uma próxima 

a BR 153, na divisa entre a capital e cidade de Aparecida de Goiânia, e a outra na região do 

Bairro São Francisco, saída para o município de Trindade. Na primeira, observamos que, na 

região, há uma grande concentração de mulheres e travestis profissionais do sexo, sendo as 

travestis em maior número. O local foi indicado por meio de algumas instituições (Juizado, 

Conselhos Tutelares, Delegacias Especializadas) tanto de Goiânia quando de Aparecida, 

como uma região que há a presença de adolescentes. Por diversas vezes e em diferentes dias e 

horários, estive no local abordando as pessoas. Contudo, o relato tanto das mulheres quanto 

das travestis é que elas não aceitam a presença de adolescentes no local, mas alegam que 

existe. Em algumas dessas ocasiões, foi possível encontrar algumas adolescentes, 

principalmente no período matutino e vespertino, mas mostraram-se pouco abertas e 

receptivas às abordagens, sem contar que todas diziam ser maior de idade. 

Observa-se que, a presença dessas adolescentes no local, não é algo recorrente ou que 

tenha certa regularidade em termos de dias e horários. Tanto as mulheres quanto as travestis 

dizem não permitir a presença de adolescentes, pois, além de uma maior competitividade por 

clientes, há constantes batidas policiais, o que poderia acarretar problemas por serem 

confundidas como aliciadoras. Nas diversas idas ao local, poucas foram às vezes nas quais foi 

possível identificar, dentre as profissionais do sexo, a presença de adolescentes. Entretanto, o 

tráfico e uso de drogas é algo bem visível, inclusive, por diversas vezes, havia adolescentes de 

ambos os sexos, utilizando crack. Mas, em virtude do efeito da droga, era impossível uma 

abordagem, sem contar que em muitos momentos saiam correndo quanto se tentava uma 

aproximação. Posteriormente, por meio do relato de um cliente da prostituição, foi possível 
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obter a informação que na região há um esquema de aliciamento de adolescentes, mas tudo 

ocorre de forma acobertada, o que será descrito posteriormente.   

A região do Bairro São Francisco, também se constitui em uma região com uma 

grande concentração de motéis, o que favorece a desenvolvimento da prostituição. A região se 

assemelha muito à região dos motéis da BR153, e há, diuturnamente, a presença de 

profissionais do sexo. As mulheres, no decorrer do dia, e as travestis, à noite. O tráfico e uso 

de drogas no local, particularmente o crack, é algo evidente, tanto entre os (as) adolescentes 

que lá se encontram, quanto entre as profissionais do sexo adultas. Na região, foi possível 

identificar algumas adolescentes em situação de exploração sexual comercial, mas ao serem 

abordadas não quiseram conversar. Contudo, em virtude da dificuldade em se realizar 

abordagens no local, muitos dados foram obtidos por meio de entrevista realizada com a 

equipe de agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude.  

Cabe ressaltar que o processo de busca por espaços ocorreu, além das regiões 

anteriormente citadas, em praticamente todas as regiões de Goiânia. Além dos pontos já 

conhecidos de prostituição, o intuito era descobrir se em bairros da periferia da cidade, havia 

locais de prostituição com a presença de adolescentes. De fato, a pesquisa constatou que 

grande parte das adolescentes não saem, necessariamente, dos bairros nos quais residem para 

as áreas centrais da cidade para se prostituir, pois lá mesmo conseguem os programas sexuais. 

Contudo, isso não indica que esses bairros tenham se tornado áreas de prostituição.  

Nos municípios próximos à Goiânia, o trabalho de campo se efetuou basicamente nas 

cidades de Aparecida de Goiânia e Anápolis. No que se refere à primeira, as observações de 

campo foram na região dos motéis da BR 153, assim como em diversas avenidas e bares 

localizados no próprio município. Mas em nenhum local, exceto a região dos motéis, pôde ser 

claramente identificado como uma área ou ponto de prostituição. Já na cidade de Anápolis, 

constataram-se duas regiões (a Avenida Brasil e a Avenida JK), como pontos de prostituição 

de travestis. Sendo que o “esquema” funciona, assim como em Goiânia, por meio do sistema 

de cafetinagem. Nas diversas abordagens realizadas no local foi verificada a presença de 

algumas adolescentes travestis, mas todas elas negavam ter menos de 18 anos, afirmando, 

inclusive, que a cafetina não permitia a presença de adolescentes no seu ponto. Além das 

observações e diálogos estabelecidos com as travestis no local, obtive, também, informações 

por meio de entrevistas em instituições que desenvolvem trabalhos com esse público. Outra 

fonte de dados para a pesquisa foram reportagens de jornais que traziam à tona o sistema de 
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cafetinagem na cidade, apontando, também, um forte esquema de tráfico de travestis para fins 

de exploração sexual.  

 

 

5.1.2 Casas fechadas 

 

Para Santos e Araújo (2009), o termo “casa fechada” designa os locais reservados, 

quase que, exclusivamente, para o exercício da prostituição, a exemplo de bordéis, casas de 

massagem e boates que oferecem shows de strip tease. No que se refere, especificamente, aos 

prostíbulos, uma dificuldade esteve em identificá-los, uma vez que normalmente a fachada da 

casa em nada indica se tratar de uma casa de prostituição. Esses locais, em virtude da não 

exposição pública de seus frequentadores, são constituídos em locais que favorecem a 

exploração sexual de adolescentes.   

5.1.2.1 Dados anteriores – De acordo com Santos e Araújo (2009), caracterizar a 

geografia da modalidade de casas fechadas apresentou, sem dúvida, um grande desafio para 

os pesquisadores, em virtude da restrição de acesso. Em Goiânia, esse tipo de 

estabelecimento, situava-se tanto na periferia quanto em bairros mais nobres. Contudo, o 

mapeamento foi focado, somente, nos estabelecimentos da periferia, alguns dos quais, 

localizados em dois bairros da Região Oeste, precisamente nos bairros Aeroviário e Santos 

Dumont. Nesses locais, registrou-se, apenas a prostituição feminina. Quanto à presença de 

adolescentes, esta foi verificada, mas sua proporção era menor que a de mulheres adultas. 

Além disso, observou-se que havia uma rotatividade das meninas entre as casas, constituindo 

uma espécie de “rede da prostituição”.  O fluxo das meninas, entre as casas, era determinado 

pela movimentação da clientela. Nos espaços localizados em bairros nobres, a identificação 

foi dificultada devido ao maior aparato de segurança e à ausência de indícios nas fachadas que 

pudessem caracterizá-los como locais de prostituição. Os estabelecimentos mais elitizados da 

cidade, a exemplo de algumas boates que oferecem show de strip-tease, não revelaram a 

presença de adolescentes, apenas profissionais do sexo adultas.   

5.1.2.2 Dados atuais – No processo de checagem dos possíveis locais utilizados para a 

prostituição adulta e a exploração sexual comercial infanto-juvenil, cerca de vinte e cinco 

pontos foram mapeados. O ponto de partida para esse mapeamento teve como referência os 

locais anteriormente listados pelo Proinvert. Desses, dez deles, localizam-se na Região Oeste 
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da cidade, precisamente nos bairros Aeroviário (04pontos); Campinas (03 pontos); e Santos 

Dumont (03 pontos). A concentração de prostíbulos, nessa região, justifica-se por se tratar de 

uma região na qual estão bairros que, historicamente, concentram antigas zonas de 

prostituição, a exemplo dos bairros Campinas e Aeroviário. Os demais pontos, localizados em 

diferentes regiões da Cidade, houve também observação em dias e horários diferenciados, 

mas em nenhum momento, foi verificada a presença de adolescentes.  

  

 

5.1.3 Postos e Rodovias 

 

Na categorização elaborada por Santos e Araújo (2009), a modalidade “postos e 

rodovias” se refere aos postos de gasolina localizados nas rodovias que cortam o estado. Estes 

locais são bastante frequentados por profissionais do sexo que vão à busca de potências 

clientes, em sua maioria caminhoneiros. 

5.1.3.1 Dados anteriores – Em pesquisa realizada anteriormente, verificou-se que a 

maior visibilidade da exploração sexual comercial infanto-juvenil não foi, precisamente, em 

Goiânia, mas às margens das rodovias estaduais e, mais especificamente, em postos de 

combustível. Esses locais revelaram uma grande incidência de prostituição adulta e infanto-

juvenil, tanto feminina quanto de travestis. Não sendo verificado indícios de prostituição 

masculina. Os dados coletados por Santos e Araújo (2009) demonstram que esses locais estão 

espalhados por várias estradas que cortam o estado. Como o recorte da pesquisa abarcava 

somente os municípios mais próximos à Goiânia, não foi possível traçar uma geografia ampla 

dessa modalidade em todo o estado, mas concluiu-se que a incidência de exploração sexual 

comercial infanto-juvenil era alta:  

A presença mais significativa de adolescentes em situação de exploração sexual foi 

verificada nos postos de gasolina da BR-153, particularmente no trecho Goiânia-

Aparecida de Goiânia (município que integra a região metropolitana de Goiânia), 

ainda dentro do perímetro urbano das duas cidades. Foi registrada também a 

presença de adolescentes se prostituindo em postos da BR-153, nos trechos que 

ligam Goiânia a Anápolis, Brasília, Hidrolândia e Professor Jamil. Já nas rodovias 

estaduais, adolescentes foram localizados nos trechos entre Goiânia e Bonfinopólis 

(GO-010), Goianira (GO-070), Nerópolis (GO-080) e Trindade (GO-060). 

(SANTOS e ARAÚJO, 2009, p.70). 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, esses postos contavam normalmente com bares, 

restaurantes e pequenos hotéis e boates. As profissionais do sexo frequentavam os bares em 

busca de possíveis clientes, em sua maioria caminhoneiros, os programas eram realizados 
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normalmente, dentro da boleia dos caminhões. Não foi possível constatar, na época, se os 

proprietários dos postos lucram diretamente com o esquema da prostituição. As mulheres e 

travestis profissionais do sexo possuíam livre acesso a maioria desses postos, mas em alguns 

suas presenças eram vetadas. Nesses casos, elas rondavam as imediações do posto “fazendo 

pista”, ou seja, mantendo-se às margens da rodovia. Segundo informações obtidas na época, 

tanto as mulheres quanto as travestis, moravam em Goiânia ou Aparecida de Goiânia, 

normalmente em bairros próximos aos postos, o que facilita sua locomoção. 

5.1.3.2 Dados atuais – No trabalho de campo com a modalidade de postos e rodovias, 

a pesquisa centrou-se, basicamente, nos postos de combustível localizados entre os trechos: 

Goiânia-Aparecida, Goiânia-Anápolis (BR-153) e Goiânia-Trindade (GO-060). Ao todo doze 

estabelecimentos foram observados. A maior parte deles anteriormente mapeados pela 

pesquisa do Proinvert. O que se pôde verificar é que, alguns desses estabelecimentos ainda se 

percebem a presença de profissionais do sexo adultas, mas em proporção muito menor de 

comparando aos anos anteriores. Ao conversar com frentistas, comerciantes e frequentadores 

desses locais, eles alegam que não há a presença de crianças e adolescentes se prostituindo, 

pois isso traria problemas aos proprietários. A invisibilidade de adolescentes, em alguns 

postos anteriormente listados como ponto de exploração sexual, deve-se, em parte, ao 

processo de fiscalização implementado por alguns órgãos, a exemplo da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF).  

As ações desenvolvidas pela PRF no enfrentamento da ESCCA têm como uma das 

premissas adotar um caráter preventivo a partir da inserção de todos os pontos apontados 

como vulneráveis a exploração sexual nas rondas e fiscalizações de rotina da PRF. O 

mapeamento desses pontos nas Rodovias Federais Brasileiras
112

 é elaborado a cada dois anos 

pela PRF. Outro fator que pode ter influenciado na redução da ESCCA em postos de 

combustível as margens das rodovias, são as campanhas realizadas pelo Serviço Social do 

                                                           
112

 Os pontos vulneráveis são os ambientes ou estabelecimentos nos quais os agentes da Polícia Rodoviária 

Federal identificam características (tais como iluminação, presença de adultos se prostituindo, falta de vigilância 

privada, aglomeração de veículos em trânsito, consumo de bebida alcoólica, entre outras) que apresentam um 

cenário suscetível ou propenso à ESCCA. Os pontos com indícios são aqueles nos quais o agente identificou 

indícios, recebeu informações, dados, denúncias ou ocorrências passadas, mas não conseguiu confirmar a 

situação apontada. Os pontos confirmados são aqueles nos quais um agente confirmou a presença de crianças e 

adolescentes em situação comprovada de exploração sexual, realizou a repressão do ilícito e encaminhou as 

vítimas ao Conselho Tutelar. 
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Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do transporte (SENAT)
113

. No ano de 

2004, foi implementado pelo Sistema SEST SENAT, o Programa de Enfrentamento à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o objetivo de conscientizar trabalhadores 

do setor do transporte e a sociedade sobre a importância do enfrentamento e denúncia da 

exploração sexual. De modo operacional, funcionários do SEST SENAT e de instituições 

parceiras se uniram aos trabalhadores em transporte e promovem campanhas, palestras e 

outras ações de mobilização e conscientização sobre o tema.  

É possível perceber que o cenário da exploração sexual comercial de adolescentes em 

Goiânia e região metropolitana se alterou. Em um período de intervalo de cinco anos, do ano 

de 2006, término da pesquisa realizada pelo Proinvert, ao ano de 2011, início da pesquisa 

realizada por mim, deparemo-nos com um novo panorama. Antes, tínhamos uma maior 

visibilidade da ESCCA nas diferentes modalidades espaciais - ruas e espaços abertos, casas 

fechadas, postos e rodovias.  Mas, na atualidade, como o “esquema” da exploração sexual 

comercial de adolescentes se desenvolve? Essa é a questão que me proponho a responder nos 

itens que se seguem.   

 

 

5.2 Novos cenários, dinâmicas e configurações. 

 

Nos itens anteriores, foram apresentadas as primeiras impressões obtidas por meio do 

mapeamento das modalidades de exploração sexual comercial de adolescentes em Goiânia e 

região metropolitana. Neles apresento indícios que o fenômeno mudou em seus diversos 

aspectos. Nos itens a seguir, o que se pretende é discutir como o fenômeno da ESCCA 

configura-se na atualidade em Goiânia e sua região metropolitana. Mais uma vez, as 

modalidades espaciais da exploração sexual serão descritas no sentido de abarcar seus 

“novos” cenários, dinâmicas e configurações. A apreensão dessa “nova realidade” será 

descrita, em grande parte, por meio das narrativas dos sujeitos que, de algum modo, são atores 

nesse cenário.   

 

                                                           
113

 As instituições surgiram em 14 de setembro de 1993, pela Lei 8.706, a partir de um processo de 

conscientização do setor e das entidades sindicais. A Confederação Nacional do Transporte, com o apoio legal, 

ficou responsável pela criação do Sest Senat e, desde então, organiza e administra a instituição. 
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5.2.1 A “rua” hoje é outra?    

 

 A modalidade de prostituição exercida nas ruas é, sem dúvida, a que mais gera 

exposição daqueles (as) a praticam. Também denominada de trottoir, ou prostituição de rua, 

ela pertence a um fenômeno que a literatura da área convencionou chamar de “baixo 

meretrício” e que, devido às suas singularidades, oferece um universo extremamente rico para 

estudo.  

A exploração sexual comercial infanto-juvenil, nas ruas de Goiânia, não é algo tão 

visível como em anos anteriores, mas em alguns locais ela ainda existe. Duas regiões da 

cidade comportam duas grandes áreas de prostituição de mulheres e travestis, as denominadas 

região dos motéis, uma localizada as margens da BR 153; e a outra localizada no Bairro São 

Francisco. Vale salientar que essas duas regiões são os únicos locais em que convivem, no 

mesmo espaço, mas não necessariamente nos mesmos “pontos”, mulheres e travestis 

profissionais do sexo
114

.  

No que se refere à região dos motéis da BR 153
115

, a presença de profissionais do sexo 

ocorre diuturnamente, sendo em maior número as travestis. O fluxo de carros na região é 

enorme, todos eles ocupados por clientes à procura de serviços sexuais. Além disso, o fato de 

a região possuir dezenas de motéis facilita a realização desses programas.  

Segundo relatos das profissionais do sexo, a presença de adolescentes é mais visível 

no período da manha e tarde. Na região, é notório o tráfico e uso de drogas, principalmente 

por adolescentes. O uso do crack parece ser a droga mais utilizada, informação confirmada 

pelas profissionais do sexo adultas. Por diversas vezes, foi possível ver grupos de 

adolescentes, meninos e meninas, consumindo a droga em algumas ruas e calçadas próximas 

aos motéis. Não foi possível abordá-los, visto que em todas as ocasiões estavam sob o efeito 

da droga, se recusando a conversar ou simplesmente corriam quando da nossa presença. 

Muitos deles apresentavam nítida debilidade física, indicando estarem em situação de rua. Em 

uma das abordagens, foi possível conversar com uma adolescente aparentando ter 16 anos, 

mas disse ter 21 anos. No momento, ela estava sozinha e sob o efeito de drogas, expondo uma 

                                                           
114

 Para uma melhor compreensão do mapa da prostituição de rua em Goiânia ver Silva (2006). 
115

 A maior parte dos motéis da região está concentrada na chamada "Motelândia", que engloba bairros como Jardim 

Bela Vista, Vila Brasília, Vila Maria e Nossa Senhora de Lourdes. Segundo a Associação Brasileira de Motéis 

(ABMotéis), há na região a maior concentração de motéis do país, em relação ao número de habitantes, com mais de 50 

estabelecimentos registrados. 
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fala confusa. Ela diz frequentar a região na companhia de mais seis outras adolescentes,  

realizando programas sexuais e utilizando drogas. Essa foi a única ocasião em que foi possível 

diagnosticar que parte das adolescentes que frequentam o local, além do tráfico e uso de 

drogas, também se encontram em situação de exploração sexual comercial.  

As profissionais do sexo adultas, tanto mulheres quanto travestis, alegam não gostar 

ou mesmo permitir a presença de adolescentes no local, pela competitividade, pois receiam 

que as adolescentes possam ser mais atrativas aos clientes, e pelo receio de serem confundidas 

pela polícia como aliciadoras. Sobre uma possível rede de aliciamento no local, as 

observações de campo indicaram haver esse fato. Em determinado dia, no período vespertino, 

foi possível verificar a presença de uma mulher sentada em um banco sob uma árvore 

próxima a um dos motéis da região. Ela estava na companhia de outras mulheres e sempre que 

chegava um possível cliente, ela era quem se dirigia ao carro, parecendo estar negociando. Ao 

perceber que ela havia notado minha presença, olhando com desconfiança, retirei-me do local. 

Passados alguns minutos, retornei, mas elas não mais ali se encontravam. Outra informação 

que direciona para uma possível rede de aliciamento na região foram os dados obtidos por 

meio de uma entrevista realizada com um cliente da exploração sexual comercial de 

adolescentes
116

. Segundo seu relato, na região dos motéis da BR 153, há uma mulher que ele 

conhece e que normalmente fica sentada em um banco sob uma árvore, sendo ela a pessoa que 

comanda o “negócio”, mas que, normalmente, não leva as adolescentes para a rua, por receio 

da polícia, mas que “consegue as meninas” mediante solicitação de algum cliente. Por meio 

da sua informação, não é difícil deduzir que provavelmente, trata-se da mesma pessoa.  

A região dos motéis localizada no Bairro não Francisco, região Oeste de Goiânia, 

também se constitui em uma zona de prostituição frequentada por mulheres e travestis 

profissionais do sexo. Mas as categorias dividem-se em função do horário. No período 

matutino e vespertino são encontradas as mulheres e, no período noturno, as travestis. Essa 

região foi, sem dúvida, a que mais apresentou dificuldades para a realização das abordagens. 

O tráfico e uso de drogas é algo bastante perceptível, não somente pelos (as) adolescentes, 

mas, também, pelas profissionais do sexo adultas.  

Algumas situações demonstram o nível de tensão encontrado na região. Em uma das 

idas ao local, no período da tarde, ao abordar as profissionais do sexo adultas, na companhia 

dos educadores do Proinvert, para entrega de preservativos e obtenção de informações, 
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 A forma de acesso a esse informante está descrita no capítulo referente ao percurso metodológico da pesquisa.  
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percebi que, a todo o instante, passava pela rua dois rapazes em uma moto. Em determinado 

momento, quando já me dirigia ao carro, um deles levantou a camisa e mostrou que estava 

armado. Provavelmente, tratava-se de traficantes da região querendo intimidar. Em outra 

ocasião, encontrei um grupo de adolescentes usuários de crack, com indícios de estarem em 

situação de rua. Visivelmente incomodados com nossa presença disseram para irmos embora, 

caso contrário iriam colocar fogo no carro em que estávamos. Ressalta-se que, no momento 

portavam uma lata de tinner, produto usado como droga inalante e substância altamente 

inflamável. Outra situação de violência foi presenciada em uma ocasião em que estivemos no 

local no período da manhã e percebemos que vários policias da Polícia Militar estavam 

agredindo as profissionais do sexo que estavam em uma calçada próxima a um dos motéis. 

Posteriormente, foi-me relatado pelas profissionais do sexo da região, que as agressões por 

parte de policiais é algo corriqueiro, alegando, também, ser comum as mulheres da região 

serem estupradas por eles. 

No período das observações de campo, foi possível constatar a presença de 

adolescentes em situação de exploração sexual comercial em apenas duas ocasiões. Na 

primeira, encontrei uma adolescente aparentando ter entre 15 e 16 anos na porta de um dos 

motéis usando crack na companhia de outras mulheres profissionais do sexo adultas. 

Entretanto, o momento não favorecia uma aproximação. Em outra ocasião, abordei uma 

adolescente de 17 anos, que, segundo ela, se prostitui no local com mais quatro amigas, 

também adolescentes. Mas afirma que, dificilmente, “faz ponto” na rua, preferindo realizar os 

programas em casa, os quais são agendados mediante contatos telefônicos.  

Como se observa, a presença de adolescentes, nessas duas regiões, é verificável, mas 

não foi possível compreender a dinâmica desses espaços apenas por meio das observações de 

campo. Essa mesma dificuldade foi vivenciada por outros pesquisadores ao realizarem 

estudos sobre a ESCCA em outras regiões do país.  A exemplo do trabalho de Nabozny 

(2008), cujo objetivo da pesquisa foi compreender a correlação entre a produção do urbano 

espaço em Ponta Grossa/PR e a atual rede de exploração sexual comercial infanto-juvenil na 

cidade. Em sua pesquisa, o autor pôde verificar que a atuação do Conselho Tutelar, visando 

combater a exploração sexual comercial infanto-juvenil a partir do ano de 2003, por meio de 

diversas blitz em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, concorreu para a diminuição da 

visibilidade do fenômeno nas rodovias e o seu rearranjo no espaço interurbano. E do mesmo 
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modo que ocorreu em Goiânia, o pesquisador também encontrou dificuldade de acesso. Nesse 

sentido, 

a tentativa de acessar o grupo diretamente na rua também não obteve o sucesso 

esperado. Os locais e horários tradicionais da prostituição adulta e indicados pelos 

Conselhos Tutelares eram pouco frequentados pelas meninas e, quando encontradas, 

em geral, alegavam maioridade. Mesmo com dúvidas da veracidade das informações 

diante do corpo franzino, ausência de seios, baixa estatura e da face infantil, não era 

possível considerar de outra forma a não ser acatar o dado concedido. Quando se 

conseguia algum contato, havia o problema das meninas estarem “alteradas” pela 

ingestão de bebidas alcoólicas e, sobretudo, pelo uso de drogas como o 'crack', 

droga usual na periferia. As relações das meninas com as drogas como dependentes, 

vendedoras ou ainda com pessoas ligadas ao tráfico (companheiro, namorado, 

cliente) foi outro importante empecilho para o andamento da pesquisa. (NABOZNY, 

2008, p.50)  

 

E, assim como em Goiânia, o autor pôde verificar que a exploração sexual comercial 

de adolescentes se desenvolve no mesmo espaço da prostituição adulta de rua, mas assume 

uma dinâmica específica, 

o trabalho de campo realizado junto aos pontos tradicionais de prostituição nos 

trouxe importantes evidências, a prostituição adulta que acompanhávamos apresenta 

certa organização da atividade como rotinas de horários, pontos e estratégias de 

ação. A exploração sexual comercial infantil não tinha o mesmo padrão, aparecia 

instável, fluída e fugaz. Aparentavam uma transitividade espacial, ora por serem 

expulsas dos pontos tradicionais por profissionais do sexo adultas que disputam 

clientes, ora por circularem pelas ruas constantemente atentas ao movimento de 

policiais e Conselhos Tutelares. (NABOZNY, 2008, pg.54) 

 

O autor complementa, ainda, que a espacialidade do fenômeno da exploração sexual 

comercial infanto-juvenil feminina é de alta complexidade e não apresenta um padrão 

homogêneo. Pelo contrário, sua sobrevivência só é possível pelas múltiplas configurações 

espaciais nas quais se viabilizam as práticas dos sujeitos envolvidos e, inclusive, da posição 

do papel repressor do Estado. No que se refere à invisibilidade da exploração por parte de 

instituições do governo, fato já discutido anteriormente, Nabozny (2008) alega que o próprio 

Estado não consegue caracterizar a exploração sexual comercial, já que os integrantes da rede 

da exploração primam pelo silêncio. Por outro lado, as instituições não conseguem captar o 

ato de forma flagrante, pois as meninas utilizam táticas como a mobilidade espacial
117

, 

contatos telefônicos, horários não convencionais, etc.  

Uma inquietação que tive durante todo o trabalho de campo foi tentar compreender o 

que de fato havia ocorrido com a exploração sexual de adolescentes nas ruas, mais 

precisamente, com sua visibilidade. Será mesmo que as dinâmicas do fenômeno se alteraram? 

Se sim, como hoje se configura? Um meio de elucidar essa questão estava em obter 
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informações sobre essa nova dinâmica junto às instituições ligadas a questão, a exemplo do 

Juizado da Infância e Juventude, Delegacias Especializadas, Conselhos de Direitos e com as 

próprias adolescentes.  

Ao questionar à delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(DPCA) do município de Aparecida de Goiânia, o porquê de não encontrarmos as 

adolescentes na mesma proporção que antes, ela alega que, 

eu acho que elas tão completamente ocultas. Às vezes nós saímos visando encontrar 

alguma situação dessa e não é encontrada. Eu não sei se é pela internet, eu não sei se 

porque a oferta também aumentou muito. Então, é mais ou menos isso. Muitas das 

crianças, das adolescentes, se prostituem na região que moram. Então a oferta de 

menina, ela aumentou muito. Então, não precisa ir a um determinado lugar para 

encontrar. Ao lado da casa, provavelmente tem alguém. Então tem muitos que 

exercem isso ali no foco, ali na sua quadra, ali no seu setor. (Delegada da 

DPCA/Aparecida) 

 

Na compreensão da delegada da DPCA de Goiânia, essa nova dinâmica talvez esteja 

se alterando em decorrência de novos meios de comunicação, a exemplo do uso da internet: 

“Sabe o que eu acho, eu acho que, primeiro, a internet, né, as pessoas antes precisavam ir para 

os locais para serem encontradas, agora elas podem ser encontradas via computador, fica 

muito mais fácil, você marca um local de encontro escondido”. (Delegada da DPCA/Goiânia).  

Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), que também já atuou como educador social de rua, a dinâmica se alterou em 

virtude do uso do celular e do aliciamento de adolescentes. 

Percebo um crescente agenciamento dessas meninas via telefone, por esquemas de 

telefones celulares, que uma tendo acesso a uma dessas adolescentes ou uma jovem, 

você pode inclusive fazer uma encomenda pra ela, olha: “Eu quero fazer uma festa e 

eu preciso de meninas novas.” E elas nessa rede de contato acabam se conectando de 

forma muito mais dinâmica do que ter um ponto fixo, do que ter um local específico 

pra isso. Me chama a atenção e se não me falha a memória, uma situação vivida, 

ainda como educador do Cidadão 2000 [...] na época eu era coordenador de um 

plantão noturno. E uma adolescente que nós encontramos aqui na Avenida 

Anhanguera e que ela havia fugido de uma casa, mas não era uma casa. Essa casa na 

verdade era um espaço de referência para essas adolescentes que eram agenciadas 

por telefone e estavam concentradas ali pra sair, pra poder fazer o atendimento, seja 

de taxi, de moto-taxi, pra poder serem dirigidas até o espaço. (Presidente do 

CMDCA) 

 

Ao ser questionado se essa nova dinâmica de “invisibilidade” da ESCCA estaria 

relacionada a um sistema de fiscalização e repressão mais eficiente por parte de instituições 

governamentais ou, mesmo uma maior conscientização por parte da população sobre o 

problema, e se diz pessimista sobre a questão: 

Eu, com o olhar pessimista que tenho pra coisa. (Risos) Tentando imaginar o 

tamanho da nossa mobilização, o tamanho da nossa articulação, ah, nesse olhar eu 

não consigo perceber que algumas dessas ações mais diretamente e dizer pra você - 
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olha, a atuação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ou a atuação da 

campanha do 18 de maio, nas semana do 18 de maio, tenha provocado efetivamente 

essa alteração. Eu temo acreditar que a coisa tá muito mais no campo de uma, de 

uma lógica de mercado, de uma possibilidade de acesso dessas meninas que às vezes 

nem estão permanentemente no trabalho sexual, mas fazem de forma muito 

ocasional, sazonal, esse tipo e às vezes inclusive nem reconhecendo de forma mais 

direta que isso é um trabalho sexual, do que necessariamente um efeito da nossa 

atuação mais direta. Então assim, pode ser um olhar pessimista, mas assim, do que 

eu consigo olhar e analisar eu não, não acredito seja tanto da repressão ou da 

conscientização ou da presença de uma política pública mais efetiva na ruas que 

tenha de fato gerado essa alteração. Gostaria muito de olhar e dizer: olha há uma 

repressão da polícia que provoca medo nos exploradores e que esse medo faz com 

que se altere, é o cenário. (Presidente do CMDCA) 

 

 Para a psicóloga da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da 

Igualdade Racial (SEMIRA), que, também, já atuou como educadora social de rua, e hoje 

desenvolve um trabalho psicossocial com adolescentes travestis em situação de exploração 

sexual e adolescentes traficadas para o mesmo fim, o que se alterou foram os locais para o 

desenvolvimento da ESCCA, associado ao uso do crack.   

O que mudou foram os pontos. Eles estão muito mais nas periferias, hoje, por 

exemplo, não tinha um ponto de prostituição, naquela época, perto da minha casa, 

hoje na Perimetral você vai nos pontos de prostituição. O que mudou foi que 

naquela época, em 2004, a gente tinha o álcool, hoje nós temos o crack. Porque isso 

são influências da rua. Sabe? E aí, centro de Goiânia, meninos que estão envolvidos 

e meninas que estão envolvidas com o crack, não faz prostituição aqui, faz na 

periferia, no Balneário, Finsocial
118

, terminais desses ônibus. (Psicóloga da 

SEMIRA) 

 

Como se pode observar, os atores envolvidos com a Rede de Enfrentamento da 

ESCCA em Goiânia, a exemplo dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, Delegacias 

Especializadas, possuem o conhecimento sobre os novos mecanismos que tornaram o 

problema menos visível e de difícil acesso, o que dificulta a possibilidade de denúncias ou 

flagrantes dos exploradores. 

Mas, de que modo a invisibilidade da ESCCA é percebida pelas próprias adolescentes 

que estão inseridas neste contexto? Algumas narrativas elucidam o porquê de muitas delas 

não quererem se expor nas ruas. Cabe ressaltar que as narrativas a seguir, trazem o olhar de 

adolescentes que realizam programas tanto nas modalidades de ruas e casas fechadas quanto 

daquelas que são aliciadas por meio de contatos telefônicos. Ao questionar a uma jovem de 19 

anos que realiza programas nas ruas da região do Bairro São Francisco, como fica a questão 

das fiscalizações da polícia ou Juizado da Infância e Juventude em relação à presença de 

adolescentes em situação de exploração sexual nas ruas; ela relata que há um esquema em que 
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duas cafetinas que “controlam o negócio”, ficam em alerta e, quando há a presença de viaturas 

da Polícia Militar na região, elas avisam as adolescentes: 

Quem avisa é as cafetinas, entendeu? Aqui tem duas.  Aqui semana passada passou 

seis viaturas aqui, oh. Elas falam, quando passa lá em baixo quando a viatura tá 

vindo lá em baixo, ela liga pra outra e avisa “oh tá subindo”, e aí a gente esconde 

aqui (referindo-se a um ferro velho) a gente não né, elas no caso, eu também porque 

eu tava sem documento, aí eu fiquei com medo, né? Se eles me levarem a minha 

mãe vai descobrir, ela vai ter que trazer o documento pra mim, né. Aí nas ferragistas 

assim, se esconde, sai correndo, vai embora, o ponto de ônibus é bem ali, né? Pega o 

ônibus e vasa. Porque se eles parar eles quer ver a identidade.  

 

 A mesma tática do uso do celular para alertar a presença da polícia foi observada por 

Nabozny (2008), em sua pesquisa no Paraná. Além disso, podemos constatar que os próprios 

policiais podem alertar sobre as possíveis batidas, apontando, também, um esquema que 

envolve a confecção de documentação falsa para as adolescentes: 

Em um dos estabelecimentos da PR-151, uma garota, atualmente com dezenove 

anos, relatou que vários estabelecimentos contam com câmeras nas ruas e 

conseguem então prever a chegada dos policiais juntamente com o Conselho 

Tutelar. Disse ainda que com o celular tudo ficou mais fácil, porque quando as 

batidas dos policiais começam, os estabelecimentos de prostituição se comunicam 

rapidamente. Além disso, há policiais que avisam previamente os estabelecimentos 

de prostituição sobre as batidas e prontamente os responsáveis retiram as meninas 

menores de idade do local. A própria depoente relata que, quando era menor de 

idade, tinha que se esconder até que sua “mãe adotiva”, como carinhosamente se 

refere à dona do estabelecimento, lhe conseguiu documentos falsos atestando sua 

maioridade.(NABOZNY, 2008, pg.115) 

 

Em Goiânia, uma adolescente de 17 anos, que realiza seus programas agendando-os 

por meio de contatos telefônicos com os clientes, alega que a exposição das garotas nas ruas 

acarretaria problemas junto à família ou a um possível namorado. Ela possui dois chips de 

celular, sendo uma deles utilizado, apenas, para o contato com os clientes.    

Porque tá funcionando assim, oh, elas num vai querer se expor, porque ela tem 

família, sabe que é errado, mas mesmo assim faz, vai falar assim: “num vou me 

expor porque o menino que eu tô afim vai me ver, vai ficar sabendo e tal”. Igual eu 

te falei - uma vê indicando a outra, vamos supor, separa um chip pra esse, outro chip 

pra vida normal. Vamos supor, esse aqui é dos caras que eu saio, esse aqui é pra 

minha família, é pra todo mundo, entendeu? Tipo assim, depois um dia ele liga, “ e 

ai vamo sair?”, num sei o quê. “Então vamo, que horas, que lugar?” Ia, pegava, ia, 

deixava num lugar onde ela quisesse e pronto, entendeu? Ás vezes, depois uma 

pessoa poderia ver você entrando no carro, você descendo. Igual, eu nunca ficaria no 

mesmo lugar, sabe? “não, faz o seguinte, busca em tal rua, uma mais morta, mais 

isolada. Deixa em tal lugar, me deixa em tal lugar”. (adolescente de 17 anos) 

 

A mesma adolescente diz, ainda, que alguns encontros com os clientes são marcados 

no estacionamento de um conhecido shopping da cidade: “você fala assim - você vai e me 

pega na porta do shopping - quem vai imagina que cê tá se encontrando com ele pra ir fazer 

programa”? Outra estratégia, para camuflar os encontros com os clientes, é encontrá-lo em 
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alguma rua com pouco movimento: “Cê pega, vamo supor, uma rua isolada, olha pro lado 

olha pro outro e num vê ninguém, entra no carro e pronto, entendeu”? 

Outra adolescente de 13 anos, que também consegue seus programas por meio do uso 

do celular, alega que “fazer ponto” (expressão utilizada pelas meninas que ficam nas ruas a 

espera de possíveis clientes) é algo muito visado, além de poder acarretar possíveis riscos aos 

clientes, tendo a consciência de que se trata de um crime praticado pelos clientes: 

Porque eu acho que fica assim muito visado ir pra fazer ponto, ainda mais sendo 

menor né. E também, os caras também, deve ser muito difícil prá pegar essas 

meninas em ponto porque sabe o risco que corre né. Então eu acho que vai mais 

assim de contato, de ligar, de saber onde que pode pegar.  

 

Segundo o relato de outra adolescente de 17 anos que trabalha em uma casa fechada, 

outra forma de acobertar a dinâmica dos programas sexuais está em manipular a própria 

idade, passando-se ou aparentando ser maior de idade. Para isso, utilizam como artifício a 

maquiagem, roupas e acessórios: “Tem muita adolescente, mas só que aparentemente não 

mostra que é menor de idade, de maquiagem, roupa, salto alto. Tem uma amiga minha a A..., 

ela tem 14 anos, e você olha pra cara da menina, você dá uns 20 anos pra ela. Você fala - não, 

mentira que você tem 14!”.  

O artifício de utilizarem da maquiagem para aparentarem ser mais velhas é também 

utilizado pelas adolescentes travestis, como relata uma de 16 anos:  

Até você, nunca ia dizer que eram adolescentes de doze anos que estavam ali. Você 

fala – Não! É uma pessoa de trinta anos. Porque, porque eu me maquio bem. Me 

maquio mesmo pra parecer que eu sou de maior.  

 

Ao ser questionada se as cafetinas tem o conhecimento que essas travestis são 

adolescentes, ela alega que sim, argumentando que elas até preferem as mais jovens para o 

“esquema de aliciamento” em que se utiliza do contato telefônico:  

Elas sabem, sabem. Elas preferem adolescentes por quê? Como lá na casa delas é 

assim, tem o disque, o disque, com é que fala? O disque programa. Tem. Tipo assim, 

você liga no número da cafetina e ela te fala a travesti que tem na casa e se você 

gostar de uma você sai. Elas põe as meninas na rua, mas são poucas. Eles são muito 

espertas, elas colocam as que perece mesmo de maior. (adolescente travesti de 16 

anos) 

 

Ao ser indagada se saberia dizer a origem dessas adolescentes travestis, ela diz que são 

de várias partes do país: “ah tem de Goiânia, de Pernambuco, já vi de Recife, e de Pontalina. 

Nem sei onde é Pontalina, não faço a mínima ideia, só sei que a bicha era de lá. Rio de Janeiro 

também, São Paulo. São as únicas que eu sei, agora as outras eu não sei”. Esse dado oferece 

indícios que possa haver um processo migratório de adolescentes travestis para o esquema da 
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exploração sexual comercial, ou mesmo, um esquema de tráfico interno para fins de 

exploração sexual, fenômeno que será posteriormente descrito.  

O esquema do denominado “disque programa”, também foi exposto por outra 

adolescente travesti de 17 anos, que alega ter realizado programas apenas por um curto 

período de tempo: 

Elas me falaram que não ficam nos pontos de prostituição, mas sim nas casas, as 

casas que as cafetinas têm, né. Então você liga, você vê se tem uma referente ao seu 

gosto, e a cafetina leva até o local que o cara quer. Entendeu? Então assim, muitos 

são motéis, rapazes solteiros, então é assim, ligou as cafetinas levam. Mas assim, as 

mais velhas de vinte em diante, aí sim, vai pra rua. (adolescente travesti de 17 anos) 

 

 Sobre o fato das adolescentes travestis não “fazerem ponto nas ruas”, a entrevistada 

alega que isso acarreta o risco de elas serem pegas e levadas para as instituições:  

Porque assim, é um fato assim, é mais escondido, né. Porque é claro que elas não 

vão pra rua. Do conhecimento que eu tive, do ano retrasado, elas passaram pra gente 

que eles não ficam à noite na rua porque tem muita ronda, tem o Conselho Tutelar, 

Polícia Militar então se pegar vai levar pro CAPs, vai levar pro Conselho Tutelar e 

vai ter que esperar o pai ou a mãe retirar. (adolescente travesti de 17 anos) 

 

 De modo geral, todas as narrativas até aqui descritas apontam para um esquema de 

acobertamento que propicia uma invisibilidade da ESCCA nas ruas de Goiânia. O receio das 

fiscalizações, a exemplo do Juizado da Infância e Juventude e da polícia militar, fez com que 

os (as) “exploradores do negócio”, assim como (os) as adolescentes, buscassem outras formas 

de dar continuidade ao esquema de forma camuflada. Entretanto, alguns dados coletados, 

tanto por meio das observações de campo quanto pelas entrevistas, assinalam que em alguns 

pontos de prostituição em Goiânia, ainda é possível encontrar a presença de adolescentes em 

situação de exploração sexual comercial. Porém, a exploração das adolescentes não é tão 

visível como em tempos atrás.  

 

 

5.2.2 Desvelando a exploração sexual comercial de adolescentes nas ruas 

 

 5.2.2.1 As meninas - Um novo mapeamento dos pontos de exploração sexual 

comercial de adolescentes nas ruas de Goiânia revelou que ela ainda é perceptível em duas 

regiões, precisamente, na região dos motéis da BR 153 e na região dos motéis localizada no 

Bairro São Francisco. Diante de tal fato, é necessário confrontar minhas percepções sobre a 

ESCCA obtidas tanto nas observações de campo quanto nas entrevistas com algumas 
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adolescentes (meninas e travestis) com a percepção das entidades que desenvolvem trabalhos 

com essa população.  

Em entrevista realizada com a equipe de agentes de proteção do Juizado da Infância e 

Juventude de Goiânia em outubro de 2013, obtive informações sobre o funcionamento do 

esquema de aliciamento de adolescentes na região dos motéis no Bairro São Francisco, local 

onde a equipe estava desenvolvendo um trabalho de fiscalização. O Juizado conta com um 

total de cerca de 260 agentes de proteção
119

 subdivididos em várias equipes: equipe sede, 

equipe fiscalização, equipe aeroporto, dentre outras. Os trabalhos são divididos nos três 

turnos: matutino, vespertino e noturno.  

A entrevista foi realizada com três agentes de proteção que se encontravam no Juizado 

e que realizam plantões todas as terças-feiras no período vespertino. Em conversa com a 

Diretora da Divisão dos Agentes de Proteção, ao expor os propósitos da pesquisa, ela indicou 

que fizesse a entrevista com a equipe da terça-feira, no período vespertino, pois essa era a 

equipe responsável pela fiscalização no Bairro São Francisco. Ao indagar à coordenadora da 

equipe como se efetua o trabalho na região do Bairro São Francisco, ela descreve que: 

Cada equipe trabalha numa função determinada, num dia determinado, então, 

quando o turno, muda a equipe e muda-se também o trabalho a ser realizado. Há 

quatro meses a minha equipe vem efetuando buscas no Bairro São Francisco. O 

trabalho lá é muito imprevisto, nem sempre sabemos o que vamos encontrar. O 

nosso trabalho é ajudar aqueles adolescentes, tirar eles da rua, apoia-los, enfim. [...] 

Nossas atividades não são programadas, a gente chega e vê o que tem para ser feito. 

Se recebermos uma denúncia, nos organizamos e vamos atender. Nossa diretoria 

designa o local. Nós já fizemos aproximadamente cinco visitas ao bairro São 

Francisco. Na primeira vez nós trouxemos 17 meninas, tinham umas 50 adolescentes 

lá
120

. Nós trazemos elas, formulamos o inquérito e o papel de investigação passa a 

ser da polícia civil. Nós pedimos documentação e como ela não tem nós colocamos 

elas na Combi. As que mais falam e nos contam como é são as usuárias de craque. 

Quando elas estão sem a droga, elas ficam muito falantes e nos contam o que 

passam e como chegaram ali e algumas coisas que acontecem. (agente de proteção 

do Juizado da Infância e Juventude) 
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 De acordo com a Portaria Nº 006, De 11 de Agosto de 2009, em seu Capítulo I - Das Disposições 

Preliminares – prevê em seu Art. 4º que - O trabalho prestado pelo Agente de Proteção da Infância e da 

Juventude é serviço voluntário que, para fins legais, é considerado como atividade não remunerada, prestada por 

pessoa a entidade pública, com objetivos cívicos, educacionais e de assistência social. No Capítulo II - Da 

Fiscalização – prevê em seu Art. 35 que - A fiscalização far-se-á em atenção às determinações contidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e devidamente disciplinadas pelo Juiz da Infância e da Juventude, por meio 

de Ordens de Serviço e Portarias. Parágrafo único. Toda fiscalização será feita por equipes de Agentes de 

proteção, obedecendo aos horários e dias estabelecidos em escala ou com a devida autorização da Diretoria da 

Divisão. Art. 37. A fiscalização a ser designada pela Diretoria da Divisão poderá ser: I - normal; II - especial; III 

- por roteiro; IV – sigilosa.  
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 Esse dado pode contraditório em relação à questão da invisibilidade da ESCCA. Mas há que considerar que 

grande parte dessas adolescentes foi encontrada nos motéis e não necessariamente nas ruas, o que será melhor 

explorado posteriormente. 
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 Sobre se há ou não uma estratégica específica para as intervenções do Juizado no 

local, ela alega que, “Nós não vamos disfarçados. Existem informantes nas mais diversas 

partes. Quando chegamos caracterizados, com crachá, elas nos veem e fogem, saem 

correndo”. Cabe salientar que, esse fato, também foi vivenciado por mim ao tentar abordar 

algumas adolescentes na região dos motéis da BR 153. Questionada sobre se haveria na região 

um ponto específico em que ficariam as adolescentes em situação de exploração sexual. Ela 

assinalou com precisão qual seria o local, apontando, também, um mapeamento da região que 

se configura pela distribui espacial dos grupos que lá se encontram, sendo eles: as travestis, as 

usuárias de drogas e as adolescentes. “Subindo a Av. Castelo Branco tem uma bifurcação, ao 

lado direito entre o Chalé motel e uma Retífica ficam as adolescentes que cobram mais caro, 

em torno de 100 reais por programa. Ao lado esquerdo, ficam os travestis e as usuárias de 

drogas”.  

As impressões dos agentes de proteção do Juizado, em alguns aspectos, divergem e em 

outros convergem em relação às observações feitas por mim no local. De fato, há uma divisão 

da região em duas áreas, em que se tem como parâmetro: o “nível” dos motéis e a “aparência 

física” das profissionais do sexo. Do lado esquerdo da Avenida Castelo Branco, local onde 

ficam os motéis mais simples, verificamos a presença de mulheres adultas e adolescentes 

usuárias de drogas, também foi nessa mesma área foi que encontramos algumas adolescentes 

em situação de exploração sexual comercial. Nesse local, verifica-se, também, a presença das 

travestis, mas, somente, no período da noite. Do lado direito, ficam os motéis mais luxuosos 

e, segundo informações dos agentes de proteção do Juizado, estariam as adolescentes. 

Entretanto, nas observações de campo pude constatar somente a presença de mulheres adultas 

que, aparentemente, não são usuárias de drogas.  

 Segundo informação de uma agente de proteção do Juizado, na região, há um esquema 

de aliciamento de adolescentes extremamente articulado, que envolve a participação de uma 

aliciadora, sendo a base do “negócio” uma retifica em que os donos do estabelecimento, pai e 

filho, fazem parte do esquema, como nos relata a entrevistada: 

Essa Retífica funciona em um galpão, mas na verdade é só faixada para o grande 

esquema da prostituição. O cliente liga na Retífica e “encomenda” a garota. A 

Bárbara. (nome fictício) que é uma espécie de “gerente” do negócio, fica bebendo 

nos bares da redondeza e é responsável por encaminhar essas garotas que são 

solicitadas até o local do encontro, que geralmente é na própria Retífica. Quando se 

está na redondeza basta observar os locais que as meninas frequentam. Quando você 

as percebe entrando em algum estabelecimento, certamente as pessoas ali, são 

coniventes. No caso dessa em específico, o dono e o filho tomam conta. Nenhum 

aparenta estar trabalhando e lá sempre tem dois caminhões estacionados. Numa 
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investigação a Polícia Civil conseguiu fechar o estabelecimento por uma semana, 

apenas. O pai, dono da Retífica, fugiu na época. O filho foi ouvido, inclusive é um 

malandro de primeira linha, fala muito bem. 

 

 Ao informar à equipe do Juizado que, nas vezes que estives no local, não percebi um 

número tão grande de adolescentes em situação de exploração sexual comercial, alguns 

elementos foram apontados por eles para essa invisibilidade: o primeiro fator está na 

aparência e idade, haja vista que alegam que muitas adolescentes podem se passar por 

mulheres adultas, pois como eles mesmos disseram: “muitas menores de idade tem corpo de 

mulher”. Alegando que só descobrem a real idade, mediante o documento de identidade: 

“Quando nós abordamos a garota, pedimos a ela a documentação e ao constatarmos que ela 

não o possui, então a encaminhamos até a delegacia. Não fosse isso, nós deixaríamos passar 

algumas suspeitas”.  

A equipe do juizado possui, enquanto autoridade institucional, possibilidades de 

intervenção inviáveis a um pesquisador, como a exigência que as pessoas abordadas 

apresentem documentação. No caso do pesquisador se a menina diz ser maior de idade, nos 

orientamos somente pelas impressões que temos. Além disso, os agentes tem o aparato de 

segurança da Polícia Militar e em alguns momentos da própria Polícia Civil. Segundo os 

agentes, 

Quando vamos fazer essas visitas, nós vamos numa Kombi, e sempre acompanhados 

de viaturas da polícia militar. Passamos olhando, e se sentirmos alguma 

desconfiança, paramos e pedimos os documentos. Quando nós paramos, 

imediatamente a polícia militar para também e já desce do carro. Se houver uma 

abordagem maior, como foi na primeira vez que fomos ao São Francisco, então 

ligamos para a polícia civil que nos envia um carro de apoio. Nesse caso mesmo, 

nós trouxemos quatro maiores de idade que estavam sem documentação. 

 

O Segundo fator está na legalidade dos agentes de proteção para fiscalizar os motéis e 

adentrar aos quartos à procura de adolescentes, ação inviável a um pesquisador. A maior parte 

das adolescentes encontradas nas diligencias do Juizado não foram encontradas “fazendo 

ponto” nas ruas, mas sim, nos quartos dos motéis da região na companhia dos clientes. 

Lembrando que as narrativas anteriores indicam que, atualmente, o contato das adolescentes 

com os clientes para negociação dos programas não se efetuam, diretamente, na rua, mas sim 

por meio de contatos telefônicos. Porém, os programas ainda são realizados nos motéis. Um 

Agente do Juizado me relatou uma situação em que uma adolescente foi pega em um motel
121

 

com um senhor mais velho: 
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 Segundo informes dos agentes de proteção, a penalidade do motel caso permita a entrada de adolescentes 

dependerá da Juíza, ou poderá ser aplicada uma multa que varia de três a trinta salários mínimos.  
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Numa visita que fizemos ao motel, encontramos uma garota que estava no quarto 

com um senhor de 53 anos de idade. Nesse caso específico trouxemos ela para o 

juizado, já que ela nos disse que os dois eram namorados. Ao chegarmos aqui, 

contatamos a mãe da menor. Ela relatou que a adolescente era viciada em drogas e 

estava desaparecida há quatro meses. Disse que o relacionamento com o homem que 

estava com ela no motel, fez com que a filha melhorasse. A menina no começo 

mostrou resistência ao contato da mãe. E com a nossa experiência e pelos 

depoimentos da filha, percebemos que ela sofreu abusos do pai. Quando trazemos 

elas para cá, os pais, quando vem buscar, já sabiam o que estava acontecendo. 

Geralmente os mais surpresos são os pais dos usuários de drogas. Esses 

desaparecem e algumas vezes são dados como mortos pelos familiares. 

 

 Na avaliação dos entrevistados, o Bairro São Francisco é, hoje, o bairro que mais gera 

preocupação para a equipe do Juizado. A região apresenta elementos que propiciam tanto a 

questão da prostituição adulta quanto à questão da exploração sexual comercial de 

adolescentes, por ser uma região com grande concentração de transportadoras e fábricas e, 

consequentemente, a presença de centenas de trabalhadores homens, além da concentração de 

motéis: “Por ser um bairro onde tem muito homem trabalhando. Ali se tornou o ponto ideal, 

os motéis já são do lado. Os programas são rápidos, geralmente, durante horário de almoço. 

Isso faz com que o faturamento para elas seja ainda maior” (Agente de Proteção). 

Sobre a dinâmica de aliciamento das adolescentes na região do Bairro São Francisco, 

as informações repassadas pelos agentes de proteção foram obtidas com as próprias 

adolescentes apreendidas no local, quando tem a oportunidade de conversar com elas na 

própria combi no momento em que estão sendo encaminhas ao Juizado.  

Um dos agentes entrevistados relata que há um controle dos pontos na região, em que 

cada um deles possuiria um “dono” ou “dona”. Cada garota que queira se prostituir no local, 

tem que pagar um valor fixo sobre cada programa realizado, cerca de 20 reais, uma vez que o 

valor obtido em cada programa seria rateado entre a “dona” do ponto; outra mulher que seria 

uma espécie de “gerente do ponto”, e o proprietário da retifica.   

Esses pontos ali, todos têm “dono”. O lado direito é das meninas que cobram mais 

caro, são mais bonitas. Ali só entra garota que paga pelo ponto. A travesti tem uma 

funcionaria a Bárbara, que recebe 20 reais de cada programa que é realizado por 

cada garota. Esses vinte reais são divididos entre a travesti, a própria Bárbara e a 

Retífica. 

  

Ao questionar a agente de proteção se ela saberia dizer qual seria o perfil dessas 

adolescentes, ela alega que a maior parte das adolescentes que se prostituem no local possuem 

“boas condições de vida”: “Todas as que estão do lado direito têm condições de tudo. Todas 

tem residência fixa e, geralmente são casas boas”. Informa, ainda, que na região sempre se 
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encontram meninas novatas. Estas alegam que foram para o local por intermédio de amigas ou 

até mesmo pessoas da família, a exemplo de primas e irmãs que já realizavam programas: “O 

que eu mais percebi no São Francisco são irmãs e primas. São famílias nesse negócio. A irmã 

que foi e levou a prima, ou obrigou a irmã, ou as duas fazem para sustentar a família. Elas 

ganham uma média de 500 a 1000 reais por dia”.  

Ainda sobre o perfil das adolescentes, outro agente de proteção diz que,  

algumas precisam estar ali. Você percebe que elas não tem outra perspectiva. No 

lado direito ficam as meninas bonitas, elas estão ali pelo dinheiro, mesmo. Do lado 

esquerdo você encontra as travestis, e mais pro final da rua, é onde ficam os “nóias”, 

é a parte mais pesada e mais perigosa. Os usuários de droga geralmente ficam 

armados. As meninas que estão no craque são mais exploradas ainda. Elas fazem 

programa em troca de droga, muitas passam dias sem comer, sem dormir. Isso faz 

com que elas contraiam dívidas, o que aumenta ainda mais a exploração.  Já do 

lado direito não, lá é diferente, porque elas estão ali pelo dinheiro. Já houve uma 

ocasião da gente surpreender duas morenas chegando de Bis. Uma trazia a outra 

para o seu primeiro dia. 

 

As adolescentes costumam frequentar o local no horário das aulas escolares e é difícil 

encontrá-las no período da noite, horário no qual ficam somente as moradoras de rua que, em 

sua maioria, são usuárias de drogas. Grande parte das adolescentes dizem aos agentes de 

proteção estar estudando, mas quando se verifica, não existe frequência escolar. Quando 

encontradas nas ruas, elas são, normalmente, encaminhadas ao Juizado, acionando-se a 

família. A reação da família, diante da situação, vai desde o choro de algumas das mães à 

completa apatia de outras. Muitos familiares dizem ter conhecimento da situação das 

adolescentes, mas alegam não saber o que fazer.  

Ainda sobre o que levaria essas adolescentes a se prostituir, uma agente de proteção 

argumenta que,  

elas querem ter uma vida diferente da que elas têm. Querem andar bonitas, com 

roupas da moda, serem desejadas. Às vezes elas se cansam e saem dessa vida, mas 

de repente, quando falta alguma coisa em casa (uma bolacha, ou uma roupa) na 

primeira necessidade, elas voltam pra lá, o ganho de dinheiro ali, é muito rápido. 

 

 Ao solicitar aos agentes do Juizado, informações mais precisas de como opera o 

“esquema” de aliciamento de adolescentes na região do São Francisco, obtivemos 

informações detalhadas sobre a dinâmica do “negócio”, que envolve uma rede bem articulada: 

Cada quadra representa um ponto. Cada ponto tem um “dono”. A travesti de nome 

S. é a “dona” de todo o bairro São Francisco. O dono da retífica, um senhor com 

mais de 50 anos de idade, ele é um cara perigoso. Ele montou um “telemarketing do 

sexo” na Retífica. Lá ficam estacionados dois caminhões velhos. A Bárbara
122

. 

(suposta gerente do ponto), ao que nós descobrimos, ela tem um bom 
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relacionamento com as meninas. Ela se dá bem com as meninas, ela é aliciadora das 

que cobram caro. Nós suspeitamos que ela seja também, quem avisa as meninas 

quando nós estamos indo. Ela está sempre pela redondeza, geralmente fica bebendo 

cerveja em algum “botequinho” por ali. Eles têm moto-taxistas e taxistas à 

disposição que prestam serviço de office-boy e também avisam quando estamos 

indo. O cliente liga na retífica, pede a garota e muitas vezes já encomenda droga 

também. O que mais nos impressiona é o nível dos clientes. Você percebe pelo 

carro, que o cara tem alto poder aquisitivo. A Bárbara faz a ponte entre o dono da 

Retífica e a menina. O horário de funcionamento é das 9:00 às 17:00hs. No horário 

de almoço que é o de maior movimento. A grande maioria dos carros é de luxo. Eu 

acredito que eles procuram essas meninas pela beleza, juventude. Elas são novas e 

muito bonitas. Ali eles fazem programas com meninas bonitas e pagam mais barato 

que em uma casa autorizada. Sem contar no fato de serem menores. O filho do dono 

da Retífica é um mala de primeira linha. Quando perguntei se eles trabalhavam, ele 

riu. Ele fala muito bem, é inteligente. Já temos provas documentais, testemunhais e 

orais, mesmo assim a polícia só fechou a Retífica por uma semana. 

 

 Ao serem indagados sobre a eficácia do trabalho do Juizado na região do Bairro São 

Francisco e se isso estaria afetando a dinâmica da exploração sexual comercial de 

adolescentes no local, eles alegam que, no começo do trabalho, havia dezenas de adolescentes 

e que esse número foi reduzido. Argumentam, também, que, além disso, muitas travestis e 

mulheres profissionais do sexo alegam não gostar das adolescentes na região. Inclusive, em 

alguns pontos, não permitem a presença delas:  

As travestis e as garotas de programas não gostam delas lá. A atuação do juizado ali 

inibe os clientes, atrapalhando também as travestis e garotas de programa. As 

meninas não podem atravessar a rua, porque se não as travestis pegam elas. Muitos 

pontos não aceitam menores. (fala de um agente de proteção) 

 

 Diante de tantas informações, resolvi, novamente, voltar à região do Bairro São 

Francisco, mas, agora, com dados mais apurados, visto que anteriormente, apenas nas 

observações de campo, não foi possível captar ou compreender a dinâmica da exploração 

sexual comercial de adolescentes na região. Fui ao local durante um dia da semana no período 

da tarde. Do lado esquerdo da região, na calçada de um dos motéis, havia um grupo de 

mulheres profissionais do sexo e do outro lado da rua um grupo de mulheres consumindo 

crack, ou seja, nada diferente do que já eu havia observado. Já do lado direito, local indicado 

pelos agentes de proteção como o lugar de maior concentração das adolescentes, havia um 

grupo de três profissionais do sexo adultas, duas aparentavam ter entre 23 a 25 anos e outra 

cerca de 35 anos. Ressalto que essa última, já havia sido abordada em momento anterior, em 

decorrência de uma pesquisa sobre o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual
123

, em 
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 Projeto de pesquisa: Tráfico Internacional de Mulheres: Goiás – Pensando a Prevenção, financiada pela 
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que estive na mesma região à procura de mulheres com experiência de terem ido para o 

exterior se prostituir.  

Decidi descer do carro é abordá-las. Apresentei-me enquanto pesquisador e professor 

da PUC-Goiás, e expus a elas que estava na região à procura de adolescentes em situação de 

prostituição, no intuito de obter histórias de vida. De imediato, a mulher mais velha disse ter 

me reconhecido da outra vez que estive lá, mas que, na região, não havia meninas “de 

menor”. Argumentai que eu já tinha entrevistado adolescentes que se prostituem em outros 

locais de Goiânia e que elas próprias haviam nos dito que, na região do São Francisco, havia 

adolescentes. Mesmo assim, ela insistiu na negação. Argumentei que havia, inclusive, obtido 

essa informação junto às meninas e que a pessoa que gerenciava o local se chamaria Bárbara. 

E, sem menos esperar e para minha surpresa, nesse momento, ela disse – isso não é verdade, 

pois eu sou a Bárbara. – diante de tal revelação disse a ela que não precisava se preocupar, 

visto que minha a intenção era somente de pesquisa.  A partir daí, ela mostrou-se desconfiada. 

E, agora o que fazer? Que saia justa fui me meter! Naquele momento só mesmo um bom jogo 

de cintura pra sair da situação.
124

  

Sobre as impressões passadas pelo pesquisador na interação com o grupo pesquisado 

lembremos de Berreman (1975) para o qual um dos pontos fundamentais para o bom 

desenvolvimento da pesquisa é, sem dúvida, o que ele chama de “controle de impressões”, 

cujo passo inicial consiste na apresentação do pesquisador ao grupo a ser analisado. Aponta o 

autor que, ao se analisar uma sociedade fechada, o repúdio em relação aos estranhos é quase 

sempre recorrente, pois estes são quase sempre vistos como inimigos potenciais.  

Diante da situação, era preciso reverter o quadro, precisava de algo que trouxesse 

legitimidade ao que dizia a ela, foi quando lembrei que havia no carro, alguns exemplares de 

um livro de minha autoria publicado com base na pesquisa do Proinvert. Dei a cada uma delas 

um exemplar e disse que a intenção era fazer uma pesquisa que, possivelmente, seria 

publicada em forma de livro, mas que, em nenhum momento, seria citado o nome das pessoas 

entrevistadas. A partir desse momento, ela começou a se mostrar mais aberta ao dialogo.  
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 Parafraseio aqui, o título do livro: Entre saias justas e jogos de cintura, de Bonetti e Fleischer (Orgs.). 2007. 

A obra aborda bem o trabalho de campo etnográfico, sendo este cheio de surpresas, inseguranças, angústias, 

decepções ou mal-entendidos que necessitam tanto de ferramentas teórico-metodológicas como de um bom jogo 

de cintura para ser driblados. Quando lemos uma etnografia, o que os autores geralmente nos oferecem é um 

relato coerente, livre de obstáculos, no qual foi silenciada a maioria das circunstâncias práticas – e, muitas vezes, 

dificultosas – em que a pesquisa foi levada a cabo. Ao longo do livro, cada uma das autoras vai revelando as 

“saias justas” que tiveram que sobrelevar durante seu trabalho de campo e os “jogos de cintura” que puseram 

em prática para eludir as dificuldades.  
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Menos desconfiada, ela afirmou que havia sim adolescentes na região, mas que elas 

não estavam no momento. Tentei estabelecer uma conversa descontraída e, como já possuía 

um bom conhecimento sobre a prostituição de rua com mulheres adultas, em virtude da 

pesquisa do mestrado, levei o assunto para questões triviais do cotidiano da prostituição 

como, o movimento da clientela, prevenção às DSTs, perfil dos clientes, fatos engraçados e 

situações peculiares à prostituição etc. Mais descontraída, ela disse ter gostado da ideia da 

pesquisa e que iria me ajudar a ter acesso às adolescentes. Passou-nos seu número de celular e 

disse que, assim que as meninas estivem na região, ligaria para avisar. Diante de tal contexto, 

não tive outra alternativa a não ser esperar por seu contato.  

Passado cerca de três dias, ela me liga à tarde e diz para que fosse ao local naquele 

momento, pois as meninas haviam chegado. E, mesmo com certo receio, visto que se tratava 

de uma aliciadora de adolescentes em um esquema criminoso, fui ao local. Lá chegando, ela 

me apresentou a duas adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos, dizendo a elas que não 

precisavam se preocupar em conceder a entrevista, pois ela já sabia do propósito da pesquisa. 

Diante da situação, fiquei mais tranquilo para realizar as entrevistas. As duas entrevistas 

foram coletadas em uma calçada próxima a um dos motéis da região. Ressalto, contudo, que a 

todo o momento a suposta aliciadora esteve próxima a nós e atenta ao que estava sendo 

perguntado por mim e dito por elas. Percebi que se não houvesse o aval ou, de certo modo, 

uma “autorização” da aliciadora/cafetina, dificilmente teria conseguido ter acesso às 

adolescentes ou, muito menos, a oportunidade de entrevistá-las. 

A primeira a ser entrevistada foi uma adolescente de 16 anos, de estatura mediana, cor 

parda, trajava uma calça jeans, blusa e tênis, nenhuma maquiagem. No início da entrevista, 

demonstrou uma postura pouco aberta às perguntas e, em alguns momentos, até utilizou um 

tom de ironia, mas no decorrer da conversa, foi demonstrando maior abertura. Segundo seu 

relato, mora na cidade de Trindade, região do entorno de Goiânia, com a avó e a irmã de 09 

anos. Alega não ter convivência com os pais. A mãe mora perto de sua casa, mas alega não se 

dar bem com o padrasto. Diz ter boa convivência com a avó, mas que foi difícil quando a 

mesma descobriu que ela fazia programas, a avó esconde de toda a família sua situação. Disse 

estar estudando, cursando o 1° ano do ensino médio. No bairro São Francisco começou a 

fazer programas há três meses, por indicação de uma amiga que já se prostituía no local. 

Entretanto, confessa que anteriormente já realizava programas, mas de forma esporádica e por 

meio de contatos que tinha com homens casados do seu bairro. Seu primeiro programa foi 
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com um desses homens. Ao questioná-la se nessa época, o fato de “sair” com esses homens, 

era considerado por ela em “fazer programas”, avalia que sim: 

vamos falar que você conhece um cara assim... numa festa. Aí você começa a sair 

com ele aí... ele me dava dinheiro e eu ficava com ele, entendeu? Quando um 

homem casado do setor que eu conhecia, me ajudava sabe? Me dava dinheiro. 

Qualquer hora que eu ligar me dá dinheiro. Aí eu acho que é programa, mesma 

coisa, né.. 

 

Sobre sua primeira relação sexual, conta que foi com o namorado aos 14 anos de 

idade. Ao perguntá-la como foi essa primeira relação, avalia que foi “estranha”, de modo 

quase que “forçado”, pois o namorado pediu-lhe que ela provasse que gostava dele: “Ah foi 

estranho. Foi quase meio forçado, sabe? Ele disse - Ai, prova que você gosta de mim - aí eu 

provei” (risos).  

Ao questioná-la como opera a questão dos programas em termos de valores, práticas 

sexuais e perfil dos clientes, ela expõe que cobra entre 70 a 80 reais, alegando usar sempre o 

preservativo nas relações sexuais, inclusive, no sexo oral. Sobre se há negociação dos valores 

com os clientes, argumenta que o valor pode ser negociado e isso dependerá do movimento do 

dia e da própria concorrência na região: 

Peço 70, 80 reais, isso, pra sair por 60. Ou a gente fala, eu falo: “quanto que é o 

programa?” o rapaz me pergunta, eu falo ”70 reais” aí ele: “não, faz mais barato” eu 

falo: “faço, 60” “faço 50”, se o dia estiver ruim, é melhor eu fazer quatro programa 

por 50 do que fazer um por 70, entendeu? Porque a pessoa acha caro. Ele vem aqui 

eu falo - não quero fazer por menos de 70 - ele vai ali na esquina uma faz por 40, 50, 

entendeu? Então a gente tem que ser mais ou menos tudo igual, se não a gente perde.  

 

Sobre os cuidados com o corpo e a saúde, diz fazer sempre exames, ou como ela 

mesma colocou “exames de mulher”. Sobre o perfil dos clientes, expõe que são todos 

“velhinhos”, o que pra ela está entre 40 a 50 anos de idade, mas argumenta que, assim como 

as outras meninas, gosta dos mais velhos, pois com eles, é bem tratada: “É, eles é os mais 

educados, sabe? Trata você tão bem. A gente até se sente bem”. Ressalto que, na pesquisa 

realizada anteriormente com as profissionais do sexo adultas na região do Dergo, elas também 

avaliaram que os melhores clientes são os mais velhos, apresentando as mesmas alegações. Se 

haveria algum tipo de cliente que ela não faria ou teria alguma restrição para realização do 

programa argumenta:  

Ah... aparece uns homens meio estranho, sabe? Igual, se aparecer um cara num carro 

estranho aqui, com a cara meio doida, sabe? Não vou! Eu vou mais pela cara da 

pessoa, sabe? Não importa se tem carro, moto, bicicleta, a pé. Pelo tipo da pessoa. 

Não vou.  
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Sobre a questão da violência por parte de clientes, ela diz nunca ter passado por uma 

situação de violência. 

Ao questioná-la sobre como seu deu o primeiro programa que realizou no local, ela 

expõe: “O primeiro programa que eu fiz aqui eu não fiquei com o cara, você acredita? Não, 

ele falou que eu parecia muito menininha, aí nós ficamos conversando. Ele me deu uns 

conselhos pra mim sair daqui. Aí... não, não saí, né. Continuei”. Sobre a questão das práticas 

sexuais solicitadas pelos clientes e se ela considera algo incomum ou mesmo se tenha uma 

restrição, ela argumenta que: “Não, eles não pedem muita coisa não. Normal. Você é quem 

manda, entendeu? Na relação. Não... eu não faço anal. Nenhuma das meninas aqui faz”.  

Ao indagar como foi que a avó descobriu que ela fazia programas, diz que a 

desconfiança surgiu depois que ela começou a chegar em casa com muito dinheiro, roupas, 

sapatos e cabelo escovado. Segundo ela mesma, quase todo o dinheiro ganho com os 

programas é gasto com roupas e sapatos. Mas que ajuda a avó financeiramente. Parte do 

dinheiro também é gasto com lazer. Ao questioná-la se essas roupas e sapatos são usados por 

ela quando se produz para os programas, ela argumenta que não: 

Não igual, só as roupas que eu saio pras festas. Minhas roupas de sair pra festa eu 

não saio, não venho pra cá, sabe? Mas eu venho assim, de calça, bermuda. Hoje eu 

tô de calça, mas tem dia que eu venho de bermudinha, blusinha. Não venho nem tão 

arrumada, nem tão desleixada.  

 

Ainda sobre a questão do lazer, gosta de ir a festas, saindo toda semana. Costuma ir 

muito às festas de som eletrônico realizadas na cidade de Goianira, cidade localizada cerca de 

25 km de Goiânia. Um dado interessante relatado por ela, refere-se a uma festa em que 

costuma ir chamada After, que é realizada em uma grande suíte de um motel da região, a festa 

começa sábado à noite e só termina no domingo a tarde; ela diz ser uma festa “normal” 

frequentada por qualquer pessoa, não estando relacionada à prostituição.  

Sobre os planos para o futuro, responde: “Não, eu só quero viver um dia após o outro”. 

Em relação a empregos anteriores, disse ter trabalhado no Girafas, mas considera uma 

experiência ruim. Ao questioná-la sobre o dinheiro que ganha com os programas, se uma 

parte ficaria com alguém, no caso, a “dona do ponto”, diz preferir não falar sobre isso. 

Questionada se há rivalidade entre as meninas na região por clientes, diz que isso não 

acontece, existindo uma relação de solidariedade entre elas.  

É mais fácil nós dividir. É assim... nós... a gente puxa uma pela outra, sabe? Vamo 

falar assim que tem uma amiga, ela não fez nada (programa), aí eu... aí tipo assim eu 

falo pro cliente: ‘Não, vamo levar as duas?’. Uma ajudando a outra sabe? 
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 Informa, ainda, que além dela, há mais 3 adolescentes que ficam no mesmo ponto. 

Um fato interessante narrado por ela foi quando disse ter levado três adolescentes do bairro 

em que mora para fazer programas no São Francisco, pois segundo ela, foi uma forma de 

vingança, visto que essas mesmas adolescentes a difamavam. Desse modo, estaria colocando 

essas adolescentes na mesma condição de vulnerabilidade à discriminação das pessoas. 

Sobre o motivo que a levou a fazer programas, alega que foi por vaidade, por não 

quere depender da avó e para poder ter a possibilidade de comprar o que quiser: 

Por vaidade. Por eu não querer pedir dinheiro pros outros sabe?  Porque igual eu te 

falei, eu não tenho convivência com a minha mãe, com o meu pai. E eu não vou 

ficar pedindo as coisas pra minha avó. Então é um meio de eu ser independente. 

Entendeu? Porque como eu falei, eu tenho dezesseis anos eu não vou arrumar 

serviço numa loja pra mim ganhar um dinheiro bom, então aqui foi a melhor forma 

que eu achei de  comprar as minhas coisas. (adolescente de 16 anos) 

 

Argumenta que, desde cedo buscou por sua independência financeira, e vê na 

atividade que exerce o meio pelo qual conseguiu autonomia, independência financeira e certo 

“empoderamento”: 

Mesmo sendo tão jovem. Igual, eu não vou falar que eu não dependo de ninguém, 

porque eu moro dentro da casa da minha vó, mas foi igual eu te falei, se deus o livre 

acontecer alguma coisa com alguém da minha família eu tenho dinheiro pra ajudar, 

sabe? Acho que é isso [...] Um Tipo assim oh, eu desde cedo eu quis ser 

independente, sabe? Não importa o que eu faço, eu sou independente, eu tenho meu 

dinheiro. Se deus o livre acontecer alguma coisa com a minha vó, eu tenho como 

socorrer pra pagar um médico bom, igual a gente não tem carro próprio, sabe? Mas 

eu tenho um dinheiro pra mim pagar um taxi, daqui até num médico, até lá em 

Goiânia, sabe? Eu sou independente sim. (adolescente de 16 anos) 

 

Ao perguntá-la se, antes do São Francisco, ela já havia feito ponto em outro local, 

informa que sim, em um curto período de tempo na região dos motéis da BR 153, mas que 

não gostou, pois como ela mesma argumenta: “lá só tem puta mesmo
125

”. Diz que chega a 

                                                           
125 O termo “puta”, considerado pejorativo, refere-se a um perfil específico de mulher que se prostitui, sendo 

aquela que possui uma conduta reprovada pelas demais. Caso se tome como eixo norteador para entendimento da 

identidade das mulheres que se prostituem, uma demarcação das diferenças, pude constatar que essas diferenças 

são marcadas por sistemas simbólicos – sendo que estes, por sua vez, podem ser visualizados e entendidos por 

meio de um sistema classificatório –, na pesquisa realizada anteriormente com as profissionais do sexo do 

Dergo, pude perceber que há um sistema classificatório no qual há duas categorias distintas de diferenciação. 

Essa classificação, leva em consideração alguns aspectos como conduta, hábitos e posturas em relação às 

mulheres que se prostituem, o que resulta em dois grupos de mulheres: as chamadas “noiadas”, termo pejorativo 

referente às mulheres profissionais do sexo que são usuárias de drogas, e as garotas de programa ou profissionais 

do sexo tidas como “normais”. No sistema classificatório dessas mulheres, há uma hierarquia na qual as 

“noiadas” são vistas como as mulheres que menos valor possui, pois fazem sexo sem preservativo e a elas são 

atribuídos adjetivos como “ladra”, “drogada” e “bagunceira”. Quando questionadas se há diferença entre a garota 

de programa e a prostituta e com qual termo elas se identificam, diziam serem garotas de programa, atribuindo 

ao termo “prostituta” um valor negativo, que envolve uma conduta e uma postura reprovável da mulher. Na 

região do São Francisco percebe-se a existência de uma demarcação da identidade que se alicerça 
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faturar até 3.000 reais por semana, caso não rejeite nenhum programa. Argumenta que o que 

lucra, semanalmente, é muito mais o que um trabalhador recebe como salário mensal, como 

ela mesma declara:  

Num dia ruim... num dia... eu trabalho das sete... que eu saio lá de casa às sete... 

vamos supor, das 08 a 1h a uma, eu tiro uns trezentos reais, só nesse período. Mas 

num dia bom, se eu não rejeitar nenhum programa eu saio daqui com uns 

quinhentos, quinhentos e cinquenta. Só nesse horário, sabe”? Ahh... eu ganho mais... 

ganho mais que um cara... um pai de família que trabalha o mês inteiro.  

 

Nesse momento da entrevista, houve a interferência de algumas meninas que estavam 

próximo. Disseram que o faturamento de 3.000 reais seria por mês e não por semana, já outra 

reforçou que se pode, sim, tirar esse valor em uma semana, outra disse que fatura uma média 

de 1.000 reais por semana. Acredito que essa divergência seja em virtude da demanda de 

clientes que cada uma delas possui, o que resulta no maior ou menor número de clientes e, 

consequentemente, um maior ou menor faturamento. Cabe salientar que mesmo após a sua 

entrevista, ainda permanecemos no local por cerca de duas horas e, apenas nesse período 

observei que ela saiu com três clientes, sem contar as dezenas de vezes em que foi abordada. 

O fator idade é, sem dúvida, um diferencial e um atrativo aos clientes, pois ela era a que 

aparentava ser a mais jovem dentre as seis garotas/mulheres que estavam no local.  

A mobilidade das adolescentes, por não permanecerem no ponto por muito tempo, 

torna-se um fator que dificulta uma melhor visibilidade delas no local. Na fase das 

observações de campo, poucas foram às vezes em que percebi a presença de adolescentes nas 

ruas da região. O fato de ficar pouco Na tarde em que realizei as entrevistas, se tivesse apenas 

passado rapidamente pelo local, não teria percebido as adolescentes, visto que o tempo de 

permanência delas nas calçadas é bem reduzido, pois saem a todo instante com os clientes 

para a realização dos programas.    

A segunda entrevista foi realizada com uma adolescente de 17 anos, estatura mediana, 

pele clara, cabelos longos e avermelhados, trajava no momento calça jeans e blusa justa ao 

corpo, maquiagem bem chamativa. Ela se mostrou, desde o início, simpática e aberta às 

perguntas, com tom meigo na voz e sempre sorridente. Alega que, por necessidade financeira, 

realizou seu primeiro programa aos 15 anos de idade com um amigo do seu pai, avalia que foi 

uma experiência horrível. Afirma que a mãe estava doente na época e por isso fez o programa, 

                                                                                                                                                                                     
simbolicamente entre: as mulheres que ficam “do lado esquerdo”, nomeadas como as drogadas ou “noiadas” e as 

que ficam “do lado direito”, as garotas de programa. Diferenças essas que se tornam inteligíveis por meio da 

conduta das mulheres de cada um dos dois grupos. 
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o pai estava ausente porque havia arrumado outra mulher. Ao relatar como foi seu primeiro 

programa, ela se remete a frases como “sentir-se um lixo”, pois recebeu um “dinheiro sujo”, 

mas que com o tempo passou a encarar os programas como algo robótico. 

Foi terrível (risos). Eu chorei porque me senti um lixo, o homem dessa primeira vez, 

no caso, me deu um dinheiro bom, e eu achei que aquele dinheiro era um dinheiro 

sujo. Nas primeiras vezes é terrível, entendeu? Mas depois a gente acostuma. Mas na 

primeira vez eu era ‘novinha’ também. Foi uma coisa assim... é robótica. O 

programa, esse negócio de prostituição é robótica, entendeu? A gente vai lá e já sabe 

tudo que faz. Só que eu não sabia como que era. Pra mim era novo, e foi horrível. 

Não vou te mentir. O cara era amigo do meu pai, e... e soube da situação que eu 

estava passando, e tal em casa, aí ele pegou e falou assim: “Ah, vamos ali, tal, eu te 

dou um dinheiro você me dá uns carinho, e tal”. Aí chegou lá era totalmente 

diferente, foi um programa mesmo, sexo e tal. Mas não foi bom, eu não gostei. 

(Risos) Eu era nova né? Foi difícil.  (Helen 17) 

 

Teve sua primeira relação sexual aos 13 anos de idade com o primeiro namorado, 

tendo elações sexuais somente com ele antes da realização do primeiro programa. Esteve 

nessa relação até poucos dias antes da entrevista. Tendo uma filha, até então com um 1 (um 

ano) de idade. Seus pais não sabem que faz programas, mas relata que um dia o seu ex-

companheiro a viu fazendo ponto no São Francisco, o que para ela foi uma situação de grande 

constrangimento. Conta já ter ficado em casas fechadas (bordéis), mas que não foi bom, pois a 

maior parte do dinheiro dos programas fica com o dono da casa.  

Para fazer os programas, sai de casa nos horários que a mãe está trabalhando como 

doméstica. Conta à mãe que o dinheiro que ganha vem do seu pai ou de algum bico que faz. 

Para despistar a mãe sobre sua condição, disse que irá fazer uma camiseta de uniforme do 

camelódromo ou mesmo de um motel para usar como álibi. No local, São Francisco, está há 

pouco tempo, mas informa que fez ponto na Praça A, e região de campinas, por dois anos.  

Diz que, no ponto onde fica, tem cerca de três adolescentes, o que confirma a informação da 

outra adolescente. Segundo ela, na região há cerca de três pontos de prostituição, cada ponto 

tem um nome, o qual normalmente leva o nome do motel mais próximo, a exemplo do ponto 

do Suíte Motel. E, ao contrário da informação repassada pelos agentes do Juizado, expõe que 

Bárbara não é uma gerente e sim a cafetina do seu ponto, sendo que a cafetina do ponto do 

Chalé Motel seria uma travesti.  

Em determinado instante da entrevista Bárbara, a suposta cafetina, se distanciou, 

momento em que questionei se ela teria que pagar a alguém para ficar no ponto. Afirma que 

sim, tendo que pagar 30 reais pela diária à sua cafetina, o que diverge também da informação 

repassada pelos agentes do Juizado, em que alegam que as meninas repassariam cerca de 20 

reais por cada programa realizado. Sobre os clientes, argumenta que normalmente as meninas 
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já possuem clientes fixos que sempre procuram pela mesma garota. Nesse momento da 

conversa, a cafetina entra na conversa e argumenta que os homens que procuram por meninas 

mais jovens são todos, como ela nomeia, pedófilos e diz conhecer todos eles, fazendo, 

também, uma análise do comportamento desse tipo de cliente específico:  

Eu acho que eles tentam fazer que não são, porque pra eles... eles põe assim na 

cabeça: ‘eu tô pagando, isso é normal, eu não tô fazendo nada de errado’. Pedófilo 

escolhe. Pedófilo se ele passa e não vê novinha, ele não pega nada. Essa é a 

diferença, é assim que você vai conhecer um pedófilo.  

 

A adolescente disse não estar estudando no momento. Completa, ainda, que fez por 

um curto período de tempo, fez cursos de inglês e informática. Vislumbra que para o futuro 

quer voltar a estudar e a fazer cursos para se qualificar. Nunca exerceu outra atividade além 

de fazer programas. Argumenta que se conseguisse um emprego em que pudesse ganhar 

pouco mais de mil reais deixaria de fazer programas, avalia que ficará somente mais alguns 

meses no oficio. Fala com muito pesar o fato de ter iniciado nos programas e vê a situação 

como algo difícil de deixar, algo que determinou sua vida:  

Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha feito isso não. Se eu pudesse voltar no 

tempo e escolher me prostituir de novo, fazer tudo como eu fiz ou ir estudar, eu 

tinha estudado. Porque mesmo eu ajudando a minha mãe, eu acho que se eu tivesse 

tido fé em deus, deus ia prover. Igual tá na bíblia: “Deus proverá”, né. Então não é 

com a prostituição que eu vou resolver minha vida, mas agora já era né? Agora eu já 

me acostumei, eu já aprendi a fazer isso. Eu não sei fazer mais nada. Claro, eu só 

tenho dezessete anos, mas é a minha única saída de dinheiro fácil, rápido, muito é 

esse por enquanto. Ou vender droga, isso eu não vou fazer nunca. 

 

E ao contrário do que muitos pensam, constatou-se, também, que a inserção dessas 

adolescentes na exploração sexual nem sempre é realizada por meio de cooptação de um 

adulto aliciador, mas sim por meio do convite de outras adolescentes, sejam elas amigas ou da 

própria família.  

Ao cruzar as informações, vemos que as percepções dos agentes de proteção do 

Juizado em alguns aspectos divergem e em outros convergem com as narrativas das próprias 

adolescentes. Mas, o mais importante é que por meio das narrativas, compreendemos um 

esquema articulado que envolve uma rede da exploração sexual comercial de adolescentes 

sustentada pela oferta e gerada pela demanda, ou seja, uma clientela que busca pelos serviços, 

assim como pela vulnerabilidade das adolescentes. O negócio da exploração sexual comercial 

de adolescentes funciona na mesma lógica de uma empresa. Aspectos como valores dos 

programas (preços), perfil da clientela (cliente consumidor) e formas de sociabilidade no local 

(relações de trabalho), também são percebidas.  
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Fica clara a existência de uma demarcação e apropriação dos pontos na região, cada 

qual com o seu “dono” que lucra com o negócio. Um dado novo está em constatar um 

esquema de cafetinagem de pontos de prostituição feminina nas ruas de Goiânia, verificado 

somente com a prostituição de travestis. Dado, até então não observado, seja na pesquisa 

realizada por mim no contexto do mestrado ou até mesmo na pesquisa realizada no contexto 

do Proinvert.  

Por apresentar elementos de dupla reprovação social, ou seja, um crime estipulado em 

lei e pela intolerância por parte da sociedade, compreender o universo da ESCCA não é uma 

tarefa fácil. As dificuldades de acesso a esse mundo e aos sujeitos que dele fazem parte são 

eminentes, principalmente, pelo fato de tornar-se um crime cada vez mais invisível. Essa 

noção é claramente exposta na narrativa de um cliente
126

 desse negócio:  

Eu falo que pra você conhecer o mundo da prostituição você tem que entrar no meio 

da prostituição, se não você não vai conhecer. Por isso que eu reitero aquilo que eu 

disse, é muito fechado, elas não passam um cliente pra outra se não tiver um ganho 

em cima daquilo, certo? Elas não aceitam falar com você sobre aquilo se não tiver 

desde que ela vá ganhar alguma coisa, né. Isso envolve outros, outros caminhos 

como o uso de drogas que elas começam a usar nesse período, e tal. Aí desanda, aí 

começa, mas você não tem como identificar porque elas são pessoas comuns. São 

adolescentes comuns. Se veste igual, se veste igual as outras meninas, e do mesmo 

jeito que você encontrar uma ali e falar “essa menina é uma garota de programa” , 

ela pode não ser; e você pode encontrar uma e falar “não tem condição de ser” e é. 

(fala de um cliente da exploração sexual) 

 

5.2.2.2 As adolescentes travestis – Como já exposto, a exploração sexual de 

adolescentes travestis em Goiânia e região metropolitana funciona por meio de um esquema 

de cafetinagem. As informações que desvelam esse universo serão apresentadas por meio das 

observações de campo realizadas e pelas entrevistas que fiz com as próprias adolescentes 

travestis e com organizações que desenvolvem trabalho com esse grupo. Os municípios em 

foco são Goiânia e Anápolis.  

 No sistema de cafetinagem, uma travesti, normalmente quem está há mais tempo na 

prostituição, apropriasse de um local, seja uma rua ou uma praça, transformando-o em um 

ponto. Torna-se a partir daí “dona” desse ponto. É comum também manterem uma casa que 

serve exclusivamente como local de moradia para as travestis que frequentam seu ponto. Por 

meio das entrevistas pude observar que muito pouco mudou na dinâmica da exploração sexual 

comercial de adolescentes travestis em Goiânia, ao compararmos com os dados coletados em 

pesquisa realizada anteriormente pelo Proinvert. 

                                                           
126

 Reiteramos aqui que uma das entrevistadas realizadas foi com um cliente da exploração sexual de 

adolescentes que estava em cumprimento de pena na Agencia Prisional Odenir Guimarães. 
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A primeira entrevista foi realizada com uma adolescente travesti de 16 anos, que se 

encontrava abrigada na unidade do SOS Criança. Ressalta-se que parte da sua história de vida 

foi relatada no capítulo anterior. Vinda do interior de Goiás, ao sair da casa da mãe aos 12 

anos de idade, começou a se prostituir nas ruas de Goiânia.  

No começo, eu sonhava muito com Goiânia, nos jornais, na televisão, meu sonho era 

morar aqui, fazer a minha vida aqui, não pensando em nível de prostituição, mas 

morar, arrumar um emprego. Mas eu não pensei que ia ser difícil pra mim porque 

quando eu saí de casa meus pais. Meu pai não me aceitou dentro de casa e a minha 

mãe bebia muito, ela tinha relação sexual com o ex-marido dela, e queria ficar 

comigo também, os dois bebia, e ele batia muito na minha mãe e eu entrava no 

meio, e eu não quis mais essa vida pra mim, eu peguei e saí de casa, da casa dela. 

[...] Eu não quis, eu não queria. Eu falei pra ele  que ele ficava com a minha mãe e 

no entanto eu contei pra minha mãe só que ela não acreditou em mim, falou que eu 

tava mentindo, que era calúnia, que eu tava fazendo intriga e ele pegou e contou, por 

isso que não quis ficar lá dentro da casa dele, e saí de casa.  

 

Logo que chegou à Goiânia, foi morar na casa de uma cafetina “dona do um ponto”, 

em que começou a se prostituir. Essa prática de morar na casa da “dona do ponto” e bastante 

comum no sistema de cafetinagem
127

:  

E eu peguei e saí, arrumei todas as minhas coisas e fui pra BR pegar carona, aí que 

eu conheci uma cafetina e ela me levou pra casa dela, e eu fiquei fazendo programa 

pra ela. Eu sofri bastante porque eu passava fome porque lá a gente não comia 

direito, eu não dava conta de pagar a diária direito e fui pra rua. Já morei na rua 

também. [...] Eu já tinha amiga, uma amiga minha que morava em Porangatu que me 

indicou ela, e como ela tinha dado o endereço, eu fui até ela, essa cafetina, e pedi pra 

ela me abrigar, e ela falou que pra mim ficar na casa dela, eu teria que fazer 

programa.  

 

Além dela, havia na casa mais cinco travestis, todas adultas. O cuidado da casa, como 

limpeza e refeições, fica sob a responsabilidade de outra travesti, que não realiza programas, 

assumindo apenas o trabalho doméstico. Avalia a experiência de morar nessa casa como algo 

horrível. Argumenta que há regras muito rígidas impostas às travestis que nela residem, 

multas por “desvio de conduta” são cobradas, intrigas e violência também são algo recorrente: 

A casa, são muitos querendo te derrubar, sabe? Uma falando de você mal pra 

cafetina, a cafetina até me batia algumas vezes, umas te rouba, é uma sensação 

muito horrível, eu não gostava de lá. Pra comer, tinha que vestir uma roupa decente 

pra ir pra mesa da cozinha, e era muito ruim porque a cafetina, toda vez quando a 

gente ia comer ela ficava olhando o tanto de comida que a gente ia colocar no prato. 

Tem muitas regras na casa: você não pode sentar só de calcinha no sofá senão você 

paga 200 reais ou 300 de multa.  
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 Em pesquisa realizada anteriormente no mestrado, pude obter de forma detalhada informações sobre o 

sistema de cafetinagem de travestis na cidade de Goiânia. Essa experiência e familiaridade com o universo 

favoreceu a coleta de informações sobre a dinâmica do esquema hoje.  
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Ao perguntá-la se essa mesma situação de intrigas e rivalidades entre as travestis é 

vivenciada nas ruas, alega que na rua nunca pôde ter amigos:  

Na rua você não encontra amigas, todas querem ser mais do que você. Você tem que 

ser você e não confiar em ninguém porque algumas te apunhalam, umas finge que é 

sua miga e te rouba, outras falavam pra cafetina um feito de você, umas aprontam 

com você quando tá em casa. É desse jeito, na rua você não tem amigos. Até hoje, 

que eu convivi, eu nunca tive amigos na rua.  

 

Dos 12 aos 16 anos de idade, diz ter percorrido vários estados do Brasil na companhia 

de outra amiga travesti adolescente, que conheceu no SOS, sempre realizando programas. Ao 

perguntá-la se, nesses locais, também, havia o mesmo sistema de cafetinagem, ela argumenta 

que ao chegar à cidade não procuravam pela cafetina, faziam os programas de forma 

autônoma. E quando encontravam alguma dificuldade para conseguir os programas ou mesmo 

com a falta de comida, sempre procuravam o conselho tutelar da cidade.  

Sobre os valores cobrados para que possa residir na casa da cafetina, diz que paga uma 

diária no valor 40 reais de segunda a sexta-feira, e aos finais de semana o valor sobe para 80 

reais. Além de morar na casa, o pagamento pela diária dá a elas o direito de ficarem no ponto, 

ou como elas mesmas definem - “descer pra rua”. A alimentação não está incluída no valor da 

diária, sendo a mesma paga de forma separada, em que se cobra um alto valor, 30 reais pela 

comida e 20 pelo suco. Informa que os principais pontos de travestis controlados por cafetinas 

em Goiânia são basicamente quatro, um na região dos motéis da BR 153; outro perto da Boate 

Eclipse, localizada na BR 060, saída de Goiânia para o município de Abadia de Goiás; outro 

na Avenida Paranaíba, na região central; e na Praça A, no bairro de Campinas. Cada um deles 

sob o controle de uma cafetina diferente. Diz que somente uma delas aceita a presença de 

adolescentes morando em sua casa e frequentando seu ponto, as outras duas cafetinas alegam 

não aceitar travestis menores de idade. Mesmo considerando a relação de convivência com a 

cafetina, uma relação de violência e opressão, sempre volta para a mesma casa, pois é o único 

lugar que a aceitam, mesmo sendo menor de idade.  

Em pesquisa em sites e jornais sobre o sistema de cafetinagem de travestis em 

Goiânia, algumas matérias foram encontradas, as quais se referiam especificamente a essa 

travesti e ao sistema de exploração sexual de adolescentes que mantinha. Em matéria 

publicada no site da Polícia Civil de Goiás em 02/10/2012. Encontramos a seguinte 

informação: 

L. W. de 42 anos – registrada como L. F. M. -, foi detida em sua casa na Vila 

Bandeirante, em Goiânia, no início da manhã de ontem (01.10). A Polícia Civil 

investiga o envolvimento do travesti no aliciamento e exploração sexual de 



245 

 

 

vulneráveis e rufianismo (tirar proveito da prostituição alheia) desde 2009. Ela fica 

presa preventivamente por 30 dias. L. nega e afirma que apenas oferecia a sua 

residência como pensão a outros travestis que não teriam onde ficar. A denúncia é 

baseada nos depoimentos de três adolescentes, colhidos desde 2009 por três 

delegadas. Os jovens contaram que foram convidados a morar com L. na casa da 

Vila Bandeirante. O travesti multava os moradores da casa à revelia, além de 

endividá-los. [...] Ela aliciaria travestis adolescentes para sua residência e cobrava 

diária de R$ 50 a R$ 100 pelo quarto, que seriam pagos com prostituição, ou seja, 

parte do valor ganho em programas era repassada a L. [...] Além disso, L. W. 

prometia arcar com as cirurgias para a transformação das travestis, como a 

colocação de silicones e demais práticas estéticas. Para tal, L. pagava o 

procedimento e cobrava do travesti o dobro do valor, de acordo com a titular da 

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). [...] Os três travestis que 

prestaram depoimentos o fizeram após fugir da casa de L. mesmo sob ameaças. 

  
As investigações da operação chamada de “Casa de Bonecas” começaram em 2009 e 

demonstraram que as adolescentes aliciadas, dificilmente conseguiam sair da prostituição. Segundo 

a Polícia Civil, em sua maioria são provenientes do interior do estado de Goiás e São Paulo, A 

mesma travesti já tinha outras passagens pela polícia por acusações de roubo, uso de documentos 

falsos e tráfico internacional de pessoas.  

L. W.,  em março de 2006, foi detida pela Polícia Federal em Uberlândia (MG) por 

suspeita de tráfico internacional de pessoas. A Operação Tarantela investigou a 

participação dela no envio de seis pessoas para a Itália, onde eram exploradas 

sexualmente. Segundo a PF, L. e M. (outra travesti) lideravam os pontos em Goiânia 

e agenciavam travestis em Uberlândia e Belém. Na Itália eram apresentadas a E., 

que pegava a documentação das vítimas e só devolvia após pagamento de despesas. 

 

Ao questionar a adolescente se, em algum momento em suas percorridas pelo país, já 

teve a experiência de morar na casa de outra cafetina, relata que em uma das vezes que saiu da 

casa da mãe foi para Brasília no intuito de morar na casa de uma cafetina conhecida como 

Carla Facão. O que não foi uma experiência exitosa, como ela mesma me relatou:  

Aí eu fui pra Brasília pra casa da Carla Facão, uma cafetina. Essa é perigosa... 

(risos) É perigosíssima. Ela quase me bateu no dia que ela me pegou dentro da casa 

dela. Porque eu cheguei de madrugada em Brasília e fui direitinho pro ponto das 

travestis pedir abrigo. É na praça do relógio. Aí eu pedi as travestis pra me levar até 

a Carla Facão. Mas elas falaram que tinha que pagar o táxi e tinha que fazer 

programa e eu não queria, tava cansada, não queria fazer programa. Mesmo assim eu 

fiz um programa de 15 reais pra mim poder pegar um táxi, e eu peguei o táxi e fui 

direto pra casa da Carla. Cheguei lá, ainda de madrugada, tinha 23 travestis dentro 

da casa. Eu, quando eu cheguei, foi um choque pra mim e pra elas porque elas 

começaram a me xingar sabe? De “coisa d’outro mundo”, “o quê que eu tava 

fazendo lá?” E eu fui direto pro quarto, pra beliche porque tem muita beliche dentro 

dos quartos, aí eu peguei e dormi. No outro dia, quando a Carla me encontrou, ela 

me xingou de tudo quanto é nome e me expulsou da casa dela. Ela falou que não ia 

colocar as bichas dela na forca por causa de mim, porque nem me conhecia, nem 

sabia de onde eu era. 
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Ao indagar se é comum a presença de adolescentes travestis se prostituindo, alega que 

não. A cafetina à qual está ligada também mantém uma casa de travestis na Europa, mas não 

soube informar em qual país. Externaliza o sonho de ir para a Europa.  

Sempre quando foge da casa da cafetina busca abrigo no SOS criança, pois a considera 

uma pessoa muito violenta e perigosa, exigindo sempre que a tratassem com respeito, 

podendo se reportar a ela somente como senhora: 

Ela é muito perigosa, ela já foi até passada no Jornal Nacional, foi presa fora do 

Brasil e foi trazida pra cá, pra Goiânia. Ela é milionária, ela é riquíssima, tem muitos 

apartamentos, carros de luxo. A casa dela é uma mansão né, em Goiânia. Eu tinha 

que ficar com medo, eu nunca gostei dela, eu era obrigada a dar o respeito pra ela e 

era: “sim senhora, não senhora”, “sim senhora”, “sim senhora”. Lá era assim que 

tinha que tratar ela, não de “você”, se referia só: “sim senhora” e “não senhora” a 

ela. Ela podia bater, podia xingar a gente e a gente tinha que ficar calada porque se a 

gente falasse um “A” a gente apanhava. Ela cortava o cabelo, rapava... já teve muitas 

bichas que passou pela casa dela que ela rapou a cabeça... Ela bate com facão nas 

bichas, chuta, dá murro na cara, na boca.  

 

Sobre o valor cobrado pelos programas, diz que no início cobrava um valor menor em 

relação às outras travestis pelo fato de não possuir silicone no corpo, ou como ela mesma 

alega, “não era perfeita”, mas que alguns clientes por pena acabavam pagando a ela uma 

quantia maior do que o cobrado: “eles perguntava - quanto que é o seu programa? Como eu 

não tinha silicone, não era perfeita, eu cobrava 30 reais, e as outras que tinha, cobrava 50. 

Mas aí, eles aumentavam pra 40, eles tinham dó de mim. Eu não sei se eles tinham dó, se eles 

davam por dá mesmo, mas era assim”.  

Sobre o perfil dos clientes alega serem em sua maioria homens mais velhos entre 40 a 

50 anos e casados. Nos programas, os clientes costumam pedir para que ela faça o “papel de 

ativo (a)” sexualmente, não vendo nenhum problema nisso, pois sente prazer em ser ativo (a). 

Sobre a questão se havia uma alteração dos valores cobrados pelo programa relacionado às 

práticas sexuais solicitadas pelos clientes, diz que sim:  

Mudava sim o valor, porque eu encontrei muitos. Nessa vida toda que eu já andei, já 

peguei muita coisa estranha sabe? Homem que vai com a mulher pra gente ficar com 

a mulher e ele fica olhando. Nossa, é uma coisa absurda. Nunca fiz isso, eu não tinha 

coragem, mas já recebi várias propostas. Agora as mariconas
128

, claro que sim. Elas 

pagavam mais e era melhor.  

 

Alega que o fato de morar na casa de uma cafetina gera uma situação de muita 

cobrança e desgaste, pois tem que batalhar cotidianamente para conseguir pelo menos o 

dinheiro que possa cobrir sua diária. Costuma sair para o ponto às 2h da tarde retornando 

somente 6h da manhã, sua primeira preocupação é garantir o dinheiro da diária, tendo para 
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 Maricona é uma "giria gay" usada para definir os homossexuais mais velhos. 
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isso que se sujeitar a fazer os programas por valores irrisórios. E, ao contrário do que ocorre 

com as adolescentes do sexo feminino, o fato dela ser adolescente dificultava a realização dos 

programas:  

Na hora que eu chegava eu me preocupava mais em fazer o dinheiro da diária e ia 

com qualquer homem, qualquer um por 10 por 15 reais. É um pouco difícil porque 

nem todos os homens me procurava, porque como eu era de menor, eles olhavam no 

meu rosto e falava, e eu negava, falava que eu era de maior, que eu não era daquela 

cidade, que eu precisava daquilo. Eu já cheguei a ir pra dentro dos motéis só pra 

conversar com o cara e eles me levavam e me pagavam mais de 40 reais, só pra 

conversar, falar sobre mim mesmo.  

 

Todo o dinheiro ganho com os programas compra roupas e sapatos vendidos pela 

própria cafetina, obviamente, a um valor bem alto. Sobre os cuidados com a produção para 

“descer para a rua”, alega que nunca gostou de muita maquiagem, mas era obrigada pela 

cafetina a se maquiar bastante, vestir minissaia e usar salto alto. Em relação aos cuidados com 

a saúde e a prevenção às DST/Aids, diz já ter feito muito programa sem o uso do preservativo 

por dinheiro. Alega ser comum muitas travestis estarem com o HIV, assim como outras 

doenças sexualmente transmissíveis e revelou não estar bem de saúde, pois sente fortes dores 

abdominais e que precisa ir a um médico, afirma nunca ter se consultado, pelo menos que se 

lembre.  

Ao ser questionada sobre a relação nas ruas com os policiais, expõe que extorsões, 

ameaças, violência e abusos sexuais por parte deles são constantes: 

Eles (os policiais) chegava cobrando a gente porque eu era de menor e eles não ia 

me pegar, mas eu tinha que pagar uma multa pra eles, 50 a 100 reais de multa que 

eles cobravam na rua. Aí eles disse que se não desse pegavam e me levavam pro 

conselho tutelar porque eu era de menor e era sujeito até a prender a cafetina e como 

eu ficava com medo eu pagava, fazia de tudo pra pagar, entendeu? Eles queriam era 

o dinheiro, não queriam saber de nada. Uns usavam drogas, outros saiam com gente, 

era assim. Os policiais saiam com a gente. (adolescente travesti de 16 anos) 

 

No meu primeiro dia na rua, dois policiais militares colocaram o homem me 

beijando, colocaram a gente pelados, numa rua deserta... É, pegou eu com um 

cliente, e não quis me deixar ir, nem o cliente ir embora. Eles gravaram tudinho e 

falaram que iam colocar na internet, tudo que ele mandou fazer eu fiz. Mandou eu 

fazer coisas absurdas sabe, pro cara, e o cara fazendo em mim e eles tiraram foto e 

tudo. Depois eles mandaram o cara sumir, e eu embora. Só que eu não fui, 

permaneci lá. (relato da mesma adolescente travesti) 

 

Situações de violência torna-se algo corriqueiro na vida de todas as travestis que se 

prostituem, estando sujeitas às mesmas situações de vulnerabilidade também as adolescentes. 

Sobre situações que tenha sofrido violência por parte de clientes, me relata que na primeira 

vez que saiu da casa da mãe, ainda aos 12 anos, sofreu sua primeira violência ao pegar carona 

com um caminhoneiro: 
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Peguei carona com um cara e ele colocou um revolver na minha cabeça, bateu e fez 

de tudo comigo e eu chorando, e ele falando que era pior se eu chorasse. Aí depois 

que ele fez de tudo, ele parou o caminhão e me jogou pra fora do caminhão. Era três 

horas da manhã e eu só comecei a chorar e a agradecer a Deus porque eu tava viva, 

não tinha morrido.  

 

Nas ruas, as situações de violência são vivenciadas cotidianamente. A entrevistada 

alega que, quando está na rua é comum passarem carros com jovens rapazes que cospem, 

xingam, jogam pedra, garrafas, latas de cerveja e em alguns momentos até mesmo urina e 

fezes nas travestis que estão nas calçadas. Também é comum alguns policiais jogarem 

bombas para que elas saiam das ruas. Ao perguntar o que representa para ela a “rua” e 

“noite”, ela avalia: 

De dia ela é bom, e a noite é mais perigoso porque a noite tem mais pessoas que 

você não conhece. De dia você conhece todo mundo e pode pedir socorro pra um ou 

pra outro, agora de noite não, a rua fica deserta. Os carros param e você não sabe 

quem tá dentro, uns obrigam você a entrar, outros apontam a arma pra você e 

roubam tudo que você tem.   

 

Ao perguntar qual seria sua visão sobre a prostituição, ela avalia que: 

Ai, eu acho que assim, pra mim a prostituição é muito sofrida, é uma vida que não é 

digna pra ninguém, se prostituir, fazer programa e você tem que ficar com as 

pessoas que você não quer, homens que você não quer. Você tem que fazer tudo 

obrigada porque você tá ali pra ganhar dinheiro. Você usa drogas, você bebe, pra 

ganhar dinheiro. Você precisa fazer tudo pra ganhar dinheiro. [...] Pra mim isso não 

era vida. Mas eu tenho muitas amigas que gostam dessa vida sabe? De prostituir, de 

ganhar dinheiro porque o dinheiro da prostituição é bem fácil, mas ele acaba e você 

nem vê como você acabou. 

 

O segundo adolescente entrevistado, cuja história de vida também foi relatada no 

capítulo anterior. Tem 16 anos de idade, e diz que hoje não é mais travesti, pois está como 

“menininho”. A entrevista foi realizada na sede do SOS criança, mas em dias diferentes. 

Ressalto que ele é amigo da outra adolescente travesti entrevistada. A entrevista transcorreu 

de forma tranquila, mostrou-se aberto as perguntas, mas em vários momentos seu relato 

pareceu contraditório e com informações imprecisas.   

Veio com a mãe de Imperatriz/MA para Goiânia aos 6 anos de idade, saiu de casa aos 

10 anos em virtude das agressões praticas pelo padrasto por ele ser homossexual, indo, nessa 

época, para Belo Horizonte por meio de carona e nessa mesma época começou a fazer 

programas. Contudo, alega que seu primeiro programa foi em Goiânia com um “amigo” que 

tinha 32 anos, recebendo duzentos reais na ocasião. Com esse dinheiro, comprou roupas 

femininas e sapato. Em Goiânia, já “fez ponto”, em, praticamente, todos os locais de 

prostituição de travestis, pagava pela diária da rua 30 reais no decorrer da semana e 50 aos 
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finais de semana, mas afirma nunca ter morado na casa de nenhuma cafetina, fato incomum 

no sistema de cafetinagem de travestis. Entretanto, mesmo não morando na casa da cafetina, 

se sujeitava do mesmo modo ao sistema da cafetinagem nas ruas. Ao perguntá-la o porquê 

não querer morar na casa, responde: “Eu não bato em ninguém, sabe? Então lá tem que ter 

muito orgulho. Sangue no olho. Eu não tenho”.  

Atualmente, mora com a avó
129

, tendo a mãe falecido há cerca de cinco meses. Disse 

que, recentemente, estava em um relacionamento estável de dois anos com um homem de 35 

anos, o qual conheceu em um shopping, e que nesse período, não estava fazendo programas. 

Ao questioná-lo o porquê da pouca visibilidade de adolescentes travestis em pontos de 

prostituição nas ruas, alega que isso decorre do fato da maioria estar sendo assassinadas por 

que roubam os clientes
130

 e que, muitas delas estão indo para a cidade de Anápolis. Passou-

me, também, a informação sobre o acobertamento da exploração sexual de adolescentes 

travestis. Ao questioná-lo se as cafetinas, de fato, não gostam de trabalhar com as 

adolescentes, como me relatou a outra adolescente, diz ser o contrário, pois elas até preferem:  

Elas preferem adolescentes por quê? Como lá na casa delas é assim, tem o disque, o 

disque, com é que fala? Disque programa. Tipo assim, você liga no número da 

cafetina e ela te fala a travesti que tem na casa e se você gostar de uma você sai. 

Tem o telefone, o nome da cafetina e a foto da casa. [...] O cliente marca o local e a 

pessoa que foi escolhida vai estar lá nesse local. Entendeu? 

 

Quando realizava programas cobrava cerca de 100 reais, mas que hoje, caso volte irá 

fazer por 150. Havia dias que chegava a faturar em torno de 500 reais em uma noite, assim 

como havia dias de pouco movimento em que não “faturava” nada. Todo o dinheiro ganho 

com os programas era gasto com roupas, maquiagem e sapatos, sendo o dinheiro dos 

programas gasto rapidamente: “Por que vai muito fácil? Você ganha quinhentos reais na 

noite, você gasta os quinhentos reais e você não vê. Você pergunta assim: como é que eu 

gastei esses quinhentos reais?”. Expõe que quer voltar a estudar e a trabalhar como 

cabeleireiro, sonha em abrir seu próprio salão de beleza. 
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 Entrevista realizada em março de 2013. 
130

 Um termo utilizado por elas para a prática de assaltos é “fazer a Elza”. Se a travesti diz ter “feito a Elza” em 

um cliente, quer dizer que ela o roubou. Os motivos alegados para os assaltos são vários. Um deles pode ser 

atribuído à própria concorrência entre as travestis. Um ponto com muitas travestis, por exemplo, dificulta a 

obtenção de renda necessária para as diárias cobradas na casa de uma cafetina, o que justificaria a necessidade de 

cometer alguns assaltos. Segundo relatos, as agressões por parte dos clientes ocorrem no momento do assalto. E 

quando o cliente não reage na hora, é comum vingar-se posteriormente. De acordo com informações, quando a 

travesti rouba de um cliente, ele “marca a cara 

da travesti” e, mesmo depois de vários dias ou meses, ele volta e se vinga. Geralmente a vingança se dá por meio 

de agressões e atentados, havendo casos em que muitas são baleadas na rua. (SILVA, 2006) 



250 

 

 

Diz não gostar de fazer ponto nas ruas e sim nas BRs, mas que em alguns locais 

passou por momentos desagradáveis, a exemplo do período em que fez programas na cidade 

de Imperatriz no Maranhão: “Só que lá em Imperatriz a prostituição é diferente, você vai pro 

posto, posto de gasolina. Tem que ficar só com caminhoneiro. Entendeu? É ruim por causa 

disso, cada caminhoneiro fedido, cada homem fedido. Nossa!”. Afirma que usa preservativo 

em todas as relações sexuais, inclusive no sexo oral. Nos programas, costuma fazer o papel de 

ativo e passivo nas relações sexuais, mas diz que prefere ser ativo. 

Alega que nunca sofreu violência por parte dos clientes, mas já teve muita briga com 

outras travestis, chegando a “furar” uma delas no pescoço com uma faca, e que anda sempre 

com uma faca ou com um revolver pequeno que só tem uma bala. Quando questionei se a 

travesti havia morrido, ela em tom de humor revela: “Não. (Risos) A desgraçada não morreu. 

(Risos) Mas acho que tá aleijada ou sem falar, num sei. A bicha ficou ruim”. 

 Mesmo não morando na casa da cafetina, ressalta, assim como a colega, o grau de 

violência com que ela age. Relatou-me um episódio em que a cafetina encontrou uma travesti 

em seu ponto sem que houvesse sua autorização. Sendo punida brutalmente com a morte:  

[...] a gente tava no carro dela, a gente tava atrás, a gente tava indo pro ponto, que 

ela sempre deixa a gente no ponto. E aí, aí a gente ficou olhando assim, né? Aquela 

mulher, não era mulher era uma travesti. A cafetina foi lá e bateu na travesti porque 

a travesti tava no ponto dela, ainda matou a travesti. Passou por cima duas vezes de 

carro. Ela passou assim e ainda deu a ré.  
 

Relata, ainda, que essa cafetina já foi presa por diversas vezes, “mas que não fica 

detida por muito tempo por ter dinheiro”. A terceira entrevista foi realizada com uma travesti 

de 17 anos, alta, magra, negra, cabelos alisados e na altura dos ombros, no momento trajava 

calça jeans bem justa ao corpo, camiseta e tênis. Mora no município de Senador Canedo, 

entorno de Goiânia. A mesma encontrava-se inserida no Projeto Vira Vida, que segundo a 

equipe, havia suspeita que ela estivesse em situação de exploração sexual comercial. Assumiu 

sua homossexualidade aos 12 anos, e aos 14 começou a se travestir e logo depois começou a 

tomar hormônios. Alega ter tido a oportunidade de colocar silicone industrial, mas não teve 

coragem, pois seu desejo é colocar próteses cirúrgicas. Afirma ter todo o apoio dos pais, mas 

foi discriminada pelo restante da família. Sobre sua escolaridade, fez até o sétimo ano e que 

parou de estudar por sofrer muita discriminação na escola, como relata: 

Assim, a escola eu parei, né, porque assim, teve muito, muito preconceito, e aí 

assim, jogava muita piadinha pra mim e tal, e assim, eu não queria aquilo pra mim, 

eu queria assim, ser uma travesti respeitada, sempre tive isso na minha cabeça, que 

eu queria ser uma travesti respeitada e pra mim ali não dava. Aí eu fui e saí, fiquei 
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dois anos fora da escola, e fui... e fui assim, fazendo a minha imagem. E assim, hoje, 

aí agora que eu voltei a estudar, que eu tô estudando aqui no Vira Vida.  

 

 Sobre o que considera ser uma travesti respeitada, declara que isso somente é obtido 

por meio da escolarização: 

Hoje tem que ter um estudo. Tem que ter um estudo, uma faculdade, um serviço 

bom, porque se não, é que nem eu falo, é patamar. Ou você tem um estudo, uma 

vida digna, ou você tem que colocar uma saia, uma roupinha e tem que ir pra rua se 

prostituir pra você ganhar dinheiro, porque hoje nada é fácil. 

 

Afirma não se prostituir ou mesmo ter tido alguma experiência, mas que já recebeu 

uma proposta aos 15 anos de idade para ir para a Espanha, convite feito por uma amiga 

cafetina travesti, a qual conheceu em uma Boate LGBT de Goiânia.  

Foi, foi ela que me fez a proposta. Mas só que aí eu estava com medo, porque nessa 

época minha mãe estava passando assim, ela tava doente, estava internando muito. E 

assim, eu pensei na minha mãe, né. Eu falei bem assim: “não, eu não quero ir não”. 

Aí ela falou “não, vamos! Vai ser coisa fácil, vai ter a vida que você quiser, você 

não vê a vida que eu ando? De carro, joias, roupa fina”. Mas aí eu falei “Não, mas 

isso não paga a dignidade da gente”. Aí eu fui e até falei pra ela, pra gente ser isso a 

gente não precisa se expor. Aí ela falou “Ah bicha, então tá bom, se a senhora quiser 

ir, depois você me procura”. Aí eu falei “Ah, então tá”. Mas aí hoje eu sempre falo, 

eu tive oportunidade de ir, eu que não quis. Mas as que foram se arrependeram. 

Foram e não teve a “vida”, né, que falaram que ia ter. Voltou na miséria. Foi na 

miséria e voltou na miséria, né, porque lá, minha amiga me contando, né, me 

relatando, que até o prato de comida que você come você paga. Você vai tomar 

banho, você paga. Pra você dormir você tem que pagar. 

 

Sobre o sistema de cooptação de adolescentes travestis para a exploração sexual 

comercial, confirma o mesmo esquema já apresentado, mas refere-se a outra cafetina de 

travestis:  

É, o que eu me recordo né, que na verdade, ele trabalha numa boate (referindo-se a 

cafetina travesti), aqui na cidade de Goiânia, ele frequenta muito essa boate né, e 

esses adolescentes estavam nesse local. E aí ele começou conversando com esse 

pessoal, começou conversando, e “se você quiser ganhar um dinheiro extra, se você 

quiser também mudar pra minha casa, eu posso, é, ajudar vocês, eu tenho como 

deixar vocês morarem na minha casa”, e tudo mais, então os adolescentes se viram, 

né”. Os adolescentes adquiriam dividas com ela que só iam crescendo. “Nesses 

casos o que a gente percebe é exatamente isso, a necessidade do adolescente de ter a 

sua liberdade, ter a sua independência, né, e a única forma que ele consegue, ás 

vezes eu acredito até isso, eles mesmo começam a se achar diferentes. 
 

Segundo a informação da adolescente, a referida cafetina travesti tem hoje 75 anos
131

. 

Para entrar na Boate, a adolescente utiliza uma identidade falsa obtida com um amigo, que 

segundo ela, consegue esse tipo de documento. Afirma que conhece bem o sistema de 
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 Ressalta-se que uma travesti com essa idade no esquema da prostituição é algo incomum. Visto que segundo 

relato das próprias travestis, uma travesti que “faz rua”, dificilmente consegue envelhecer, pois falecem ainda 

jovens em decorrência do HIV ou assassinadas.  
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cafetinagem de travestis pelo fato de ter tido “amizade” com essa cafetina. Fez questão de 

reiterar em vários momentos da entrevista que nunca fez programas, mas sua narrativa, em 

vários momentos apresentou contradições ao se referir a algumas pessoas e fatos.   

A referida amiga cafetina tem o habito de chamar as travestis que alicia de “filhas”. A 

mesma já teve vários pontos de prostituição em Senador Canedo, mas hoje tem pontos 

somente na Suíça, o que apresenta indícios de tráfico para fins de exploração sexual 

comercial. Expõe que a amiga cafetina “fez a vida”, ou seja, se prostituiu na Europa, e que 

hoje está muito rica. Ao questioná-la sobre a dinâmica dos pontos de prostituição de travestis 

em Senador Canedo, alega que os pontos na cidade estão desaparecendo, pois com o 

crescimento de Goiânia estão migrando para cá, que segundo sua amiga cafetina “está dando 

mais”.  

  Sobre a questão da pouca visibilidade de mulheres, travestis ou mesmo adolescentes se 

prostituindo nas ruas de Senador Canedo e por qual motivo isso ocorre ela alega que: 

Mas é que nem eu te falei, agora não tem mais. Mas antigamente, aí sim tinha, mas 

já estava acabando, né. Porque Senador Canedo agora tá muito grande, agora já 

cresceu bastante, né. Então assim, não tem esses pontos mais. [...] Assim, tinha que 

sumir. Porque era assim, era só família que morava lá, era gente já de idade, então 

assim, Goiânia cresceu muito, aí viram que o fluxo estava em Goiânia e vieram pra 

cá. Foi que nem essa amiga minha cafetina falou, que Senador Canedo já não estava 

dando mais. 

  

As entrevistas realizadas sugerem, como mencionado, a existência de indícios do 

tráfico de travestis para fins de exploração sexual, tanto em âmbito nacional, quanto 

internacional. Em entrevista com a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (Netp), unidade da Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade 

Racial (Semira) do estado de Goiás, ela informa que o Núcleo presta atendimento às vítimas 

de tráfico, tanto interno quanto internacional. Até aquele momento da entrevista em 2012, eles 

haviam tratado apenas de um caso envolvendo três adolescentes travestis vindas do estado do 

Pará. De acordo com os dados, geralmente, as adolescentes travestis são cooptadas, em sua 

maioria, nos estados do Pará e Maranhão. Essas adolescentes são trazidas para a cidade de 

Anápolis, e em alguns casos, para Goiânia e Brasília, o que indica o tráfico interno para fins 

de exploração sexual. 

Segundo ela, as três adolescentes foram encontradas na rodoviária de Anápolis, após 

terem fugido da casa de uma cafetina que controla os pontos de prostituição de travestis na 

cidade e Anápolis. De acordo com suas informações, há uma Rede do Tráfico bem articulada 

que envolve diversas pessoas. Sabe-se por meio de depoimentos, que uma travesti recebe 
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cerca de 100 reais por cada adolescente que consegue cooptar e trazer para a cidade de 

Anápolis ou como elas próprias dizem “por cada cabeça”. As três adolescentes após deporem 

à polícia foram encaminhadas de volta a suas cidades de origem. Ainda segundo a 

entrevistada, a cafetina que controla os pontos de prostituição na cidade de Anápolis e o 

tráfico para fins sexuais, já foi detida por diversas vezes, mas sempre é colocada em liberdade 

novamente.  

Esse esquema do tráfico de travestis para fins de exploração sexual já foi noticiado 

pela mídia em diversas ocasiões. A exemplo da matéria publicada pelo Jornal FOLHA 670, 

em 12 de abril de 2012, intitulada: “Rede de tráfico de travesti é desmantelada em Anápolis”, 

que traz a entrevista realizada com uma delegada da cidade de Belém no Pará. Segue trecho 

da reportagem:  

Em novembro de 2011, um adolescente trouxe a grave denúncia de que em Anápolis 

existe uma suposta rede de tráfico de travestis advindos do Pará e Maranhão, muitos 

deles sem ao menos terem completado a maior idade. O menor indicou que havia 

sido aliciado em sua cidade natal no Pará, com a promessa de remodelar o corpo, 

através da aplicação de silicone e megahair (procedimento para alongar os cabelos), 

entre outros atributos. Porém, ao chegar a Anápolis ele alegou que se deparou com 

uma realidade totalmente adversa da prometida, adquirindo dívidas que iam desde a 

passagem à hospedagem em uma casa que abrigava outros travestis. Em novembro, 

ele conseguiu fugir e o caso vem sendo investigado por autoridades no Pará e Goiás. 

(FOLHA 670, 2012) 

 

Ainda segundo a matéria, tal acontecimento desencadeou a uma ação conjunta entre o 

Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), Delegacia de Polícia de Apuração de 

Atos Infracionais (Depai) e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) que 

levou à prisão de J. P. V. conhecido como E. Cafetina, e outras 15 travestis foram conduzidos 

à delegacia. De acordo com a delegada titular da DPCA de Anápolis, a referida cafetina é 

apontada como proprietária da casa que abriga as travestis, supostamente aliciadas por ela. Ela 

ainda responde pelos crimes inafiançáveis de favorecimento à prostituição e rufianismo 

(cafetinagem). As 15 travestis apreendidas foram ouvidas, tiveram antecedentes criminais 

pesquisados e posteriormente liberadas. Embora no momento da abordagem não tenha sido 

encontradas adolescentes, a própria cafetina confessou que em outras ocasiões a casa já havia 

recebido adolescentes.  

 Os pontos de travestis na cidade de Anápolis são situados, como visto anteriormente, 

nas Avenidas Brasil e JK. Por meio de observações de campo, foi possível verificar que as 

travestis permanecem nos pontos apenas no período na noite e, segundo relato delas próprias, 

os dois pontos pertencem à mesma cafetina. Em determinado dia estive na Avenida Brasil 
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abordando algumas travestis, com seis delas pude conversar. O fato de compreender a 

dinâmica do sistema de cafetinagem de travestis nas ruas de Goiânia favoreceu um diálogo 

com o grupo. Dentre elas, duas aparentavam ser adolescentes entre 16 a 17 anos, mas ambas 

disseram ter 19 anos. Segundo relataram, todas elas são originárias dos estados do Pará e 

Maranhão e vieram para a cidade de Anápolis por “ouvirem dizer que aqui era bom para se 

ganhar dinheiro”. Ao todo são 17 travestis, todas morando na mesma casa mantida pela 

cafetina. Ao questioná-las se na casa havia travestis adolescentes, disseram que não, pois a 

cafetina não permite. Mas era esperada tal resposta, visto que a cafetina que matem a casa já 

foi detida acusada pelo crime de tráfico de travestis. Todas elas disseram que já se prostituíam 

em suas cidades antes de virem para Anápolis e que vieram para a cidade por conta própria, 

não havendo o envolvimento de outras pessoas. Além de Goiânia, algumas delas disseram que 

também já estiveram em Brasília, outra cidade que, segundo elas, é “boa para ganhar 

dinheiro”. Esses relatos indicam uma possível rede de trafico de travestis para fins sexuais que 

envolvem as cidades de Brasília e Anápolis.  

 Informações sobre a exploração sexual de travestis adolescentes na cidade de Anápolis 

foram obtidas também junto ao coordenador das políticas para a população LGBT da 

Secretaria da Assistência no município. Segundo suas informações, há um sistema de tráfico 

de travestis, inclusive, de adolescentes oriundas do Pará, mas que é difícil a identificação. Ao 

Realizar uma visita em uma casa em que residem várias travestis, todas disseram ser maior de 

idade, mas cinco delas aparentavam ser menor de idade.  

Nenhuma tinha documentação. Agora o que se percebe, como você falou, essas 

travestis estavam todas sujeitas a um regime de opressão lá, tanto que nós 

entendemos que elas estavam cobrando, a cafetina estava cobrando dela uma multa 

de 50 reais por dia de situação de relacionamento que convive, aquela situação que 

não pagou o ponto né? (coordenador das políticas LGBT de Anápolis) 

 

Ainda segundo ele, Anápolis é conhecida pelas travestis como uma cidade “boa para 

se ganhar dinheiro”. Mas, vê certa contradição nisso, pois avalia que a cidade tem uma 

dimensão moralista muito grande associada à questão religiosa. Há que se ressaltar que 

Anápolis é conhecida como uma das cidades com o maior número de evangélicos por 

habitante no Brasil
132

.  

                                                           
132

 Anápolis tem entre 800 a 1.000 igrejas evangélicas; cerca de 2 mil pastores e 60 mil evangélicos. Com 

histórico de cidade religiosa, Anápolis tem duas instituições evangélicas: uma universidade (UniEvangélica) e 

uma unidade de saúde (Hospital Evangélico). Boa parte da bancada de vereadores é evangélica. (JORNAL 

OPÇÂO, 2011) 
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Expõe que algumas travestis por estarem em um “regime de opressão” realizam as 

denúncias junto ao disk 100. Até a data da entrevista, em fevereiro de 2013, haviam atendido 

três adolescentes travestis que moravam na casa de uma cafetina, uma delas teve problema 

com a aplicação de silicone no corpo, ficando internada na UTI. Ao entrarem em contato com 

a família, constatou-se que ela era adolescente. Após sua recuperação foi mandada de volta a 

sua cidade no estado do Pará. Sobre as outras duas, diz que uma delas ainda continua fazendo 

programas nas ruas, já a outra não soube dizer do seu paradeiro. Hoje, desenvolve um 

programa de prevenção às DSTs/Aids com as travestis por meio da distribuição de 

preservativos. Muitas delas têm envolvimento com drogas, avaliando que o trabalho 

prioritário com elas seria o da drogadição. Avalia, ainda, que o trabalho com as travestis 

adolescentes dever ser diferenciado:  

Eu ainda acredito que a adolescência é uma situação que precisa de muito cuidado, e 

a travesti adolescente ela também precisa de estar certa daquilo que ela quer pra ela, 

da qualidade de vida que ela quer pra ela, e quando nós nos encontramos, nós 

conversamos com o que ela precisa com o que ela quer pra ela e aonde ela quer 

chegar, porque hoje ela é adolescente, mas a vida da travesti principalmente 

prostituta é uma vida de muito risco né e é uma situação que ela nem pode chegar à 

maioridade com a questão das doenças e com uma serie de situações. Então a 

preocupação é com as travestis de menor idade sim né, pro trabalho de dialogo, de 

situação de estabelecer com ela com os caminhos que ela entende da prostituição, 

dos riscos que acontecem dentro dessa profissão né, a concepção, a  durabilidade  

que ela esta ali exposta, enfim isso tudo é uma situação que é muito preocupante 

para nós”.  

 

Sobre se há uma esquema de prostituição e exploração sexual de adolescentes travestis 

que envolveria as cidades de Brasília e Goiânia, acredita que sim:  

Sem duvida! Sem duvida, por quê? Porque Anápolis é uma cidade que esta entre 

duas importantes capitais né, Goiânia e Brasília, e tenho a dedução que Brasília tem 

a situação que corre mais dinheiro, vamos colocar assim. Então eles entendem, 

alguns entendem que lá os clientes são mais ricos e que pode oferecer melhores 

condições, ai eles fazem experimentos lá também né, e uma vez bem sucedido no 

programa que paga mais vezes lá, isso se torna para eles um vicio, ai eles sempre 

voltam para Brasília e sempre fazem programa lá. 

 

Ao ser questionado se além da prostituição de travestis, no município é verificada a 

prostituição masculina de “michês”, responde ser difícil identificar rapazes que estão na 

prostituição masculina, mas que as próprias travestis apontam quem são: “Então é um 

trabalho difícil de identificação, agora esses meninos, eles andam de bicicleta, então eles 

ficam sempre passando ali nos pontos e ai você percebe visivelmente que são menores né”. 

Sobre o uso do telefone celular por parte desses adolescentes, como mecanismo de contato 

com os clientes, expõe: 
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A tecnologia serve para tudo e também no mundo da prostituição ela da um show ai 

né. Então eles fazem o contado deles é pelo celular. Ai vê aqueles meninos de 

bermuda, de bicicleta passando de boné, geralmente, não da pra falar que eles são 

prostitutos, ai você vai perceber na esquina de baixo.  

 

No caso dos meninos, não há um sistema que envolva, a exemplo das travestis, uma 

rede de exploração e aliciamento. Ao que tudo indica, eles se prostituem de forma autônoma. 

Não há, também, uma apropriação de pontos para a prática da prostituição.  

 Sobre haver certo nível de dificuldade em abordar tanto as travestis adolescentes 

quanto os meninos que estão na exploração sexual comercial, ele confirma:  

Isso, exatamente! E qualquer pessoa desconhecida que aproxima deles que não seja 

cliente, porque o cliente não bate papo. Aliás, ele passa correndo e finaliza e quando 

ele tá de carro espera lá na frente e entra e já sai e depois volta e deixa em outro 

lugar e tal, então não tem nenhuma comunicação verbal ali, ai quando alguém para 

pra conversar eles levantam suspeitas. 

 

 O sistema de cafetinagem de adolescentes travestis como visto, é algo bastante 

articulado. A apropriação espacial das ruas das cidades é efetuada por meio da demarcação 

dos pontos de prostituição que se inserem na geografia do mercado do sexo. Com um forte 

aparato de coação e violência, as cafetinas dominam e lucram alto com o negócio.  E mesmo 

com as diversas intervenções de repressão da polícia sobre o esquema, ele permanece 

curiosamente ainda vigente. As informações obtidas revelam ainda uma forte articulação do 

negócio da prostituição com o tráfico de travestis para fins de exploração sexual, seja em 

âmbito interno, o que envolve uma rota do tráfico entre os estados do Pará, Maranhão, Goiás e 

distrito federal; e o tráfico internacional, em que as travestis são levadas para países da 

Europa.  

Nesse esquema lucrativo, as adolescentes travestis também se tornam vítimas, seus 

corpos são alterados para atender as demandas do mercado e a exigência da clientela que dele 

desfruta. Entretanto, em uma sociedade em que a discriminação e o preconceito com as 

orientações sexuais e identidades de gênero que transgridem, as adolescentes travestis 

encontram, no cenário da prostituição, um ambiente propício para metamorfosear seus corpos, 

parte fundamental para a construção de suas identidades. Além de ser, o mercado do sexo, 

uma das poucas possibilidades de sobrevivência que elas encontram em uma sociedade que as 

exclui.   

5.2.2.3 Os meninos – dentre as categorias de adolescentes inseridos na exploração 

sexual comercial, os meninos são a de mais difícil identificação por não apresentarem, a 

exemplo das meninas e das adolescentes travestis, sinais que possam identificá-los como 
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estando em tal situação. Além disso, se constitui em um público flutuante
133

. O trabalho de 

campo com a exploração sexual comercial de adolescentes do sexo masculino em Goiânia 

constatou uma significativa presença desses adolescentes nos banheiros públicos dos 

terminais de transporte coletivo urbano. Eles buscam esses locais para possíveis relações 

sexuais, sejam elas remuneradas ou não.  

Santos e Araújo (2009) colocam que um dos grandes desafios para a equipe de 

educadores do Proinvert foi a identificação dos adolescentes que se encontravam em situação 

de exploração sexual comercial
134

. Alguns educadores já possuíam uma vivência de 

abordagem de rua, facilitando a identificação, enquanto outros não tinham a mesma 

experiência, o que dificultava um olhar mais apurado. Surgiu, desse modo, o seguinte 

questionamento: como identificar quem era adolescente e quem estava na exploração sexual 

comercial? No caso das meninas, algumas atitudes ajudam a identificação das adolescentes, 

que buscam atrair os clientes por meio de olhares, performances corporais, maquiagens e 

vestimentas – estas últimas usadas pelas meninas como artifícios no intuito de parecerem mais 

velhas. Entretanto, para os meninos, esses indicadores não servem de parâmetro, pois eles não 

usam os mesmos artifícios. Nesse caso, a identificação teve como norteador os locais da 

cidade tradicionalmente utilizados para a prática da prostituição masculina, a exemplo de 

parques, bosques, ruas, avenidas e banheiros públicos, principalmente aqueles localizados nos 

terminais de transporte coletivo de Goiânia. Esses lugares são frequentados por homossexuais, 

adultos e adolescentes, favorecendo a prestação de serviços sexuais dos adolescentes para os 

adultos. Porém, nem todos os adolescentes que frequentam esses locais se prostituem; alguns 

buscam apenas relações sexuais sem fins comerciais, que ocorrem tanto com outros 

adolescentes quanto com os adultos. 

 Para a pesquisa, além das observações de campo, pude entrevistar profissionais que 

desenvolvem trabalhos com esse grupo, no intuito de buscar por dados que pudessem 

caracterizar o fenômeno. Assim, entrevistei o presidente da Associação Afro LGBT de 

Goiânia, criada em 2009, e desenvolve um projeto de prevenção as DST/Aids com 
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 Em pesquisa realizada por mim com a prostituição masculina de Goiânia, pude verificar que os denominados 

michês, ou garotos de programa, são considerados como o público mais flutuante dentre os profissionais do sexo 

que se dedicam à prostituição de rua. O termo “flutuante” refere-se aos indivíduos profissionais do sexo que não 

permanecem por muito tempo em um ponto, nem mesmo em uma cidade. Dada essa mobilidade, numa mesma 

rua, nem sempre são encontrados os mesmos rapazes.  Em uma semana há um grupo de rapazes e, na seguinte, 

outro. As causas dessa mobilidade são basicamente os furtos constantes. Para não ficarem “marcados” nas ruas 

por policiais ou pelas vítimas, “eles sempre devem sumir por um tempo”. 
134

 Período de 2004 a 2006.  
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profissionais do sexo em Goiânia, estendendo, também, adolescentes em situação de rua e 

exploração sexual comercial. A entidade atua na região central, Bairro São Francisco e Novo 

Mundo.  

Ao questioná-lo sobre por qual motivo ele começou a desenvolver um trabalho com o 

público de adolescentes homossexuais, ele me relatou um triste fato ocorrido com um amigo: 

Surgiu através de um adolescente, chamado C. Ele sofreu um sério abuso, ele era 

meu amigo e ele tinha exatamente 10 anos de idade. Ele foi abusado pelo pai, pelo 

tio e ai ele foi brutamente assassinado pelo próprio irmão. Ai surgiu à vontade de 

trabalhar com criança e com o adolescente a partir desse fato. 

 

Sobre a presença de adolescentes em situação de exploração sexual comercial na 

região central de Goiânia, afirma que hoje há cerca de vinte e cinco adolescentes, dado que 

me gerou surpresa. Ao indagá-lo o porquê em minhas observações de campo, pude verificar 

apenas a presença de jovens rapazes, mas não adolescentes se prostituindo nas ruas do centro. 

Disse que por desenvolver um trabalho com eles já há algum tempo e por ser homossexual, 

construiu um vínculo de amizade. Podendo, a partir daí, ter mais facilidade de perceber a 

dinâmica. “Os meninos se abrem pra mim através de conversas contando o que acontece o 

que deixa de acontecer. É um vínculo que eu tenho com eles entendeu? E ai um vai me 

repassando pro outro até que eu vou conhecendo um e conhecendo outro”.  

Confirma que a identificação de adolescentes que estejam se prostituindo é difícil, 

visto que na maioria das vezes, possam despercebidos. Além disso, emite uma avaliação de 

certo modo valorativamente negativa sobre a atividade que exercem:  

Com certeza, todos podem passar despercebidos, pois só o fato de você falar que vai 

fazer uma entrevista com eles ou que você vai fazer qualquer tipo de trabalho com 

esses adolescentes eles dizem que não querem fazer. Por uma questão de medo de 

isso ir para numa rede social ou o medo disso chegar no ouvido do pai ou da mãe, 

porque muitos estão lá porque a mãe e o pai não sabem. O pai e a mãe acham que 

estam trabalhando de uma forma honesta, não que seja desonesta essa forma de 

prostituição seja desonesto, mas um trabalho digno. 

 

A metade dos meninos que estão em situação de exploração sexual comercial, não 

trabalha e nem estuda. E a maior parte deles são usuários de cocaína, não sendo verificado o 

uso do crack. Segundo o relato, 

O crack não tem tanto assim, não tem nenhum adolescente nessa situação nesse 

momento. Nesse momento não, mas em outros momentos teve, com outros 

adolescentes que eu trabalhei que hoje esta numa clinica internado. Agente 

conseguiu uma clinica através de um amigo nosso. Esse amigo nosso conseguiu essa 

clinica pra esse adolescente. Esse adolescente não tem família. Hoje a família dele 

somos nós, são os meninos do terreiro que vai visitar ele, que se preocupa que se 

interessa, assim por diante.  
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Segundo sua informação, há uma casa no centro em que moram cerca de 10 

adolescentes, em que o aluguel é pago por um assíduo cliente de um deles. Considera que há 

uma diferença do trabalho desenvolvido com os meninos e com as adolescentes travestis: 

Com os meninos não há dificuldade porque o homossexual entende melhor, mas o 

homossexual e a travesti é um vínculo que você tem que ir criando aos poucos, 

porque a travesti tem um pouco a questão de barreira entre o homossexual e a 

travesti, porque ela tem medo do homossexual ganhar o cliente dela na rua. E o 

homossexual tem certa barreira de dialetos de travesti.  

 

Os meninos com os quais desenvolve trabalho têm entre 13 a 17 anos. Ao questioná-lo 

sobre as dimensões de gênero e sexualidade na compreensão desses adolescentes, ele diz que, 

hoje o perfil dos adolescentes que estão nas ruas é de adolescentes com identidade de gênero 

feminina. Segundo ele, os denominados michês (que representariam, Perlongher, 1987, a 

identidade masculina em seu excesso de virilidade), estariam em sites da internet que ofertam 

serviços sexuais, ou em saunas, local bastante procurado pelo público homossexual para 

possíveis transas.  

 Sobre qual avaliação teria da questão da exploração sexual de adolescentes, argumenta 

que deveriam existir mais projetos governamentais direcionadas a esse grupo,  

Eu percebo que num caso complicado porque cada vez mais... Nós que trabalhamos 

nessa prevenção, a gente fica cada vez mais surpreso. Cada vez o adolescente tem 

um fato a reclamar pra gente, quando agente vai entregar preservativos pra eles. 

Precisamos montar uma casa para os adolescentes trabalharem por ter mais, como eu 

posso dizer, ter mais disponibilidade do governo ajudar com outros projetos 

diferentes os adolescentes. Porque tudo tem toda uma burocracia e tudo que eles 

reclamam é porque a burocracia é grande demais e por isso eles não conseguem ir 

atrás de um emprego para irem trabalhar e não viverem nessa situação de risco. 

 

Em relação aos motivos alegados por esses adolescentes para se inserirem na 

exploração sexual comercial, cita o fator consumo: 

Um dos motivos maiores é a condição financeira. Muitos vêm de família de baixa 

renda, famílias que não tem condição financeira de dar tudo que o adolescente quer. 

Hoje pra você ser o homossexual se você não andar bem vestido, se você não andar 

com roupa de marca, você, no modo de nós homossexuais verem você é uma 

bichinha qualquer. Uma bichinha de lá. Ai eles tem essa visão de querer andar bem 

vestido bem arrumado e a família não tem condição de dar tudo isso a eles. Eles vão 

procurar na rua que é um meio fácil de ganhar dinheiro fácil. 

 

Já os motivos que levariam os clientes, normalmente homens mais velhos, a buscar 

por programas sexuais com adolescentes seriam, em sua opinião, a questão da maturidade, 

experiência e poder de convencimento, ou como ele mesmo coloca, uma questão de lábia: 

Questão de não experiência e questão de lábia. Hoje o cliente, ele promete mundos e 

fundos. O adolescente cai na lábia do cliente. E ai tem essa eventualidade do cliente 

e o adolescente. E o adolescente cai na lábia e faz por mais barato. Ele promete dar 

uma coisa simples e ter o adolescente na mão dele pra sempre. Se ele fazer uma 
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coisa dessas com uma pessoas mais velha, que é mais vivida na rua, ela não vai cair 

nessa. 

 

 Na pesquisa, a coleta de dados mais precisos que pudessem caracterizar a exploração 

sexual comercial de adolescentes do sexo masculino não pode ser obtida. O trabalho de 

campo me permitiu ter uma ideia da dinâmica da prostituição de rua de michês, mas nas 

observações de campo não consegui visualizar os referidos adolescentes. Um meio para isso 

seria conseguir entrevistar algum adolescente, mas o próprio entrevistado disse que, 

dificilmente, os meninos com quem tem contato iriam me conceder uma entrevista. Percebi 

que o meu próprio informante por algum motivo não se empenhou em me colocar em contato 

com algum desses adolescentes.  

 

 

5.2.3 A aliciadora e as “meninas” – o “negócio” invisível 

 

 Um dos mecanismos utilizados para o acobertamento e invisibilidade da exploração 

sexual comercial de adolescentes é o uso do telefone celular. Se antes, as adolescentes 

necessitavam se expor em ruas (pontos de prostituição), ou mesmo em casas fechadas 

(prostíbulos), para que os potenciais clientes pudessem ter acesso a elas, hoje basta apenas 

que elas tenham um aparelho celular e uma rede de contatos. Entretanto, há um esquema 

“invisível” e extremante eficaz para o estabelecimento do “negócio da exploração”, o sistema 

de aliciamento de adolescentes para programas sexuais.  

 Os dados sobre esse esquema foram obtidos por meio de entrevista realizada com uma 

aliciadora de jovens. O contato com ela foi por intermédio de uma educadora do Proinvert que 

mantinha com ela uma relação de proximidade pelo fato de serem comadres.  

  A entrevista foi realizada na casa da educadora, ficando presente no momento somente 

eu e a entrevistada. Ela aparenta ter entre 45 a 50 anos de idade, bem vestida, simpática e 

bastante comunicativa. Segundo seu relato, ela começou a aliciar “meninas” em virtude do 

pedido de um amigo. Inicialmente, ele fez a proposta a ela para que “saíssem”, como ela não 

aceitou, ele propôs para que ela conseguisse então uma amiga e que pagaria bem por isso. A 

menina escolhida por ela trabalhava ao lado da loja em que ela trabalhava, uma joalheria. Ao 

abordá-la, disse que tinha um amigo que gostaria de “sair com ela” e, caso aceitasse, ele iria 

lhe dar um “presente”, expressão usada pelos clientes ao se referir ao dinheiro dado as 

meninas. A partir daí, ela começou a aliciar outras garotas. 
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Logo no início da entrevista, ela fez questão de frisar que alicia somente garotas maior 

de idade, ficando bastante reticente quando eu lhe fazia perguntas relacionadas ao aliciamento 

de adolescentes. Entretanto, as informações repassadas por ela, no decorrer da entrevista, dão 

fortes indícios que também opera nesse mercado de exploração.  

O lucro com o aliciamento vem do dinheiro ganho pela menina com o programa. Ao 

questioná-la se esse valor seria um percentual sobre o valor do programa, ela diz que recebe 

um valor fixo, 50 reais por cada programa que é intermediado por ela. O dinheiro é repassado 

pela própria garota. As meninas cobram cerca de 200 reais pelo programa, diz ser necessário 

estabelecer um valor mínimo, mas há liberdade da garota em negociar um valor maior com o 

cliente; há casos também em que muitos clientes pagam um valor a mais à menina, 

principalmente se ela for muito bonita. O tempo do programa não é estipulado, será o tempo 

que for necessário, tudo dependerá do momento. Quando o encontro é marcado, o cliente já 

espera pela menina no motel, normalmente ela vai de mototaxi por ser mais rápido. E, caso a 

mesma possua carro, ela o deixa na porta da casa da aliciadora. 

Informa que, hoje, tem uma carta com aproximadamente 30 clientes, composta por 

homens acima de 50 anos de idade, geralmente profissionais liberais, médicos, advogados, 

dentistas; há também muitos empresários e fazendeiros. Grande parte desses clientes já a 

conhecem há vários anos e um cliente vai indicando seus serviços a outros amigos. Alguns 

deles são de outras cidades como Brasília e São Paulo e sempre que vem à cidade ligam para 

ela solicitando uma garota. Sobre a aparência física dos clientes, ela faz questão de ressaltar 

que dentre eles há alguns que são considerados por ela como sendo “perfeitos”, e que os 

demais não são tão bonitos, mas se vestem muito bem: 

O meu perfil, os homens que eu mexo, não vou dizer assim, tem uns que não são 

bonitos, são perfeitos. Dois da turma toda, da lista toda, dois são perfeitos. Mas a 

maioria não são bonitos, mas também não são feios, porque são homens que se 

vestem muito bem, aquela pessoa bem tratada que o dinheiro que faz isso. 

 

Sobre como funcionaria a rede de contatos com as meninas, revela que uma vai 

indicando a outra seus serviços de aliciamento, formando uma rede. Porém, só aceita meninas 

indicadas por outras com quem já trabalha.  

Elas me procuram, que uma indica pra outra entendeu? E elas me liga, então não 

adianta me ligar e falar que a fulana me deu o telefone, não adianta, desligo o 

telefone e pronto e acabou. Tem que ser a pessoa que eu conheço que tem que me 

ligar ou ir lá em casa me chamar, da mesma forma o homem. Eu jamais vou pegar 

uma menina e vou mandar pra um homem que eu nunca vi na vida. Então quer dizer, 

que eu não vi, isso aí já aconteceu, eu tenho vários, vários clientes aí que eu nunca vi 

entendeu? Mas quando eu conheci foi através de algum amigo meu que me ligou, 

falou fulana - hoje vai te ligar uma pessoa assim e assim.  
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Sobre qual seria o perfil dessas meninas afirma, “ah! tem secretária, tem vendedora em 

shopping, gerente de loja, bancária etc. A idade das meninas varia entre dos 18 aos 25 anos, 

mas a maior parte possui entre 18 e 19 anos”. Em sua maioria possuem um namorado ou um 

noivo. Todas moram com os pais e ninguém sabe que fazem programas. Os programas são 

realizados fora do expediente de horário em que trabalham, como relata: “ninguém sabe. 

Tanto é que tem umas, por exemplo, que trabalha a tarde aí sai de manhã. Tem umas que 

trabalha de manhã e sai à tarde, tem umas que trabalham o dia todo e sai à noite. Mas é muito 

difícil também sair à noite porque os clientes, todos são casados”. 

A propósito da dinâmica para os programas, expõe que funciona do seguinte modo: o 

cliente liga e solicita a ela uma menina, geralmente uma garota que ainda não conhecem, pois 

“não gostam de repetir a mesma garota”. Quando a menina sai com o cliente pela primeira 

vez, ele já pega o telefone dela. Nesse caso, ela perde a menina a esse cliente.  

Ele não gosta de repetir, mas também quando a menina sai à primeira vez, ela passa 

o contato dela. Entendeu? Ela passa o telefone pro cara, aí quer dizer, quando ele 

querer de novo, ele não vai me procurar, vai procurar diretamente por ela.  

 

Os clientes, ao ligarem, já solicitam o tipo físico da menina que desejam e ela diz, 

ainda, conhecer o gosto de todos eles. “eu conheço todos. eu sei quem gosta de seio grande, 

bunda grande, bunda pequena, quem gosta de magra, magrinha, sei quem gosta mais cheinha, 

alta, baixa, loira ou morena, a pessoa me liga eu falo hoje não tem.” A negociação dos 

programas assume uma lógica totalmente comercial, em que as meninas são ofertados como 

mercadorias que devam atender ao gosto do cliente. Além de serem negociadas como 

mercadorias, são, na lógica do mercado e de consumo, uma mercadoria com um breve tempo 

de uso, pois a clientela quer sempre “consumir uma nova mercadoria”. 

Alega que os clientes tem preferência por meninas bem jovens, tanto que trabalha com 

uma menina de 25 anos, a qual orienta para que diga aos clientes que tem apenas 22 anos, 

caso contrário o cliente não se interessa. Revela, também, que alguns clientes tem preferência 

por meninas casadas. Nesse caso, as meninas são orientadas a mudar a aliança de noivado de 

mão, como ela própria descreve: “agora tem uns também que eles só querem se a mulher for 

casada. Eu falo pra ela, pega a aliançinha de noiva e muda de dedo. Entendeu? fala que é 

casada”. A questão de o cliente preferir garotas casadas justifica-se, segundo eles próprios, 

pelo fato de muitos argumentarem não querer pagar “putas” e por isso pedem por meninas 

casadas; ela diz não entender isso. E, do mesmo modo que os clientes não as consideram 



263 

 

 

como “putas”, por acreditarem que são casadas, elas próprias também não se percebem como 

garotas de programa, ou “putas”. E, pelo fato dos programas serem realizados de modo 

bastante reservado, não consideram o que fazem como prostituição. Mas a aliciadora diz 

discordar dessa visão. “desceu a calcinha, pegou o dinheiro é prostituição”. Desse modo, 

mesmo que os encontros sexuais com os clientes sejam uma clara relação comercial, ao que 

tudo indica a atividade de “prostituírem-se” não acarreta a essas jovens uma dimensão 

identitária, na medida em que não se percebem ou não se identificam enquanto garotas de 

programas ou de modo pejorativo como “putas”.  

Além da busca por um corpo jovem e atraente, ela alega que os clientes tem prazer em 

pagar; paga-se pelo sexo e pela atenção dada a eles. O que para ela é uma forma de exercício 

de poder: 

Tem homens que eles tem prazer em pagar, eles adoooram o fato de pagar entendeu? 

É igual eu te falei, não é nem o fato de fazer sexo, é o fato de pagar. Gosta de pagar. 

De poder pagar, paga pela atenção, paga não somente pelo sexo, pela atenção talvez. 

Pra mim é um questão de poder.  

 

A entrevistada argumenta, ainda, que a justificativa das meninas para iniciarem nos 

programas sexuais é puramente financeiro, para terem acesso aos bens de consumo, roupas, 

bolsas, sapatos etc.  

É unicamente financeiro. Unicamente sapato, bolsa, roupa. Você entendeu? porque 

essa mesma que tô falando nela, ela vive uma vida de princesa, ela tem carro, ela 

tem moto, ela é gerente de uma loja, ela ganha dois mil e quinhentos por mês, mora 

com o pai e com a mãe, ela não tem filhos, ela colocou prótese de silicone agora, fez 

lipo, sendo que não precisava, corpo perfeito, entendeu? E eu não entendo porque 

fazer isso. Inclusive ela não está saindo desde outubro, novembro. Aí encontrei com 

ela ontem, fui na galeria que ela trabalha, por acaso encontrei com ela e ela me 

falou, tô louca! Ela falou que tá louca pra “sair”. (a expressão “sair” aqui refere-se a 

fazer programas) 

 

Ela afirma também, não estreitar os laços de proximidade ou amizade com as meninas, 

mas que se tornou uma confidente de muitas delas. Conta que muitos clientes pedem por 

meninas bem jovens, mas avalia que não há perigo, pois vão levá-las para seu apartamento. 

Informa que há três meninas com quem trabalha que possuem dezoito anos de idade, mas que 

aparentam ter quinze anos. Expõe que dos 30 clientes que possui cerca da metade deles já 

solicitou a ela por meninas bem jovens. Expõe também que quase sempre é procurada por 

adolescentes que querem fazer programas, mas que não aceita trabalhar com elas. Diante 

desses fatos, é possível deduzir que, havendo a procura por parte dos clientes pelas 

adolescentes (a demanda) e a procura dessas adolescentes pelos programas (a oferta), 

dificilmente ela, enquanto operado do “negócio”, não estaria lucrando com esse esquema.    
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Segundo a aliciadora, os dias em que os clientes mais solicitam meninas são as 

segundas e terças-feiras, nunca aos finais de semana, pois sempre estão com a família. E que 

os clientes, sem exceção, odeiam meninas que tem filhos. Eles alegam querer meninas com “o 

corpo perfeito” e dizem gostar de meninas bem jovens, pois tem “o corpo bem durinho”.   

Mas a maioria reclama, não quer a menina numa tal idade, por que a menina num tá 

com o corpo já tão bonito. Num que menina com seio caído. Num sei o que. Eles 

sempre falam essa parte. Quanto mais nova mais durinha. Então a associação deles é 

essa. É mais nova é mais durinha”. 

 

Expõe, ainda, ser comum os clientes pedirem por quatro ou cinco meninas para 

festinhas em motéis. Sobre o uso de drogas, diz que nunca houve casos de o cliente pedir, mas 

houve uma situação em que uma das meninas levou cocaína e o cliente ligou apavorado, 

como relata,  

ela levou cocaína, tava cheirando e ele ficou apavorado, ele me ligou, e falou - nossa 

senhora que que é isso?" E eu quase morri, falei - "ô meu deus!". Mas geralmente 

esse pessoal meu, é igual eu te falei, acho que é porque a maioria sai na parte do dia, 

então não são todos que podem beber porque geralmente voltam para o consultório, 

ainda tem paciente pra atender, tem cliente pra resolver, então não dá tempo. Às 

vezes não bebe, às vezes vai lá e tal mas não pode beber...quer dizer se não pode 

beber não pode usar droga também né. 

 

Diz ser comum homens de uma mesma família pedirem por várias meninas: “as vezes 

o filho me liga, e fala pra mim – olha, arruma uma pra mim, uma pro meu pai, uma pro meu 

tio, pro meu cunhado... eu falo - meu Deus!. Geralmente, são festinhas realizadas em motéis. 

Por esse dado é possível perceber que há, entre os homens de uma mesma família, uma 

dimensão de cumplicidade e, de certo modo, um senso de lealdade que feriria inclusive a 

cumplicidade e o respeito que teriam com as mulheres da família (esposas, mães, filhas e 

irmãs). Princípios éticos moralizantes propagados socialmente parecem não pesar nesse 

contexto, na medida em que a infidelidade é propiciada por aquele que deveria resguardar os 

interesses das mulheres da sua família (mães, filhas e irmãs).  

Ainda segundo o relato da aliciadora, um artifício da menina para envolver o cliente é 

dizer a ele que aquela está sendo sua primeira vez com um cliente, e que nunca havia feito 

programa antes. Uma forma de serem valorizadas, como ela própria relata: “Mas essa é a 

história que elas tem que usar pra todos os homens, se eu tiver cem homens, ela vai dizer que 

é sua primeira vez para todos”.  

 Como os clientes não veem as meninas até a hora do programa, questionei a ela, se em 

alguma situação houve a recusa por parte deles em relação a alguma menina. Alega que houve 

o caso de uma das meninas que voltou duas vezes. Ao perguntar se a menina não era o perfil 
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desejado, ela disse que sim, mas que pode ter havido um detalhe que o desagradou: “Era sim, 

é loira, não tem filhos, um corpo! Mas não sei, ela usa um aparelho, e a boca não é bonita. 

Então, acho que é assim (...) que olha a primeira vez, então duas vezes voltou, então não vou 

mandar mais”. Se houve outra situação, ela diz que sim:  

aconteceu essa semana. Eu mandei uma linda, linda, linda! Aí ele me ligou e falou 

pra mim o motivo e eu quase morri - ela não toma banho. Ela voltou dentro de vinte 

e cinco minutos, eu assustei, mas o que que aconteceu? Cê fala, tomou banho antes? 

Ela não tomo banho no motel e nem antes, ela tomo banho a noite, ela foi pra uma 

festa oito horas da noite, tomo banho oito horas da noite, e ela saiu com ele meio 

dia. Saiu com o cara, não tomo banho, aí ele ligou e falou - ela é linda, mas não 

tomo banho. Na hora que ele viu a situação, aí ele não aguentou, ele brochou, aí eles 

vieram embora imediatamente, aí ela chegou pra mim e falou pra mim, ela passou na 

minha casa pra me dar o dinheiro, aí ela falou pra mim assim... "eu acho que ele 

ficou sem graça porque ele brochou" ai eu pensei, ai esse trem tá errado né, daí eu 

liguei e perguntei se teve algum problema, e ele contou. Ele falou: não ela é muito 

bonita mas... não tomou banho. 

 

 Argumenta que o sigilo no negócio que lida é fundamental, os clientes tem muito 

medo de serem identificados, recusam-se desse modo a levar as meninas no próprio carro. 

Conta que já houve uma situação de uma menina encontrar em um bar ou restaurante à noite o 

cliente que havia passado à tarde com ela no motel, mas ninguém se olha ou cumprimenta.  

A questão de sigilo é fundamental né? Ninguém cumprimenta ninguém. É o que 

mantém o negócio, é o sigilo, nesse caso. Eu acho que por isso que eu nunca perdi 

um cliente, porque eles sabem que o sigilo é alma do negócio. 

 

A partir dessas informações, percebo que o esquema de aliciamento de “meninas” com 

a figura de um agente que mantém os contatos somente via telefone e, apenas, com uma 

clientela fixa, dá ao negócio um caráter anônimo. Algo que não se vê, não se sabe, mas que 

todos os dias ocorre nas alcovas dos motéis.  

As então, modalidades clássicas da prostituição, a exemplo daquelas em que as 

meninas ficavam em ruas “fazendo ponto” ou em bordéis e prostíbulos a espera de clientes, 

torna-se a cada dia menos frequente. O advento da tecnologia, a exemplo do uso do celular e 

da internet permite que o contato da profissional do sexo com o cliente seja anônimo até o 

momento do programa, além de não mais necessitar da figura de um mediador (cafetão ou 

cafetina). Entretanto, mesmo que isso permita que a “menina” não precise de um agenciador, 

há casos em que essa figura é fundamental para o desenvolvimento do negócio, visto que é ele 

(a) que conecta pessoas com interesses e objetivos distintos, a menina em busca do dinheiro e 

o cliente em busca do prazer, mas que antes de tudo prezam pela discrição.    
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5.2.4 O motel, o cliente e as adolescentes – encontrando os fios da meada 

 

Dentre as diversas modalidades de exploração sexual comercial de adolescentes, há 

uma que ainda não havia sido observada, aquela que ocorre de modo quase invisível, pois não 

há a exposição das adolescentes seja na rua, em prostíbulos, boates, casas de massagem, 

anúncios de jornais ou sites na internet. Trata-se da exploração que ocorre nos bairros onde as 

próprias adolescentes residem, sem que haja, necessariamente, a figura de um (a) agenciador 

(a).  Como já exposto anteriormente, foi publicado como manchete nos principais jornais de 

Goiânia em 11/08/12, o caso em que um professor da Rede Pública de Ensino de Goiânia 

havia sido pego em flagrante num motel na companhia de três adolescentes, tendo uma delas 

11 anos e duas 13 anos de idade.  Por meio de um caminho árduo para se chegar a essas 

adolescentes, como já descrito na metodologia, consegui ter acesso a elas, assim como ao 

cliente. As narrativas que se seguem têm por objetivo desvelar uma forma de exploração 

sexual de adolescentes que por seus mecanismos, tornou-se, de certo modo, “invisível” às 

instituições e aos olhos da sociedade de modo geral. 

De acordo com o inquérito policial, ao qual tive acesso, o acusado Alberto
135

 foi preso 

em flagrante às 15h e 50min do dia 08/08/12 pelo crime de estupro de vulnerável – Artigo 

217-A do CPB, visto que as vítimas na data do ocorrido eram menores de 14 anos. Foram 

ouvidos para instauração do inquérito policial os dois policiais militares que executaram o 

flagrante e a prisão do acusado, assim como as adolescentes. Segundo depoimento dos PMs, 

foram acionados via COPOM para a ocorrência na qual o denunciante teria visto três menores 

em uma camionete entrando em um motel. Feito o flagrante, as três menores foram 

conduzidas ao IML em que foi constatado que Renata (de 13 anos) e Núbia (de 11 anos), não 

eram mais virgens e apresentavam roturas himenais antigas, porém a terceira menor Isabela 

(de 13 anos) apresentou rotura himenal recente, menos de 24h.  

Consta no depoimento das adolescentes que o acusado havia as levado ao motel com a 

promessa de receberem 250 reais cada uma, manteve relação sexual com as três, inclusive 

todos sabiam que uma delas era virgem. O policial militar relata em seu depoimento que no 

momento do flagrante, uma das menores disse que a virgindade da amiga havia sido 

negociada previamente com uma aliciadora de nome Bianca, também adolescente de 16 anos 

e que seria prima de uma delas. As adolescentes declararam em depoimento não conhecer o 
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 Todos os nomes citados são fictícios a fim de preservar o anonimato dos informantes. 
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acusado e que foi ele quem entrou em contato com elas por meio da prima, a suposta 

aliciadora de 16 anos. Essas são as informações básicas do inquérito, mas não me aterei aos 

detalhes dos depoimentos, visto que eles divergem em alguns aspectos da “real condição” em 

que houve o desenlace dos fatos, obtidos por meio das entrevistas realizadas por mim 

posteriormente. A seguir trago as narrativas de todos (as) os envolvidos (as) no caso, o que 

considero ser o fio da meada para a compreensão de um mercado da exploração sexual de 

adolescentes que ocorre de modo “invisível”.  

 

Bianca, 16 anos - mora com a mãe, 41 anos, enfermeira, a irmã, 18 anos, e o padrasto; 

tem uma irmã de 23 anos, já casada. A mãe apanhava muito do marido, já falecido. Diz nunca 

ter passado necessidades materiais, mora em casa própria, e segundo ela, a mãe sempre deu a 

ela o que pôde dentro das possibilidades. É indicada no inquérito policial como quem aliciou 

as outras três adolescentes. Conheceu Alberto (o cliente) por meio de uma amiga de escola de 

17 anos que já realizava programas com ele e que segundo informa havia lhe apresentado 

outras amigas. Bianca “saiu”
136

 com ele algumas vezes recebendo 200 reais e a amiga 150. Na 

época, estava com 15 anos e conta que saía com ele todas as sextas e quintas, dizia à mãe que 

ganhava dinheiro trabalhando como babá. 

Não, no começo eu, assim, quando, a primeira vez que eu fiz, eu me senti assim, 

meio usada, sabe? Assim, com ele no começo eu me sentia meio mal, mas depois foi 

normal sabe? Foi um dinheiro assim, que eu num fiz nada. Nada, nada, nada. Aí 

depois, praticamente foi rendendo mais um pouco, depois eu já num tava nem aí. Foi 

assim a primeira vez eu fiquei meio assim sabe? Tipo num querendo ir. Depois que 

eu fui eu vi que era um trem tipo questão de minutos. Eu tinha o que eu ganhava o 

mês todo pra olhar menino. Aí eu pensei que compensava mais, sabe.  

 

Posteriormente, Alberto pediu a ela que lhe apresentasse outras amigas. Bianca foi 

quem lhe apresentou as três adolescentes: Renata, 13 anos (sua prima), Núbia, 11 anos e 

Isabela, 13 anos (ainda virgem). O encontro se deu perto da escola em que estudavam. Com 

os programas “Faturava” cerca de 1000 reais por mês, gastava todo dinheiro com roupas, 

sapatos, salão de beleza e em “baladas
137

” com as amigas. Recebia de Alberto de 50 a 100 

reais por cada menina que conseguia para realizar programas sexuais com ele. Esse valor 

variava, segundo ela, de acordo com as características físicas da adolescente, caso fosse 

“bonita” pagava-se a ela 100 reais e caso fosse virgem 250 reais.  
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 O termo “sair” é utilizado por elas em alusão à condição de fazer programas. 
137

 Termo utilizado pelos jovens para se referir a programas de diversão, a exemplo de sair em busca de festas e 

boates. 
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Sobre o que pensa em relação ao fato de aliciar outras adolescentes para programas 

sexuais, ela avalia: “eu achava bom porque eu ia ganhar dinheiro, só pensava nisso. 

Entendeu? Pra mim eu não pensava, ‘aí que isso pode prejudicar elas’. Eu num tava nem aí”. 

Ao questioná-la sobre como entrava nos motéis sem ser nota, ela diz que para 

despistar os recepcionistas do motel, no momento da entrada as meninas se abaixavam no 

banco de trás para não serem vistas. Iam sempre ao mesmo motel, diz não saber como houve a 

denúncia no dia do flagrante. Diz ter perdido a virgindade aos 15 anos com um namorado de 

23anos. Nesse mesmo período conheceu Alberto. Usava um chip exclusivo para falar com ele. 

Na época da entrevista disse estar namorando com um rapaz de 18 anos. Além de estar 

cursando o 9° ano e fazendo curso de informática.   

Sobre como surgiu a Rede de Aliciamento das meninas para os programas, 

primeiramente, Bianca foi apresentada a Alberto e que a partir daí, começou a aliciar para ele 

outras adolescentes do seu bairro e escola, acredita que em num período de seis meses tenha 

aliciado cerca de 50 a 60 adolescentes somente para Alberto. Ao relatar o modo que teve 

início a Rede, descreve: 

Aí depois que a gente pegou uma intimidade, conheceu mais, daí ele foi e perguntou 

pra mim se eu não tinha outras amigas, que queria sai também. Lá no Santa Luzia 

ele pegou cinquenta, sessenta meninas. Geralmente ele só pagava cem pra elas, sabe. 

Então, aí a J. me apresentou pra ele, eu apresentei ele pra uma outra menina. Daí só 

ia indo sabe? Uma apresentando pra outra.  Aí quando foi vê, já num tinha quase 

nenhuma que ele num tinha ficado sabe? Ficado muito, muito mesmo.  Então, 

sempre que alguém apresentava uma menina nova pra ele, ele pagava pra essa 

menina que apresentou. É, tipo assim, já ia te influenciando cê apresentar outra, e já 

ia influenciar a outra, apresentar outra, a outra apresentar outra, a outra, a outra. 

(adolescente de 17 anos) 

 

A entrevistada alega, ainda, ter saído com outros dois homens além Alberto, também 

apresentados por uma amiga. Argumenta que o considerava um homem muito velho (41anos) 

e que sair em público com ele seria considerado por ela “algo ridículo”.  

Logo após o fato que ocorreu no motel, ela começou a frequentar uma igreja 

evangélica na companhia da prima Renata e da avó e avalia que se sua mãe tivesse sido mais 

rígida e firme em sua educação tudo poderia ter sido diferente. Antes da denúncia nunca 

ninguém soube o que fazia. Disse, ainda, que se não tivesse ocorrido episódio do flagrante, 

sendo sua condição revelada, estaria aliciando e “saindo” até hoje. Alega sempre usar 

preservativo nas relações sexuais por ter muito medo de engravidar ou contrair o HIV/Aids, 

mas que a prima Renata de 13 anos, já manteve relações sexuais com Alberto sem o uso do 

preservativo. Relata, ainda, que alguns meninos com que já “ficou”, no sentido de namoro, 
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morreram assassinados por estarem envolvidos com o tráfico de drogas. Afirma nunca ter 

usado drogas, mas que a maioria das suas colegas já usou “braw” (maconha) e “bala” (êxtase).  

Muitas delas se prostituem por drogas. Acredito que haja uma ligação entre o tráfico 

de drogas e a exploração sexual, pois muitas dessas meninas têm relacionamento 

com pequenos traficantes. Elas usam, vendem. Eu acho que ta diretamente ligada, a 

prostituição aqui, a exploração sexual, tráfico de droga e o uso de droga”. Começam 

com a droga e depois vão para a prostituição. (delegada da DPCA de Aparecida de 

Goiânia) 

 

Sobre a questão da invisibilidade da exploração sexual comercial de adolescentes, 

Bianca diz que as meninas hoje não querem se expor nas ruas e reprova o comportamento de 

uma amiga que segundo ela “faz ponto” na região dos motéis. Sobre os horários em que as 

adolescentes se encontravam com os clientes, expõe que era no horário escolar, sendo o os 

estabelecimentos comercias da região o local em que muitas permaneciam.    

Porque tipo assim, os pais e as mães saia pra trabalhar, aí as meninas algumas ia pro 

colégio na parte da manhã, outras na parte da tarde, ou falava que ia pro colégio e 

num ia, sabe? Ia pra casa de outras pessoas e tal, ficava em padaria. Porque essas 

padarias fica cheio de estudante. Ou em lan house mesmo.  

 

Ao perguntar se teria como ela nos colocar em contato com outras adolescentes que 

fazem programas para possíveis entrevistas, diz não ter mais contato com elas. Relata que 

Alberto quis apresentar sua amiga Núbia de 11 anos a um amigo, o que dá indícios que possa 

haver uma Rede de contato entre os clientes da exploração sexual comercial. Considera que o 

que Alberto fez foi estupro, mesmo sendo com o consentimento das meninas. Avalia que 

“sair” com os caras antes dos 15 anos é algo errado, mas a partir dos 15 está tudo bem.  

 

Núbia, 12 anos – mora com a mãe com quem alega brigar muito, pois segundo ela, a 

mãe quer que ela tome conta da casa. Não estava estudando no momento, havia parado 

recentemente no 6°ano. Diz querer morar com o pai, com o qual não tem contato e que 

segundo ela era alcoólatra e batia na mãe. Mas que ele parou de beber, usar drogas e que 

comprou uma confecção. Tem um irmão por parte do pai e dois por parte da mãe, todos 

adultos. A mãe trabalha como camareira em um motel no horário noturno, nesse período ela 

fica na casa de uma amiga da mãe. Gosta de ir ao cinema e ao Shopping, alega ter poucas 

amigas, mas costuma ir a festas em chácaras
138

 na companhia de uma amiga de 15 anos ou 

com os primos.  
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 É comum a realização de festas em chácaras em Goiânia e Aparecida em que se toca som automotivo (pick 

ups), atraindo o púbico jovem, inclusive adolescentes. 
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Quando “saía com os caras” nunca ia a motéis, era sempre na casa deles ou no carro, 

sempre durante o dia e no horário da escola. Disse não gostar de motéis, pois uma amiga já 

havia sido pega. No dia do ocorrido no motel, alega que não queria transar com Alberto, mas 

que ele a forçou. Disse que foi Renata (13 anos) quem negociou o programa. Expõe que 

achou Alberto muito feio e velho. Segundo ela, a Bianca (16 anos) era quem conhecia todos 

os caras e quem arrumava todos os programas, “ela era tipo a chefe”. O primeiro programa 

que fez foi na companhia de Bianca com um rapaz jovem do qual não se lembra do nome, 

nesse disse recebeu 250 reais, pois era virgem (no inquérito policial ela disse ter perdido a 

virgindade com um primo aos 10 anos). Às vezes fazia os programas na companhia de 

Bianca; Renata; e Wanessa; outra adolescente até então não mencionada, mas normalmente 

fazia sozinha. Saía com vários homens de todas as idades, sempre apresentados por Bianca ou 

Renata, o valor cobrado dependia do cliente, mas em média era 150 reais, às vezes podia sair 

por 100 reais, caso já conhecesse o cliente. Afirma sempre usar o preservativo nas relações 

sexuais.  

Gastava todo o dinheiro com roupas e, às vezes, dava uma parte à mãe; dizia a ela que 

ganhava o dinheiro trabalhando em um salão de beleza. Após o episódio do motel e pela 

exposição do caso, teve que mudar de escola. Ao ser indagada sobre o sentimento que tinha 

em relação ao ocorrido no motel, disse não ter nada de bom e que tudo foi ruim. Sobre o que 

acha da prostituição disse nunca ter parado para refletir sobre isso.  

Declara sentir-se muito mal quando alguém comenta o que ocorreu, pois “sente-se 

suja”. Ao perguntar sobre o que imagina para o futuro, alega não pensar nada sobre isso, mas 

momentos depois expõe querer fazer medicina. Ao ser questionada sobre o que para ela, “é 

ser adolescente”, diz não ter nem ideia. 

  

Renata, 13 anos - mora com a avó paterna e dois primos, não tem contato com a mãe 

desde os 3 meses de idade, o pai mora perto. Diz ter uma boa relação com eles. A avó recebe 

pensão e alega terem uma boa condição de vida. No momento da entrevista estava cursando o 

9° ano. Conheceu Alberto por meio de um encontro arquitetado pela prima Bianca (16 anos), 

segundo ela parece que tudo já estava combinado; foram a um motel e fizeram com que ela 

consumisse bebida alcoólica, diz ter ficado bêbada e manteve relações sexuais com Alberto, 

mesmo tendo dito à prima que não queria, relata que até então era virgem. Recebeu 250 reais 

entregues a ela pela prima. Diz que depois disso gostou da ideia de ter dinheiro e poder 
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comprar o que quiser. Começou saindo com Alberto e com o tempo a prima começou a lhe 

apresentar outros homens, sempre mais velhos, dos quais recebia de 100 a 200 reais, disse que 

era uma média de 8 homens com quem saia sempre. Sobre a negociação do valor para o 

programa argumenta:  

Não tinha um valor fechado, tinha uns que pagava duzentos, cento e cinquenta, num 

era um valor certo. Mas para ela pagava mais (refere à Bianca), pelo fato dela tá tipo 

assim, arrumando á menina pra ele. Ela que arrumava, então ela ganhava mais.  

 

Para não levantar suspeitas na família e acobertar seus encontros, os programas eram 

realizados no horário das aulas. Ao comprar roupas com o dinheiro ganho com os programas 

retirava a etiqueta dizia à avó que uma amiga havia lhe emprestado. Foi ela quem aliciou a 

amiga de escola Isabela (13 anos), que, até então, era virgem. Acredita que a denúncia feita 

para o flagrante no motel tenha partido da prima Bianca. Para se divertir costuma ir a festas 

em chácaras com som automotivo. Ao perguntar se teria conhecimento de certos tipos de 

“festas” que ocorrem em chácaras com a presença de adolescentes para fins sexuais disse 

desconhecer.  

Sobre se em algum momento sofreu alguma violência por parte de algum cliente, ela 

expõe:  

Assim, já aconteceu de eu assim, de eu ter saído com um cara, e aí eu não queria 

mais fazer, nós estava fazendo e eu queria parar, e ele não parou. Aí ele falou: “não, 

eu tô pagando pra isso”. Então, isso assim, foi uma vez que eu fiquei até com medo 

de sair outras vezes.  

Assim como as outras adolescentes, ela afirma usar sempre o preservativo, mesmo que 

a prima Bianca tenha dito o contrário. Após o episódio do motel, diz ter sofrido muita 

discriminação no bairro em que mora, tendo inclusive que mudar de escola. Afirma que se 

não tivesse ocorrido o flagrante do motel, ainda estaria fazendo programas. “Eu pensava 

assim, enquanto tiver eu faço, enquanto eles quiserem eu faço”.  

 

O cliente - Alberto, 41 anos – de início, considero pertinente comentar que a 

entrevista com ele foi a mais longa dentre as realizadas com os envolvidos no caso, cerca de 

duas horas, sendo realizada em uma sala do complexo Penitenciário Odenir Guimaraes. 

Fisicamente tem baixa estatura, porte franzino, e estava visivelmente ansioso. Possui uma fala 

bastante articulada e por diversos momentos da entrevista emocionou-se em seu relato, 

chegando até mesmo a chorar. É casado e tem dois filhos de 01 e 03 anos de idade. Além de 

professor da Rede pública, também era conselheiro da Rede Estadual de Ensino e técnico 
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administrativo na UFG, possui graduação em matemática e artes cênicas. Logo no início da 

entrevista diz fazer questão de esclarecer, o que de fato havia ocorrido no dia do Flagrante:  

Na verdade eu já mantinha relação com uma menina que se chamava B. já há alguns 

meses, uns seis meses, e naquele dia ela me ligou e falou “vem” e marcou o horário, 

combinou. Aí, quando deu o horário, estava chegando próximo ela falou: “não, não 

vou poder ir agora. Você passa e pega a minha prima. Aí eu falei: “não, não vou 

levar ninguém não!” Aí ela falou: “não, é que ela não pode ficar na rua até mais 

tarde”. Aí eu falei: “tudo bem”. Ela insistiu muito para que eu fizesse. Eu passei lá, e 

tinha mais de uma menina pra ir, aí entraram todas no meu carro. E foi, nós 

entramos no motel elas ficaram do lado de fora, do lado externo enquanto eu 

adentrei na garagem – aí, não é porque a Bruna falou que ia vim de moto, já estava 

chegando, falou: “já estou chegando”. E, passou um pouquinho eles já bateram: “ah, 

deixa a gente entrar, a gente vai ficar lá na piscina, a gente não vai atrapalhar nada 

não”. Aí nós, eu abri deixei elas entrar, quando nós fomos na parte que dava pra 

piscina estava interditado com uma Madeirit. Aí elas falaram: “ah não, deixa a gente 

subir pro andar superior?”. E elas subiram. Elas subiram, eu voltei, foi em questões 

de, de .cinco minutos bateram na porta. Eu (como já tinha avisado na entrada lá da 

portaria, que ia chegar minha acompanhante) pensei que fosse ela e quando abri já 

era a polícia. E já pediu que as meninas descessem com as identidades em mãos. Eu 

subi, avisei as meninas. Foi muito rápido, elas desceram, fez a abordagem - eles 

eram cinco policiais mais ou menos. Nisso a B. passa de moto, vê o tumultuo e vai 

embora. Foi assim o fatos. Foi estranho, eu não sabia... até o momento eu pensei que 

fosse coisa da própria B. e depois, eu penso pra mim foi algum tipo de armação. 

 

Alega que o que consta no inquérito policial é absurdo. Nega ter mantido relação 

sexual com as adolescentes e argumenta que do momento em que entrou no quarto, à 

abordagem policial passou-se apenas 25min, sendo impossível nesse curto período de tempo 

ter mantido relação sexual com as três. Diz que somente depois de um tempo obteve a 

informação que as meninas tinham feito um programa horas antes de se encontrar com ele. 

Sobre a negociação da virgindade de uma das adolescentes nega o fato:  

Não, eu mesmo nunca negociei isso. Pode ser que elas tenham negociado isso com 

outra pessoa, até porque eu já tinha a pessoa comigo, certo, que é a Bianca e nesse 

mundo elas não fazem esse tipo de barganha se não elas podem perder o seu cliente.  

 

Sobre o tipo de relação que mantinha com Bianca e se ela era aliciadora de outras 

adolescentes. Diz que a conheceu por meio de um site de garotas de programa, em que 

constava uma foto de corpo e sua idade, 19 anos. No começo ele pagava pelo programa, mas 

que depois ela começou a pedir outras coisas como viagens e presentes, o que na sua 

avaliação ficou mais caro. Relata que em uma única vez havia saído com Bianca e uma 

amiga. Acha absurdo terem a indicado no inquérito como aliciadora.  

Os encontros para os programas eram sempre em locais próximos a casa delas, mas 

nunca as pegava em casa. Argumenta que as meninas foram orientadas ao que dizer na 

delegacia e que o delegado já havia estipulado uma fiança, mas com a chegada da imprensa à 

delegacia e todo o rebuliço, o delegado o enquadrou no artigo 217.  
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Sobre o processo de aliciamento de adolescentes, alega que: “Conheço as meninas que 

comandam tudo. Certo? Elas agenciam outras meninas e ganham em cima daquilo, isso eu sei 

que tem e que eu conheço uma moça que faz isso”. Diz que há um mercado específico para 

cada categoria, mulheres, travestis e adolescentes. Oferece informações de como se daria o 

processo de invisibilidade da exploração sexual comercial de adolescentes: 

Só isso que eu quero que você entenda, que aí pra conhecer realmente esse mundo 

tem que estar dentro dele. Não é uma adolescente que agencia outra adolescente, até 

por uma questão de mercado, certo? Mas elas não estão... algumas estão em pontos, 

mas os pontos que essas garotas fazem não são esses pontos comuns da prostituição 

onde já tem as garotas de programa. Elas estão próximas ali, em bares, em 

sorveterias, em regiões próximas as regiões das próprias casas. Essas meninas que 

ficam, que trabalham fazendo esses programas e não estão inseridas numa boate, não 

estão dentro de uma casa de prostituição ou mesmo num ponto desses de rua, elas 

vão estar num barzinho, numa sorveteria.  

 

 Sobre como se daria o contato do cliente com as adolescentes, alega que isso ocorre de 

modo natural e que as próprias adolescentes em muitos casos é que fazem o contato inicial: 

Elas abordam. Elas abordam (...) tem vários tipos de abordagem que elas fazem. 

Certo? Você está sentado, tomando alguma coisa, uma menina chega e pergunta se 

você está interessado em fazer programa. Ou uma outra das meninas (nessas regiões 

mais próximas, claro) você está sentado lá, ela pergunta. Alguém ou uma outra 

menina manda, ou manda um bilhete e  você fala sim ou não.  

Em relação aos valores cobrados pelas meninas e qual seria o parâmetro para esse 

valor, argumenta que isso dependerá da modalidade, seja rua ou em boates, assim como pelo 

perfil do cliente: 

Ela já tem um preço definido pela cara do cliente. Dependendo do carro que o cara 

está ela já dão o preço e se o cara não quiser elas abaixam o preço, é uma 

negociação. Aí depende, por exemplo, se você tiver na rua, você acha programa, tem 

as mulheres que fazem por vinte reais. Tem outras que é 150 reais. Se você for numa 

boate é 350 reais porque ela tem que pagar  o dono da boate, metade é dela e a outra 

metade é do dono da boate. Mas nesses casos onde elas são as profissionais mesmo, 

que trabalham já há muito tempo, elas já taxam aquele valor específico e já falam 

“eu faço isso, não faço isso”. Encerra ali.  
 

Passa informações também de como funciona o sistema de extorsão de clientes a partir 

de ciladas arquitetadas pelas próprias adolescentes com policiais.  

Eu estava conversando com um senhor aqui que era caminhoneiro, e ele me 

contando aqui como que é a abordagem nos postos de gasolina. As meninas menores 

abordam, abordam mesmo, abordam os clientes nos postos de gasolina aqui em 

Goiânia mesmo, ou em qualquer outro lugar do país e tem as relações sexuais com 

eles, mas já, já combinado com a polícia pra: “agora você me paga tanto ou agente 

ou nós vamos te indiciar por isso, por isso e por isso. E elas colocam uma chinela, 

sandália delas no lado de fora do... do caminhão pra mostrar pro... pro policial que 

elas estão ali, naquele lugar; e o policial chega, identifica o caminhão e já faz a 

abordagem e eles fazem esse tipo de... de... de... de coação. Não sei como que é o 

termo - pra pegar o dinheiro... Olha eu mesmo, quando eu fui abordado, eles 

pediram... pediram não, deram a entender que queriam que eu apontasse um 
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suborno. Mas eu não tive a coragem porque eu pensei “pode ser que seja uma... uma 

cilada” né. 

 

Avalia que um fator que levaria as meninas para exploração sexual seria a questão 

familiar e que hoje a responsabilidade sobre as adolescentes está toda na escola.  

Você pode sair com uma mulher, uma garota de programa de 35 anos e sair com 

uma de 16 anos, o que uma de 35 sabe pode ser muito menos do que a de 16 sabe. 

Então o entendimento do que vem a ser isso ou venha ser aquilo, não está na idade. 

O tipo de criação, de formação que cada uma das pessoas tem dentro da sua casa ou 

mesmo na sociedade em si é o que leva elas a ter ou não ter essa prática.  

 

Além disso, alega que a maioria das meninas estão nessa condição “porque gostam”. 

Isso, segundo ele, foi uma informação obtida por uma amiga cafetina.  

Aí não está na questão da classe social, nem na questão da educação. É uma questão 

dá educação mesmo. Porque tem meninas que estão lá na casa dela, vai  pega a moto 

e sai. Então são pessoas que não estão e tem umas que são pobres, mas que não 

fazem, elas tem mais dificuldade de acesso nesse meio. Porque, eu conversei muito 

com essa que tem a casa lá (referindo-se a uma cafetina). É uma pessoa que morou 

fora e tudo. E eu perguntei pra ela porque que as meninas trabalham e ela me 

respondeu que pode perguntar pra todas ali, na grande maioria, porque gosta. Mas aí 

eu falei: mas não é forçada não, a sociedade não empurra? Ela falou que não, elas 

podem ter dinheiro que tiver, elas ganham muito e continua. A grande maioria é 

porque gosta, porque quer estar ali, porque é o mundo, é um meio de diversão pra 

elas.  

 

Ao avaliar a pena a qual foi sentenciado, acha que foi injusto, argumenta que a 

sociedade quer responsabilizar os adolescentes que cometem crimes, mas quando evolve a 

prostituição são vistas como vítimas.  Argumenta que não adianta culpabilizar e penalizar o 

cliente e deixar que a menina continue na mesma situação. Foi sentenciado a 10 anos de 

prisão pelo crime de estupro de vulnerável em relação a duas das adolescentes. Acredita que 

uma pena alternativa deveria ter sido dada:  

Eu acho que tem que ser tratado de outra maneira que não seja somente a prisão. 

Tem que levar em consideração se houve coação, se foi à força, se tem isso, se não 

tem aquilo. E levar em consideração os porquês, se a menina já estava na 

prostituição, se não estava e aí a punição pra mim, que eu mereço, o tipo de punição 

que devo ter uma punição de reparo social, não uma punição de separar o cidadão.  

 

Sobre o tratamento que passou ao chegar ao presídio, diz ter sido torturado:  

Eu cheguei fiquei algemado com esse braço assim ó pra cima, das quatro, das cinco 

horas da tarde às quatro horas da manhã, assim de pendurado. Eu levei um murro 

aqui, né, alguém que mandou... alguém que chegou lá e me bateu e eu caí e fiquei 

dependurado pelo braço, ficou o corte, né. Aqui, depois que chegou aqui eles 

queimaram meu pé, arrancaram a minha unha do pé, aqui eu não posso falar, porque 

eu falo pra vocês... eu sei que... mas o sistema... a pessoa que fez isso, era agente 

aqui, já não está mais aqui. Foi mandado embora até por questões de tortura, 

realmente.  
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Em relação ao sentimento que tem pelo ocorrido avalia que:  

Depois que você “cai a ficha” realmente, e aí você... você fica desesperado, faz tudo. 

Porque na verdade a vida da gente acaba toda, né. Sem mais. Tudo que você tinha 

você perdeu. Você tem que pensar em outro caminho pra construir tudo de novo, 

buscar o perdão e tudo, mas... É zerar tudo de novo, tem que recomeçar.  

 

Recentemente, havia apelado ao STJ, mas teve sua condenação confirmada pelo 

Supremo Tribunal Federal. Sobre suas perspectivas quando sair da prisão, avalia que não 

poderá retomar sua vida como era antes, era diretor de uma escola, o que não poderá mais ser, 

além de não ter mais coragem de retornar a sala de aula. Tem a consciência que, além da 

condenação da lei, terá a condenação social, talvez muito mais severa.  

A partir das narrativas apresentadas pude constar que a exploração sexual comercial de 

adolescentes assume um caráter fugidio e de invisibilidade, na medida em que, em algumas 

circunstâncias que ela se configura, deixa de ser exposta aos olhos da sociedade. O exemplo 

disso ocorre com o esquema da exploração sexual comercial de adolescentes nos próprios 

bairros em que residem. Elementos que até então eram necessários ao negócio da exploração, 

como um local específico para exposição das adolescentes, sejam em ruas, praças, boates e 

prostíbulos, assim com a figura de um adulto intermediador (aliciador/a) tornam-se, em 

algumas casos, desnecessários, na medida em que surge uma rede de exploração em que o 

contato do cliente com as adolescentes pode ser dar de modo direto ou em muitas situações as 

adolescentes, na condição de exploração sexual comercial, tornam-se, elas próprias, 

aliciadoras de outras adolescentes. Por meio dessas narrativas envolvendo personagens de 

uma mesma história, considero ter encontrado os fios da meada das tramas de um tecido que 

se tece de modo quase que “imperceptível”.  

 

 

5.2.5 A boate e a striper adolescente – a dinâmica em casas fechadas 

 

 Outra modalidade de exploração sexual de adolescentes em que há poucas 

informações sobre sua dinâmica é a exercida em casas fechadas, particularmente em boates 

que oferecem aos clientes shows de stripe tease. Os dados sobre esse tipo de modalidade 

foram obtidos por meio de uma entrevista realizada com uma adolescente de 17 anos, 

atendida pelo Proinvert e que exerce a atividade em uma boate em Goiânia. Na ocasião da 

entrevista morava com outra irmã e mais três sobrinhos na cidade de Trindade. 
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Relata que sua mãe saiu de casa, deixando-a, a irmã gêmea e o sobrinho. Teve contato 

com o pai até os 14 anos de idade, mas depois não soube mais do seu paradeiro. A mãe já 

havia sido casada por duas vezes antes de conhecer seu pai, tendo outros dois filhos. Disse 

que nunca passou por necessidade antes da mãe ir embora. Avalia que a relação com a ela era 

boa e que hoje sente muita magoa e pena da mãe. No tempo em que morava com a mãe, 

estudava, fazia ballet e aulas de canto e circo. A irmã gêmea perdeu a guarda do filho para a 

mãe por ser usuária de droga. Diz que com a saída da mãe de casa tentou trabalhar buscando 

trabalho por conta própria como professora de ballet,  

Por minha conta porque eu fui pra Escola de Formação e comecei a dar aula de 

ballet e de lá o meu professor de ballet começou a arranjar uns biquinho pra mim né, 

então foi só duas vezes que eu fiz e ganhei uns sessenta reais. Aí quando vi que eu 

não dava conta mais de ir, cuidar do meu sobrinho, cuidar da casa, eu comecei a 

fazer programa. 

 

Iniciou nos programas sexuais aos 14 anos, ela própria começou ligando para contatos 

de homens que conhecia em bares e boates. No primeiro programa cobrou 200 reais, mas os 

programas eram na faixa de 50 a 80 reais, mas isso dependia do cliente, a avaliação vai pelo 

tipo de carro que o cliente possuía. Sobre a faixa etária diz que eles têm entre 30 a 50 anos. 

Para entrar em algumas boates utiliza uma carteira de estudante falsificada. Diz não se 

lembrar com quem foi sua primeira relação sexual
139

. Aos 17 anos começou a fazer programas 

em Boates de Goiânia, foi incentivada por uma amiga. Todos seus familiares sabem da sua 

condição de fazer programas.  

Afirma nunca ter feito ponto em ruas, classifica as mulheres que exercem essa 

modalidade como “arrombadas”, “feias” e “horrorosas”. Antes de começar a atividade de 

striper e programas em boates, manteve um relacionamento de 9 meses com o ex-namorado 

da sua irmã gêmea
140

 que era traficante de drogas. Na boate em que está o gerente da casa, 

normalmente, faz um contrato de 1.000 reais com a menina, caso ela saiba dançar no pole 

dance. Afirma ser a única menor de idade que trabalha na casa. 

Confessa usar êxtase para “ficar ligada” e a maconha, e que todos os clientes usam 

cocaína. A boate também é frequentada por traficantes de drogas, que são reconhecidos pela 

vestimenta, bermuda, boné e tênis. No momento da entrevista disse frequentar três casas de 

stripe tease. Nessas casas, basta apenas a menina chegar e dizer que quer trabalhar. 

Normalmente são os gerentes que ficam no local, os donos nunca estão presentes. Foi para 

                                                           
139

 Por meio dos relatos das sessões de terapia soube que ela foi abusada sexualmente. 
140

 Ela e a irmã são gêmeas univitelinas. Segundo seu relato, a irmã também faz programas, mas em São Paulo.  
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Campinas, São Paulo, por indicação de alguém da boate em que trabalhava. Sendo comum as 

meninas de Goiânia irem se prostituir em São Paulo e Minas Gerais. Sobre se em algum 

momento chegou a se apaixonar por algum cliente, diz que isso nunca ocorreu, mas caso vir a 

se casar com um cliente rico irá “arrancar dele até a alma” e que só se casaria hoje por 

interesse. 

Sobre o perfil dos clientes alega que são homens com alto poder aquisitivo. Em São 

Paulo, costuma sair com clientes mulheres, em Goiânia isso só ocorreu três vezes. Diz que os 

homens costumam pagar melhor do que as mulheres. Informa, ainda, ser bastante comum o 

cliente solicitar que o programa seja realizado com ela e outra garota, normalmente uma 

profissional do sexo que ela não conhece. Nos programas sexuais com mulheres afirma sair 

somente com as mais jovens, entre 20 e 25 anos. Pois segundo ela, “as mulheres mais velhas 

tudo já deve estar caído”. Mas que não se importa em sair com homens mais velhos. Sobre se 

não haveria uma restrição aos homens mais velhos, ela alega que não, pois em tom de humor 

diz: “homem, você joga a bandeira do Brasil na cara e vai pela pátria” (risos). Alega, 

inclusive, ter preferência por clientes mais velhos “Não gosto de moleque. É chato demais 

ouvi eles falando o tempo todo. Agora mais velho não, o homem mais velho você dá seu 

preço e pronto, vai pro quarto”.  

Sobre a questão da preferência por homens ou mulheres, diz sentir prazeres iguais 

tanto com homens quanto com mulheres. Diz ter tido um relacionamento com uma mulher, 

uma garota de São Paulo, de 20 anos, que conheceu em uma boate em que trabalhava e que 

também realizava programas. Alega que no início foi por curiosidade, mas que depois da 

experiência se relacionou com outra menina em Goiânia, também profissional do sexo. Hoje 

se define como bissexual. Afirma ser comum entre as meninas que fazem programas 

manterem relacionamentos amorosos entre si. Entretanto, não declaram, pois isso pode 

restringir os programas com clientes homens.  

Em qualquer boate que você chega tem um casal de mulheres. Elas só não assumem 

pra não comprometer a outra né, porque tem homem que acha ruim. Por exemplo, se 

o homem souber que ela gosta de mulher isso pode restringir. Porque a fantasia 

deles é sair com duas, mas não se elas forem lésbicas. Se elas forem lésbicas ou 

qualquer coisa eles acham ruim. Eles acham que tá fingindo. 

 

Alega manter uma relação de amizade com outras meninas nas boates em que trabalha, 

sendo comum saírem para se divertir fora do local de trabalho. Gasta todo o dinheiro que 

ganha com os programas comprando roupas, sapatos e bolsas; e que não sabe mais quantas 

bolsas tem, seu item privilegiado de consumo, “Se eu vou todo dia pro House Café. 
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(referindo-se a um conhecido bar de Goiânia), eu vou todo dia com uma roupa diferente”. 

Assume ter uma programação semanal para ir para balada: segunda-feira é “segunda sem 

lei”
141

, terça é o “terça Galo”, quarta, Sábado e Domingo House Café. Costuma frequentar 

uma festa que ocorre na cidade de Nilópolis, próxima a Goiânia, mas por não aceitarem a 

entrada de menores de idade, costuma entrar escondida dentro do porta malas do carro de um 

amigo. 

Em relação ao esquema de festas privativas em chácaras, ela afirma serem comuns 

tanto em Goiânia quanto em São Paulo, em que os clientes pagam as meninas, geralmente 

mais jovens, recrutadas em boates, informa que a “saída da menina” da boate sai em média 

por 300 reais
142

. Outro tipo de festa comum são as realizadas em motéis, normalmente 

despedidas de solteiro, que contam, inclusive, com a presença de adolescentes, segundo ela - 

“nessas festas rolam muita droga e bebida”.  

Sobre as situações de violência vivenciada, alega que sofre muitos xingamentos, mas 

que esse tipo de conduta por parte do cliente não é tolerada pela boate:  

Eles me xingam de tudo, tudo que você pensar. Eles me xingam de puta, ai eu digo - 

“ah, eu sô mesmo. Você veio aqui no puteiro, você queria encontrar o quê? Madre? 

Freira?”- Mas aí os donos, se a gente chegar nos donos e falar - “olha, eles tá 

xingando nóis” - eles pegam os caras e jogam pra fora, isso se não der uma surra. 

Uma vez em São Paulo uma menina apanhou, levou um murro na barriga dum 

cliente, por causa do preço dela. Ela falou que o preço dela era 200,00 e ela não ia 

abaixar. 

 

Sobre a incidência de meninas adolescentes que fazem programas, avalia que hoje há 

muito menos meninas, sendo difícil identifica-las, pois costumam disfarçar a idade por meio 

da maquiagem e da roupa. Sobre suas perspectivas para o futuro, alega não pensar muito 

sobre isso, mas que pensa em fazer engenharia civil porque ouviu dizer que dá muito dinheiro.  

Por meio da narrativa da adolescente entrevistada é possível perceber o esquema da 

exploração sexual comercial em locais fechados, particularmente em boates que ofertam 

shows de stripe tease. Ao que tudo indica, não é comum a presença de adolescentes, nesse 

tipo de espaço, mas é algo que ocorre, inclusive burlam a fiscalização por meio da falsificação 

                                                           
141

 Trata-se de uma festa realizada todas as segundas-feiras em uma Boate em Aparecida de Goiânia. O local já 

foi noticiado na imprensa por se ratar de um espaço que ocorre tráfico de drogas. Como vemos na matéria “Na 

madrugada dessa terça-feira (31/01/12) a Polícia Civil prendeu 11 pessoas em Aparecida de Goiânia, suspeitas 

de tráfico de drogas em uma boate. Ao todo, 200 pessoas foram abordadas, sendo 30 menores, incluindo uma 

adolescente de 13 anos. A festa, intitulada “Segunda Sem Lei”, acontecia na boate F. T. No local foram 

encontrados 50 porções de drogas como maconha, cocaína, crack. (http://www.policiacivil.go.gov.br)  
142

 Uma prática bastante comum nas boates que ofertam garotas para programas sexuais e a denominada “saída 

da menina”, ou seja, caso o cliente queira sair com a menina para outro local, além de pagar pelo programa a ela. 

O cliente paga uma espécie de taxa à boate.   
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de documentos. Observa-se, também, um fluxo de garotas entre os estados de Goiás, Minas e 

São Paulo, mas nada que possa caracterizar uma Rede de Exploração por agenciamento ou 

tráfico para fins sexuais, visto que elas vão por conta própria e por indicação de amigas. O uso 

e o tráfico de drogas é presente nesses locais. Como forma de burlar a legislação os programas 

normalmente são realizados fora do espaço, para que não se caracterize o local como uma 

“casa de prostituição”. Ela informa, ainda, sobre a exploração sexual que ocorre de forma 

“invisível” e que não temos acesso, nem mesmo a polícia, as festas privativas que acontecem 

em chácaras e motéis com a presença de adolescentes, inclusive alega ter participado de várias 

delas. Um dado bastante interessante em sua narrativa é o fato de muitas meninas que 

realizam programas em boates manterem relacionamentos homoafetivos, elemento até então 

não verificado em outras modalidades de prostituição. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

 

 

Considerações finais 

 

  

 O estudo aqui realizado buscou compreender a exploração sexual comercial de 

adolescentes na cidade de Goiânia e região metropolitana. Em virtude da pouca visibilidade 

de adolescentes em diferentes espaços, ruas, bares, prostíbulos e postos de combustível às 

margens das estradas, parti da hipótese que o fenômeno tenha assumido, nos últimos anos, 

“novas” dinâmicas e configurações, particularmente em relação à sua (in)visibilidade.    

 Sobre a formulação do conceito de exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes no Brasil, pude constar, por meio de uma revisão na literatura sobre o tema, que 

nas últimas décadas, o fenômeno foi denominado em diferentes conceitos ora como violência 

sexual, ora como abuso sexual, ora como exploração sexual, ora como exploração sexual 

comercial, prostituição, ou trabalho sexual etc. O que acarreta um dissenso entre os próprios 

pesquisadores do tema. Contudo, após o primeiro Congresso Mundial Contra a Exploração 

Sexual Comercial realizado em 1996, a questão do conceito da ESCCA assume uma maior 

difusão, e as dimensões da criança ou adolescente vistas como um objeto, uma mercadoria a 

ser comercializada, passam a ser preponderantes na compreensão do problema.  

Com CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) realizada no início da década de 1990, 

o problema passa a ter maior visibilidade. A partir daí, ele vem passando por várias 

transformações conceituais, pois sua definição é fruto de percursos históricos articulados com 

as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas, jurídicas, morais e religiosas e, não 

existe, na atualidade, uma única forma de defini-lo. A falta de uma precisão conceitual reflete 

a dificuldade de compreensão das várias e complexas categorias de violência contra crianças e 

adolescentes que, embora aparentem formar uma unidade, são fenômenos com características 

bastante peculiares e específicas.  

Essa imprecisão conceitual acaba por dificultar a construção de estratégias de 

intervenção adequadas a cada tipo de violência, atentando para suas especificidades e 

contextos. Na cidade de Goiânia e região metropolitana, essa imprecisão é percebida nas 

instituições (CREAS, Juizado, Conselhos Tutelares) que são, no contexto da Rede de 

Atenção, as unidades que seriam a porta de entrada para os casos de violência sexual contra 
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crianças e adolescentes. Consta-se que os profissionais compreendem o abuso e a exploração 

sexual como sinônimo. Em decorrência disso, não é possível uma dimensão estatística clara 

dos casos que chegam as instituições, pois além de não haver uma distinção entre um 

fenômeno e outro por parte dos profissionais, estes alegam que casos envolvendo a 

“prostituição
143

” de crianças e adolescentes, não notificados às unidades. Tal aspecto torna o 

fenômeno “invisível” no contexto institucional.  

Além disso, por meio da narrativa dos profissionais que atuam diretamente com esses 

(as) adolescentes, foi possível perceber a existência de uma postura valorativa diante do 

problema, na medida em que ao se referirem à questão do abuso sexual, consideram os (as) 

adolescentes enquanto “vítimas”, “agentes passivos” da violência; e ao se referirem aos (as) 

adolescentes em situação de exploração sexual, os consideram enquanto “agentes ativos” e 

coparticipantes, na medida em que consideram que eles (as) estão nessa condição mediante 

uma “escolha”.  

Essa ideia se reflete no trabalho desenvolvido com a questão. Fato constatado na 

própria Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde há um tratamento 

diferenciado por parte dos profissionais. O fato dos casos não serem informados às unidades 

deve-se, segundo as equipes, ao reduzido número de denúncias. Mas, por que há um número 

reduzido dessas denúncias? Parto da hipótese, não conclusiva, que a postura dos profissionais 

que atuam nas instituições, diante do problema, é reflexo dos valores morais propagados na 

sociedade como um todo, em que há uma “tolerância” cultural em relação à exploração sexual 

de adolescentes, vista como um “desvio
144

”; e uma “intolerância” em relação ao abuso sexual, 

visto como uma “violação” de direitos.  

A dimensão de uma “escolha” ou “opção” é referenciada por muitos teóricos ao 

fazerem a distinção entre a “prostituição” que implica na possibilidade de a pessoa “optar” 

voluntariamente por tal modo de vida, vista como uma escolha do mundo adulto. E a 

“exploração sexual”, situação em que os (as) adolescentes “não optam” por se prostituírem, 

mas são induzidos pela prática delituosa do adulto. Nesse aspecto, reitero a fragilidade do 

argumento na medida em que no contexto da prostituição muitas mulheres adultas alegam não 

                                                           
143

 Como observado na pesquisa, a terminologia “exploração sexual comercial” não é assimilada ou utilizada 

pelos profissionais da Rede, os quais aplicam o termo “prostituição” para se referir a questão. Do mesmo modo, 

a terminologia também não é assimilada ou reproduzida pelas adolescentes.  
144

 Consideramos aqui, a noção de desvio de conduta, como algo relacionado aos valores propagados em nossa 

sociedade, que considera o “desvio” numa “dimensão jurídico/legal”, como “infração ou crime”; ou numa 

“dimensão religiosa”, como “pecado”.  
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terem tido “escolha” quando iniciaram na atividade. Do mesmo modo, há que se considerar 

que muitas adolescentes alegam que “optaram” pela prostituição.  

As divergências e incoerências sobre a utilização do termo “prostituição” é percebida 

no contexto das normativas internacionais ao passo que a OIT, em sua convenção 182 de 

1992, considera a prostituição como uma das piores formas de trabalho que possa ser exercida 

por crianças e adolescentes. A partir daí, observa-se que o termo prostituição, além de ser 

remetido a crianças e adolescentes é, pela referida organização, com as devidas ressalvas, 

também reconhecida como uma forma de trabalho. Do mesmo modo, as resoluções 

universalmente adotadas no I Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes realizado em Estocolmo em 1996, considera que esta se divide em 

quatro modalidades, sendo elas: prostituição, tráfico de pessoas para fins sexuais, pornografia, 

turismo sexual. Nesse contexto, a prostituição não é compreendida somente como uma 

“escolha” dada somente aos adultos, mas apenas uma das formas de exploração sexual 

comercial a que estão sujeitas crianças e adolescentes em todo o mundo. Por essa razão, 

percebe-se que a formulação do conceito de ESCCA ora é pensado como representação nas 

dimensões (políticas, morais e jurídicas), ora como forma de trabalho (exploração).  

Considero que o cerne da discussão não está nas nomenclaturas, mas sim, em 

compreender as reais condições de vulnerabilidade social a que estão sujeitas as pessoas que 

se inserem no mercado do sexo, independente de serem adultas, adolescentes ou crianças. 

Nessa direção, retomo as reflexões de Souza e Souza (2009) que argumentam ser fundamental 

compreender como esses sujeitos negociam o sistema de classificação arregimentado para eles 

próprios, que os comprime dentro de categorias homogêneas, sem considerar a possibilidade 

de posturas diversas e não convencionais. É preciso revelar a realidade desses sujeitos, 

tomando suas experiências, relações, valores e representações, em conexão com determinados 

contextos políticos, econômicos, sociais e culturais específicos. 

Do mesmo modo, quando tratarmos da questão da exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes, há de considerar as dimensões da sexualidade e compreender que a 

mesma envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos e convenções.  Através 

de processos culturais, definimos o que é – ou não – natural ou aceitável. Sob essa 

perspectiva, é necessário percebermos as práticas sexuais envolvendo crianças e adolescentes 

numa dimensão histórica, pois é em um contexto de variáveis históricas que nossas 
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convenções, crenças e comportamentos sexuais têm sido modelados no interior das relações 

sociais. 

Segundo dados da Matriz Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, dos 275.638 registros de violência contra crianças e 

adolescentes no Brasil pelo disque 100, no período de 2005 a 2010, apenas 10% são referentes 

à ESCCA. Entretanto, a situação da ESCCA no Brasil torna-se um paradoxo. Segundo 

levantamento da Matriz Intersetorial, o número de municípios em que se identificou a ESCCA 

em 2004 foi 932, já no ano de 2011 foi 2.930. Do mesmo modo, o Mapeamento dos Pontos 

Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 

Brasileiras, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, demonstra o mesmo crescimento. Por 

que então essa divergência? Ou seja, em âmbito nacional os dados de notificação e denúncias 

da ESCCA aumentam, em contrapartida em âmbito regional as denúncias ocorrem em número 

reduzido.  

Há que se considerar a metodologia utilizada para esses levantamentos. A Matriz de 

2004 teve como fonte e recorte temporal para a coleta de dados, o disk denúncia no período 

de maio a outubro 2004, cinco meses; já a Matriz 2011 teve como recorte o período de 2005 a 

2010, cinco anos. Desse modo, poderíamos prever um aumento numérico. Além disso, 

mesmo que as estatísticas levantadas pela Matriz (2004 e 2011) sejam numa dimensão 

nacional, regional e local. A única fonte para coleta de dados é o disk denúncia. Uma 

dimensão mais precisa do fenômeno, talvez, fosse possível por meio do levantamento de 

dados junto às instituições que são a porta de entrada para os casos na Rede de Atenção. 

Entretanto, como visto, há uma subnotificação dos casos, o que tornaria a fonte de dados 

frágil. Do mesmo modo, a PRF considera que os instrumentos metodológicos para o registro 

dos pontos passou por reformulações no decorrer dos mapeamentos realizados, para torná-los 

mais eficazes. A questão que se coloca é: houve, de fato, um aumento da ESCCA em âmbito 

nacional ou houve um aumento nas denúncias? Acredito ser necessário pesquisas que 

problematizem e respondam a essa questão.  

A notificação dos casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está 

associada às dimensões jurídicas, pois às formas de repressão ao fenômeno devem estar 

sustentadas numa legislação que de fato reprima o crime. Em relação a nossa legislação, 

Sprandel (2002) argumenta que no Brasil temos uma boa legislação para o tratamento da 

questão da ESCCA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e um Código Penal que 
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criminaliza essa prática. Em termos de acordos internacionais, o país também se posiciona de 

forma progressista e atualizada. Considero que o maior avanço em relação a nossa legislação 

foram as alterações do Código Penal, precisamente com o advento da lei nº 12.015 e a criação 

do artigo 218-B que trata do “Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 

sexual de vulnerável”. O referido artigo se assemelha ao crime descrito no artigo 228 do 

Código Penal “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Contudo, 

o maior avanço na direção da criminalização e repressão da ESCCA no Brasil, deu-se 

recentemente ao tipificá-la como crime hediondo. Entretanto, mesmo com uma legislação clara 

em relação à criminalização da ESCCA, constata-se que a percepção dos operados do Direito 

(delegados, juízes e promotores) suas subjetividades, valores morais e uma tolerância cultural 

sobre a ESCCA, faz com que tenham interpretações distintas em relação mesma legislação, 

fragilizando a aplicação de medidas mais repressivas sobre o fenômeno.   

O trabalho da pesquisa de campo revelou dificuldades que tiveram que ser superadas. 

A primeira delas refere-se a (in)visibilidade dos (as) adolescentes em situação de exploração 

sexual comercial, visto que nas primeiras incursões em campo, não foi possível percebê-los. 

Acreditei que os (as) adolescentes estariam nos locais (ruas, bares, postos das rodovias etc.) 

simplesmente à minha espera e abertos (as) à pesquisa. Mas não foi possível encontrá-los em 

espaços que anteriormente os havia encontrado. Onde estariam os sujeitos da pesquisa? 

Diante desse quadro, a segunda estratégia foi busca-los em instituições destinadas ao seu 

acolhimento (CREAS, Juizado, Conselhos tutelares, Delegacias especializadas, dentre outras), 

mas nelas eles também não se encontravam. Houve momentos nos quais pensei que a 

pesquisa estivesse inviabilizada. Afinal, por que os sujeitos da pesquisa me estavam 

“escapando”?  

Contudo, em nenhum momento parti da hipótese que a ESCCA havia sido erradicada 

de Goiânia, mas sim, que sua dinâmica tenha assumido novas configurações. Precisava de 

narrativas de sujeitos que dessem respostas às minhas perguntas. Desse modo, as estratégias 

foram múltiplas e as formas de contato com os sujeitos foram diversas. Mas avalio que o 

objetivo foi alcançado, afinal, ao término da pesquisa, além das entrevistas realizadas em 

âmbito institucional, os principais atores da trama foram entrevistados, sendo eles onze 

adolescentes, uma aliciadora e um cliente da ESCA. E, por meio de suas narrativas, foi 

possível compreender qual a dinâmica, hoje, da ESCA, em Goiânia e região metropolitana em 

suas diferentes configurações.   
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Para estabelecer um paralelo entre a configuração da exploração sexual comercial de 

adolescentes em Goiânia e região metropolitana nos últimos anos, foi realizada uma 

comparação entre os dados da pesquisa efetuada pelo Proinvert no período de 2004 a 2006 e 

os dados da pesquisa realizada por mim realizada entre os anos de 2011 a 2013, tendo como 

parâmetro comparativo as diferentes modalidades encontradas.  

A partir daí, pude verificar que, na modalidade ruas e espaços abertos de 

entretenimento, houve uma mobilidade de pontos com a presença da ESCA. Antes, havia uma 

concentração na Região Central e Região Campinas. Na primeira com a predominância da 

prostituição masculina de adolescentes, mas, também, com um número significativo de 

meninas e adolescentes travestis; e, na segunda, havia uma concentração exclusiva de 

adolescentes meninas e travestis. Também foi constatada a presença delas nas regiões dos 

motéis da BR 153 e Bairro São Francisco. Os espaços abertos de entretenimento com a 

presença de ESCA concentravam-se na Região Central. Os dados atuais demonstram que na 

Região Central há, ainda, a atividade dos michês, não sendo verificada a presença de 

adolescentes. Do mesmo modo, na Região Campinas não é mais verificável a presença de 

adolescentes meninas e travestis. A pouca visibilidade de adolescentes, hoje, é constatada nas 

regiões dos motéis na BR 153 e Bairro São Francisco. Como pude observar, houve uma 

mudança na geografia da ESCA na modalidade apresentada. Algumas alegações para esse 

“esvaziamento” das ruas é em decorrência das investidas policias nesses locais.  

Nas casas fechadas, os dados anteriores demonstravam uma identificação de 

adolescentes em prostíbulos localizados em bairros periféricos da Região Oeste da cidade. Os 

dados atuais demonstram que, hoje, a presença da ESCA em boates que anteriormente eram 

visíveis não é mais presente. Por meio de uma entrevista foi possível obter a informação que 

hoje existem adolescentes em pequeno número, mas em boates elitizadas que ofertam shows 

de stripe tease. 

Nos postos e rodovias, em pesquisa anterior essa modalidade, foi a que mais 

apresentou a presença de adolescentes meninas. Atualmente, dos doze pontos listados, em 

nenhum foi possível constatar a presença de adolescentes. Isso pode ter ocorrido, segundo 

informações, em virtude das fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal ou mesmo por 

campanhas realizadas pelo Sistema Sest Senat.  
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Por meio da apresentação dessa exposição comparativa, percebemos que o cenário da 

ESCA em Goiânia mudou. A justificativa está associada a um processo de fiscalização mais 

acentuado, além de uma repressão policial mais ostensiva nesses locais. 

Esse novo cenário apresenta dinâmicas bem articuladas para o bom desenvolvimento 

do “negócio”. Na modalidade ruas e espaços abertos, no caso das meninas, há pouca 

visibilidade delas nas ruas. Entretanto, ela existe funcionando por meio de um sistema de 

aliciamento que envolve uma rede articulada de pessoas que lucram com o “esquema”. É 

interessante frisar que o processo de aliciamento de meninas, nas ruas, não era algo tão visível 

na pesquisa anterior. Em que exerciam as atividades de fazer programas de forma autônoma.  

No caso das adolescentes travestis, a dinâmica também é regida pelo sistema de 

cafetinagem, comandado por “poderosas” cafetinas que controlam as ruas de Goiânia e 

dominam as travestis que estão sob sua tutela. A coerção, a exploração e a violência são os 

elementos que balizam a relação das cafetinas com suas “meninas”. Segundo relato das 

entrevistadas, o número de adolescentes travestis é reduzido, as alegações são as mesmas que 

colocaram os proprietários de alguns prostíbulos, ou seja, que não querem ter problemas com 

a polícia. Esse mesmo esquema é verificado na cidade de Anápolis em que foi possível, 

inclusive, identificar um número maior de adolescentes travestis. Esse esquema mostra, ao 

que tudo indica, uma articulação ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual, 

visto a grande quantidade de travestis que são “trazidas” da Região Norte do país. Pude 

Observar também, um grande fluxo de travestis entre as cidades de Goiânia, Anápolis e 

Brasília, o que dá indicativos de uma Rede. As que afirmam terem vindo por conta própria, 

alegam que escolheram a cidade de Goiânia e/ou Anápolis por “ouvirem dizer” que essas 

cidades são bons locais para se ganhar dinheiro com a prostituição de travestis. Entretanto, 

não possível descobrir por qual motivo essa ideia surgiu e se propagou.  

 A exploração sexual comercial com os adolescentes do sexo masculino foi há que 

menos tive acesso, isso se deve a alguns fatores. O primeiro está na identificação desses 

adolescentes, visto que não apresentam nenhum indicativo que estejam se prostituindo, o que 

seria perceptível caso “fizesse ponto”, assim como ocorre com as meninas e adolescentes. A 

dinâmica da denominada “pegação” nos banheiros de transporte coletivo urbano em Goiânia é 

bastante visível, mas como essa se constitui também em uma tática utiliza tanto por 

homossexuais adultos quanto por e adolescentes para buscarem relações sexuais eventuais no 

local, é difícil identificar quais dessas “transas” são para fins comerciais.   
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O processo de aliciamento por meio de contatos telefônicos foi outra modalidade até 

então não pesquisada. É interessante perceber que, mesmo nos dias atuais com o advento do 

telefone celular e da internet que, em tese, tornaria desnecessária a figura de um 

intermediador entre a “menina” e o cliente, essa figura, ainda se mantém funcional, 

principalmente para aqueles clientes que não querem se expor, caso tenha que procurar por 

serviços sexuais de uma profissional do sexo, seja na rua ou mesmo em uma casa fechada 

(prostíbulo). A relação que se estabelece entre a aliciadora com sua clientela, assim como com 

“suas meninas” é de confiança e pautada pelo sigilo. O interessante é perceber que esse 

esquema funciona de modo velado, afinal os encontros são realizados prezando-se pelo 

máximo sigilo. As representações que os clientes fazem sobre as garotas com as quais realiza 

programas, assim como as exigências sobre os padrões de beleza, refletem um universo 

simbólico amparado em concepções sexistas, mas que assumem uma coerência para esses 

sujeitos.  

Outra modalidade até então não pesquisada referia-se ao aliciamento de meninas 

adolescente nos próprios bairros em que residem. A apreensão desta “nova” modalidade é 

realizada por meio das narrativas dos sujeitos que são peças-chave para compreensão da 

dinâmica, sendo eles as próprias adolescentes e o cliente, personagens de um drama que se 

desenrola em uma fatídica tarde em um motel. Hoje, não necessariamente as adolescentes 

precisam se deslocar dos seus bairros de origem às regiões centrais para a realização dos 

programas. O aliciamento dá-se na própria região de moradia e, ao contrário do que se 

imagina, não há por traz do esquema um adulto aliciador que cooptaria as adolescentes para 

os programas sexuais, mas o “negócio” é realizado por elas próprias que se tornam no 

desenrolar da dinâmica, aliciadoras de outras adolescentes. Nessas regiões, forma-se uma rede 

de aliciamento e uma espécie de efeito bola de neve que arrasta dezenas de adolescentes para 

o mesmo esquema. E, ao que tudo indica, forma-se, também, uma rede de clientes, na medida 

em que uns vão repassando aos outros os contatos das adolescentes. Essa modalidade torna-se 

invisível na medida em que estratégias são acionadas para acobertar todo o esquema.  

Por fim, trago uma modalidade há muito tempo existente, mas pouco se sabia sobre 

ela, ou seja, a exploração sexual comercial de adolescentes em casas fechadas, precisamente 

em boates que ofertam shows de stripe tease. Segundo relatos de uma adolescente que exerce 

a atividade de striper em algumas dessas boates em Goiânia, não há uma grande incidência de 

adolescentes nesse tipo de atividade, mas existe. Há todo um esquema que, assim como nas 
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outras modalidades, tenta acobertar a dinâmica e a visibilidade do “negócio”, a exemplo da 

falsificação de documentos das adolescentes e as estratégias para que a casa não se caracterize 

judicialmente como uma casa de prostituição.  

Os valores dos programas, o perfil da clientela, as formas de sociabilidade entre “as 

meninas” e as dinâmicas internas dessas boates são relatadas. Mas, talvez, o maior achado no 

contexto da exposição dessa modalidade seja uma questão associada à sexualidade das 

adolescentes, pois grande parte delas se envolvem em relacionamentos homoafetivos entre si. 

O que considero ser um aspecto interessante a ser compreendido em futuras pesquisas. O 

esquema de festas particulares em motéis e chácaras que contam com a presença de 

adolescentes também é exposto. Além disso, pude constatar que há um fluxo das adolescentes 

entre boates do eixo – Goiás, Minas, São Paulo.  

Nos aspectos relacionados à construção das identidades dos (as) adolescentes em 

situação de ESCA, algumas categorias são necessárias para uma compreensão ampla da 

questão. De início, deve-se percebê-la enquanto identidades fragmentadas, múltiplas e por 

vezes contraditórias. É perceptível nas narrativas das adolescentes contradições ao se 

referirem às suas identidades, pois ora se valorizam, ora assimilam os aspectos depreciativos 

atribuídos a elas. Posteriormente, compreendo a identidade relacionada à diferença, sendo a 

diferença estabelecida por uma marcação simbólica em relação a outras identidades. Essa 

marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto 

por meio de formas de exclusão social. Entre as adolescentes, há sempre uma marcação entre 

“nós”, as meninas que fazem programas, e as “outras”, as que não fazem. A identidade das 

adolescentes é compreendida também por meio do estigma, na medida em que a elas são 

imputadas características depreciativas associadas às mulheres que se prostituem como 

“putas”, “vagabundas”, “sujas” e “promíscuas”.  

Há, também, nesse universo, identidades que subvertem aos binarismos, pois no 

processo de compreensão das identidades nem sempre os princípios binários tornam-se 

suficientes, a exemplo das adolescentes travestis. A possibilidade de ter uma identidade 

ambígua, indefinida é uma demonstração do caráter “artificialmente” imposto das identidades.  

Dimensões dos usos e representações do corpo também são trazidas, particularmente, 

associadas, à identidade das adolescentes travestis que, na busca pela construção de um novo 

corpo, criam e reafirmam uma nova identidade. Nas intersecções entre gênero, classe e 

raça/etnia, percebe-se que na compreensão das identidades das adolescentes que se prostituem 
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essas categorias tornam-se fundamentais para compreender a situação de vulnerabilidade a 

que estão sujeitas, tornando-as “vítimas” preferencias às redes de exploração sexual. Por fim, 

a identidade é compreendida em sua correlação ao consumo, visto que na atualidade o “ser” e 

o “ter”, fazem parte de um mesmo construto ao pensar a identidade. O que se percebe é que o 

consumir para essas adolescentes, dá a elas um sentido de existência, “consumo, logo existo” 

ou precisamente a busca por uma cidadania.  
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