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1. INTRODUÇÃO
Na Agenda de Ação de Estocolmo (1996) consolidou-se o conceito de
exploração sexual comercial infantil como todo tipo de atividade em que as
redes e/ou pessoas usam o corpo de uma criança ou adolescente para tirar
vantagem ou proveito de caráter sexual, com base numa relação de exploração
comercial e de poder. Pretende-se, com este novo conceito, substituir o
de prostituição infanto-juvenil, pois que a palavra prostituição traz consigo a
idéia de consentimento informado, o que coloca as crianças e os adolescentes
prostituídos na situação de agentes, não de vítimas. É preciso diferenciar
a exploração sexual comercial do abuso sexual. Este último não
abrange o aspecto comercial, mas pode ocorrer tanto internamente como
externamente à família.
A Convenção 182 da OIT, de 1999, classifica entre as piores formas
de trabalho infantil a utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a
prostituição, ou seja, a exploração sexual comercial de crianças e, também,
de adolescentes, pois as normas internacionais não fazem tal distinção.
Neste texto, abordarei apenas a exploração sexual comercial de adolescentes.
Não tratarei da exploração sexual comercial de crianças por suas
características próprias e sua ainda maior complexidade, o que faz merecer
um estudo à parte.
Em se tratando de crianças e adolescentes não há que se falar no
consentimento. Mas em algumas situações a violência que obriga as ou os
adolescentes a terem seus corpos usados sexualmente é tão dissimulada
que leva à equivocada impressão de que houve destas ou destes consentimento.
Tal aparente consentimento levanta algumas questões.
(*) Procurador Regional do Trabalho — PRT 10ª Região.
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2. EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL DE ADOLESCENTES E O CONSUMO
Na revista Newsweek, de 11 de agosto de 2003, na sua versão para a
América Latina, foi veiculada uma reportagem com o título “ This Could Be
Your Kid” (Poderia Ser Sua Filha), da jornalista Suzanne Smalley. O título
traz uma discriminação oculta. A matéria é sobre a exploração sexual de
adolescentes nos EUA, mas o que causa espanto à jornalista é que adolescentes
de classe média estavam aceitando serem exploradas sexualmente.
Há ênfase neste ponto, não se trata de adolescentes pobres, que moram
em bairros pobres ou que são imigrantes ilegais. São adolescentes de
classe média. A revista sabe que seu público é de classe média para cima,
daí porque diz que “poderia ser sua filha”.
É possível afirmar que, tanto nos EUA quanto no Brasil, existem duas
situações que levam à exploração sexual. Existem adolescentes de famílias
tão pobres que seus pais permitem ou mesmo favorecem que sejam
explorados sexualmente, para que essa atividade seja uma fonte de renda
que amenize a miséria absoluta em que estão. Mas existe também a situação
de adolescentes que, em busca de autonomia financeira, são levados
a sua própria exploração, mesmo porque comumente já houve uma desintegração
familiar e os pais não são mais referências. Como dito anteriormente,
não há que se falar em consentimento destes adolescentes. Mas
podemos dizer que não há, muitas vezes, resistência inicial a esta forma de
violência. Ao contrário, os/as adolescentes aceitam vender seus próprios
corpos sob a promessa de terem acesso a bens simbólicos, como roupas



de marca.
Aparentemente, as roupas caras que cobrem seus corpos valem mais
do que seus próprios corpos. Assim, o que se quer dizer é que não é apenas
a miséria absoluta e a falta de acesso a bens básicos como alimentação
e moradia, por exemplo, que levam estes ou estas adolescentes a uma
aparente complacência na própria exploração. É preciso destacar que esta
complacência inicial muitas vezes acaba resultando em violência expressa
quando o ou a adolescente resolve deixar de participar da atividade. Mas o
que leva a esta complacência? Será que as roupas valem mesmo mais que
o próprio corpo que as vestem?
Podemos encontrar algumas respostas na forma que a nossa sociedade
está estruturada, fundamentada no consumo. O sociólogo americano
Don Slater (1) afirma que a “cultura do consumo é singular e específica: é o
modo dominante de reprodução cultural desenvolvido no Ocidente durante
a Modernidade”. O sociólogo acrescenta que a cultura do consumo tem um
alcance prático e uma profundidade ideológica que lhe permite estruturar e
subordinar amplamente todas as outras.
(1) SLATER, Don “Cultura do Consumo & Modernidade”. São Paulo: Nobel, 2002, p. 17.
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Prossegue Slater: “embora saibamos que o acesso às mercadorias
é restringido pelo acesso ao dinheiro, o consumo de mercadorias é tratado,
em princípio, como uma atividade da população inteira.” Assim, completa,
“embora a cultura do consumo pareça universal por ser retratada como um
território de liberdade onde todos podem ser consumidores, ela também é
vista como universal porque todos devem ser consumidores: essa liberdade
peculiar é compulsória. De modo geral, é através das mercadorias que a
vida cotidiana, assim como as identidades e relações sociais que nela
vivemos, são sustentadas e reproduzidas.”
O que acontece então se o consumo é atividade de todos, que devem
consumir, no caso de países de profundas desigualdades sociais onde muitos
não podem consumir? A resposta é a criação de uma tensão social, que
freqüentemente resulta em violência, tanto real quanto simbólica. Uma das
formas de violência é a exploração sexual de crianças e de adolescentes.
É preciso ter claro que a cultura do consumo não está baseada apenas
no consumo de bens essenciais, como a alimentação. Vai muito além,
permeando todos as relações sociais e interferindo na própria identidade
das pessoas. Em última instância, o consumo está ligado ao direito à própria
felicidade e à igualdade. Está também ligado à idéia de aceitação,
apelo irresistível para os adolescentes.
O Professor Mario Frota, Presidente do Centro de Estudos do Direito
do Consumidor de Coimbra, em entrevista à revista Carta Capital, em outubro
de 2003, também nos dá algumas pistas ao afirmar que “a publicidade
deseja fidelizar o consumidor desde a tenra idade, ou seja, fazer do homem
um escravo do consumo, já que nos condiciona a existência e a felicidade
ao ato de consumir.”
No estudo “Crianças no Narcotráfico, Um diagnóstico Rápido”, patrocinado
pela OIT, tratou-se dessa questão, em relação às crianças e adolescentes
no narcotráfico(2):
“Pode ser visto como estranho que tantos jovens estejam entrando
no narcotráfico simplesmente para possuírem roupas caras e coisas
similares, entretanto, é importante entender que em uma sociedade
de consumo, que dá mais importância ao que alguém ‘possui’



do que ao que alguém “é”, roupas ou produtos equivalentes
adquirem novo significado. Tornam-se um símbolo de poder e posses,
representam uma forma importante de distinção, conforme definido
por Pierre Bordieu (1994). A ilusão do consumo confere a estes
adolescentes uma sensação de força; possuem algo que a desigualdade,
intrínseca para a sociedade brasileira, limita”.
(2) Crianças no Narcotráfico: um diagnóstico rápido / Jailson de Souza e Silva; André 
Urani
(coordenadores);  Organização  Internacional  do  Trabalho;  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego —
Brasília — OIT
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A Professora Maria Lúcia Pinto Leal trata especificamente da exploração
sexual comercial de crianças e adolescentes e sua relação com o
consumo(3):
“Essas crianças terminam virando presas fáceis para o mercado do
crime das redes de exploração sexual. Recrutadas e aliciadas pelos
exploradores, deixam-se enganar por falsas promessas e artigos de
consumo, dirigidos aos desejos da infância e da adolescência.
Essas crianças e adolescentes aceitam se submeterem a uma ordem
perversa de trabalho, já não só pela necessidade material, mas
por desejos de consumo imputados pelos meios de comunicação e
pela lógica consumista da sociedade capitalista, reproduzida pelo seu
grupo de pertencimento.”
A exploração sexual comercial de adolescentes está relacionada ao
desejo de consumir. Não só por parte destes, mas também dos que exploram
esta pior forma de trabalho infantil. Recorro novamente à reflexão de
Slater(4): “(...), da mesma forma, se não há um princípio restringindo quem
pode consumir o quê, também não há uma restrição de princípio sobre o
quê pode ser consumido: todas as atividades, objetos e relações sociais
podem, em princípio, ser trocados como mercadorias.”(...) “Esse potencial
que todas as coisas, atividades ou experiências têm de se tornarem mercadoria,
ou serem substituídos por mercadorias, coloca perpetuamente o
mundo íntimo da vida cotidiana no mundo impessoal do mercado e de seus
valores”(5). A Professora Maria Lúcia Leal(6), por sua vez, afirma que “é da
natureza do mercado construir estratégias de disponibilizar ao consumidor,
através do comércio, uma variedade de produtos e bens de consumo, elaborados
pela força de trabalho humano (seja assalariada/explorada ou escravizada)
e pelo recrutamento forçado do trabalho infantil. Também disponibiliza
a venda da prestação de serviços, inclusive os sexuais e, de acordo
com as transformações do capital, o mercado expande-se e diversifica-se”.
Ainda sobre a questão da adolescência e sua relação com a cultura
do consumo, cito o filósofo alemão Wolfgang Fritz Haug(7):
“O encanto juvenil encontra-se com freqüência a serviço da estética
da mercadoria. O mundo da mercadoria irradia-o de volta para o público
reforçando ali uma padronização da sensualidade orientada de
acordo com a juventude. (...) Um outro reforço esporádico advém do
círculo funcional da inovação estética. De maneira dupla, esse círculo
(3) LEAL, Maria Lúcia Pinto. “Globalização e exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes
— Rio de Janeiro : Save de Children, 2003, p. 9.
(4) SLATER, Don, op. cit., p. 34.



(5) SLATER, Don, idem, p. 34.
(6) LEAL, Maria Lúcia Pinto, op. cit., p. 9.
(7) HAUG, Wolfgang Fritz, Crítica da Estética da Mercadoria”, UNESP, 1996, pp. 124/125.
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funcional apresenta como efeito colateral o estabelecimento de uma
imagem do adolescente sob a forma de modelo e imagem condutora,
de objeto do voyerismo e geralmente do desejo sexual: do ponto de
vista do capital, passível de se valorizar mais, mediante a inovação
estética regularmente repetida, os grupos de compradores jovem
são particularmente ideais porque reagem de modo rápido ao novo e
são suscetíveis à forma e ao visual — tanto ativa quanto passivamente
—; ao mesmo tempo, são eles que desenvolvem continuamente
novas formas e ‘estilos’, proporcionando assim um fundo subcultural,
do qual o capital pode continuar extraindo o material para renovar a
moda.(...)
A adolescência torna-se a retícula das imagens não apenas dos negócios
bem-sucedidos, mas também do que atrai sexualmente, aparentando
por isso ser bem-sucedido e feliz. Outra vez estabelece-se
um círculo funcional obrigatório.”
É de se considerar que, afastando-se da questão ideológica, o direito
de consumir é um direito legítimo na forma pela qual nossa sociedade está
estruturada. Quando se coloca em perspectiva que a própria inclusão social
depende de bens de consumo, que não são apenas aqueles considerados
essenciais, pode-se chegar à conclusão de que o direito de consumir, numa
sociedade que exige a intermediação do mercado para o acesso a tais
bens, está alçado à categoria de direitos humanos.
3. IDENTIFICADA UMA DAS ORIGENS DO PROBLEMA,
O QUE SE PODE FAZER?
Certamente existem, além da cultura do consumo, muitos fatores que
atraem e mantém adolescentes nas piores formas de trabalho infantil, inclusive
a violência não dissimulada, não simbólica. Mas se pretende mostrar
que este fator, que não é menos importante, é de difícil intervenção pelo
Estado ou mesmo diretamente pela sociedade.
O consumo é estimulado pela publicidade e por outras formas de
interação humana. Mas, sem dúvida, a publicidade é um dos meios mais
importantes. O professor Mário Frota, na entrevista já citada, revela a batalha
legal contra a publicidade dirigida a crianças e adolescentes, trazendo exemplos
de países como a Suécia, que proibiu a publicidade dirigida a menores
de 12 anos, sendo seguido pela Dinamarca. Na Alemanha a propaganda de
brinquedos é proibida e na Grécia a publicidade de brinquedos é proibida
das 7 às 22 horas. Mas o próprio professor afirma que a publicidade não
precisaria sofrer restrições se “desde a tenra idade, às crianças e adolescentes
fosse proporcionada educação para a sociedade de consumo. Uma
educação que lhes permitisse uma postura crítica perante a própria publici81
dade (...) A educação pró-consumo tem de ser uma realidade confortante
para que, dentro de uma geração, possamos louvar-nos desse projeto grandioso
de preparar articuladamente cidadãos, que possam sentir-se bem na
própria pele e no mundo.”
Embora eu compartilhe desta idéia, que é basicamente a transformação
dos valores da sociedade por meio da educação, é preciso evitar que
ela se transforme em uma educação discriminadora, que ensine ao pobre
que ele não deve desejar consumir e ao rico o oposto, o que certamente



apenas aumentará a desigualdade social. Como já disse anteriormente, na
forma pela qual nossa sociedade está estruturada, o direito de consumir é
legítimo e é geral.
Não sendo razoável supor que se poderá mudar, pelo menos a curto
prazo, toda a forma em que nossa sociedade está estruturada, o que se
pode fazer de imediato para erradicar a exploração sexual comercial de
adolescentes?
Detectando a existência de consumidores interessados em desfrutar
de serviços sexuais de adolescentes, o mercado, de forma subterrânea e
às vezes de forma mais explícita que se supõe, oferece diretamente os
próprios adolescentes, ou material pornográfico relativo a estes, que funcionam
como publicidade.
Assim, em primeiro lugar, este consumo e este desejo de consumir
serviços sexuais de adolescentes, bem como toda publicidade que estimule
este comportamento, devem ser reprimidos por meio da ação da polícia,
do Ministério Público e do Poder Judiciário, punindo-se clientes e intermediadores.
Quanto aos clientes é preciso que eles recebam, se quiserem e se
for o caso, tratamento psicológico. Mas a prática tem demonstrado que a
repressão, isoladamente, não é eficiente.
Campanhas educativas e de conscientização são um caminho. Muitas
pessoas, de diferentes classes sociais, não vêem como moralmente
reprovável a prática comercial de sexo com adolescentes. Mas apesar da
importância destas campanhas, seria ingênuo supor que seriam também
suficientes de forma isolada, considerando a natureza de certa forma patológica
na conduta daqueles que possuem tais desejos de consumo.
Revela-se imprescindível a criação de alternativas dignas que permitam
aos e às adolescentes ter acesso ao consumo ou pelo menos a perspectiva
de que terão tal acesso de forma digna, de forma a serem menos
vulneráveis ao induzimento ou aliciamento. A primeira alternativa é a escola
pública de qualidade, acompanhada de programas como o bolsa-escola
ou Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, que permita aos
adolescentes ao menos vislumbrar um futuro melhor.
Aqui cabe uma consideração sobre o PETI. Seriam necessárias adaptações
para atender crianças e adolescentes em situação de exploração
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sexual comercial, as quais são bastante complexas. Não se deveria criar
nenhum tipo de diferenciação no valor pago às famílias inscritas no programa.
É que não se pode criar uma hierarquia econômica entre as diversas
formas de trabalho infantil, com mais valor para umas que para outras.
Ademais, também não se pode rotular as crianças e adolescentes pela
forma de trabalho infantil que exercem. Mas, por outro lado, precisamos
considerar que o PETI não foi idealizado para atender algumas das piores
formas de trabalho infantil, como a exploração sexual e o tráfico de drogas,
principalmente pela complexidade decorrente da relação destas formas de
trabalho com a cultura do consumo.
De qualquer forma, ainda que seja possível adaptar o programa, para
muitos adolescentes essa opção parece inalcançável. Para estas ou estes
adolescentes, que buscam uma certa autonomia financeira, o melhor talvez
seja lhes assegurar o direito à formação profissional, previsto na Convenção
da ONU sobre Direitos das Crianças.
A Lei n. 10.097/2000, que reformulou o conceito de aprendizagem,
apesar de críticas construtivas que se pode fazer, é uma alternativa viável



para, de forma digna, permitir, de imediato, que adolescentes em busca de
autonomia financeira possam acessar o consumo e cria-lhes, para mais
além, a real perspectiva de um emprego digno.
Por fim, defendo a regulamentação da profissão de prestador de serviço
sexual como uma forma de aumentar a fiscalização estatal sobre esta
atividade e, em conseqüência, melhor reprimir a exploração de crianças e
adolescentes. Reconheço o teor polêmico desta posição, a qual envolve
aspectos morais, para muitos, incontornáveis. Minha análise, contudo, fundamenta-
se principalmente no que seria melhor para as crianças e adolescentes.
É de se observar que a profissão de prestador de serviço sexual é
reconhecida no Código de Ocupações Brasileira, sob o título “Profissionais
do Sexo”.
Certamente não esgotei todas as considerações possíveis sobre o
tema, mas algumas questões importantes foram colocadas. Não é impossível
tomar medidas concretas para erradicar a exploração sexual de adolescentes.
Algumas já estão em curso. Mas muito ainda falta fazer. O que mais
fazer depende de debate urgente, amplo e, acima de tudo, não hipócrita.
8


