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Combate à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes: Um Desafi o 

à Primeira Década do Novo Milênio
 A exploração é caracterizada pela relação sexual de criança ou adolescente com adultos, 
mediada por dinheiro ou “troca de favores”.  Essa prática tem sido milenarmente denominada de 
“prostituição”. O termo prostituição engloba, todavia, modalidades de práticas sexuais mediadas 
por dinheiro ou troca de favores.
 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a prostituição infanto-juvenil está lis-
tada entre as cinco piores formas de trabalho infantil (Convenção 182).  Há resistências de muitos 
setores em categorizá-la como “forma de trabalho”. Esses segmentos propõem concebê-la como 
atividade econômica perversa, produzida pelo sistema social, que impede o desenvolvimento fí-
sico, psíquico e social de crianças e adolescentes. Para esses setores, não cabe chamar uma 
menina de “prostituta”, mas, sim,  de objeto de exploração sexual, ou seja, ela é “prostituída”.
 

Conceituando a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes

“A exploração sexual comercial é 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 objeto sexual e  mercadoria. A exploração sexual co-
mercial de crianças  constitui uma forma de coerção e violência contra crianças, que pode implicar 
o trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão”.
Declaração aprovada no primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de 
Estocolmo 1996.
A exploração sexual comercial tem relação direta com a categoria abuso sexual (intrafamiliar e 
extra-familiar), com a pornografi a, o turismo sexual, a prostituição e o tráfi co para fi ns sexuais. 

Pornografi a

É exposição de imagens eróticas de pessoas ou de partes ou de práticas sexuais entre 
adultos, adultos e crianças, entre crianças ou entre adultos com animais, em revistas, livros, fi lmes 
e, principalmente, na internet. A pornografi a envolvendo crianças e adolescentes é considerada 
crime, tanto de quem fotografa crianças nuas ou expõe suas imagens em posições sedutoras com 
objetivos sexuais, como de quem mostra a crianças fotos, vídeos ou cenas pornográfi cas. 
 A exposição de um corpo nu não é necessariamente pornografi a. Muito já se ouviu falar da 
diferença entre pornografi a e nu artístico. Pornografi a é um produto com fi ns comerciais destinado 
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a provocar estímulo sexual dos indivíduos. 
  A diferença entre pornografi a adulta e pornografi a infantil é que, embora ambas utilizem os 
mesmos métodos de produção e distribuição, atendem a mercados distintos. Na pornografi a, em 
geral, há materiais para heterossexuais, homossexuais, sexo grupal, com animais  e as mais diversas 
formas de contato sexual, como sexo oral, anal, vaginal. Os materiais suscitam fantasias ideais de 
realização sexual, desde as mais românticas até as mais perversas, como, por exemplo, revistas do 
tipo fotonovela e vídeos sadomasoquistas. A pornografi a infantil atende a uma demanda de mercado 
em que   certas pessoas, em geral pedófi los, sentem prazer em seu consumo. 

 
Trocas sexuais
 
 É a oferta de sexo para obtenção de outros favores. Muitas crianças e adolescentes que fo-
gem de casa, que vivem nas ruas, mantêm relações sexuais com adultos em troca de comida, de uma 
noite de sono num hotel ou para adquirir sua quota de drogas.  Crianças e adolescentes de classe 
média podem também trocar sexo por drogas ou produtos “de marca” (roupa, tênis, etc). Essas práti-
cas são eventuais e realizadas juntamente com outras estratégias de sobrevivência, em que as trocas 
sexuais não predominam ou predominam apenas temporariamente, ou não há ação continuada de 
trabalho sexual.  

 
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 sua principal estratégia de sobrevivência. Entre jovens de camadas populares, jovens de rua e 
mesmo da classe média, essa pode ser uma maneira de custear o vício em drogas ou ter 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 acompanha-
mento negociados por telefone. 

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 rufi ões, cafetões e cafetinas e, no segundo, os serviços são normal-
mente conhecidos como bordéis, serviços de acompanhamento, clubes noturnos. Os trabalhadores 
sexuais pagam a essas pessoas ou serviços um percentual do que ganham em troca de residência, 
pensão alimentar, roupas, transporte, maquiagem e proteção durante a realização do trabalho. Em al-
guns casos, há 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 profi ssionais do sexo se transformam em reféns de seus agenciadores, caracterizando uma 
relação de exploração ou de semi-escravidão.  
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Turismo sexual orientado para a exploração sexual

 É comumente conhecido como “turismo sexual” ou “sexo-turismo”. Caracteriza-se, por um 
lado, pela organização de “excursões” turísticas, com fi ns não declarados de proporcionar prazer 
sexual a turistas estrangeiros ou de outras regiões do país e, por outro lado, pelo agenciamento 
de crianças e adolescentes para oferta de serviços sexuais. Essa prática fi cou bastante conhecida 
no fi nal da década dos 1980 e na década dos 1990, em regiões onde o turismo nacional e inter-
nacional era muito bem-articulado, principalmente em cidades litorâneas como Recife, Fortaleza, 
Natal e Salvador.  Investigações apontam que certas agências de turismo, com a cobertura da 
polícia (sua parte corrupta), facilitam o aliciamento de meninas para trabalharem no mercado do 
sexo. Algumas dessas agências ou mesmo funcionários de hotéis tinham álbuns fotográfi cos de 
meninas para serem escolhidas como acompanhantes de turistas. 
 

Tráfi co para fi ns de exploração sexual de crianças e 
adolescentes

  É uma das modalidades mais perversas de exploração sexual. A prática envolve atividades 
de cooptação e/ou aliciamento, rapto, intercâmbio, transferência e hospedagem da pessoa recru-
tada para essa fi nalidade. Todavia, o mais recorrente é que o tráfi co para fi ns de exploração sexual 
de crianças e adolescentes ocorra de forma “maquiada” por agências de modelo, turismo, trabalho 
internacional, namoro-matrimônio e, mais raramente, por agências de adoção internacional. Mui-
tas jovens, seduzidas por uma rápida mudança de vida ou sucesso fácil, embarcam para outros 
estados do país ou para outros países e lá se vêem forçadas a entrar no mercado da exploração 
sexual.  
De acordo com as normativas nacionais e internacionais, o tráfi co de mulheres, crianças e adoles-
centes para fi ns de exploração sexual comercial é crime e violação dos direitos humanos.
O tráfi co de mulheres, crianças e adolescentes é trasnacional. As pessoas são exploradas não só 
em atividades sexuais comerciais (prostituição, turismo, pornografi a e tráfi co para fi ns sexuais), 
mas também de outras formas: no trabalho forçado e escravo, na agricultura, em casas de diver-
são, em pesca, em serviços domésticos e outros.
É difícil dar visibilidade ao fenômeno por se tratar de questão relativa ao crime organizado ou que 
envolve corrupção, e pela fragilidade das redes de notifi cação nas estruturas governamentais do 
poder.
Ao se estabelecer uma relação objetiva entre globalização e tráfi co de seres humanos, o fenôme-
no emerge inserido numa economia clandestina e ilegal, organizada em redes locais e transna-
cionais, estruturadas em mecanismos que viabilizam o recrutamento e o aliciamento de mulheres, 
crianças e adolescentes, reforçando a dependência social, econômica e psicossocial desses seg-
mentos (LEAL, PESTRAF/CECRIA,2002).
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Causas da Exploração Sexual Comercial

A maior parte das explicações das causas da “prostituição” são, na realidade, tentativas de 
encontrar a razão por que certas pessoas se engajam na prostituição.  Sob esse aspecto, teremos 
uma resposta apenas parcial e, mais uma vez, o assunto fi cará centrado no indivíduo que oferece 
serviços sexuais. Vários segmentos sociais costumavam conceituar a prostituição como desvio de 
caráter ou personalidade, mas, hoje, vários estudos concordam com a leitura de que esse fenômeno 
é provocado por um conjunto de fatores. 

Registram-se, contudo, divergências em relação a fatores mais determinantes.  Nos países 
latino-americanos, constata-se uma tendência de considerar esse envolvimento como sendo uma 
resultante da pobreza. Nos países desenvolvidos, como resultante de uma opção.  

Os pontos de vistas também diferem quando se trata de prostituição infantil e adulta.  Assim, 
enquanto para muitas mulheres adultas a prostituição é uma opção profi ssional, mesmo se motivada 
pela necessidade de sobrevivência,  meninos e meninas são “levados” a se prostituir pela pobreza. 
 Aqui queremos contribuir para desconstruir essa associação mecânica entre pobreza e 
prostituição infanto-juvenil.  Esse argumento não resiste a uma simples pergunta: “Por que um imenso 
contingente de meninas pobres não se envolve em prostituição e encontra outras formas de sobrevi-
ver, sem se submeter docilmente à sua utilização econômica?” (Dos Santos, 1996). Por outro lado, o 
caso de meninas e de meninos de classe média, que se envolvem em prostituição por razões de con-
sumo de drogas ou de outros artigos, parece também contrariar a pobreza como fator determinante. 
 Desconstruir a associação mecânica entre pobreza e mercado sexual não signifi ca negar 
os fatores econômicos que “determinam”, de certa maneira, a existência desse mercado. Essa ques-
tão deve ser abordada na sua complexidade, pois se trata de um conjunto de fatores que, combinados 
em dada família, cidade ou  país, provocam ou conduzem determinadas pessoas para esse tipo de 
atividade. 

Crianças e adolescentes engajados 
em venda de serviços sexuais

 Confl itos culturais e outras situações  familiares. Há casos de adolescentes que são estimu-
lados ou mesmo forçados por familiares a oferecer serviços sexuais. Sabe-se, porém, sem estatísti-
cas disponíveis, mas, com base apenas na experiência, que o número desses casos é muito baixo. 
Signifi cativa porcentagem de adolescentes participantes no mercado sexual vive situações confl itu-
osas com familiares e muitos deles vivem fora de casa. Confl itos familiares não resolvidos, violência 
doméstica ou negligência dos pais e familiares, choque de valores levam muitos pais a excluírem e 
mesmo a expulsarem seus fi lhos (as) de casa.  
 Estratégia de sobrevivência e inclusão na “sociedade” [de consumo].  Crianças e adoles-
centes foram levados a viver numa condição de dependência dos pais ou do estado. Não podem 
trabalhar legalmente até a idade de 16 anos, assinar atos civis que garantam morar e viver legalmen-
te na sociedade.  Quando crianças e adolescentes não podem ou não querem viver com a família 
ou,ainda, a família não tem condições de atender a suas necessidades, a venda de sexo pode trans-


