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"Fronteira é um espaço cinzento, onde tudo é possível"
Edilberto Sastre – Coordenador do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao tráfico de Pessoas da OIT
Na fronteira, concentram-se fatores
que agravam a problemática da exploração sexual de crianças e adolescentes. Os fatores são de diversas ordens:
ambientais, econômicos, políticos
e culturais. A análise é do sociólogo
colombiano Edilberto Sastre, mestre

em Sociologia pela UnB e coordenador
do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Conforme o sociólogo, no caso
do Brasil, o problema da exploração
sexual de crianças e adolescentes ad-

quire uma complexidade ainda maior
em razão da quantidade de fronteiras
e das diferenças com os países vizinhos. “O Brasil tem fronteiras com dez
países com condições ambientais tão
díspares”, observa Sastre. Além disso,
há um forte elemento cultural: a fron-

teira é vista como o espaço onde tudo
é permitido, "inclusive viver fantasias
sexuais com crianças e adolescentes",
diz.
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Qual o contexto da exploração sexual nas fronteiras?

conservam ativos axiomas que entendem que homens são superiores
às mulheres. O que é problemático
é que isso implica a maior parte da
população, inclusive a feminina.
Cria-se assim um circuito negativo:
valores machistas, sub-desenvolvimento econômico e social, falta de
acesso aos debates sobre novos valores, falta de informação, marginalização cultural.

A exploração sexual é um fenômeno que se apresenta de maneira extensa no território. Ela
envolve crianças, adolescentes e
adultos, principalmente mulheres,
mas também homens. Porém, nas
fronteiras se vive uma concentração de fatores que favorece sua
emergência. Num País com a configuração espacial do Brasil o tema
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Um prato cheio para se ter crianças,
adolescentes e mulheres à deriva social e expostos aos interesses de redes de exploração sexual.

As pesquisas também têm observado as políticas públicas desenvolvidas em torno dessa problemática.
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